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Η άποψή µας... editorial ◙

Είµαστε στα µέσα του Απρίλη, µπροστά µας δύο ακόµα από τις βασικές ετήσιες δραστηριότητες της Ε.Ε.Ρ., το HAM FESTκαι η έκθεση HAM RADIO του Friedrichshafen. Για το HAM FEST έχουµε δώσει κάποια στοιχεία και θα βρείτε περισ-σότερα στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Ρ. γι’ αυτό να τις ελέγχετε συχνά. Να ξεκαθαρίσω ότι σηµαντικές αλλαγές από το 2007δεν θα υπάρχουν (εκτός του ότι είµαστε σε άλλο χώρο) και «δεν θα έχουµε και εισιτήριο εισόδου» για µία ακόµα χρονιά, για ναπρολάβω το Ράδιο Αρβύλα. Θα επανέλθω σε ένα θέµα, το οποίο έχουµε αναφέρει πολλές φορές και από αυτή τη στήλη αλλά και κατ’ ιδίαν µε τους ενδια-φεροµένους. Επειδή όµως υπάρχουν ορισµένοι (ευτυχώς µετρούνται στα δάχτυλα), που µάλλον δεν θέλουν ή δεν µπορούν νατο καταλάβουν, το αναφέρω και πάλι. Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει διαφορά όταν διαχειρίζεσαι χρήµατα που ανή-κουν σε ένα σύνολο και χρήµατα που είναι αποκλειστικά δικά σου. Υπάρχουν, λοιπόν, ορισµένοι οι οποίοι, προκειµένου νακάνουν το κέφι τους, απαιτούν όλοι εµείς οι υπόλοιποι να επωµιστούµε το κόστος αυτού του κεφιού ή µε άλλα λόγια της δια-κίνησης των καρτών τους από το QSL Bureau. Οι προφάσεις πολλές: «εµποδίζεται η  ανάπτυξη του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνι-σµού», «το κόστος είναι µεγάλο» κ.λ.π. (Φαίνεται ότι το κόστος παραµονής, µετάβασης, διατροφής και χρησιµοποιούµενου εξο-πλισµού σε µια DX-pedition – ακόµα και στην Ελλάδα – είναι ανύπαρκτο και µπορούν να το καλύψουν, οι κάρτες είναι το πρό-βληµα!)Εγώ θα αναφέρω µερικά απλά στοιχεία: 5 συνάδελφοι πέρυσι για 10 µέρες σε κάποιο σηµείο της Ελλάδας διοργάνωσαν µιαDXpedition και έκαναν χαλαρά µαζί µε τις διακοπές τους και 5.000 QSO.  Για τις  κάρτες αυτές, που το βάρος τους είναι περί-που 25 κιλά, αν διακινηθούν µε το QSL Bureau, απαιτούνται κατά µέσο όρο €350 (€10,35 ανά κιλό για χώρες της Ε.Ε. και €17για τις υπόλοιπες). Η ετήσια συνδροµή των συναδέλφων αυτών (αν και εφόσον είναι όλοι µέλη της Ε.Ε.Ρ.) ανέρχεται συνολικάστο ποσό των €150. Άρα, ακόµα και αν η συνδροµή των µελών κάλυπτε σε ποσοστό 100% τη διακίνηση καρτών µέσω QSLBureau και µόνο, υπολείπονται €200, που καλούµεθα να πληρώσουµε όλοι εµείς οι υπόλοιποι. Επειδή όµως από το ποσόν τηςετήσιας συνδροµής των €30 ένα µικρό µέρος µόνο, που είναι περίπου 8% δηλαδή €2,5, αντιστοιχεί στο κόστος του QSL Bureauγια εισερχόµενες και εξερχόµενες κάρτες, τότε από τις συνδροµές των 5 DXpeditioner η Ένωση εισπράττει συνολικά το ποσότων €12,5 για τη χρήση του QSL Bureau και καλείται να καλύψει τα υπόλοιπα €337,5 από άλλα έσοδα!!! Αν λοιπόν εσάς αυτό το σύστηµα σας φαίνεται λογικό και δίκαιο, να µας το πείτε για να το υιοθετήσουµε στο µέλλον. Αν πάλιθέλουν κάποιοι συνάδελφοι να αναλάβουν το Ελληνικό QSL Bureau µε τα ίδια αποτελέσµατα της δικής µας διαχείρισης και ναδιακινούν τις κάρτες όλων µας δωρεάν, πάλι δεν έχουµε αντίρρηση. Μάλιστα, θα τους διαθέσουµε και το ποσόν των € 5.500που έχουµε στον ετήσιο προϋπολογισµό (το αναφέρω γιατί  ξεχάσαµε εφέτος να δηµοσιεύσουµε τον ισολογισµό µας στις εφη-µερίδες) για να τους βοηθήσουµε.  Όρεξη για δουλειά να υπάρχει µόνο, γατί εµείς µαταίως περιµένουµε καµιά προσφορά βοή-θειας στο QSL Bureau. Το θέµα αυτό δυστυχώς αποφεύγεται από όλους όπως ο διάβολος αποφεύγει το λιβάνι!Ας πάµε σε ένα άλλο θέµα. Στις 17 Φεβρουαρίου συµµετείχαµε σε ηµερίδα του ΥΠ.Μ.Ε. µε θέµα την «Ηλεκτροµαγνητική Συµ-βατότητα». Η ηµερίδα ήταν επίκαιρη λόγω των γνωστών παρεµβολών από Τρόλεϊ, Τραµ, ανελκυστήρες, ∆ΕΗ κ.λ.π., και έτσιαποφασίσαµε να πάµε µε 2 µέλη του ∆.Σ. µας. Με έκπληξη διαπιστώσαµε ότι είµαστε οι µοναδικοί ραδιοερασιτέχνες στηναίθουσα. Φαίνεται ότι από όλους τους ραδιοερασιτεχνικούς  συλλόγους (πανελλήνιους ή µη) µόνο τα δικά µας µέλη ενδιέφερετο θέµα! Την ευθύνη της διοργάνωσης την είχε η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης του Υπουργείου και την έναρξη θα έκανε µε σύντοµη οµιλίατου ο κος Κ. Χατζηδάκης, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ηµερίδα ξεκίνησε καλά, ο κος Χατζηδάκης µας φάνηκεενηµερωµένος και ευαισθητοποιηµένος για το θέµα. Το ίδιο και οι υπόλοιποι οµιλητές, που ενηµέρωσαν για 2 νέες κοινοτικέςοδηγίες, αρκετά αυστηρές, που είναι ήδη ενσωµατωµένες στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 50268/5137/08) και που σεσυνδυασµό µε τους νόµους 2260/1952 και τη µόλις περσινή ΚΥΑ 50268/5137/07 (τεύχος Β, 13/09/2007) συνθέτουν ένα καλάοργανωµένο περιβάλλον προστασίας (στα λόγια όµως, όπως θα διαπιστώσετε). Εκείνο που µας απογοήτευσε, όµως, ήταν ότι σε σχετική µας ερώτηση για το πόσο θα πρέπει να περιµένει κανείς, µέχρι να λάβειµέτρα η πολιτεία για ήδη διαπιστωµένες περιπτώσεις παραβάσεων και να επαναφέρει τους παραβάτες στην τάξη, η απάντησηήταν αορίστως αόριστη, χωρίς να περιλαµβάνει κανένα σαφές ή έστω ασαφές χρονοδιάγραµµα. Ο λαός µας το λέει και έτσι:«µε τα λόγια και τα λόγια χτίζω ανώγεια και κατώγεια». Για να είστε ενήµεροι, οι Νοµαρχίες πλέον είναι αρµόδιες και γι’ αυτούτου είδους τα θέµατα και προβλήµατα. Μπορεί να µην ξέρουν πού είναι το κτίριο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω-νιών (αυτό απάντησαν από µια Νοµαρχία σε ερώτηση υποψηφίου για τις πρόσφατες εξετάσεις), αλλά σε θέµατα EMC θα είναιενήµεροι και µάλιστα θα τα επιλύουν άµεσα!Κανείς πλέον δεν µπορεί να µας κατηγορήσει ότι δεν είχαµε υποµονή πριν προσφύγουµε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή ∆ικαιο-σύνη. Οι πρώτες δικαστικές µας κινήσεις αναµένονται µέσα στους επόµενους 2 µήνες.


