editorial

η αποψη µας

Φ

τάσαµε και στο τελευταίο τεύχος της χρονιάς. Όπως
θα δείτε, και στο τεύχος αυτό τα θέµατα που δηµοσιεύονται είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Έτσι και από
αυτή την στήλη θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού για το έργο της το 2011. Η επιτροπή αυτή
δεν είναι µεγάλη (2 άτοµα), αλλά µε την στήριξη και από εκείνους από εσάς, που στείλατε προς δηµοσίευση άρθρα για κατασκευές, DX-peditions, συµµετοχή σε διαγωνισµούς, ιδέες,
ενδιαφέρουσες λειτουργικές τακτικές και τόσα άλλα ενδιαφέροντα θέµατα, έκαναν 6 πραγµατικά αξιόλογα τεύχη. Παρά το
γεγονός ότι ακούω για πολλές ακόµα δραστηριότητες, που δεν
κατάφεραν να φτάσουν στη Σύνταξη και στη δηµοσίευση στο
περιοδικό, εύχοµαι και σας προτρέπω για το 2012 η συµµετοχή σας να είναι ακόµα µεγαλύτερη και το περιοδικό µας να
γίνει ακόµα καλύτερο. Και καλύτερο γίνεται µε τη δική σας
συµµετοχή και συµπαράσταση. ∆ιαβάζω πολλά ξένα αντίστοιχα περιοδικά και, αν εξαιρέσει κανείς 4-5 µεγάλα περιοδικά του
χώρου, το SVNEA πολλές φορές έχει ύλη κλάσεις ανώτερη
από αυτά άλλων χωρών µε πολύ µεγαλύτερο ραδιοερασιτεχνικό πληθυσµό.
Στο διάστηµα που µας πέρασε από το προηγούµενο τεύχος
δηµοσιεύτηκε και η αναµενόµενη νέα Υπουργική Απόφαση.
Όπως και να το δει κανείς, είναι ένα σοβαρό βήµα µπροστά,
αφού έστω και την τελευταία στιγµή καταφέραµε να ανατρέψουµε την προτεινόµενη “εξ ουρανού” συρρίκνωση βασικών
µας λειτουργιών και µιλάω βέβαια για την επιτρεπόµενη ισχύ
λειτουργίας του ραδιοερασιτεχνικού µας σταθµού. Έτσι, µε την
ενοποίηση των SV-SW, την αλλαγή στον τρόπο των εξετάσεων, την επικείµενη αλλαγή του νόµου 3431 και σε συνδυασµό
µε τις βελτιώσεις και αλλαγές προς το καλύτερο, σε πολλά
άρθρα του παλιού κανονισµού θεωρούµε ότι είχαµε µια θετική
κατάληξη. Βέβαια, σε κάποια σηµεία παρέµειναν στριφνές και
δυσνόητες διατυπώσεις, που δυσχεραίνουν την κατανόηση ορισµένων άρθρων και δίνουν περισσότερες από µια εξηγήσεις,
αλλά ελπίζουµε σε µια περαιτέρω βελτίωση.
Κρατάµε και την υπόσχεση για αλλαγή του νόµου 3431 και την
ανάληψη της εποπτείας επιτήρησης του φάσµατος από την
Ε.Ε.Τ.Τ. και όχι από τις αδύναµες να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων Νοµαρχίες, που από το 2007 ακόµα ιδρύουν αντίστοιχες επιτροπές.
Ακόµα, κρατάµε και την υπόσχεση του Υ.Υ.Μ.∆. να αλλάξει
και την Κ.Υ.Α. του 2000, που αναφέρεται στην ασφαλή απόσταση του κοινού από κεραίες πάσης φύσεως και να µας εξαι-

ρέσει από τις διατάξεις της, που είναι ατεκµηρίωτες. Και,
βέβαια, περιµένουµε στη νέα Κ.Υ.Α. να µας βάλει στην θέση
που µας αρµόζει και όχι µαζί µε τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ή τους σταθµούς της κινητής τηλεφωνίας.
Γι’ αυτό το τελευταίο θέµα έχουµε ήδη ένα πρόγραµµα στις
ιστοσελίδες µας (IcnirpCalc, το βρίσκετε στον σύνδεσµο
http://www.iaru-r1.org/index.php? option=com_remository
&Itemid =173&func=startdown&id=410 ), που επιτρέπει µε
απλούς χειρισµούς να υπολογίσουµε την ασφαλή απόσταση
από τις κεραίες µας. Σε συνεργασία µε τον συγγραφέα προσπαθούµε το πρόγραµµα σε επόµενη έκδοση να υποστηρίζει
και την ελληνική γλώσσα.
Άλλο ενδιαφέρον γεγονός είναι η ίδρυση Οµάδας Εκτάκτων
Αναγκών στην Καλαµάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, µε τοπικό σύνδεσµο τον Παναγιώτη SV3APB. Ελπίζουµε ότι θα επανέλθει η αξιοπιστία προς τις ΟΕΑ της ΕΕΡ εκ
µέρους των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τις οποίες υποστηρίζουµε
σε περιπτώσεις που απαιτείται για το καλό του κοινωνικού
συνόλου. Πολλοί και επικίνδυνοι, πολλές φορές, οι διάφοροι
“εθελοντές – µεσσίες”, µε σκοπούς αδιευκρίνιστους και ενδεχοµένως επικίνδυνους για το κύρος του ραδιοερασιτέχνη. Γι’
αυτό, να εξετάζετε καλά πριν αξιολογήσετε τα “εθελοντικά”
σωµατεία – οµάδες, που όλα έχουν σκοπό να µας σώσουν σε
δεδοµένη στιγµή, αλλά και µε κάποιο αντίτιµο, όχι απαραίτητα
χρηµατικό, αλλά πάντως αντίτιµο. Εµείς εδώ στις ΟΕΑ της
ΕΕΡ δεν πουλάµε τίποτα, η προσφορά µας είναι ανιδιοτελής
και το αποδεικνύουµε για πάνω από 30 χρόνια.
Τελειώνω µε την αναφορά που θα βρείτε σε αυτό το τεύχος
σχετικά µε την πορεία της υλοποίησης των δικτύων (Pactor και
D-Star) από τη δωρεά του Ιδρύµατος Λάτση και της Τράπεζας
Eurobank EFG. Η ίδια αναφορά µε, ενδεχοµένως, βελτιώσεις
στην πορεία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στο
κοµµάτι του D-Star, για όσους θελήσουν να παρακολουθήσουν
την πραγµατοποίηση του έργου µέχρι το τέλος. Το σίγουρο
είναι ότι πάνω από 4 επιπλέον εγκαταστάσεις αναµεταδοτών
θα υλοποιηθούν, πέρα από αυτούς που προέβλεπε το αρχικό
σχέδιο. Όπως έχουµε πει, η δυνατότητα αυτή προκύπτει από
την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη σε software και hardware, και
µάλιστα σε πολύ µικρότερο κόστος.
Εύχοµαι σε σας και τις οικογένειές σας καλές γιορτές και
καλή χρονιά, µε υγεία και πραγµατικές ραδιοερασιτεχνικές
δραστηριότητες.
Μάνος ∆αρκαδάκης, SV1IW
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.
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