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editorial

Κ

αλός και ευτυχισ ένος ο καινούργιος χρόνος 2010, ο πρώτος ιας καινούργιας δεκαετίας. Η χρονιά που

αφήσα ε πίσω ας ήταν πολύ ση αντική για την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, όπως και κάθε
χρονιά άλλωστε, αφού καταφέρα ε να εκπληρώσου ε τους στόχους που είχα ε βάλει. Βέβαια, σε έναν

οργανω ένο σύλλογο η ιστορία αυτή δεν έχει τέλος και άλιστα όταν ό Σύλλογος αυτός δραστηριοποιείται σε κάτι
που εξελίσσεται συνέχεια και πολύ γρήγορα, όπως οι ραδιοεπικοινωνίες.
Η φετινή χρονιά έχει ήδη πρόγρα

α για το πρώτο εξά ηνο, όπως πάντα βαρυφορτω ένο. Ξεκινά ε ε τη Τακτι-

κή Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο, την κοπή της πίτας τον Φεβρουάριο, τον Μάρτη έχου ε την επικοινωνία σχολείου του Περιστερίου ε τον ISS (θα ενη ερωθείτε εγκαίρως για τις λεπτο έρειες) και ακολουθούν το HAM FEST
την πρώτη εβδο άδα του Ιουνίου, στον ίδιο χώρο όπως πέρισυ θέλου ε να πιστεύου ε, και η έκθεση του
Friedrichshafen προς το τέλος του Ιουνίου. Τον Σεπτέ βρη έχου ε το Field Day. Φέτος η συ

ετοχή ήταν αρκετά

εγαλύτερη από άλλες χρονιές.
Μία ακό α επικεί ενη αλλαγή αφορά και το site ας, το οποίο αλλάζει εκ βάθρων. Με ία εντυπωσιακή πρώτη
σελίδα, ε εισαγωγή σε flash, εύχρηστο και σε εγάλο βαθ ό αυτο ατοποιη ένο, όπως για παράδειγ α στην εγγραφή των χρηστών για τα ενη ερωτικά δελτία, και γε άτο ε χρήσι ες πληροφορίες για όλους ας. Η προσπάθεια έχει
ξεκινήσει από πέρυσι και τα πρώτα δείγ ατα θα είναι διαθέσι α σύντο α, ρίχνετε ια ατιά στις ιστοσελίδες ας.
Προσπαθού ε η πιο γρήγορη ενη έρωση να γίνεται πάντα από εκεί.
Περισσότερα για τις λεπτο έρειες για τις προοπτικές της νέας χρονιάς θα ακούσετε και στο κόψι ο της πίτας ας.
Εξακολουθεί να ε εκπλήσσει το τι πορεί κανείς να ακούσει σή ερα στις συχνότητες των 2 έτρων. Σε ια προσπάθεια να εγκαταστήσου ε έναν audio streaming server στις ιστοσελίδες της Ένωσης, ο οποίος θα «παίζει» το R1
τις Κυριακές για όσους (κυρίως εκτός Αττικής) θέλουν να ακούν τις ανακοινώσεις του SV1HE και δεν πορούσαν
έχρι τώρα, άκουσα πράγ ατα και θαύ ατα. Σε ια συχνότητα ένας συνάδελφος είχε ια κιθαρίτσα και έπαιζε και
τραγουδούσε εγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σε ια άλλη συχνότητα έ αθα και εγώ ο αδαής, ποια είναι η επό ενη
κεραία που θα αγοράσω σε V/U (προφέρεται “Βε Γιου”). ∆εν λέω ποια είναι από εδώ, γιατί θα τις πάρετε όλες και
δεν θα είνει κα ιά για ένα. Θα σας πω ό ως τον λόγο που είναι η καλύτερη, σύ φωνα ε τον συνάδελφο που το
εξήγησε και προέτρεπε τους υπόλοιπους για την αγορά της: «Έχει τα καλύτερα στάσι α «έξω από την πάντα»!!!
Μην πείτε τίποτα, ο λόγος είναι αποστο ωτικός και χαρακτηριστικός, αλλά δυστυχώς κανείς εκ των παρευρισκο ένων δεν έκανε σχόλια. Λέτε να έφυγαν για το αγαζί ε τις super κεραίες;
Τελειώνοντας θα ήθελα να παροτρύνω για ακό α ια φορά όσους πορούν και έχουν την διάθεση να βοηθήσουν,
να επανδρώσουν τις Επιτροπές της Ένωσης τώρα που αζί ε το ∆.Σ. ξεκινά η νέα θητεία τους. Πάντα υπάρχει
πολλή δουλειά, που πορεί να γίνει καλύτερα και ευκολότερα όταν υπάρχουν περισσότεροι συ

ετέχοντες, ιδιαίτε-

ρα σε επιτροπές όπως αυτή του QSL Bureau ή την Τεχνική Επιτροπή. Στο κάτω κάτω ας ην ξεχνά ε ότι η Ε.Ε.Ρ.
είναι ένα σω ατείο η κερδοσκοπικό ε αποκλειστικό τρόπο λειτουργίας της την εθελοντική προσφορά των ελών
της, που όλοι τους, έλη Επιτροπών και ∆.Σ., είναι εργαζό ενοι και οικογενειάρχες και αφιερώνουν χρόνο που παίρνουν από άλλες δραστηριότητες τους, πιθανόν πιο ση αντικές. Στις ιστοσελίδες ας υπάρχει το αντίστοιχο έντυπο
που πορεί να συ πληρώσετε και να στείλετε ε Fax ή να το προσκο ίσετε στα Εντευκτήρια κάθε Τετάρτη απόγευ α.
Καλή και δη ιουργική χρονιά…

Μάνος ∆αρκαδάκης, SV1IW
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.
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