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εκδηλωσεις ◙

Τα µηνύµατα άρχισαν να έρχονται απ’ όλες τιςµεριές ήδη από την Τρίτη: Η ΕΜΥ προβλέπειπρωτόγνωρο κύµα κακοκαιρίας για το Σαβ-βατοκύριακο! Την Τετάρτη στην Ένωση το συζητή-σαµε µε περίσκεψη, γεµάτοι αµφιβολίες: Είναιδυνατόν; 15 πόντοι χιόνι στην Οµόνοια; Μπα, απο-κλείεται. Ο καιρός είναι πολύ καλός, ήλιος καιυψηλή για την εποχή θερµοκρασία. Πάλι βλακείεςθα λέει η ΕΜΥ. Σιγά µη την πιστέψουµε! ∆εν

ξέρουν τι τους γίνεται και τροµοκρατούν τον κόσµο!Μα, αν είναι δυνατόν, γιατί τους αφήνουν να µιλά-νε; Εντάξει, θα κάνει κρύο. Αλλά χιόνι; Στην Αθήνα;Τόσο πολύ; Αποκλείεται!Έτσι, όλοι εµείς που προετοιµάζαµε την εκδήλωση,συνεχίσαµε πυρετωδώς τις ετοιµασίες, για να είναιόλα έτοιµα για τη µεγάλη γιορτή.Το Αµφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών & Επι-κοινωνιών είναι ένας εκπληκτικός χώρος, πολιτι-
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Γράφει η Νατάσα ∆αρκαδάκη, SV1KPsv1kp@raag.org

Για όλα είχαµε έγκαιρα προετοιµαστεί. Για όλα.
Το πρόγραµµα της πίτας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γινόταν η έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων γιατα 50 χρόνια της Ε.Ε.Ρ., που συµπληρώνονται φέτος από την ίδρυσή της, το συζητούσαµε από µήνες πριν.Η ηµεροµηνία αποφασίστηκε 3 µήνες πριν.Το Αµφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών τοεξασφαλίσαµε 2 µήνες πριν.Τις προσκλήσεις προς τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίεςκαι Αρχές και τα Μέλη τις στείλαµε 1 µήναπριν.Τις προσφορές για το catering τιςζητήσαµε τρεις εβδοµάδες πριν.Τα δώρα για την κλήρωση ταεξασφαλίσαµε δύο εβδοµάδεςπριν.Όταν προέκυψε το πρόβληµατης βλάβης της οπτικοακου-στικής κάλυψης µέσα στοΑµφιθέατρο, το αντιµετωπί-σαµε επιτυχώς µία εβδοµά-δα πριν.Η οπτικοακουστική κάλυψη,οι αφίσες, τα πανώ, οι πλακέ-τες για τις απονοµές των βρα-βείων του Field Day, τα αναµνη-στικά µπρελόκ, οι εκδόσεις τηςΕ.Ε.Ρ., το πρόγραµµα της εκδήλω-σης, όλα µεταφέρθηκαν στο Αµφιθέα-τρο και τοποθετήθηκαν στις θέσεις τουςµία µέρα πριν.
Για όλα είµασταν προετοιµασµένοι. Για όλα.Και µετά ήρθε το χιόνι...Και αποδείχθηκε ότι δεν είµασταν προετοιµασµένοι για κάτι πολύ βασικό: Για το παιχνίδι που µας έπαιξε οκαιρός την ίδια την ηµέρα της εκδήλωσης.Κάποιος µίλησε για ... µάτι. Κάποιος µίλησε για ... γκαντεµιά. Κάποιος µίλησε για ... αδικία.Και τα τρία, εντελώς επιστηµονικά επιχειρήµατα, πίσω από τα οποία κρύβεται  η αδυναµία του ανθρώπου νατιθασεύσει το απρόβλεπτο.Αλλά, να τα βάλεις µε τη Ζωή; Τι ελπίδα έχεις; Απλά, το παίρνεις απόφαση ότι η Ζωή είναι γεµάτη από ανατροπές, ακόµα κι όταν είσαι προετοιµασµένος για όλα!
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Κοπή πίτας 2008 – Μια ιστορία για ... πολύ τολµηρούς!

Κοπή πίτας 2008 – Μια ιστορία προετοιµασίας και ανατροπής!
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σµένος, µε πολύ καλές ακουστικές καιοπτικές δυνατότητες. Οι προσκλήσειςείχαν ήδη πάει στα µέλη, στους συλλό-γους σ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και σεόλους εκείνους µε τους οποίους συνερ-γαζόµαστε όλο το χρόνο, τις αρµόδιεςΥπηρεσίες στο Υπουργείο Μεταφορών& Επικοινωνιών, την ΕΕΤΤ, τιςΝοµαρχίες, τη Γενική ΓραµµατείαΠολιτικής Προστασίας, την Πυροσβε-στική κλπ., και από παντού είχαµε θετι-κές απαντήσεις. Περιµέναµε τουλάχι-στον 250-300 άτοµα. Αντίστοιχη ήτανκαι η παραγγελία που δώσαµε στο γνω-στό σε όλους Χρήστο του ζαχαροπλα-στείου Piccadilly, που κι εφέτος ανέλα-βε να µας προµηθεύσει µε την απαραί-τητη πίτα, αλλά και τα αναψυκτικά, τονκαφέ και τα µεζεδάκια.Το Σάββατο το απόγευµα, που πηγαί-ναµε στο Υπουργείο για να ετοιµάσου-µε το χώρο του Αµφιθεάτρου για τηνεκδήλωση, πήραµε µια πρώτη γεύσητου κακού καιρού, αλλά δεν φαινόταννα προµηνύει κάτι παραπάνω από χιο-νόνερο και κρύο. Όταν ξυπνήσαµε,όµως, την Κυριακή το πρωί, είδαµε τοχιόνι που έπεφτε και ακούσαµε στιςειδήσεις τι γινόταν σε όλη τη νότιαΕλλάδα, τα χρειαστήκαµε.Τώρα τικάνουνε;Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Στο τηλε-συµβούλιο µε τα µέλη του ∆.Σ. εκφρά-στηκαν διάφορες απόψεις, τελικά όµωςαποφασίστηκε µε δηµοκρατικές διαδι-κασίες ότι η εκδήλωση δεν µπορούσενα αναβληθεί. Εµείς θα πηγαίναµε καιθα κάναµε τη γιορτή για όποιον ερχό-ταν. Μέσα στη χιονοθύελλα κατευθυν-θήκαµε όλοι προς το Υπουργείο µεόποιο τρόπο µπορούσαµε, µε τζιπ, µεαπλά αυτοκίνητα µε αλυσίδες στιςρόδες, µε το Μετρό,  και αφού βάλαµετις τελευταίες πινελιές στο χώρο περι-µέναµε να δούµε ποιος άλλος θα τολ-µούσε να έρθει.Προς µεγάλη µας έκπληξη, σιγά-σιγάάρχισε να καταφθάνει κόσµος µε τουςίδιους τρόπους, δηλαδή µε τζιπ, µεαπλά αυτοκίνητα µε αλυσίδες στιςρόδες, µε το Μετρό. Μέχρι και µε ταπόδια ήρθαν κάποιοι! ‘Ολοι αυτοί οιτολµηροί έµπαιναν µέσα στο φιλόξενοχώρο του Υπουργείου, τίναζαν το χιόνιαπό το πανωφόρι και τα παπούτσιατους και πήγαιναν κατευθείαν στοζεστό καφέ! Στην είσοδο του Αµφιθεά-τρου τους περίµενε έπειτα η ΜαρίαSW1IZI, για να τους δώσει το λαχνό
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και το αναµνηστικό µπρελόκ. Λίγοµετά την προβλεπόµενη ώρα έναρξηςτης γιορτής οι αδειούχοι µόνο είχανφτάσει τους 65! Κάποιοι είχαν µαζί καιτην οικογένειά τους, έτοιµοι να τηρή-σουν την παράδοση ότι στην πίτα τηςΈνωσης πάµε όλοι µαζί, βρέξει – χιονί-σει (κυριολεκτικά!).Η γιορτή έγινε σύµφωνα µε το πρό-γραµµα: Ο Πρόεδρος, SV1IW, έκανεµια σύντοµη ανασκόπηση των κυριοτέ-ρων δραστηριοτήτων της Ένωσης µέσαστο 2007, µαζί µε παρουσίαση τωνσχετικών φωτογραφιών και βίντεο, πουείχε ετοιµάσει, όπως πάντα τα τελευ-ταία χρόνια, ο ακούραστος ΜάκηςSV1IZR. Μετά από µια σύντοµη αναφορά τουSV1IW και στις προβλεπόµενες δρα-στηριότητες της Ε.Ε.Ρ. το 2008, ήρθε ηώρα της απονοµής από τον Έφορο τηςΕπιτροπής ∆ιαγωνισµών και Βραβεί-ων, Μάρκο SV1MF των βραβείων τουδιαγωνισµού Field Day 2007, αλλά απότους βραβευθέντες κανείς δεν είχε µπο-ρέσει να φτάσει στην Αθήνα για ναπαραλάβει το βραβείο του. Οι µεγαλύ-τεροι άτυχοι ήταν δύο µέλη της οµάδαςSX7W, ο Παναγιώτης SV7CUD και οΑντώνης SW2HUK, που την Κυριακήαψήφησαν την κακοκαιρία και κατέβη-καν από τις Σέρρες και τη Θεσσαλονί-κη µε το λεωφορείο των ΚΤΕΛ, όµωςκόλλησαν στη Μαλακάσα πίσω απόκάποια αυτοκίνητα που δεν φόραγαναλυσίδες. Το αποτέλεσµα ήταν να φτά-σουν µε 2 ώρες καθυστέρηση στονΚηφισό, πολύ αργά πλέον για να προ-λάβουν την πίτα. Έτσι, ξαναµπήκανστο λεωφορείο και γύρισαν µετά απόαυτή τη µεγάλη ταλαιπωρία στα σπίτιατους άπρακτοι! Η εκδήλωση  συνεχίστηκε µε την οµι-λία της γράφουσας για τα 50 χρόνια τηςΕ.Ε.Ρ. και την παρουσίαση της διοργά-νωσης των Φρυκτωριών, που περιλαµ-βάνονται στις σχετικές εορταστικέςεκδηλώσεις, από τον Γιάννη SV1BJYεκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής(δηµοσιεύονται σε άλλη στήλη).Με το παραδοσιακό κόψιµο της πρω-τοχρονιάτικης πίτας, που το φλουρί τηςέπεσε φέτος στον Πρόεδρο SV1IW, καιτην κλήρωση των δώρων, που µαςπαραχωρήθηκαν από εταιρείες τουχώρου, ολοκληρώθηκε η φετινή εκδή-λωση και περάσαµε στο φουαγιέ τουΥπουργείου, για να τιµήσουµε τονµπουφέ µε τα µεζεδάκια. 
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Στα παραλειπόµενα της εκδήλωσης ναπούµε ότι για πρώτη χρονιά φέτος το∆ιοικητικό Συµβούλιο εµφανίστηκε«λειψό»: Ο µεν Σπύρος SV1RC, το νέοµέλος του ∆.Σ. µετά την παραίτηση του∆ηµήτρη SV1EDZ, βρισκόταν απο-κλεισµένος από το χιόνι και τον πάγοστα υψίπεδα του ... Καρέα!Ο δε Αντιπρόεδρος, Κλεάνθης SV1JG,βρισκόταν ήδη από τις αρχές Φεβρουα-ρίου κυριολεκτικά στην άλλη άκρη τουκόσµου, 17.000 χιλιόµετρα µακριά απότην Αθήνα, στα νησιά Ducie στο ΝότιοΕιρηνικό, συµµετέχοντας στη διεθνήDX-pedition VP6DX. Η έκπληξη τηςβραδιάς ήταν το τηλεφώνηµά του στηµέση της εκδήλωσης από το δορυφορι-κό τηλέφωνο της αποστολής στο κινη-τό του Προέδρου. Η φωνή του ακού-στηκε από το µικρόφωνο µακρινή καιόλο κέφι, όταν µας ευχήθηκε «καλήχρονιά» από τα νησιά Ducie µε τους 35βαθµούς Κελσίου!Την Τετάρτη µετά τη γιορτή, τα µεζε-δάκια και τα κοµµάτια πίτα, που δενείχαν φαγωθεί στην εκδήλωση, ήρθανστα Εντευκτήρια και µοιράστηκαν σεόσους βρέθηκαν εκεί. Επίσης, οι τυχε-ροί παρέλαβαν τα δώρα τους. (Η σχετι-κή λίστα δηµοσιεύεται σε άλλη στήλη.)Μπορώ να πω ότι όλοι µας είµαστεευχαριστηµένοι που και η φετινή κοπήτης πίτας πήγε καλά, παρ’ όλες τις αντι-ξοότητες, έστω και µε αυτή την λόγωτων περιστάσεων µικρή συµµετοχή.
Και του χρόνου!
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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 17/2/2008 - ΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΩΡΩΝ
Το δώρο για το φλουρί της πίτας ήταν ένα ανδρικό ρολόι Jean - Louis SCHERRER Paris, ευγενική δωρεά της εταιρείας B&BBasis & Basis ΑΕ Promotional gifts. Ο τυχερός που το κέρδισε ήταν ο SV1AWQ.

Χαιρετισµός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 
∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας  της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2008

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τηςΈνωσής σας και λυπάµαι που δεν µπορώ να είµαι κοντά σας. Εύχοµαι κάθε επιτυχίαστην εκδήλωσή σας. Να είναι η Ένωσή σας πάντοτε δραστήρια.Για το νέο έτος εύχοµαι σε όλες και όλους το καλύτερο. 
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