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editorial

Η

27η Πανελλήνια Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση της Ε.Ε.Ρ. είναι πλέον παρελθόν. Η αίθουσα του
Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου, που τα τελευταία εννέα χρόνια χρησιµοποιούσαµε για τη διεξαγωγή του HAMFEST, φέτος ήταν δεσµευµένη µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου, αν και η Ε.Ε.Ρ. την είχε
ζητήσει έγκαιρα (τον Ιανουάριο 2019). ∆υστυχώς αυτό το πληροφορηθήκαµε πολύ αργά, µε αποτέλεσµα να
ξεκινήσει ένας αγώνας δρόµου για την εύρεση άλλου χώρου της τάξης των 1000 τ.µ., γεγονός που αποδείχθηκε αδύνατο, άλλες φορές γιατί η ηµερήσια τιµή ενοικίασης ξεπερνούσε τις 3.000 € στην καλύτερη περίπτωση, άλλες γιατί ο ιδιοκτήτης υποχρέωνε να υπάρχει εισιτήριο εισόδου για τους επισκέπτες, για δικό του
όφελος. Απευθυνθήκαµε λοιπόν στους ∆ήµους της Αττικής µε σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου δηµοτικού
χώρου µε χαµηλό µίσθωµα.
Μετά από επίπονες προσπάθειες του µέλους του ∆Σ και Εφόρου ∆∆Σ Σωτήρη Βανικιώτη SV1HER και µετά
από διερεύνηση τριών εβδοµάδων και µετακίνηση εκατοντάδων χιλιοµέτρων, µε τη βοήθεια του συναδέλφου
Γιώργου Καραµβακάλη SV1EKE ευρέθη στον ∆ήµο Ελευσίνας διαθέσιµος χώρος, ο οποίος µε την προσωπική πολυήµερη εργασία των SV1JCZ ∆ανιήλ Φούρλα και SV1HER Σωτήρη Βανικιώτη επισκευάστηκε και
καθαρίστηκε, ώστε να µπορέσει να φιλοξενήσει αξιοπρεπώς τόσο τους συµµετέχοντες όσο και τους επισκέπτες. Το µεγάλο πρόβληµα ήταν ότι ο χώρος δεν διέθετε τριφασικό ρεύµα, που ήταν απαραίτητο για την ενοικίαση κλιµατιστικών µονάδων. Το αποτέλεσµα ήταν ότι η 27η Πανελλήνια Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση της
Ε.Ε.Ρ. πραγµατοποιήθηκε µεν, µε αρνητικό όµως το µη αναµενόµενο γεγονός της πολύ υψηλής θερµοκρασίας,
που επικράτησε κατά το διήµερο. Συνάδελφος από την περιοχή 7 έκανε την πιο εύστοχη καλοπροαίρετη παρατήρηση: «ΗamamFEST να το πούµε για φέτος, συνάδελφοι!»
Οι διαβουλεύσεις έρχονται η µία πίσω από την άλλη. Το σχέδιο νόµου περί κεραιών ξηράς, µε τις τροποποιήσεις που συµφωνήθηκαν µε το υπουργείο και τους ραδιοερασιτέχνες, τελικά δεν υποβλήθηκε στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά µετά προέκυψε η διαβούλευση περί Πολιτικής Προστασίας,
στην οποία υποβάλαµε τις παρατηρήσεις µας σε συνεργασία µε την ΕΚΕΑν της Ε.Ε.Ρ. (λεπτοµέρειες στο σχετικό άρθρο).
∆εν τελειώσαµε όµως, ακολούθησε πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης για διάθεση της ραδιοερασιτεχνικής
µπάντας των 2 m σε πρωτεύουσα βάση επωφελεία της αεροναυτιλίας αλλά και µείζον θέµα σχετικά µε τα 23
cm για κάποιες ελάχιστες και µη επαναλαµβανόµενες παρεµβολές στο σύστηµα Galileo, και οι δύο σε προπαρασκευαστικό επίπεδο για συζήτηση στην WRC-23. Η IARU σε συνεργασία µε τα µέλη της, τους εθνικούς
ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, ενεργοποιήθηκε άµεσα τόσο στα πλαίσια ενηµέρωσης των εθνικών κρατικών εκπροσώπων των χωρών µελών της ITU, όσο και για να επιχειρηθεί η απόρριψη των αιτηµάτων κατά την
προπαρασκευαστική σύσκεψη, που θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο Αύγουστο. Περισσότερη ενηµέρωση
στα θέµατα αυτά απευθείας από την IARU, και όχι από δηµοσιεύµατα / απόψεις, θα γίνεται µέσω της ιστοσελίδας και του Facebook της Ένωσης.
Εκείνο που πρέπει να επισηµάνω για ακόµη µία φορά είναι ότι στα σοβαρά αυτά ζητήµατα, που απειλούν
την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη, όλοι θα πρέπει να είµαστε ενωµένοι και να τα αντιµετωπίζουµε σοβαρά και
µε επιχειρήµατα. Μετά και από την επικοινωνία µας µε τους αρµοδίους του ΥΨΗΠΕΤΕ, το Υπουργείο υποστηρίζει την άποψη της IARU, δηλαδή διαφωνεί µε την γαλλική πρόταση.
Κατά τα άλλα, οι Επιτροπές της Ε.Ε.Ρ. συνέχισαν το έργο τους και οι υποψήφιοι ραδιοερασιτέχνες, που
προετοιµάστηκαν το Α΄ εξάµηνο του 2019, συµµετείχαν στις εξετάσεις των Περιφερειών µε επιτυχία. Καλώς
ήλθατε, συνάδελφοι, στη ραδιοερασιτεχνική οικογένεια!
Εύχοµαι καλό και ανέµελο καλοκαίρι.
73, Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.
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