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Μάνος ∆αρκαδάκης,  SV1IWΠρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.

editorialη αποψη µας

Καλή χρονιά σε όλους και όλες και ελπίζουµε τα
πράγµατα να πάνε αρκετά καλύτερα από το
2010, που «ευτυχώς» αποχώρησε ήδη. Αρκετά

µεγάλη κινητικότητα υπήρξε τους τρεις τελευταίους
µήνες του 2010 από την Ε.Ε.Ρ. στον τοµέα της ενηµέρω-
σης και των παρουσιάσεων. Τέσσερις παρουσιάσεις έγι-
ναν σε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο και Αθήνα. 

Τα θέµατα που καλύφθηκαν ήταν η “Ιονοσφαιρική ∆ιά-
δοση στα VHF από την Ελλάδα στο διάστηµα των 3
τελευταίων Ηλιακών κύκλων” και οι "Ψηφιακές επι-
κοινωνίες φωνής και δεδοµένων".

Μάλιστα για πρώτη φορά, στο Αγρίνιο, έγιναν 2 παρου-
σιάσεις, η µια µετά την άλλη. Πιστεύω ότι δεν ήταν ιδιαί-
τερα κουραστικό αυτό, αφού το ενδιαφέρον κρατήθηκε
σε υψηλά επίπεδα µέχρι το τέλος. 

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι συνάδελφοι από πολλές γει-
τονικές πόλεις έδωσαν το «παρών» στα εκάστοτε σηµεία
των παρουσιάσεων, µε κορυφαίο το γεγονός ότι στην
παρουσίαση του Αγρινίου ήρθαν επί τούτου και δυο συνά-
δελφοι από την Αθήνα!

Ας σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που
συνεργάζονται η Ε.Ρ.Β.Ε. και η Ε.Ε.Ρ. Θα ήθελα και από
εδώ να ευχαριστήσω θερµά τους συναδέλφους στα ∆ιοι-
κητικά Συµβούλια (και όχι µόνο) της Ε.Ρ.Β.Ε. στη Θεσ-
σαλονίκη και της Ε.Ρ.∆.Ε. στο Αγρίνιο για τη γεναιόδωρη
και ζεστή φιλοξενία τους. 

Κάτι τέτοιες εκδηλώσεις δείχνουν ότι ο ραδιοερασιτε-
χνισµός στην Ελλάδα και θέλει, και µπορεί να έχει,
ανθρώπους µε κοινά ενδιαφέροντα και στόχους, αρκεί να
αποµονωθούν εκείνοι που βάζουν πάνω από όλα τα άλλα
τη µισαλλοδοξία τους, που σχεδόν πάντα προέρχεται από

την κενότητα του χαρακτήρα τους και σκοπό έχει την
προβολή τους µέσα από τον Ραδιοερασιτεχνισµό, αφού
δεν µπορούν να προβληθούν πουθενά αλλού!

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις παρουσιάσεις θα
βρείτε σ’ αυτό και στο επόµενο τεύχος.

Αρκετά µεγάλη δραστηριότητα, όµως, υπήρξε και
από τη µεριά της Ε.Ε.Τ.Τ. Παράνοµα link και repeater
εντός και εκτός ραδιοερασιτεχνικών περιοχών ξηλώθη-
καν και πήραν το δρόµο που τους αρµόζει.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν στις περισσότερες
περιπτώσεις ο “µανδύας” των παράνοµων εγκαταστάσε-
ων ήταν η ραδιοερασιτεχνική άδεια!  Μήπως να το σκε-
φτούν καλύτερα όσοι εξακολουθούν να χρησιµοποιούν
τον Ραδιοερασιτεχνισµό σαν εφαλτήριο για να καλύψουν
τις παντός είδους παρανοµίες τους; Λέω εγώ τώρα…

Τέλος, οργασµός παρατηρείται και στις ψηφιακές επι-
κοινωνίες µε τρεις τουλάχιστον νέες εγκαταστάσεις για
το 2011. Περισσότερα στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Ρ. και
ιδίως στη νέα ενότητα “Free Star D-star”, που ασχολεί-
ται µε την υλοποίηση συστηµάτων χωρίς Icom hardware
ή software. 

Ήδη ο ψηφιακός επαναλήπτης SV1P της Αττικής, προ-
κειµένου να υποστηρίξει τον πειραµατισµό, είναι πλήρως
συµβατός µε όλα τα non Icom D-Star συστήµατα, πειρα-
µατικούς reflector κ.λ.π. Περισσότερα στις ιστοσελίδες
µας www.raag .org στην ενότητα D-STAR.

Y.Γ.: Από τις 17 µέχρι τις 20 Μαρτίου θα βρισκόµαστε
στο ΕΚΕΠ, για να πάρουµε µέρος στην έκθεση
INDELEX ELECTRONICA. Θα χαρούµε να τα πούµε
και από κοντά.


