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∆ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

Όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ του 2005όταν ο συνάδελφος και µέλος τηςΕπιτροπής Κάλυψης ΕκτάκτωνΑναγκών Ε.Κ.Ε.Αν., Ανδρέας ΣαµαλτάνοςSV1GFH ψάχνοντας για αντίστοιχες µε τηνΟΕΑ οµάδες του εξωτερικού ανακάλυψε τοsite της Γαλλικής Fédération Nationale desRAdiotransmetteurs au service de laSEcurité Civile -FNRASEC. Το πρώτο email στάλθηκε καιξεκίνησαν οι επαφές µε τον τότε γραµµατέαF5MDO Daniel LUCCI. Το αποτέλεσµα της πρώτης αυτής επι-κοινωνίας ήταν η πρόσκληση από τηνΕΕΡ, µετά από προτροπή και εισήγησητου Εφόρου της Ε.Κ.Ε.Αν. Σάκη Εξα-ρχόπουλου SV1EM, για την συµµετοχήτης FNRASEC στην άσκηση Επικοι-νωνία 2006. Η άσκηση έγινε και ηFNRASEC συµµετείχε µε δύο εκπρ-οσώπους. Τον Daniel LUCCI F5MDO(τότε γραµµατέα της FNRASEC καιυπεύθυνο της DITRANS) και το συνά-δελφο Christian DARBOT F1HGH(µέλος της DITRANS & τηςANDRASEC13) ως παρατηρητές.Το πιο δύσκολο είχε γίνει και οι επαφέςµεταξύ του SV1GFH και του DanielF5MDO συνεχίστηκαν µέσω email.Σύντοµα ο Daniel F5MDO υπενθύµισετην ιδέα που είχε προτείνει κατά τηνδιάρκεια της παρουσίας του στην Ελλά-δα. Την υπογραφή σύµβασης συνερ-γασίας µεταξύ των δύο οµάδων, κάτιπου είχαν κάνει ήδη η FNRASEC µε τηνΙσπανική Association de Collaborateursde Protection Civile de Lérida etProvinces, την Ανδοριανή Unio deRadioaficionats Andorrans (U.R.A.) καιτην Αλγερινή Association desRadioamateurs Algériens (A.R.A).Σύντοµα ενηµερώθηκε το ∆.Σ. της ΕΕΡ,το οποίο αγκάλιασε µε θέρµη την ιδέα,και  το κείµενο της σύµβασης ξεκίνησετα «ταξίδια» Ελλάδα – Γαλλία, ώσπουγρήγορα να καταλήξει στη τελικήµορφή του. Αποφασίστηκε οι υπογραφ-ές να µπουν στο κείµενο κατά την διάρ-κεια του 35ου συνεδρίου της FNRASECστη Γαλλία. Το ∆.Σ. αποφάσισε πως στοταξίδι θα συµµετείχαν εκπρόσωποι της

Ε.Κ.Ε.Αν., τους οποίους και εξουσιοδότ-ησε να υπογράψουν. Τελικά ο έφοροςτης Ε.Κ.Ε.Αν. SV1EM λόγω της συµµε-τοχής του σε εβδοµαδιαία άσκηση στηνΙταλία δεν µπόρεσε να συµµετάσχει κιέτσι αναχώρησαν για Γαλλία οιSV1HER και SV1GFH. Την πρώτη µέρα, 4 Οκτωβρίου, έλαβανµέρος σε εκπαίδευση - άσκηση πουπραγµατοποιήθηκε από τηνADRASEC13 στη Μασσαλία µε θέµατην αναζήτηση αεροσκάφους, που έχειπέσει, µε την χρήση κατάλληλων δεκ-τών και κεραιών. Το «αεροπλάνο»βρέθηκε από τον SV1GFH, ενώ οSV1HER αναγκάστηκε να εγκαταλείψειτην προσπάθεια λόγου τεχνικού προβλή-µατος. Την ίδια µέρα  έγιναν δεκτοί και στοκέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστι-κού Σώµατος για την Νότια Γαλλία,όπου και ενηµερώθηκαν από τον ∆ιοικ-ητή του για την λειτουργία του κέντρου.Στον ίδιο χώρο επισκέφτηκαν το κέντροεπιχειρήσεων της ADRASEC13 (ΟΕΑΜασσαλίας η οποία στεγάζεται στο ίδιοκτίριο) και ενηµερώθηκαν για τηνδράση της.Τη δεύτερη µέρα, 5 Οκτωβρίου επισ-κέφτηκαν τον εκπαιδευτικό εξοµοιωτήτης Γαλλικής Σχολής Ecoled’Application de Sécurité Civile στηνπόλη Valabre, 30 χιλιόµετρα βόρεια τηςΜασσαλίας. Κατά τη διάρκεια τηςεπίσκεψης παρακολούθησαν µε ένα κλι-µάκιο Αξιωµατικών της Γαλλικής Π.Υ.και µέλη της FNRASEC την άσκησηδασικής πυρκαγιάς, που βρισκόταν σεεξέλιξη εκείνη την στιγµή, ενώ έλαβανµέρος «παρεµβάλλοντας», µε χρήση τουεξοµοιωτή, τις επικοινωνίες των διαφόρ-ων εκπαιδευόµενων που συµµετείχανστην άσκηση. Το απόγευµα της ίδια ηµέρας ξεκίνησετο 35ο συνέδριο της FNRASEC. Τοπρόγραµµα της πρώτης ηµέρας περιλάµ-βανε οµάδες µε θέµατα: Το µέλλον τωνΟΕΑ, Νέοι ρόλοι για τα µέλη ΟΕΑ µετάτην πρόσφατη αλλαγή του Γαλλικούνόµου περί  Πολιτικής Προστασίας καιΕκπαίδευση ΟΕΑ. Επίσης οι σύνεδροι

είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τοΚέντρο Επιχειρήσεων ΑεροπορικώνΜέσων Αντιµετώπισης ∆ασικών Πυρκα-γιών για τη Νότια Γαλλία καθώς και τηβοηθητική αίθουσα επιχειρήσεων,  τιςεπικοινωνίες της οποίας χειρίζονται ταµέλη της τοπικής οµάδας ΟΕΑ, ηADRASEC13. Το συνέδριοσυνεχίστηκε µε απολογισµό δράσης τουτρέχοντος έτους από το ∆.Σ. τηςFNRASEC και παρουσίαση φωτογραφ-ιών από τον SV1GFH µε θέµα τις φετι-νές καταστροφικές πυρκαγιές στηνΕλλάδα.Τη δεύτερη ηµέρα του συνεδρίου (6Οκτωβρίου) ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρ-εσίες για την εκλογή του νέου ∆.Σ. και οσυνάδελφος  F5MDO Daniel LUCCIεπανεξελέγη πρόεδρος, θέση που είχεήδη από πέρσι, αµέσως µετά την συµµε-τοχή του στην Άσκηση στη Μαλακάσα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τηςδεύτερης ηµέρας του 35ου συνεδρίουτης FNRASEC υπογράφτηκε, όπως είχεπρογραµµατιστεί,  η σύµβαση συνερ-γασίας της FNRASEC  και των Ο.Ε.Α.της ΕΕΡ παρουσία της κυρίας Γκόλφως∆εληγιάννη ως εκπροσώπου τουΈλληνα Προξένου στη Μασσαλίακυρίου Πέτρου Παναγιωτόπουλου, τουγιου του προξένου, ενός υπάλλήλου του

Υπογραφή ∆ιεθνούς Μνηµονίου ΣυνεργασίαςΟΕΑ & FNRASEC

Γράφουν οι Ανδρέας Νικόλαος Σαµαλτάνος SV1GFH,   sv1gfh@raag.org,και Σωτήρης Βανικιώτης SV1HER,  sv1her@raag.org, µέλη της Ε.Κ.Ε.Αν
Μασσαλία 06/10/2007
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Ελληνικού προξενείου, του ColonelPhilippe NARDIN, Directeur de laMission aux Relations Internationales dela D.D.S.C., του sous-préfet DenisGAUDIN εκ µέρους του  Directeur de laDéfense et de la Sécurité Civiles, τουΓαλλικού Πυροσβεστικού Σώµατος, τηςγαλλικής  Αστυνοµίας, του ∆ηµάρχουτης πόλης Valabre, που έγινε το συνέδρ-ιο, και φυσικά µε την πολυπληθή παρου-σία των 120 συνέδρων, των φίλων τουςκαι µελών άλλων γαλλικών εθελοντικώνοµάδων.Τη σύµβαση υπέγραψαν εκ µέρους τηςΕΕΡ ο Ταµίας και µέλος τηςΕ.Κ.Ε.Αν.  Σωτήριος ΒανικιώτηςSV1HER και εκ µέρους της FNRASECο πρόεδρός της Daniel LUCCI F5MDO.Η σύµβαση προβλέπει τη συνεργασίατων δύο οµάδων σε θέµατα κοινώνεκπαιδεύσεων, κοινών ασκήσεων και τηδυνατότητα κοινών επιχειρήσεων σεπερίπτωση που φυσική καταστροφήπλήξει τη µία από τις δύο χώρες. ΟSV1HER αµέσως µετά την υπογραφήτης σύµβασης  είπε τα εξής, ενώ ταυ-τόχρονα µετέφραζε στα Γαλλικά οSV1GFH:«Κύριε Πρόεδρε της FNRASEC,  κυρία∆εληγιάννη, εκπρόσωπε του ΕλληνικούΠροξενείου, κύριε Συνταγµατάρχα,κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι.Με µεγάλη µας χαρά βρισκόµαστε σήµε-ρα εδώ παρακολουθώντας τις εργασίεςτου 35ου συνεδρίου σας. Κατ’ αρχάς θαήθελα να σας µεταφέρω τους χαιρετι-σµούς του Προέδρου µας κυρίουΜανώλη ∆αρκαδάκη SV1IW & τωνµελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηςΈνωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.

Επίσης το χαιρετισµό του κυρίου ΣάκηΕξαρχόπουλου SV1EM, του τρίτου µέλο-υς & επικεφαλής της Επιτροπής ΚάλυψηςΕκτάκτων Αναγκών της Ε.Ε.Ρ,  ο οποίοςδεν µπόρεσε να βρίσκεται σήµερα κοντάµας, διότι συµµετείχε µε αντιπροσωπείαµας σε µια εβδοµαδιαία άσκηση του Ιτα-λικού Ερυθρού Σταυρού την περασµένηεβδοµάδα.Τα άλλα δύο µέλη της επιτροπής είναι οκύριος Ανδρέας Νικόλαος ΣαµαλτάνοςSV1GFH και εγώ.Τον πρόεδρο σας F5MDO DanielLUCCI και τον συνάδελφο F1HGHChristian DARBOT είχαµε τη χαρά νατους γνωρίσουµε στην Αθήνα στην περσι-νή µας πανελλήνια άσκηση σεισµού σταπερίχωρα της Αθήνας µε ένα σενάριο πουπεριλάµβανε και τον εκτροχιασµότραίνου, στην οποία και οι δύο έλαβανµέρος ως ενεργοί παρατηρητές. Η συµµε-τοχή τους αυτή και οι µετέπειτα συζητή-σεις είχαν ως αποτέλεσµα τη συµµετοχήµας στο συνέδριο σας αλλά και την υπο-γραφή αυτού του µνηµονίου συνεργασίαςµε την FNRASEC. Μαζί σας σήµερακάνουµε πραγµατικότητα, δύο εθελοντι-κές οµάδες από διαφορετικές χώρες, µεδιαφορετική κουλτούρα, ήθη και έθιµα νασυνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό. Ναυπηρετήσουν και να βοηθήσουν τονσυνάνθρωπο τους σε κάθε φυσική κατα-στροφή και στις δύο χώρες από κοινού,όπου και όταν χρειασθεί. Ελπίζω ότι απόσήµερα θα γίνουµε παράδειγµα προςµίµηση για την αρχή και άλλων συνεργα-σιών εθελοντικών οµάδων στα πλαίσιατης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώπολύ.»Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι

SV1HER και SV1GFH είχαν την ευκαι-ρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότ-ητες της ΕΕΡ και των ΟΕΑ. Πολλέςεπίσης ήταν οι αναφορές και στην Ελλά-δα και τις φυσικές οµορφιές της. Παράλ-ληλα είχαν την δυνατότητα να ανταλλά-ξουν απόψεις σχετικά µε επικοι-νωνίες έκτακτης ανάγκης µε συναδέλφ-ους ραδιοερασιτέχνες αλλά και µέλητων οµάδων επικοινωνιών της ΓαλλικήςΠυροσβεστικής µε πλούσια εµπειρία.Το απόγευµα συµµετείχαν ως επίσηµοιπροσκεκληµένοι στην εκδήλωση τηςπαραλαβής της επίσηµης σηµαίας τηςFNRASEC από το Γαλλικό Κράτος. Τησηµαία παρέδωσε επίσηµα στο πρόεδροτης FNRASEC ο Colonel PhilippeNARDIN.
Λίγα λόγια για τη FNRASECΗ FNRASEC δηµιουργήθηκε το 1972µετά από απαίτηση του Γαλλικού Υπο-υργείου Εσωτερικών. Είναι η ΕθνικήΟµοσπονδία όλων των τοπικών οµάδωνΟΕΑ της Γαλλίας. Έχει δικό της διοικ-ητικό συµβούλιο που ανανεώνεται κάθεχρόνο κατά την διάρκεια του ετήσιουσυνεδρίου της. Κύρια δραστηριότητατης είναι οι επικοινωνίες ΈκτακτηςΑνάγκης και η αναζήτηση µε την χρήσηκατάλληλου εξοπλισµού αεροπλάνωνπου έχουν συντριβεί και πλοίων πουέχουν ναυαγήσει.Σας µεταφέρουµε τα 73 από τους εθε-λοντές ραδιοερασιτέχνες της Γαλλίαςστην υπηρεσία της Πολιτικής Προ-στασίας. Περισσότερα &  φωτογραφίεςστο site της ΕΕΡ / RAAGwww.raag.org, στο site HARES(Hellenic Amateur Radio Emergency


