
editorialη αποψη µας

Το αντίστοιχο editorial του 2011 µε είχε βρειστα Γιάννενα. Το ίδιο συµβαίνει και τώρα,µόνο που η εδώ παραµονή µου εφέτος είναιολιγοήµερη (10 µέρες) σε σχέση µε πέρυσι, όπουέµεινα περίπου 3 µήνες. Εφέτος πάντως µου δόθη-κε η ευκαιρία να συναντηθώ µε τον Πρόεδρο καιτον Αντιπρόεδρο της Ένωσης ΡαδιοερασιτεχνώνΙωαννίνων, SV6EXJ και SV6DBD αντίστοιχα.Πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και µας δόθηκε ηευκαιρία να συζητήσουµε πολλά και κοινά προβλή-µατα που αντιµετωπίζουµε. Η Ε.Ρ.Ι. έχει µια ισχυ-ρή παρουσία στην Ήπειρο, ιδιαίτερα στον τοµέατων οµάδων έκτακτης ανάγκης. Ανοικτά µυαλά, µεδιάθεση για συνεργασία αλλά και µε ένα παράπο-νο: Γιατί τόσο µεγάλη διάσπαση των ραδιοερασιτε-χνών στην Ελλάδα. Κάτι που αντιλαµβάνοµαι ότιαπασχολεί όλο και περισσότερους σήµερα. Ηαπάντηση βέβαια είναι γνωστή, αλλά πάντα υπάρ-χουν περιθώρια καλύτερης συνεργασίας για αµοι-βαία και από κοινού διαχείριση των προβληµάτωνµας. Το µέλλον θα δείξει αν µπορεί κάτι να γίνει σεαυτόν τον τοµέα. Από εµάς εξαρτάται...Στο τεύχος αυτό θα βρείτε ένα µικρό αφιέρωµαστην καινούργια Υπουργική Απόφαση, που έχειως σκοπό να ενηµερωθούν σωστότερα οι νέοισυνάδελφοι µε άδεια εισαγωγικού επιπέδου (SY),που πήραν τις άδειες τους και ακούγονται πια στοναέρα (κυρίως στα VHF), έτσι ώστε να γνωρίζουν ταδικαιώµατα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Το κεί-µενο, που ετοιµάστηκε από τον Μάκη SV1NK,Έφορο Επιτροπής Εκπαίδευσης Μελών, σκοπό έχεινα λύσει απορίες και να δώσει κατευθύνσεις σε όσαθα πρέπει να προσέξουν οι καινούργιοι αλλά και οιπαλιοί. Ας σηµειωθεί εδώ ότι όλοι όσοι προετοιµά-στηκαν από την Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Ρ.,είχαν 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Μπράβο σεόλους, µαθητές και δασκάλους.Με την ευκαιρία αυτή προτρέπω όλους τουςσυναδέλφους, SV και SY, να είναι επιφυλακτικοίµε τις τερατολογίες που ακούγονται ως συµβουλέςδια στόµατος συναδέλφων από άλλους συλλόγουςτης Αθήνας σε πανελλαδικό επίπεδο από τον αέρα.Ακούγοντάς τους κανείς είναι να απορεί πώς αδει-ούχοι ραδιοερασιτέχνες ξεστοµίζουν τέτοιες τερα-τώδεις βλακείες εν είδει συµβουλών και παραινέ-σεων. Συνάδελφοι, αν είστε άσχετοι σε θέµατα

νοµοθεσίας και στους ραδιοερασιτεχνικούς κανονι-σµούς, τουλάχιστον κρατήστε το για τον εαυτόσας, δεν είναι απαραίτητο να αποβλακώνετε καιόσους σας ακούν. Το να λες ότι είσαι υπεύθυνοςείναι εύκολο, το δύσκολο είναι να το αποδεικνύεις.Ένα καινούργιο λογισµικό έχει εγκατασταθείστον ψηφιακό επαναλήπτη της Ε.Ε.Ρ., SV1P. Μεβάση αυτό οι εντολές σύνδεσης, αποσύνδεσης καιελέγχου της κατάστασης του επαναλήπτη δίνονταιπλέον και µε τόνους DTMF. Κάτι που κάνει ευκο-λότερη τη χρήση των ποµποδεκτών στις πιο πάνωπεριπτώσεις. Το λογισµικό αυτό εγκαθίσταται σεόλους τους επαναλήπτες, Icom και µη.  ∆οκιµέςεπίσης γίνονται προς την κατεύθυνση µιας λογικήςοικονοµικά λύσης για χρήση D-Star µε ένα απλόποµποδέκτη και ψηφιακό modem + ΑΜΒΕ πλακέ-τα. Όταν θα έχουµε κάτι που να δουλεύει, θα µπο-ρέσετε να το δείτε είτε στις σχετικές ιστοσελίδεςµας (http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=16&LANG=GR), είτε στο περιοδικό.Όσοι δεν µπορέσατε να µιλήσετε µε το θωρηκτόΑβέρωφ πριν από µερικούς µήνες, θα έχετε µια νέαευκαιρία να κάνετε έστω και ένα QSO στις αρχέςΟκτωβρίου, απο τις 5 µέχρι και τις 7 του µηνός, µετην ευκαιρία εορταστικών εκδηλώσων του Πολεµι-κού Ναυτικού. Στο διάστηµα που µεσολάβησε απότην προηγούµενη δραστηριοποίηση του SX100A,η Ε.Ε.Ρ. επισκεύασε έναν από τους ιστορικούςασυρµάτους του πλοίου και σκοπεύει να τον χρησι-µοποιήσει κάνοντας κάποια συµβολικά QSO στηνεπόµενη δραστηριότητα. Γι’ αυτό, λοιπόν, ακονίστετα χειριστήρια και τα µικρόφωνά σας και να είστεέτοιµοι.  Από τις 18 µέχρι και τις 22 Ιουλίου η Ε.Ε.Ρ. ενερ-γοποίησε το διακριτικό SX1GR από τον ιερόβράχο της Ακρόπολης, σχετικό άρθρο θα βρείτε σεαυτό το τεύχος. Επίσης την ώρα που θα διαβάζετεαυτές τις γραµµές, οι κάρτες από την παραπάνωεκδήλωση  θα πρέπει να είναι έτοιµες και να αρχί-σουν να αποστέλονται. Επειδή καµιά φορά για εκδηλώσεις σαν αυτέςµπορεί να µην έχουµε χρόνο να ενηµερώσουµεέγκαιρα, να έχετε τον νου σας στις ιστοσελίδεςµας, όπου µπορούµε και “ανεβάζουµε” άµεση ενη-µέρωση για αυτές τις έκτακτες δραστηριότητες.Καλό Φθινόπωρο!
Μάνος ∆αρκαδάκης,  SV1IWΠρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.
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