Πεπραγμένα του 5ου διεθνούς
ετήσιου Συνεδρίου DEMSEE
2010 στην Σητεία
του Δρ. Θαλή Παπάζογλου

Τον περασμένο Σεπτέμβριο διεξήχθη
στη Σητεία τετραήμερο εκδηλώσεων με
άξονες την πράσινη ανάπτυξη, την ηλεκτρική ενέργεια, και τον πολιτισμό. Επίκεντρο του τετραημέρου υπήρξε το 5ο ετήσιο
διεθνές συνέδριο για την Απελευθερωμένη
Αγορά Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη (DEMSEE), στο οποίο αναπτύχθηκαν οι εξής θεματικές περιοχές:
• Ανάπτυξης και λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού
• Οικονομικών
• Υποδομών, διασύνδεσης και συνεργασίας των ηλεκτρικών δικτύων
• Έρευνας και τεχνολογιών αιχμής καθώς
και της προόδου στα έξυπνα δίκτυα
• Εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης
• Λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων

Έναρξη Συνεδρίου

• Περιβάλλοντος
• Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Περιφερειακής ανάπτυξης.
Στις μέρες μας, η κρατούσα διεθνώς αντίληψη είναι ότι ο ηλεκτρισμός αποτελεί τον
συνεκτικό ιστό για την Πράσινη Ανάπτυξη
και βασικό παράγοντα του σύγχρονου Πολιτισμού.
Το ετήσιο Συνέδριο αυτό, το οποίο
ίδρυσα το 2005 για την προαγωγή διεθνούς
διαλόγου για τις εξελίξεις στην ηλεκτρική
ενέργεια στην περιοχή των Βαλκανίων, έχει
κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση και προβάλλεται διεθνώς κάθε χρόνο τόσο από το
Διεθνές Συμβούλιο Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE), όσο και από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό EURELECTRIC,
καθώς και την Ελληνική αναγνώριση και την
υποστήριξη των ΑΕΙ, του ΤΕΕ, της Βιομηχανίας κλπ. Στοχεύει στην προβολή εργασιών και προγραμμάτων, που
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών στο νέο
ανταγωνιστικό καθεστώς λειτουργίας
των ΣΗΕ, με εστίαση στην περιοχή
των Βαλκανίων – ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη δική μας χώρα.
Στο Στρογγυλό Τραπέζι του Συνεδρίου φέτος πάνω σε θέματα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Πολιτικών στην
ηλεκτρική ενέργεια, που συντόνισα,
συμμετείχαν, ως μέλη του, μεταξύ
άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δι-
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κτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE), ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Δικτύου (ENTSO-E), ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, κ.α..

ειδη σεο γρ αφία

Ως γνωστό, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα μας. Στο
συνέδριο εξετάστηκαν θέματα ζωτικής ση-

ανάπτυξη, όπως:
• Η αναπαράσταση του τελετουργικού
του Ύμνου του Δικταίου Διός στη Μινωική Πόλη του Παλαίκαστρου
• Μινωικό Δείπνο (22/9) στο Φοινικόδασος του Βάϊ, το οποίο περιλάμβανε Μινωικές γεύσεις, όπως: κρασί χωρικής οινοποίησης, ψωμί μιγάδι με γλυκάνισο
και κύμινο, όψον: λάδι αρωματισμένο με
κορίανδρο, κλπ. καθώς και αυθεντικές

Ένα μέρος των Συνέδρων
μασίας για την Κρήτη – όπως η διασύνδεσή της με το Ελληνικό (αλλά και το
Ευρωπαϊκό) διασυνδεδεμένο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (ένα θέμα – έκτοτε –
ανανεωμένης επικαιρότητας στον Ημερήσιο Τύπο), κλπ.
Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου,
πραγματοποιήθηκαν πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σχετικές με την πράσινη

Μινωικές συνταγές: λ.χ. γουρουνάκι στη
γάστρα με πράσα και δαμάσκηνα («δελφάκιον πνικτόν μετά κοκκυμήλων»), αρνάκι κυδωνάτο σε σάλτσα σύκων
(«αμνός μετά κυδωνίων μήλων εν τρίμματι σύκων»), κλπ., κλπ.
• Κρητικό Δείπνο (23/9) με Κρητική μουσική και Κρητικούς χορούς.
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Το Στρογγυλό Τραπέζι
Οργανωτής του τετραήμερου, ήταν ο
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ). Το
Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Κρήτης παρείχε την
οργανωτική τεχνογνωσία που απαιτείται για
την πραγματοποίηση μιας επιστημονικής
εκδήλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια διεθνών προδιαγραφών. Βοηθήσαμε, επίσης,
στην κατάλληλη επιλογή της υποδομής
καθώς και των τεχνικών μέσων.

Συμπερασματικά, έγινε με πολύπολύ κόπο, μια θαυμάσια αρχή η
οποία πρέπει να έχει συνέχεια! Παρόμοια δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί στην αμέσως προσεχή χρόνια
από τον ΟΑΣ, για τη μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας, για την επιμόρφωση τεχνικού στελεχιακού δυναμικού, για την ενεργό συμβολή στην
υλοποίηση τεχνικών υποδομών στην
ηλεκτρική ενέργεια, για την προβολή
του Πολιτισμού μας, για την ανάπτυξη
του συνεδριακού τουρισμού, για την
προώθηση της Κρητικής διατροφής,
για την προβολή των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων μας.
Για το επόμενο έτος, η σκυτάλη δόθηκε
στη Σλοβενία. Το DEMSEE-2011 θα διεξαχθεί στο Bled. Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου
είναι: www.demsee2011.org .

Στο Μινωικό Παλαίκαστρο
Θ. Παπάζογλου: Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

