
editorialη αποψη µας

Οι πρώτοι δύο µήνες του 2016 µας χάρισανανοιξιάτικο καιρό και χαµηλή διάδοση, βρί-σκοντας τους περισσότερους να περνούνατελείωτες ώρες µπροστά από τους ασυρµάτους γιατην επίτευξη των πολυπόθητων επαφών µε K5P(Palmyra), VP8STI (South Sandwich) και VP8SGI(South Georgia). Συγχαρητήρια σε όσους τα κατάφε-ραν!  Την 24η Ιανουαρίου 2016 έγινε η ετήσια ΓενικήΣυνέλευση, όπου µετά τη λήξη της οι συµµετέχοντεςδιανθίσαµε τις γνώσεις µας σχετικά µε το Band Planτου Region 1 της IARU µετά από µία πολύ εποικο-δοµητική συζήτηση.Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου κόψαµε και τηνπρωτοχρονιάτικη πίτα µας βραβεύοντας όλουςτους συναδέλφους που συµµετείχαν στις διοργανώ-σεις της Ε.Ε.Ρ. το 2015. Ο τυχερός µε το φλουρί κερ-δίζει ένα φορητό ποµποδέκτη V/UHF, ευγενική προ-σφορά του συναδέλφου Ιωάννη Σουχλέρη και τηςεταιρείας DX SIGNAL. Όπως πάντα σε κάθε τέτοιαεκδήλωση, πολύς ο κόσµος σε αντίθεση µε τις Γενι-κές Συνελεύσεις. Μήπως να το κάναµε δύο σε ένα;Ο συνάδελφος Παναγιώτης Βεκίνης SV0GV,δώρισε στην Ένωση έναν αριθµό από φορητούς ποµ-ποδέκτες V/UHF, οι οποίοι θα δίνονται ως επιβρά-βευση των προσπαθειών τους σε νέους συναδέλφουςπου συµµετέχουν στα µαθήµατα προετοιµασίας τηςΕ.Ε.Ρ. και περνούν επιτυχώς τις εξετάσεις τουΥπουργείου αποκτώντας πτυχίο ραδιοερασιτέχνη,διακριτικό κλήσης και είναι και Μέλη της Ένωσης.Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον συνάδελφο για τη δωρεάτου, που δίνει ακόµα ένα καλό κίνητρο σε υποψήφι-ους ραδιοερασιτέχνες.Πρόσφατα κυκλοφόρησε και ο νέος ΕΚΚΖΣΣ,χωρίς να περιλαµβάνει την απόφαση της WRC-15,που αφορά την νέα κατανοµή στη ραδιοερασιτεχνικήυπηρεσία της µπάντας των 60Μ. Ίσως η δικαιολογίαότι η απόφαση αυτή είναι πολύ πρόσφατη και για ναενσωµατωθεί στον ΕΚΚΖΣΣ χρειάζεται κάποια προ-ετοιµασία, µας δίνει την ελπίδα της µελλοντικής(πιστεύω σύντοµα) εναρµόνισης. Επίσης για τηνυποπεριοχή των 70MHz αναγράφεται η διαθεσιµό-τητα από 70.200 – 70.250 MHz και όχι 70.000 –

70.250 MHz που είναι το σωστό και δεν αναφέρει ότιη χρήση των υποπεριοχών στα 4 και 6 m είναι σε δευ-τερεύουσα βάση για τους ραδιοερασιτέχνες. Παρά τογεγονός ότι υπάρχει πρόσφατη διευκρινιστική εγκύ-κλιος του Υπουργείου, που αναφέρει σωστά τιςπαραπάνω ελλείψεις του ΕΚΚΖΣ, εµείς θα επανέλ-θουµε µε επιστολή µας προς το Υπουργείο, έτσι ώστεοι διευκρινήσεις αυτές να υπάρχουν και ενσωµατω-µένες σε νεότερη έκδοσή του. Θα σταθώ όµως λίγο παραπάνω στο θέµα, γιατίαρκετά ειπώθηκαν σχετικά µε το τι έκανε η Ε.Ε.Ρ. ,όπως αν ενηµέρωσε το Υ.Μ.Ε. για τα αποτελέσµατατης WRC-15 ή αν έκανε κάτι για το εν λόγω θέµα,καθώς  και για την επέκταση της µπάντας των 160 mµέχρι τα 2000 kHz. Η Ε.Ε.Ρ., σε αντίθεση µε όλουςτους υπόλοιπους ελληνικούς συλλόγους, συµµετείχεανελλιπώς σε όλες τις προπαρασκευαστικές εργα-σίες για την WRC-15 στο Υ.Μ.Ε. σε συνεργασίαµε την IARU για την προώθηση των πάγιων αιτη-µάτων µας, τόσο µε φυσική παρουσία όσο και µεαλληλογραφία και διέθεσε πολλές εργατοώρες µεσκοπό την υλοποίησή τους, αυτά για τους κρατούν-τες µικρό καλάθι. Επίσης ενηµερώνω ότι το ΥΜΕείναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας και βασικός συµ-µετέχων στην διάσκεψη, οπότε προφανώς γνωρίζειτα αποτελέσµατα από πρώτο χέρι και δεν χρειάζεταικαµία ενηµέρωση από τρίτους για τις αποφάσεις πουτο ίδιο εψήφισε εκπροσωπώντας την χώρα.Τέλος, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός του εκπαι-δευτικού προγράµµατος για το 2016 που περιλαµ-βάνει την εκπαίδευση των υποψήφιων ραδιοερασιτε-χνών στην προετοιµασία τους για συµµετοχή στιςεξετάσεις απόκτησης πτυχίου, την πρακτική µετεκ-παίδευσή τους στον αέρα και την διεξαγωγή σεµινα-ρίων µε ραδιοερασιτεχνικά θέµατα για όλους τουςσυναδέλφους. Για τις ακριβείς ηµεροµηνίες τωνσεµιναρίων θα ενηµερωθούν έγκαιρα τα µέλη µεανακοινώσεις στα Εντευκτήρια, στην ιστοσελίδα καιµε e-mail.
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