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Γράφει ο SV1GFH Σαµαλτάνος Ανδρέας Νικόλαος
Έφορος ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων και Έφορος ΕΚ.Ε.Αν.sv1gfh@raag.org & 697 2611087

30 χρονια ΟΕΑ ΕΕΡ

Φυλλοµετρώντας το άλµπουµτων 30 χρόνων των ΟΕΑ τηςΕΕΡ είναι δύσκολο να µηνγίνεις συναισθηµατικός. Μέσα σε αυτόβλέπεις φίλους, ανθρώπους που αποτέ-λεσαν πηγή έµπνευσης για πολλούςµας, βλέπεις και φίλους που είναι πλέονSilent Key.Αν και η πρώτη καταγεγραµµένη δρα-στηριότητα “ΟΕΑ” στη χώρα µας φαί-νεται να έγινε το 1970 µε τις πληµµύρεςτης Ρουµανίας, η Ιστορία δεν φρόντισενα  διαφυλάξει τα στοιχεία αυτής της“Πρωτιάς”.Ακολούθησαν το 1974 η τουρκικήεισβολή στην Κύπρο και η ενεργοποί-ηση Ραδιοερασιτεχνών για αποστολήκαι λήψη µηνυµάτων (και αποστολήυλικού), το 1977 οι σεισµοί στη Ρουµα-νία µε µεταφορά µηνυµάτων, το 1980οι σεισµοί Ιταλίας και µεταφορά µηνυ-µάτων.Το Καλοκαίρι του 1980 ξεσπούνφωτιές στη Βορειοανατολική Αττική,που έκαιγαν για τρεις ηµέρες. Η Ε.Ε.Ρ.αποκαθιστά τις κατεστραµµένες ασύρ-

µατες τηλεπικοινωνίες του ∆ασαρχείουΠεντέλης µε ραδιοερασιτεχνικό link,ενώ οι  SV1EM, SV1JZ, SV1HK,SV1ER, SV1EN, SV1GH, SV1AN,SV1RG, SV1BA κ.α. επιτηρούν γιατέσσερις συνεχόµενες µέρες την περιο-χή, συνδράµοντας το έργο της νοµαρ-χίας Ανατολικής Αττικής. Έτσι, το Φθινόπωρο του 1980 ξεκι-νούν από τον SV1EM οι πρώτες κινή-σεις για τη δηµιουργία και οργάνωσητων Οµάδων Έκτακτης Ανάγκης τηςΕΕΡ.Τριάντα χρόνια µετά, οι ΟΕΑ της ΕΕΡέχουν συµµετάσχει στην παροχή τηλε-πικοινωνιακής υποστήριξης στις µεγα-λύτερες φυσικές καταστροφές πουέπληξαν την χώρα και όχι µόνο, µεκυριότερες δράσεις της τις εξής:
1985, Ιούνιος - Ξεκίνηµα Εθελοντι-κής ∆ασοπροστασίας Καισαριανής µετην υποστήριξη των Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ.       1986, 13 Οκτωβρίου - Σεισµός 6.2στην Καλαµάτα1991, Φεβρουάριος -  SΑR στον

Όθρυ για την αναζήτηση του C-1301992, 14 Μαρτίου - Σεισµός στοERZINCAN Τουρκίας 1995, 15  Ιουνίου - Σεισµός στο Αίγιο1999, 07 Σεπτεµβρίου - Σεισµός στηνΑθήνα από το ρήγµα της "Πάρνηθας"2002 Πληµµύρες Κηφισού2003, 26 Μαΐου Σεισµός Αλγερίας2003,  26 Αυγούστου Σεισµός Λευ-κάδας2007-2010 Σεισµός Ιταλίας, πυρκα-γιές Πελοποννήσου, πυρκαγιές Αττι-κής, σεισµός Αϊτής.Αυτή η δραστήρια κινητοποίηση τωνΟΕΑ της ΕΕΡ οδήγησε το 2001 στηνένταξή τους στο Εθνικό Σύστηµα Εθε-λοντισµού Πολιτικής Προστασίας τηςΓενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προ-στασίας. Οι ΟΕΑ της ΕΕΡ, για να µπορούν ναανταποκριθούν στις απαιτήσεις, εκπαί-δευσαν και εκπαιδεύτηκαν όλα αυτά τα30 χρόνια µε ειδικά σεµινάρια, ενώπραγµατοποιήθηκαν και οι ακόλουθεςασκήσεις: Επικοινωνία 1990, Επικοι-νωνία 1991, Άσκηση Σεισµού 1991,
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Επικοινωνία 2001, Επικοινωνία 2004,Άσκηση Κρήτης 2005, Άσκηση Λαµίας2005, Επικοινωνία 2006, Επικοινωνία2007, Ανδόρα 2007 σε συνεργασία µετην FNRASEC και την DITRANS.Από το 2007 η ΟΕΑ της ΕΕΡ συµµε-τέχει στη µηναία άσκηση του γαλλόφω-νου RUI (RESEAU D' URGENCEINTERNATIONAL) και από το 2008στη µηναία άσκηση της ιταλικής ARI(Αssociazione Ρadioamatori Ιtaliani)και της Ιταλικής  ΓΓΠΠΙ. Οι ΟΕΑ τηςΕΕΡ συµµετέχουν και στις ασκήσειςGLOBAL SIMULATED EMER-GENCY TEST της  IARU Region 1.Ο εξοπλισµός των ΟΕΑ της ΕΕΡ, πουαποτελείται από συσκευές VHF-UHF,HF, D-STAR, Pactor, τα σχετικά παρελ-κόµενα και κεραίες, τους επιτρέπει νααντεπεξέλθουν σε όλες τις τηλεπικοι-νωνιακές προκλήσεις.Όµως οι ΟΕΑ της ΕΕΡ επί 30 χρόνιασυµµετείχαν και στην καθηµερινή ζωήτης ΕΕΡ, της οποίας αποτελούν αναπό-σπαστο µέρος. Έτσι ήταν παρόντες σεHamfest, Fieldday κτλ.

Σήµερα οι ΟΕΑ της ΕΕΡ ατενίζουν τοµέλλον µε αισιοδοξία και η σηµερινήΕΚΕΑν αντιλαµβάνεται το βάρος των30 χρόνων ιστορίας και δράσης. Τα 100περίπου µέλη των ΟΕΑ της ΕΕΡ είναιραδιοερασιτέχνες, που πιστεύουν στηνανιδιοτελή προσφορά προς το κοινωνι-κό σύνολο, είναι ραδιοερασιτέχνες πουαντιλαµβάνονται πως το µέλλον τουχόµπι εξαρτάται και από την κοινωνικήπροσφορά του.Κλείνοντας αυτή την 30χρονη επισκό-πηση δεν µπορώ να µη σταθώ στουςπροσωπικούς λόγους που µε οδήγησανστη συµµετοχή µου στις ΟΕΑ της ΕΕΡ.Αφορµή στάθηκε µία φωτογραφία στοSVNEA σχετικά µε δράση των ΟΕΑτης ΕΕΡ σε κάποια κατάσταση έκτα-κτης ανάγκης. Εκείνη τη στιγµή συνει-δητοποίησα πως σε αυτή τη φυσικήκαταστροφή, που είχε συµβεί 1-2 kmαπό το σπίτι µου, εγώ είχα µείνει απλάθεατής, ενώ είχαν έρθει να βοηθήσουν“ξένοι”…Σήµερα, οι ΟΕΑ της ΕΕΡ έχουν γίνειµέρος της καθηµερινότητάς µου, έχω

γνωρίσει πάρα πολλούς συναδέλφουςαπό όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό,έχω αναγκαστεί να διαβάσω και ναασχοληθώ σχετικά µε το χόµπι πολύπερισσότερο απ‘ ό,τι θα έκανα ωςαπλός ραδιοερασιτέχνης και αυτό µεκάνει να αισθάνοµαι όµορφα.Είναι σίγουρο πως σε αυτές τις λίγεςγραµµές θα παρέλειψα διακριτικά, δρά-σεις και ονόµατα συναδέλφων που πρό-σφεραν στις ΟΕΑ της ΕΕΡ. Αυτό ∆ΕΝέγινε από πρόθεση, απλά σε ένα µικρόεπετειακό κείµενο δεν χωράνε δυστυ-χώς όλα, ας µε συγχωρήσουν λοιπόναυτοί οι συνάδελφοι, τους οποίους µεχαρά θα ήθελα να συναντήσω για νακαταγράψω την δικιά τους Ιστορία στιςΟΕΑ της ΕΕΡ…Θα µου επιτρέψετε να κλείσω µε µίαµικρή σκέψη για τον συνάδελφοSV1LHC, Νίκο Αναγνωστόπουλο, πουείχε ακόµα πολλά να δώσει….
Υ.Γ. Περισσότερη Ιστορία των ΟΕΑθα βρείτε στο site των ΟΕΑwww.hares.gr 

Από τα πρώτα τους βήµαταµέχρι και σήµερα, τριάντα χρό-νια µετά, οι ΟΕΑ της ΕΕΡ εκτόςαπό την προσφορά τους στοκοινωνικό σύνολο προσέφερανεπίσης αξέχαστες στιγµέςφιλίας, συνεργασίας και ικανο-ποίησης στα µέλη τους.
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