editorial

η αποψη µας

Κ

αι συνεχίζουµε τον δρόµο µας µέσα σε ένα δύσκολο 2013. Ακούω όλο και περισσότερο από κάποιους την λέξη «ανάκαµψη», αλλά ανάκαµψη δεν
βλέπω, και να σκεφτεί κανείς ότι από την φύση µου είµαι
άτοµο αισιόδοξο. Παρά τη δύσκολη όµως οικονοµική κατάσταση χαίροµαι επειδή πολλοί από εσάς ανταποκριθήκατε
στο κάλεσµα που γίνεται για την έγκαιρη καταβολή της
συνδροµής. Ο λόγος είναι προφανής, ότι πρέπει να διασφαλίσουµε την απρόσκοπτη αποπληρωµή των γραφείων µας
και παράλληλα και να τα συντηρήσουµε. Εγώ πάντως είµαι
αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά και σας ευχαριστώ και
µέσα από την στήλη αυτή για την ιδιαίτερη προσπάθεια σε
τέτοιους δύσκολους καιρούς.
Στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε µια
µικρή παρουσίαση από τα εγκαίνια των νέων εντευκτηρίων
και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στο ίδιο άρθρο
αναφέρονται και κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι βοήθησαν
στο να γίνει η ετοιµασία του χώρου και να τελειώσουν µε
επιτυχία όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, τους οποίους και
ευχαριστούµε ιδιαίτερα. Ακόµα θα δείτε και µια µικρή
παρουσίαση για τα νέα εντευκτήρια µε αρκετές φωτογραφίες από τους χώρους, πάντα όµως η καλύτερη εντύπωση
δίνεται δια ζώσης, οπότε σας περιµένουµε να τα πούµε από
κοντά.
Στα ραδιοερασιτεχνικά θέµατα τώρα, υπάρχει µια αλλαγή
στην νοµοθεσία, που όπως όλοι γνωρίζουµε ισχύει από τον
Σεπτέµβριο του 2011 (Υ.Α. 38200/1136) και αφορά µεταξύ
άλλων και την επαναφορά της ισχύος στα βραχέα στα προ
της Υ.Α. επίπεδα. Η τροποποίηση αυτή, που τακτοποιούσε
και κάποια θέµατα για το καθεστώς των επαναληπτών και
την αδειοδότηση των κεραιών τους, κάπου παράπεσε, αλλά
την επαναφέραµε και µπήκε πάλι στην πορεία για τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα πρώτα
νέα, όπως είναι και αναµενόµενο, θα εµφανιστούν στο site,
στο οποίο θα πρέπει να έχετε τον νου σας για την έγκαιρη
ενηµέρωσή σας (http://www.raag.org). Επίκειται και ακόµα
µια αλλαγή, για την οποία όµως θα επανέλθουµε αργότερα,
όταν θα υπάρχει κάτι πιο συγκεκριµένο που θα µπορούσε να
ανακοινωθεί.
Πραγµατοποιήθηκε και µια µεγάλη DX-pedition πρόσφατα και το ελληνικό δαιµόνιο βρήκε πάλι τον τρόπο να δια-

κριθεί, όχι µε το σωστό τρόπο. Ένα απόγευµα άκουγα ένα
σταθµό από την Ρόδο πιο δυνατά από ό,τι θα τον άκουγα αν
ήταν στον Νέο Κόσµο! Ο σταθµός αυτός καλούσε το
Clipperton isl. και µου προσέφερε την ευκαιρία να θαυµάσω τα µυστήρια της διάδοσης! Να ήταν άραγε λόγω του
Gray Line;
Πρόσφατα πληροφορήθηκα τη δραστηριότητα ελληνικών
σταθµών στις δύο χαµηλότερες περιοχές που έχουµε, στους
137 και τους 472 KHz. Με την ευκαιρία αυτή προτρέπω
τους συνάδελφους να µας στέλνουν κάποιες αναφορές για
το περιοδικό ή το site και ενδεχοµένως κάποια άρθρα για
κατασκευές κεραιών ή µηχανηµάτων που χρησιµοποίησαν,
για να υπάρξει µια γενικότερη ενηµέρωση για τις µπάντες
αυτές. Θα αναµένουµε µε ενδιαφέρον.
Θα τελειώσω µε µια µικρή αναφορά στα όσα γράφονται
και γίνονται σε διάφορα ελληνικά ραδιοερασιτεχνικά (ο
Θεός να τα κάνει) blog. Όπως έχω αναφέρει από αυτή την
στήλη και παλιότερα, εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να
ασχοληθώ µαζί τους και αυτό διότι τον ελεύθερο χρόνο µου
προσπαθώ να τον αναλώσω σε πραγµατικά ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες µάλιστα µένουν συχνά
πίσω, λόγω των αυξηµένων δραστηριοτήτων µου στην
Ε.Ε.Ρ. Ο χρόνος όλων µας πιστεύω ότι αξιοποιείται πολύ
καλύτερα, ακόµα και αν κάνουµε επαφές ρουτίνας στα HF
ή αλλού ή κάνοντας µια οποιαδήποτε κατασκευή κλπ. από
το να ασχολούµεθα µε τα γραφόµενα στα blog από κάποιους, που µη έχοντας ραδιοερασιτεχνικά προσόντα ή ενδιαφέροντα προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή εκθέτοντάς µας τη δυσωδία τους. Θα µου πείτε, είναι και αυτός ένας
τρόπος για να νοιώσουν σπουδαίοι για µια ώρα ή για µια
µέρα, όµως αν πράγµατι εσείς δεν έχετε τίποτα άλλο ραδιοερασιτεχνικό να κάνετε, είναι προτιµότερο να µην κάνετε
τίποτα. Ακόµα και το «τίποτα» είναι πιο εποικοδοµητικό
από την ενασχόληση µε παρόµοιους τόπους συσσώρευσης
λυµάτων και απώλειας χρόνου. Αν πάλι δεν µπορείτε να
ασχοληθείτε µε τον ραδιοερασιτεχνισµό και επιµένετε να
σερφάρετε στο Internet, υπάρχουν και blog στα οποία χαίρεσαι να πηγαίνεις ξανά και ξανά, δείτε σαν παράδειγµα
εδώ: http://blog.g4ilo.com/ και εδώ http://sv8ym.blogspot.gr/. Είµαι σίγουρος ότι θα µπορέσετε να δείτε τη διαφορά.
73, Μανώλης ∆αρκαδάκης, SV1IW
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.
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