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Η άποψή µας... editorial ◙

Καλό και ευτυχισµένο 2009. Ο χρόνος που αφήσαµε πίσω µας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την Ένωση Ελλήνων Ραδι-οερασιτεχνών, αφού συµπλήρωσε  50 χρόνια ραδιοερασιτεχνικής ύπαρξης και δραστηριότητας. Στη διάρκειά του προ-σπαθήσαµε, όσο το δυνατόν, να κάνουµε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις, µε κορύφωση την εκδήλωση της αναβίω-σης των Φρυκτωριών στις 13/7/2008. Ελπίζω να παρατηρήσατε ότι στις σχετικές ιστοσελίδες έχουµε ανεβάσει ένα µικρό video,στο οποίο έχει καταγραφεί όλη η ανταλλαγή της επικοινωνίας µεταξύ των 10 οµάδων. Είναι λίγο µεγάλο, αλλά πιστεύω ότι αξί-ζει να το κρατήσει κανείς, όχι µόνο ως ενθύµιο αναβίωσης ενός ιστορικού γεγονότος, αλλά και ως µιας πετυχηµένης συνεργα-σίας ανάµεσα σε 10 ραδιοερασιτεχνικές οµάδες.
Η φετινή χρονιά καθορίζει την έναρξη 4ετούς προσπάθειας της Ε.Ε.Ρ. για τη δηµιουργία ενός δικτύου από επαναλήπτες D-Starσε µεγάλο µέρος της Ελλάδας. Το µεγαλύτερο κόστος του δικτύου αυτού βασίζεται στη δωρεά του ιδρύµατος Λάτση, το οποίοευχαριστούµε και µέσα από την στήλη αυτή για την εµπιστοσύνη που µας έδειξε. Στο µεταξύ, όσοι έχουν πρόσβαση στον επα-ναλήπτη SZ1SV των Αθηνών, καλό είναι να ενηµερώνονται από τις ιστοσελίδες της Ένωσης (www.raag.org/d-star) για ό,τιτελευταίο συµβαίνει σ’ αυτόν.Όπως θα δείτε σε άλλο άρθρο µέσα στο περιοδικό, σχετικό µε το συνέδριο της IARU Περιοχής I στο Cavtat της Κροατίας, ηεντύπωση ότι το DV (Digital Voice) θα κυριαρχήσει σε µερικά χρόνια έναντι του αναλογικού δεν είναι µόνο δική µας, αλλά τηνσυµµερίζονται σχεδόν όλες οι χώρες µέσα ή έξω από την Ευρώπη.  Οι 276 επαναλήπτες συνδεδεµένοι µε το Internet και οι 7500χρήστες (ακούτε, Alinco, Kenwood, Yaesu;) µέχρι σήµερα το εγγυώνται…
Εφέτος, και συγκεκριµένα την 1η Απριλίου, ξεκινά και η χρήση 100 επιπλέον χιλιοκύκλων στα 40m (7100-7200 KHz). ∆είτετο band plan που δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες της Ένωσης (http://www.raag.org) για να είσαστε ενήµεροι για τις περιοχές –mode που θα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και θυµηθείτε ότι οι διεκδικήσεις µας συνεχίζονται µε υποµονή και συνέπεια.Εκτός από τις καινούργιες περιοχές ή επεκτάσεις παλιών, διεκδικούµε και την αναβάθµιση της χρήσης µας από δευτερεύουσασε πρωτεύουσα σε κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες ραδιοερασιτεχνικές περιοχές. 
Όπως κάθε χρόνο, από τη στήλη αυτή αναφέρουµε επιγραµµατικά τις δραστηριότητες της χρονιάς, που εφέτος είναι: η ΓενικήΣυνέλευση τον Ιανουάριο, η κοπή της πίτας τον Φεβρουάριο, η έκθεση Electronika τον Μάρτη και ακολουθούν το HAM FESTτην πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου, στον ίδιο περσινό χώρο όπως θέλουµε να πιστεύουµε, η έκθεση του Friedrichshafen προς τοτέλος του Ιουνίου. Τον Σεπτέµβρη έχουµε το αναβαθµισµένο Field Day και κλείνουµε µε τις εκλογές τον Νοέµβρη.Περισσότερα όµως για το πλάνο και τις λεπτοµέρειες για τις προοπτικές της χρονιάς θα ακούσετε και στο κόψιµο της πίτας µαςστις 22 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στου Παπάγου.
Εκτός από τα παραπάνω, για τις αρχές αυτής της χρονιάς είναι προγραµµατισµένη και η πρώτη επαφή Ελληνικού Σχολείου απότην Αλεξανδρούπολη µε τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό (ISS) που ήταν να γίνει τον ∆εκέµβριο αλλά αναβλήθηκε λόγω του επι-βαρυµένου προγράµµατος του ∆ιαστηµικού Σταθµού και µετατέθηκε για τον Φεβρουάριο του 2009.
Τελειώνοντας θα ήθελα να παροτρύνω, για ακόµα µια φορά, όσους θέλουν και έχουν την διάθεση να βοηθήσουν, να επανδρώ-σουν τις Επιτροπές της Ένωσης έστω και αν είµαστε στη µέση της θητείας τους. Πάντα υπάρχει δουλειά, που µπορεί να γίνεικαλύτερα και ευκολότερα όταν υπάρχουν αρκετοί συµµετέχοντες. Ας µην ξεχνάµε ότι η Ε.Ε.Ρ. είναι ένα σωµατείο µη κερδο-σκοπικό µε αποκλειστικό πυρήνα λειτουργίας της την εθελοντική προσφορά των µελών της, που και αυτά είναι εργαζόµενοι καιοικογενειάρχες και κλέβουν κυριολεκτικά χρόνο από άλλες δραστηριότητές τους, πολύ πιθανόν πιο σηµαντικές.
Η πείρα έχει αποδείξει ότι τα καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται από συλλογικές προσπάθειες. Στις ιστοσελίδες υπάρχειτο αντίστοιχο έντυπο που µπορεί να συµπληρώσει κανείς και να στείλει µε Fax ή να το προσκοµίσει στα εντευκτήρια κάθεΤετάρτη απόγευµα.

Καλή και δηµιουργική χρονιά…


