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Συµµετέχοντες: ● U.R.A, Unió de Radioaficionats Andorrans µε τα µέλη τηςπου συµµετέχουν στη SECOM (Servicio EmergenciaCOMunication).● Ισπανοί ραδιοερασιτέχνες της A.C.P.C  (Asociación deColaboradores de Protección Civil de Lleida y Provincia).● Η D.I.T.R.A.N.S (η γαλλική οµάδα εκπροσώπησης τηςFNRASEC στο εξωτερικό) µε επικεφαλής τον Πρόεδρο τηςFNRASEC.● από την Ελλάδα ο SV1HER Σωτήριος, συµµετέχοντας µετη γαλλική οµάδα.  
► Η άσκηση ξεκίνησε µε την κλήση του Joan - C31US στουςεπαναλήπτες της Ανδόρας  R1 και R4 µε τη φράση «EXER-CISE SECOM, EXERCISE SECOM … ». Οι ραδιοερασιτέ-χνες της Ανδόρας ενεργοποιούνται και στους 7 τοµείς πουχωρίζεται διοικητικά η Ανδόρα µε τακτικά διακριτικά από Y0,

Y10, Y11 … έως Υ7, Y70, Y71 κλπ. για τις ανάγκες τηςάσκησης αλλά και για κάθε έκτακτη ανάγκη. Κεντρικός συντονιστής της Ανδόρας ήταν ο Y0 (κατά κόσµοJoan -C31US) µε τη βοήθεια του Υ01.Στους 7 διοικητικούς τοµείς της Ανδόρας υπεύθυνοι ήταν:Στο Canillo οι Y1 και Y10, στο Encamp οι Y2 και Y20, στοOrdino οι Y3 και Y30, στη La Massana οι Y4 και Y40, στηνA la Vella οι Y5 και Y50,  στη Julia οι Y6 και Y60 και στηνEscaldes οι Υ7 και Υ70. Οι υπόλοιποι σταθµοί που συµµετεί-χαν χρησιµοποιούσαν το γράµµα Υ και αριθµούς από το 10και πάνω. Πχ. Υ11, Υ101, Υ700, Υ701…
► Με την εκκίνηση της Άσκησης αµέσως φάνηκε ότι δενυπήρχε επικοινωνία µε τον τοµέα Υ1. Αµέσως οι Ανδοριανοίµετακινούν 2 ραδιοερασιτέχνες από τον τοµέα Υ2 στον τοµέαΥ1 να καλύψουν το κενό. Ο σταθµός Υ20 (C31AR, Anibal)επικεφαλής του Encamp τοµέα και ο Υ22 είναι σε συνεχήεπαφή στα 2 µέτρα και µεταφέρουν τα µυνήµατα εκτάκτουανάγκης αλλά και τακτικά στη D.I.T.R.A.N.S., οι οποίοι ταπροωθούν αντίστοιχα στις δικές τους οµάδες επέµβασης καιβοήθειας και στην αντίστοιχη Γ.Γ.Π.Π. της Γαλλίας. Ενώ απότη ισπανική µεριά της Ανδόρας δύο Ανδοριανοί ραδιοερασι-τέχνες του εκεί τοµέα, επειδή δεν υπάρχει επικοινωνία µε τηνΙσπανία (σηµ. Η Ανδόρα είναι µια κοιλάδα σαν φαράγγι ανά-µεσα στα Πυρηναία), έχουν ανέβει σε κορυφή βουνού µεοπτική προς Ισπανία και αναµεταδίδουν (relay) προς τις ισπα-νικές περιοχές  της Val d’ Aran, Monte Seco et Seu de Urgell,όπου λαµβάνουν οι ραδιοερασιτέχνες της A.C.P.C. Ισπανίας,και προς την Ανδόρα στους Y0 και Y01. Η D.I.T.R.A.N.S. έστελνε τις πληροφορίες προς το C.O.G.I.CAsnieres µέσω του δικτύου S.I.N.U.S. και προς την ADRA-SEC 09 (ΟΕΑ τοµέα 09 Γαλλίας) στη πόλη Ariege που χειρι-ζόταν ο F1FBO που τα διαβίβαζε στη Πολιτική Προστασίατης Γαλλίας.Από τη µεριά της DITRANS έγιναν επικοινωνίες µε Ανδόρα,Ισπανία και Γαλλία στα VHF, UHF, HF και µε PACTOR IIκαι PACTOR III µε χρήση των HF πυλών που υπάρχουν γιααυτό το σκοπό στην Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τηΓαλλία και τη Πορτογαλία. Επίσης στα πλαίσια της άσκησηςέγιναν επικοινωνίες στα  HF του SV1HER µε την Ελλάδα.Οι συχνότητες HF (σε kHz) που χρησιµοποιήθηκαν: - 80 µ 3.632 και εναλλακτικά 3.682 - 40 µ 7.082 και εναλλακτικά 7.092 - 30 µ 10.132 και εναλλακτικά 10.142 - 20 µ 14.132 και εναλλακτικά 14.182 - 17 µ 18.132 και εναλλακτικά 18.142 - 15 µ 21.132 και εναλλακτικά 21.282 - 13 µ 24.932 και εναλλακτικά 24.942 - 10 µ 28.532 και εναλλακτικά 28.582 

Γράφει ο Σωτήριος Βανικιώτης, SV1HER, µέλος της Ε.Κ.Ε.Αν. / Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ.sv1her@raag.org τηλ.: 693-2671602

∆ιεθνής άσκηση Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
Το σενάριο της άσκησης:
Ένας σεισµός µε επίκεντρο το ανεξάρτητοΠριγκιπάτο της Ανδόρας έχει πλήξει τηνΑνδόρα και αρκετά χωριά της περιοχής τωνσυνόρων της Ισπανίας και της Γαλλίας. Οιεπικοινωνίες έχουν διακοπεί και η Ανδόραέχει αποκοπεί τελείως από τη Γαλλία και τηνΙσπανία γιατί δεν υπάρχει οδική πρόσβασηλόγω των καταστροφών.  [Σηµείωση: Η Ανδό-ρα δεν διαθέτει αεροδρόµιο αλλά εξυπηρετείταιαπό τη Γαλλία (Τουλούζη) ή από την Ισπανία(Βαρκελώνη)].
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► Για πιο ρεαλιστικό σενάριο από τη µεριά των Γάλλων, ηδιαβίωση έγινε στο βουνό µέσα σε χειµερινές προϋποθέσειςσε αντίσκηνα. Η γαλλική οµάδα έστησε καταυλισµό στοανατολικό µέρος των Γαλλικών Πυρηναίων, στην περιοχήCol de PUYMORENS σε υψόµετρο 1915 µέτρων, ακριβώςαπέναντι από την πρώτη πόλη της Ανδόρας, την PAS DELA CASA, και  στο σταυροδρόµι  Γαλλίας, Ανδόρας καιΙσπανίας. Ο καταυλισµός στήθηκε σε πλεονεκτικό σηµείοµε δυνατότητα επαφής στη µπάντα των 2 µέτρων αλλά καιάµεσης οδικής πρόσβασης προς την Ανδόρα, τη Γαλλίααλλά και την Ισπανία.Επίσης οι Γαλλικές ΟΕΑ είχαν φέρει µαζί τους ένα µικρόρυµουλκούµενο τροχόσπιτο για τις ανάγκες της άσκησης καιτο χρησιµοποίησαν για τοπικό τηλεπικοινωνιακό κέντροεγκαθιστώντας µέσα του όλο το τηλεπικοινωνιακό εξοπλι-σµό και τους υπολογιστές. Ευτυχώς!!!  Οι θερµοκρασίες στοσηµείο του καταυλισµού, όταν φτάσαµε το Σάββατο τοπρωί, ήταν από 0 έως +1 βαθµό Κελσίου. Το βράδυ του Σαβ-βάτου κατέβηκε στους µείον 15 βαθµούς Κελσίου και φυσι-κά χιόνισε. Αλλά ο εξοπλισµός όλων µας ήταν για πολικόψύχος µε τα ανάλογα ρούχα και σκηνές και φυσικά άφθονεςπροµήθειες σε ποτά και υψηλής θερµιδικής αξίας φαγητά. 

«ΠΥΡΗΝΑΙΑ 2007» Συµµετοχή της Ε.Κ.Ε.Αν. /Ο.Ε.Α. Αττικής µε τον SV1HER

Ο κατάλληλος εξοπλισµός είναι απαραίτητος για την επι-τυχία µιας επιχείρησης εκτάκτου ανάγκης, ιδιαίτερα ότανγίνεται υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

“Ο εξοπλισµός όλων
µας ήταν γιαπολικόψύχος...”
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► To Σάββατο το απόγευµα, σύµφωνα µε το σενάριο, µόλις«άνοιξε» ο δρόµος από συνεργεία µε την «αποµάκρυνσητων συντριµιών», ένα αυτοκίνητο µε µέλη των ΓάλλωνΟΕΑ και τον SV1HER µπήκαν στη πόλη PAS DE LACASA της Ανδόρας για να «βοηθήσουν» στις επικοινωνίεςτους εκεί ραδιοερασιτέχνες. Μέχρι αργά το βράδυ παραµεί-ναµε  στη πόλη PAS DE LA CASA και λίγο πριν τα µεσά-νυχτα επιστρέψαµε στο καταυλισµό µας. Όλες αυτές τιςώρες εκατοντάδες µηνύµατα διαβιβάστηκαν από την Ανδό-ρα προς τη Γαλλία, στο κοντινότερο µόνιµο σταθµό τηςADRASEC 09 (ΟΕΑ τοµέας 09 Γαλλίας) στη Νοµαρχία,την Περιφέρεια και την Πολιτική Προστασία της Γαλλίας,τόσο στα VHF όσο και στα HF. 

Την Κυριακή από πολύ νωρίς, σχεδόν αξηµέρωτα ακόµα,έγινε αλλαγή βάρδιας στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο τηςD.I.T.R.A.N.S. και ο SV1HER έπιασε βάρδια στα HF δίπλαστους Γάλλους ΟΕΑ που «πάλευαν» στα 2 µέτρα. Μέχρικαι o Γιάννης ο SV1HE µε τις κυριακάτικες ανακοινώσειςτης ΕΕΡ στα 40 µέτρα ακούστηκε στην Ανδόρα. Η Κυρια-κή ήταν σχετικά µια ηλιόλουστη µέρα µε πολλά σύννεφα νασκεπάζουν το σηµείο του καταυλισµού µε θερµοκρασίεςαπό 0 έως +5 βαθµούς Κελσίου.► Το µεσηµέρι δύο αυτοκίνητα των γαλλικών ΟΕΑ και οSV1HER φτάσαµε τελικά και στην πρωτεύουσα του πριγ-κιπάτου, την ηλιόλουστη ANDORRA LA VELLA. Η θερ-µοκρασία στη πρωτεύουσα +11 βαθµοί. Από την ισπανική

µεριά έφτασαν λίγο αργότερα στην πρωτεύουσα και οιΙσπανοί Ραδιοερασιτέχνες. Η άσκηση έφτανε πλέον στοτέλος της. Οι επικοινωνίες, σύµφωνα µε το σενάριο καιεφόσον είχε γίνει διάνοιξη στο οδικό δίκτυο της Ανδόρας,επανερχόντουσαν στα φυσιολογικά επίπεδα και ο ρόλοςτων Ραδιοερασιτεχνών τελείωνε.► Το απόγευµα µας επισκέφθηκε στο Γαλλικό καταυλισµό οσύνδεσµος της Ανδόρας µε την ΟΕΑ της Γαλλίας, ο C31ARµε τον C33HI για το debriefing της άσκησης. Το αποτέλεσµατης άσκησης ήταν θετικό. Σε περίπτωση σεισµού στη περιο-χή δεν θα είναι τελείως αποµονωµένη η Ανδόρα.Με αυτήν την άσκηση, η Ε.Κ.Ε.Αν. / Ο.Ε.Α. Αττικής τηςΕ.Ε.Ρ. έδειξαν τη διεθνή διάστασή τους µε την παρουσίαστους στο έδαφος τριών ευρωπαϊκών χωρών Γαλλίας,Ανδόρας και Ισπανίας.Ευχαριστούµε τους Γάλλους συναδέλφους της FNRASECγια τη πρόσκληση συµµετοχής των Ο.Ε.Α. της  Ε.Ε.Ρ. στηδιεθνή αυτή άσκηση και τα µέλη της D.I.T.R.A.N.S. για τηυπέροχη φιλοξενία τους. Επίσης ευχαριστώ τον F1NHNChristian που µε υποδέχθηκε στο αεροδρόµιο της Τουλού-ζης και µε φιλοξένησε σπίτι του πριν και µετά την άσκηση.Όπως λένε και στην Ανδόρα, “Gracies a Tots”.Σωτήριος Βανικιώτης, SV1HER

Αριστερά: Στιγµιότυπα από τη διεξα-γωγή της άσκησης.Κάτω: Άποψη της πρωτεύουσας τουπριγκηπάτου, Andorra la Vella.

...εκατοντάδες µηνύ-µατα διαβιβάστηκαναπό την Ανδόρα προςτη Γαλλία...

◘


