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◙ διοργανωσεις Γράφει ο SV1GFH, Σαµαλτάνος Ανδρέας Νικόλαος Έφορος ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων της ΕΕΡ - Έφορος ΕΚΕΑν της ΕΕΡ

Ησυνεργασία µε την FNRASEC(Γαλλική ΟΕΑ) ξεκίνησε το2005, από τότε ο Πρόεδρός τηςF1MDO Daniel Lucci και πολλά απότα µέλη της έχουν γίνει καλοί φίλοι, µετους οποίους επικοινωνώ σε καθηµερι-νή βάση στα βραχέα ή µέσω emails.Ταυτόχρονα η συνεργασία αυτή οδήγη-σε στην συµµετοχή της ΟΕΑ/ΕΕΡ σετακτικές µηνιαίες ασκήσεις επικοι-νωνιών, αλλά και σε  κοινές ασκήσεις,όπως αυτή στην Μαλακάσα και στηνΑνδόρα. Από το 2007 που υπογράφτηκε τοµνηµόνιο συνεργασίας, οι ΟΕΑ/ ΕΕΡσυµµετέχουν κάθε χρόνο στο ετήσιοσυνέδριο της FNRASEC και αυτό γιανα διατηρηθούν οι “δεσµοί’’ αλλά καιγια να παρακολουθήσουµε τις δικέςτους εξελίξεις.Φέτος πραγµατοποιήθηκε το 37o
Συνέδριο FNRASEC στην πόλη Lilleστη Γαλλία (δίπλα στα Βελγικά Σύνο-ρα) από τις  25-27 Σεπτεµβρίου 2009.Η πρώτη µέρα ήταν η ηµέρα άφιξης

37o Συνέδριο FNRASEC
Lille, 25-27 Σεπτεµβρίου 2009

Η Πρόεδρος της REF Betty Magnin, F6IOC µετον Πρόεδρο της FNRASEC Daniel Lucci, F1MDO.
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των συνέδρων. Μέλη της FNRASECεγκατέστησαν εξοπλισµό pactor καιHF, απ' όπου γινόντουσαν εκποµπές µεειδικό διακριτικό.Εγώ αυτά δεν τα πρόλαβα, διότι τοταξίδι µου έπρεπε να έχει διάρκεια 5ωρών, και τελικά διήρκησε 9 λόγω“λευκής απεργίας’’ που είχαν οι ελεγ-κτές του αεροδροµίου στο Παρίσι καιλόγω των προβληµάτων που δηµιουρ-γούσαν οι “απεργοί’’ στα τρένα. Η δεύτερη ηµέρα ξεκίνησε πολύνωρίς, στις 6 το πρωί ήµασταν ήδη γιαπρωινό σχεδόν η πλειοψηφία τωνσυνέδρων, πολλά νέα διακριτικά αλλάκαι πολλά παλιά. Με την άφιξη τωνεπισήµων ξεκίνησε και το κυρίωςσυνέδριο. Ευχάριστη έκπληξη ήταν ηπαρουσία της προέδρου του REF-Union, F6IOC Betty Magnin.Κύρια σηµεία ήταν ο απολογισµόςτων δράσεων του 2008 και της διαχεί-ρισης της FNRASEC, παράλληλαανακοινώθηκε η αλλαγή του ονόµατοςτης FNRASEC µε χρήση του όρουΡαδιοερασιτέχνη και όχι Ερασιτέχνηασυρµατιστή (κάτι που είχε ζητηθείαπό τις αρχές στην ίδρυσή της το1972), έτσι πλέον θα ονοµάζεταιFederation Nationale des Radioama-teurs au Service de la Sécurité Civile.Εκφράστηκε η θέληση για συνεργα-σία REF - Union και FNRASEC σεθέµατα IARU και αναµεταδοτών.Παρουσιάστηκε από τον κύριοPhilippe Sauzey, Υπεύθυνο της Υπη-ρεσίας IGA, το αποτέλεσµα του ελέγ-χου που πραγµατοποίησε το Γαλλικόκράτος για την εκκαθάριση του αρχεί-ου Εθελοντικών οµάδων. H FNRASECπήρε την υψηλότερη βαθµολογία κατάτην αξιολόγηση, κάτι που δείχνει τον“επαγγελµατισµό’’ του Εθελοντισµού. Έγινε επίσης παρουσίαση νέων εφαρ-µογών APRS και διαχείρισης κρίσηςαπό µέλη της FNRASEC (στην ανά-πτυξη των εφαρµογών συµµετέχουνκαι οι ΟΕΑ/ΕΕΡ  ως beta tester από τηναρχή του project) και λίγο πριν την δια-κοπή για την τελετή απονοµής έγινανπαρουσιάσεις από την ισπανική αντι-προσωπεία και τον SV1GFH.Με το τέλος της παρουσίασης οSV1GFH απένειµε εκ µέρους της ΕΕΡστον  F1MDO Daniel Lucci τιµητικήπλακέτα για την άριστη συνεργασίατων δύο οργανώσεων.Η απονοµή των Μεταλλίων Πολιτι-κής Προστασίας πραγµατοποιήθηκε σεχώρο µπροστά από το αµφιθέατρο,στον χώρο είχε προσγειωθεί από τοπρωί ένα από τα καινούργια ελικόπτε-ρα της Γαλλικής Πολιτικής Προστα-

Ο Πρόεδρος της FNRASEC Daniel Lucci, F1MDOµε τον Ανδρέα Σαµαλτάνο SV1GFH

Ο Ανδρέας SV1GFH µε την Πρόεδρο της REF Betty Magnin, F6IOC.

Στιγµιότυπο από την απονοµή του ΜεταλλίουΠολιτικής Προστασίας στον SV1GFH.
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σίας, ενώ σε επίδειξη υπήρχε και τοκαινούργιο Κινητό Κέντρο Επιχειρή-σεων και Επικοινωνιών του ΓαλλικούΠυροσβεστικού Σώµατος.
Oι απονοµές µεταλλίων

Πριν την έναρξη της Τελετής ο κύριοςSauzey ζήτησε να πραγµατοποιήσειτην πρώτη απονοµή και τις υπόλοιπεςνα πραγµατοποιήσουν ο πρόεδρος τηςFNRASEC και η πρόεδρος της REFUNION και αυτό αντιλαµβανόµενοςτον συµβολισµό της κίνησης.Συνολικά απονεµήθηκαν τέσσεραΜετάλλια Πολιτικής Προστασίας, δύοσε µέλη της FNRASEC, ένα στονSV1GFH Ανδρέα Νικόλαο Σαµαλτάνο,και ένα στον Συντονιστή τηςAssociación de Collaboradors deProtección Civil de Lleida i Provinciaκ. Emili Nadal.Επίσης απονεµήθηκαν και τιµητικέςδιακρίσεις σε µέλη της FNRASEC γιατη συµµετοχή τους σε δράσεις της. Ηηµέρα συνεχίστηκε µε παρουσιάσειςδιαφόρων επιτροπών της FNRASECκαι του ∆Σ της.Για την τρίτη ηµέρα θα διαβάσετεξεχωριστό άρθρο, διότι ήταν εκτόςσυνεδριακού χώρου. Αφορούσε επί-σκεψη στην πόλη LOUVIERE τουΒελγίου για την έκθεση LOUVIEREEXPO του τοπικού παραρτήµατος τηςεθνικής Ένωσης του Βελγίου UBA..Συχνά ακούµε πως η συνεργασία τηςΕΕΡ µε οµάδες ή φορείς του εξωτερικούείναι µόνο στα χαρτιά, αυτό συνήθως τοµεταφέρουν άτοµα που θέλουν νακάνουν τους ειδικούς στο χώρο, χωρίςόµως ποτέ να ελέγξουν τα όσα λένε.Η απονοµή του Γαλλικού ΜεταλλίουΠολιτικής Προστασίας  δείχνει  τοπόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος τωνΟΕΑ/ΕΕΡ, δείχνει πόσο σηµαντικήείναι η εθελοντική προσφορά τωνµελών της, δείχνει την αναγνώριση πουέχουν τα µέλη µας από Επίσηµουςφορείς Ελληνικούς αλλά και ξένους.Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαρι-στήσω το ∆Σ της ΕΕΡ για την εµπιστο-σύνη που µου έδειξε αναθέτοντάς µουτη θέση Εφόρου της ΕΚΕΑν, θέλω ναευχαριστήσω όλα τα µέλη της ΕΚΕΑν,όλα τα µέλη των ΟΕΑ/ΕΕΡ, παλιά καινέα, για την υποστήριξη και το έργοπου παράγουν.ΜΑΖΙ θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµα-στε για τον Ραδιοερασιτεχνισµό και τοκοινό καλό. 

Το ελικόπτερο της Γαλλικής Πολιτικής Προστασίας προσγειώνεται στο χώρο.

Το Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων και Επικοινωνιώντου Γαλλικού Πυροσβεστικού Σώµατος.

Πάνω: Ο Ανδρέας SV1GFH µε τηνΠρόεδρο της REF Betty Magnin,F6IOC και τον Πρόεδρο τηςFNRASEC Daniel Lucci, F1MDO.
∆εξιά, πάνω και κάτω: Στιγµιότυπααπό την απονοµή των ΜεταλλίωνΠολιτικής Προστασίας.
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