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εερ Γράφει ο Μανώλης ∆αρκαδάκης SV1IW, Πρόεδρος Ε.Ε.Ρ.

Την άνοιξη του 2004, παραµονέςτων Ολυµπιακών αγώνων στηχώρα µας, η Ε.Ε.Ρ. είχε προσκα-λέσει τους τότε προέδρους των εθνικώνραδιοερασιτεχνικών οργανώσεων τωνγειτονικών µας χωρών Βουλγαρίας καιΤουρκίας να παρασταθούν και να παρα-κολουθήσουν το διήµερο Ham Fest τωνΑθηνών. Στη διάρκεια του Σαββατοκύ-ριακου εκείνου του Ham Fest γεννήθηκεη ιδέα µιας συνεργασίας σε περιπτώσειςέκτακτης ανάγκης µεταξύ των 3 χωρών.Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις άτυ-πης συνεργασίας µεταξύ τους, όµωςήταν καιρός για κάτι πιο επίσηµο. Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε καιτα πράγµατα καθυστερούσαν χαρακτη-ριστικά. Πέρυσι σε µια προσπάθεια ανα-ζωπύρωσης της αρχικής άτυπης συµφω-νίας η ΕΕΡ µελέτησε και συνέταξε ένααρχικό κείµενο, το οποίο µεταφράστηκεστα αγγλικά και στάλθηκε προς έγκρισηκαι αποδοχή στις εθνικές ενώσεις τηςΒουλγαρίας και της Τουρκίας. Σε έναταξίδι το φθινόπωρο του 2012 στοGaziantep της Ανατολικής Τουρκίας,όπου βρέθηκαν οι δυο από τους τρειςπροέδρους (TA1E από την TRAC καιSV1IW από την EEΡ), συµµετέχονταςσε ένα εργαστήρι για καταστάσεις έκτα-κτης ανάγκης, και µε την παρουσία τουπρώην προέδρου της BFRA LZ1US (οοποίος σήµερα είναι µέλος της ∆ιοικού-σας Επιτροπής της IARU και Υπεύθυνος∆ηµοσίων Σχέσεων της ΒουλγάρικηςΈνωσης) έγιναν οι τελευταίες τροποποι-ήσεις του τελικού κειµένου και η οριστι-κή πλέον αποδοχή. Το µόνο που έµενεπια ήταν η κατάλληλη περίσταση κοινήςπαρουσίας και των τριών προέδρων σεένα σηµείο, προκειµένου να πέσουν καιοι τελικές υπογραφές.Η ευκαιρία αυτή δόθηκε στα τέλη

Μαΐου µετά από πρόσκληση της BFRAπρος την RAAG και την TRAC να συµ-µετάσχουν στην άσκηση έκτακτης ανάγ-κης στο Rozhen της Βουλγαρίας στοτέλος του Ιουλίου του 2013. Με δεδοµέ-νο ότι η πρόσκληση περιελάµβανε τηνκάλυψη όλων των εξόδων διαµονής γιατρία άτοµα αποφασίστηκε να συµµετά-σχει η Ε.Ε.Ρ. µε τον Πρόεδρο, τον Αντι-πρόεδρο και τον Έφορο ΕπιτροπήςΕκτάκτων Αναγκών, οι οποίοι θα κάλυ-πταν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδίου τους, γιανα µην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισµόςτης Ένωσης.Ο καιρός έφτασε και την Παρασκευή26/7/2013 µε µια πτήση της Air Maltaµόλις στις 4π.µ. ξεκινήσαµε για τη Σόφιατης Βουλγαρίας. Οι συµµετέχοντες ήταντελικά δύο από τους αρχικά τρεις, ο υπο-γράφων και ο Χρήστος SV1IYA. Ο τρί-τος της παρέας Γιάννης SV1GE δεν τακατάφερε τελικά να φτάσει στην Αθήναέγκαιρα, αφού βλάβη στο ιστιοπλοϊκόσκάφος, µε το οποίο συµµετείχε στοΡάλλυ Αιγαίου, τον υποχρέωσε να παρα-µείνει στα µισά της διαδροµής, χάνονταςτο ραντεβού του µαζί µας!Οι αναποδιές όµως συνεχίστηκαν.Φτάνοντας στις 5:15 στη Σόφια δενκαταφέραµε να πιούµε ούτε ένα καφέ,αφού το µοναδικό café στο αεροδρόµιοαρνήθηκε τα ωραία µας ευρώ και ζητού-σε leva, που δεν είχαµε και τα ανταλλα-κτήρια  ήταν κλειστά!!!∆εύτερη ατυχία όταν µας τηλεφώνησεο Panayot LZ1US, για να µας πει ότι τοαυτοκίνητό του αρνιόταν πεισµατικά ναξεκινήσει για να έρθει να µας πάρει. Έτσιµετά από κάποια ώρα εµφανίστηκε µεένα ταξί και µας πήρε µέχρι την Σόφια.Για να συνεχίσουµε µέχρι το Rozhen,τελικά επιβιβαστήκαµε σε ένα µικρόλεωφορείο των 20 θέσεων του βουλγα-

ρικού ΚΤΕΛ, που πήγε τους τρεις µαςπολύ κοντά στον τελικό µας προορισµό.Η διαδροµή, δύσκολη και χοροπηδηχτή,διήρκεσε τελικά 5 ½ ώρες, ενώ µε έναεπιβατηγό αυτοκίνητο θα κάναµε maxi-mum 3 ώρες… Από εκεί µας περίµενεένας συνάδελφος ραδιοερασιτέχνης γιανα µας πάει στον χώρο της άσκησης καιµετά στο ξενοδοχείο, όπου θα περνάγα-µε τις 2 επόµενες µέρες µας σε υψόµετρο1700 µέτρων.∆υστυχώς µας περίµενε η πιο σοβαρήαναποδιά. Μέχρι και την τελευταία στιγ-µή το απόγευµα της Παρασκευής ήµα-σταν σε επικοινωνία µε τον Τούρκο πρό-εδρο, επειδή κάποιο θέµα είχε προκύψειµε τη visa του (οι Τούρκοι πολίτες χρει-άζονται visa για να ταξιδέψουν τόσοστην Ελλάδα όσο και στην Βουλγαρία,χωρίς ευτυχώς να συµβαίνει το αντίθε-το). Τελικά ο Aziz µας ενηµέρωσε ότιδεν θα µπορούσε να ταξιδέψει. Και τώρατι γίνεται;Την επόµενη ηµέρα αποφασίστηκε ναγίνουν όλα σύµφωνα µε το πρόγραµµακαι να µείνει σε εκκρεµότητα µόνο ητρίτη υπογραφή. ∆εν υπήρχε χρόνος γιαάλλη καθυστέρηση, θα προχωρούσαµεσύµφωνα µε το αρχικό πλάνο.Ευτυχώς η τύχη δεν µας επιφύλαξεάλλη ταλαιπωρία, η άσκηση κύλησεοµαλά και η συµµετοχή των οµάδων,που ήταν διάσπαρτες σε ολόκληρη τηΒουλγαρία στο ύπαιθρο, πολύ µεγάλη.Στο κινητό κέντρο εκποµπής της BFRAκάνοντας χρήση του διακριτικούLZ1BFR µου δόθηκε η ευκαιρία να στεί-λω ένα χαιρετισµό προς τους συµµετέ-χοντες στους σταθµούς που στήθηκανεντός και εκτός Βουλγαρίας. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση τηςάσκησης έγινε συζήτηση αξιολόγησηςτων αποτελεσµάτων µε τη συµµετοχή
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των παρευρισκοµένων ραδιοερασιτε-χνών και εκπροσώπων των Αρχών καιτης εκπροσώπου της Επιτρόπου σεθέµατα εκτάκτων αναγκών της Ευρω-παϊκής Ένωσης, Dr. KristalinaGeorgieva. Ακόµα παρόντες ήταν εκπρό-σωποι της Πολιτικής Προστασίας καιτου Πυροσβεστικού Σώµατος Βουλγα-ρίας, δήµαρχοι και κοινοτάρχες γειτονι-κών πόλεων κ.ά. Γύρω στις 4 µ.µ. έγινεκαι η υπογραφή της συµφωνίας από τουςδύο παρισταµένους πρόεδρους τηςBFRA και της ΕΕΡ, που θα ολοκληρω-νόταν σε 10 περίπου µέρες, αφού οPanayot σε ταξίδι του προς την Εσθονίαθα έµενε στην Κωνσταντινούπολη για 8ώρες, χρόνο υπέρ αρκετό για να πάρεικαι την τρίτη υπογραφή από τον Aziz γιαλογαριασµό της TRAC. 

Η µέρα τελείωσε όµορφα µε µια επί-σκεψη και ξενάγηση στο τηλεσκόπιοδιαµέτρου 2 µέτρων στο αστρονοµικόπαρατηρητήριο του Rozhen, ένα από ταµεγαλύτερα παρατηρητήρια της ΝΑΕυρώπης (λίγο µικρότερο από τον δικόµας Αρίσταρχο στον Χελµό), το οποίοπεριλαµβάνει συνολικά 3 τηλεσκόπια.Το υπόλοιπο µέρος της παραµονής µαςεκεί και της επιστροφής κύλησε οµαλά,η επάνοδός µας στην Σόφια έγινε σελιγότερο από τρεις ώρες µε το αυτοκίνη-το ενός συναδέλφου την Κυριακή τοπρωί.Τη ∆ευτέρα µας δόθηκε η ευκαιρία ναδούµε λίγο τη Σόφια και να επισκεφτού-µε µεταξύ άλλων τις παλιές εκκλησίεςτου Alexander Niefski και της ΑγίαςΣοφίας και τους εµπορικούς δρόµους της

πόλης. Μια πόλη ευχάριστη µε πολύπράσινο και µε δρόµους που δεν σε πνί-γουν. Η πτήση µας ξεκίνησε κανονικάστις 10:30 µµ και γύρω στα µεσάνυχταείµαστε ξανά στην Αθήνα. Κλείνοντας αυτό το µικρό οδοιπορικόεύχοµαι η συνεργασία µεταξύ των 3χωρών να είναι η καλύτερη και να δώσειτην ευκαιρία συµµετοχής και σε άλλεςχώρες της ευρύτερης περιοχής.Για µια ακόµα φορά ως ραδιοερασιτέ-χνες δίνουµε ένα απτό παράδειγµασυνεργασίας και φιλίας µεταξύ τωνλαών εστιάζοντας σε πράγµατα που µαςενώνουν και όχι σε εκείνα που µας χωρί-ζουν.
Οι πόρτες είναι πλέον ανοικτές… ◘

Υπογραφή του µνηµονίου από τουςSV1IW, LZ3NN.

Ο Χρήστος SV1IYA βρήκε προσκόπουςµελλοντικούς LZ ραδιοερασιτέχνες.

Οι δύο πρόεδροι SV1IW, LZ3NN. Αναµνηστική φωτογραφία µε τουςεκπροσώπους των αρχών, της BFRAκαι της RAAG.
Συνοµιλία µε τους εκπροσώπους τηςψηφιακής τεχνολογίας µε κεντρικόθέµα το DStar και το DMR.

Ο SV1IW στο µικρόφωνο του LZ1BFRκατά την διάρκεια της άσκησης.

Το κινητό τηλεπικοινωνιακόκέντρο της B.F.R.A. Η φορητή εγκατάσταση κεραίας τουLZ1BFR.

Ο χώρος εστίασης µε τις 3 σηµαίεςνα κυµατίζουν.


