η αποψη µας
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πήκαµε στον Μάιο και ο καιρός συνεχίζει να αρνείται να προσαρµοστεί στα δεδοµένα της άνοιξης,
συνεχίζοντας τα τερτίπια του και υποχρεώνοντας πολλούς συναδέλφους να ανεβοκατεβαίνουν στα
κεραιοσυστήµατά τους για συνεχείς επιδιορθώσεις. Και τα µέλη της Τεχνικής Eπιτροπής για τους
ίδιους λόγους «έγραψαν» πολλά χιλιόµετρα ανεβοκατεβαίνοντας στα βουνά για επισκευή βλαβών στους
αναµεταδότες µας.
∆ηµοσιεύτηκε ο νέος Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών και Συχνοτήτων - ΕΚΚΖΣ, που εκτός των
άλλων περιλαµβάνει και τα 5 MΗz σύµφωνα µε το ισχύον Band Plan της περιοχής 1 της IARU. Συγχαρητήρια
σε όλους αυτούς που έτρεξαν και επέµειναν (αυτοί ξέρουν), ώστε να έχουµε πλέον τη δυνατότητα χρήσης των
60 m. Προσοχή λοιπόν στη χρήση, για να µπορέσουµε να διατηρήσουµε τη νέα µπάντα. Υπενθυµίζω ότι η
µπάντα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου.
Ενεργοποιήθηκε το APRS DIGIPEATER J41VAA, που είναι παράλληλα και IGATE, το οποίο
κατασκευάστηκε µε τη συνεργασία της Ψηφιακής και της Τεχνικής Επιτροπής. Το digipeater είναι
εγκατεστηµένο στην κορυφή της Πάρνηθας, στη συχνότητα 144.800. Επίσης στην ίδια θέση εγκαταστάθηκε
και ο DMR επαναλήπτης SW1N που λειτουργεί στην συχνότητα 439.300 µε –7.6MHz shift και είναι
συνδεδεµένος στο δίκτυο του Brandmeister.
Μετά τις επιτυχηµένες αναβαθµίσεις στο server του BrandMeister άρχισαν γενικευµένες επιθέσεις τύπου
DDoS Attack, µε αποτέλεσµα πολλοί ευρωπαϊκοί server να τεθούν εκτός λειτουργίας, δηµιουργώντας
δυσλειτουργία στο σύστηµα. Οµαδικά οι BrandMeister administrator συνεργάστηκαν και κατάφεραν µετά
από αρκετά ξενύχτια να επαναφέρουν σε πλήρη λειτουργία το σύστηµα. Αξίζουν συγχαρητήρια.
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης διοργάνωσε τρία σεµινάρια και η Ε.Ε.Ρ. φρόντισε τόσο για την απευθείας
εκποµπή τους µε τη µέθοδο live streaming όσο και για την ανάρτησή τους στο κανάλι της Ένωσης στο
YouTube, µε µοναδικό γνώµονα την εκπαίδευση όλων των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών, ασχέτως αν είναι
µέλη ή µη της Ένωσης. Αυτό βέβαια µπόρεσε να υλοποιηθεί µε την επαγγελµατική βοήθεια του συναδέλφου
Φάνη Γκουντινάκη SV1SDT, τον οποίο ευχαριστώ θερµά και από αυτή τη στήλη.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµών και Βραβείων εξέδωσε τους νέους κανονισµούς του FIELD DAY, πλήρως
εναρµονισµένους µε αυτούς της IARU, που θα τους βρείτε στο παρόν τεύχος του περιοδικού SVNEA καθώς
και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ. Υπενθυµίζω ότι 1 και 2 Ιουνίου διεξάγεται το CW FIELD DAY.
Οι Οµάδες Εκτάκτων Αναγκών της Ε.Ε.Ρ. συνεχίζουν ακάθεκτες το έργο τους δηλώνοντας παρουσία σε
όλες τις ασκήσεις και τις αθλητικές διοργανώσεις του ΣΕΓΑΣ καθώς και σε όλα τα ΣΟΠΠ της περιφέρειας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες στα άρθρα που δηµοσιεύονται στο παρόν τεύχος.
Ένας µεγάλος προβληµατισµός στη ραδιοερασιτεχνική κοινότητα είναι η συνεχώς αυξανόµενη χρήση
λαµπτήρων τεχνολογίας led από τις δηµοτικές αρχές αλλά και τους γείτονες. Όπως έχει διαπιστωθεί, πολλές
φορές το µοναδικό κριτήριο προµήθειας των εν λόγω λαµπτήρων είναι η τιµή πρόσκτησης, παραβλέποντας
τις προδιαγραφές του υλικού, µε αποτέλεσµα στις περισσότερες των περιπτώσεων να δηµιουργούνται
παρεµβολές στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες. Έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες και ενηµερώσεις σχετικά
µε το θέµα, αλλά απαντήσεις ακόµα δεν έχουµε λάβει.
Να ενηµερώσω και από εδώ ότι η 27η Πανελλήνια Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση HAMFEST 2019 θα
πραγµατοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2019 σε νέα τοποθεσία: Στις Παλαιές Αποθήκες Ελαιουργικής στην
Ελευσίνα, Ιερά Οδός 42, Ελευσίνα. Σας περιµένουµε όλους!
73, Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.
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