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“∆ια πυρός 2015”
Με µεγάλη επιτυχία και µε τηνσυµµετοχή των ΟΕΑ τηςΈνωσης Ραδιοερασιτεχνών∆υτ. Πελοποννήσου διεξήχθη τηνΤετάρτη και Πέµπτη 20 και 21 τουµήναΜαΐου στην περιοχή Λάλας Ηλείας,κοντά στην αρχαία Ολυµπία, η µεγάλη,από πλευράς συµµετοχής εµπλεκοµέ-νων δηµοσίων φορέων και εθελοντικώνοµάδων, ευρέως κλίµακας πανευρω-παϊκή άσκηση της Π/Υ µε την ονοµα-σία ∆ΙΑΠΥΡΟΣ 2015 (φωτ. 1).Ο σχεδιασµός και η οργάνωση έγινεαπό την Περιφερειακή ∆ιοίκηση τηςΠ/ΥΠατρών.Το σενάριο προέβλεπε ότιµετά απόµεγάλη ανεξέλεγκτη πυρκαγιά

λόγω καταστροφής των σταθµών επι-κοινωνιών και της άσχηµης µορφολο-γίας του εδάφους της περιοχής δεν θαείναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ τωνεµπλεκοµένων υπηρεσιών της περιοχήςκαι η ενηµέρωση των κεντρικών σταθ-µών του Πύργου της Πάτρας και τουκέντρου επιχειρήσεων ΓΓΠΠ στηνΑθήνα.Εδώ να σηµειώσω ότι ο σύλλογός µαςεκλήθη να λάβει µέρος στην άσκησηεκτός ορίων του νοµού µας λόγω τουότι στον νοµό Ηλείας δεν υπάρχουνΟΕΑ από συναδέλφους ραδιοερασιτέ-χνες.Με µεγάλη µας χαρά λόγω της ιδι-αιτερότητας της πρωτόγνωρης αυτής

άσκησης και για να κάνουµε πρακτική,αποκτώντας κάποια εµπειρία για όλααυτά τα οποία µόνο στα χαρτιά είχαµεαποτύπωση, δεχτήκαµε την πρόσκληση– πρόκληση να λάβουµε µέρος.Μετά από σύσκεψη του ΠροέδρουSV3CYL και του υπεύθυνου των ΟΕΑSV3QUQ µε τα µέλη της οµάδος σχε-διάσαµε το πλάνο της όλης συµµετοχήςµας κάνοντας χρήση του σχεδίου δρά-σης, τηρώντας της διαδικασίες που θαακολουθήσουµε από το υπάρχον µνη-µόνιο συνεργασίας µε την Π/Υ πουέχουµε συνυπογράψει.Σε συνάντηση µε τα µέλη των ΟΕΑ,που είχαν τον χρόνο να συµµετάσχουν

Πανευρωπαϊκή άσκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Γράφει οΚώστας Κατσαριώτης SV3CYL
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στην άσκηση, συζητήθηκαν όλες σχε-δόν οι τεχνικές λεπτοµέρειες και ο τρό-πος συµµετοχής και επάνδρωσης τωνσταθµών και ο τεχνικός εξοπλισµός.Αφήσαµε σκόπιµα ορισµένα θέµατα γιατη βελτίωση της εµπειρίας µας, ναγίνουν λάθη για περαιτέρω συζήτησηκαι διόρθωση για πραγµατικές συνθή-κες έκτακτων αναγκών.Αν όλα σχεδια-στούν τέλεια σε µιαάσκηση, δεν θα έχεινόηµα το τελικό αποτέλεσµα, γιατί όλαθα είναι προσχεδιασµένα. Σε ένα πραγ-µατικό και ξαφνικό γεγονός φαίνονταιοι διαφορές.Τα σηµεία που έπρεπε να επανδρω-θούν ήταν ένας σταθµός VHF-HF εφο-

διασµένος µε GPS πλησίον του επικε-φαλής του συµβάντος, δεύτερος σταθ-µός στο ΚΕΠ, στον καταυλισµό πουείχε στηθεί στο γήπεδο του χωριούΛΑΛΑΣ, τρίτος σταθµός στο κτήριοτης διοίκησης της Π/Υ του Πύργου,τέταρτος στο ΚΕΠ του σταθµού τηςΠάτρας και τέλος, σε συνεργασία µετον υπεύθυνο ΟΕΑ της Ε.Ε.Ρ. SV1LJJ,στο ΚΕΠ της ΓΓΠΠ.Η κατανοµή των δυνάµεων των ΟΕΑτου συλλόγου µας έγινε ως εξής:Ο SV3CYL στον επικεφαλής τωνδυνάµεων καταστολής της πυρκαγιάςµε σταθµό VHF-HF – GPS µε όχηµα4Χ4, δίνοντας στίγµα και µεταβιβάζον-

τας πληροφορίες από τον επικεφαλήςστον σταθµό του ΚΕΠ στο γήπεδο τουχωριού ΛΑΛΑΣ για την εξέλιξη τουσυµβάντος (φωτο 2a).Ο SV3QUQ µε τον SV3DVW στοΚΕΠ του γηπέδου του χωριούΛΑΛΑΣ,όπου τα ακούραστα και πρόθυµα µέλητου ΕΕΣ της Πάτρας και του Πύργουυπό την ηγεσία της δραστήριας καιφιλότιµης αρχηγού Ντάνας Φιλοπού-λου είχαν από το πρωί της Τετάρτηςδηµιουργήσει µεγάλο καταυλισµό απο-τελούµενο από σκηνές (µεταξύ αυτώνκαι δική µας για την νυκτερινή διαµονήτων SV3CYL, SV3DVW και τουςευχαριστούµε θερµά), µε πλήρη εξοπλι-

Φωτ. 2 - 2α Φωτ. 3

Φωτ. 4 Φωτ. 5

Φωτ. 6 Φωτ. 7 - 7α



28

οεα εερ

σµό, κρεβάτια, κλινοσκεπάσµατα, είδηπροσωπικής χρήσης, φανούς νυκτόςκλπ. (φωτ. 3 &11).Μεταξύ των σκηνών υπήρχε τοΙατρείο, πλήρως εξοπλισµένο, καιχώρος υποδοχής και διαµονής κατοί-κων της περιοχής (το σενάριο προέβλε-πε εκκένωση του κινδυνεύοντας χωρι-ού) (φωτ. 4).Ένας σταθµός VHF-HF από τουςσυναδέλφους SV3QUP, SV3QUD στοτηλεφωνικό κέντρο του κεντρικούσταθµού της Π/Υτου Πύργου (φωτ. 5).Ένας σταθµός VHF-HF από τουςσυναδέλφους SV3DCX, SY3AZH,SV3ICK στην κεντρική διοίκηση τηςΠ/Υ της Πάτρας (φωτ. 6).Κατά τη διάρκεια της άσκησης στοΚΕΠ της ΓΓΠΠ ο συνάδελφος SV1GEτης Ε.Ε.Ρ. ενηµέρωνε το ΚΕΠ για τηνεξέλιξη του συµβάντος.Μεταφέραµε επιτυχώς όλα τα µηνύ-µατα από τις οµάδες πυρόσβεσης σεόλα τα κέντρα συντονισµού µε φωνήαλλά και ψηφιακά, µε συνεχή ενηµέρω-ση των θέσεων των οµάδων καταστο-λής σε πραγµατικό χρόνο µεAPRS.Στο ΚΕΠ του καταυλισµού στο χωριόΛΑΛΑΣ από το µεσηµέρι της Τετάρτηςοι SV3CYL και SV3DVW µετέβησανµε το ειδικά διαµορφωµένο τρέιλερ τουσυλλόγου, εξοπλισµένο για τις ανάγκες

έκτακτων γεγονότων, που περιλαµβάνειγεννήτρια, πτυσσόµενο ιστό τύπουPROSITEL, κεραίες R6000, κάθετηHF, κεραία VHF, δίπολα για χαµηλέςµπάντες, καθόδους, ποµποδέκτες IC-706, D-700 και διάφορα παρελκόµεναγια πλήρη ανάπτυξη και λειτουργίαπρος αποκατάσταση των επικοινωνιών(φωτ. 7 &7a). Ο εξοπλισµός που χρη-σιµοποιήθηκε ήταν ποµποδέκτεςFT897, IC706MK2, D-700, FT8100,ANTENNA TUNER MFJ, LAPTOPγια λειτουργία APRS. Οι κεραίες πουχρησιµοποιήθηκαν λόγω κοντινών απο-στάσεων για τα HF ήταν NVIS για 40και 80 µέτρα, κατασκευής του Θεόδω-ρου SV3QUQ και του ΓιώργουSV3QUP και λειτούργησαν άψογα.Το βράδυ της Τετάρτης παρατηρητέςαπό διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, πουείχαν κληθεί να παρακολουθήσουν τηνάσκηση, επισκέφθηκαν τις εγκαταστά-σεις µας και ενηµερώθηκαν από τονυπεύθυνο των ΟΕΑ του συλλόγου µαςΘεόδωρο SV3QUQ για το ρόλο και τησυµµετοχή µας στην παρούσα άσκηση,αποσπώντας τον θαυµασµό τους καιευγενή σχόλια, µε αποτέλεσµα την προ-βολή του συλλόγου µας και των ραδιοε-ρασιτεχνών γενικώς σε περιπτώσειςέκτακτων αναγκών. Σχολίασαν πως ανοι εθελοντικές οµάδες συµµετείχαν το

2007 στην µεγάλη καταστροφική πυρ-καγιά µε σωστό συντονισµό, θα είχαµεκαλύτερα αποτελέσµατα.Η άσκηση έλαβε µεγάλη δηµοσιότη-τα από Ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, σχετι-κά βίντεο υπάρχουν στο διαδικτυοilialive.gr - Άσκηση∆ια Πυρός 2015Η συµµετοχή µας έδωσε κύρος καιφήµη στο σύλλογο της ΕΡ∆ΥΠ, εµπει-ρία σε εµάς, δοκιµή του εξοπλισµούµας. Χωρίς υπερβολές κερδίσαµε τιςεντυπώσεις.Οι εθελοντικές οµάδες που έλαβανµέρος ήταν ο ΕΕΣ, η ΕΟ∆ Πύργου, ηΕΟ∆Λακωνίας µε τον δραστήριο συνά-δελφο ραδιοερασιτέχνη Φάνη SV1ELX(φωτ. 8).Οι συνάδελφοι που έλαβαν µερος στοχώρο της άσκησης ήταν οι SV3CYL,SV3QUQ, SV3DVW, SV3QUB,SV3ASR, SV3QUG, SV3RJT,SY3ADB, SY3BAI (φωτ. 9). Στονσταθµό της Π/Υ Πύργου οι SV3QUP,SV3QUD και SV3DCX, SY3AZH,SV3ICK στην Πάτρα (φωτ. 9 & 10)Το ∆/Σ του συλλόγου ευχαριστείόλους τους συναδέλφους σε όλα τασηµεία για την συµµετοχή και το ενδια-φέρον για την επιτυχία της άσκησης.Σεόλους µαζί και στον καθέναχωρι-στά, συγχαρητήρια! 73
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