
editorialη αποψη µας

Και η ζωή συνεχίζεται, το ίδιο και οι ραδιοερασιτεχνι-κές µας δραστηριότητες, µε µνηµόνια, νόµους που“τρέχουν” να αλλάξουν για το καλό όλων µας και µεό,τι αυτό συνεπάγεται! Από το προηγούµενο τεύχος που επι-κοινωνήσαµε πολλά συνέβησαν και όλα, όπως συνήθως, µεένα τρόπο που απαιτεί πολύ τρέξιµο από µέρους µας πέρα απότη δουλειά ρουτίνας, που την έχουµε έτσι και αλλιώς.Σε ό,τι αφορά τις προγραµµατισµένες µας δραστηριότητεςείχαµε την Γενική Συνέλευση προς το τέλος του Γενάρη, ηοποία κύλισε χωρίς απρόοπτα, και περίπου στα µέσα τουΦεβρουαρίου κόψαµε την πίτα µας στο ΚΥΒΕ του Περιστε-ρίου (Κέντρο Υποστήριξης Βιοτεχνικών Εταιρειών Περιστε-ρίου),  σε ένα ωραίο χώρο, άρτια εξοπλισµένο. Πιστεύουµεδε, αν κρίνουµε και από τα σχόλιά σας, ότι όλοι περάσαµεκαλά, και του χρόνου!Στις 2 Μαρτίου η Ε.Ε.Ρ. ταξίδεψε µε 3 µέλη του ∆.Σ.(SV1IW, SV1HER, SV1JG) και 2 ποµποδέκτες µε διάφοραπαρελκόµενα στην Κατερίνη. Ο λόγος ήταν για να βοηθήσειτον τοπικό Σύλλογο (Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας) ναφέρει σε αίσιο πέρας την επαφή σχολείων της Κατερίνης µετον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό σταθµό (I.S.S.) Η εκδήλωση πήγεπολύ καλά και ο ISS εκτός από την Κατερίνη ακούστηκε καισε άλλα µέρη της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Μπορείτενα βρείτε αρκετές πληροφορίες, video και audio αρχεία απότην εκδήλωση, στο site της Ένωσης http://www.raag.orgαλλά και στο Facebook. (Ναι, δοκιµάσαµε και αυτό το µέσο,µε επιτυχία όπως φαίνεται.) Το σχετικό άρθρο θα δηµοσιευθείστο επόµενο τεύχος.Σηµαντικό να αναφέρω ότι στο διάστηµα Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου εµφανίστηκε ένας νέος νόµος, ο οποίος αφο-ρούσε τους ραδιοερασιτέχνες και άλλαζε αρκετά άρθρα τουγνωστού νόµου 3431 του 2006, που κατά κύριο λόγο όριζε τιςαρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. σε πολλά ζητήµατα, µεταξύ τωνοποίων και τους ραδιοερασιτέχνες και τις κεραίες τους. Ονόµος ήταν σε διαβούλευση πριν από ένα χρόνο και όταν τοναντιληφθήκαµε, το κείµενό του είχε ήδη περάσει για πρώτηφορά από την ειδική επιτροπή της Βουλής και ήταν έτοιµο ναπεράσει και για δεύτερη, κατά την οποία και θα οριστικοποι-είτο. Μετά θα ήταν πολύ αργά για παρεµβάσεις, αφού θα οδη-γείτο στην ολοµέλεια της βουλής για την τελική του ψήφιση.(Καλά, εκεί στο Υ.Υ.Μ.∆. κανείς δεν σκέφτηκε να µας ειδοποι-ήσει από τον καιρό της  διαβούλευσης να  κάνουµε σχόλια καινα δούµε τι θέλει να αλλάξει αυτός ο νόµος; Πιθανόν να ήτανπολύ δύσκολο ή ακατόρθωτο!) Η Ε.Ε.Ρ. µαζί µε ελάχιστους συλλόγους της περιφέρειας (5τον αριθµό) και µεµονωµένους συναδέλφους, που έσπευσαναµέσως να βοηθήσουν, έκανε έναν πρωτοφανή αγώνα δρό-µου για την αλλαγή του και την προσαρµογή του σε µια ρεα-λιστική ραδιοερασιτεχνική πραγµατικότητα. ∆εν θα αναφερ-θώ σε άλλες λεπτοµέρειες, γιατί το θέµα έχει καλυφθεί εκτε-ταµένα στο site της Ένωσης αλλά και µε ενηµερωτικά bulle-tin που στέλναµε για την διαρκή σας ενηµέρωση. Και από εδώθα ήθελα να ευχαριστήσω όσους δραστηριοποιήθηκαν. Όπως

απεδείχθη, µε την πολύτιµη αυτή βοήθεια και συνεργασίατους καταφέραµε να παραµείνουν οι ραδιοερασιτεχνικέςκεραίες έξω από καλούπια και φόρµες. Ο νόµος 4053 εξα-κολουθεί, λοιπόν, να θεωρεί ότι η κεραία για τον ραδιοερα-σιτέχνη είναι πειραµατισµός, είναι έρευνα και έτσι θέλου-µε να παραµείνει. Αν οι αρµόδιες υπηρεσίες έχουν διάθεσηγια “τάξη”, ας φροντίσουν, ακόµα και µε τους υπάρχοντεςνόµους, να µαζευτούν επιτέλους οι δεκάδες παράνοµοιεπαναλήπτες, link, ψηφιακοί επαναλήπτες, ραδιοφάροικλπ., µέσα αλλά και έξω από τις ραδιοερασιτεχνικέςπεριοχές. Και επίσης ας προσπαθήσουν να µας προστατεύ-σουν από τους κακόβουλους γείτονες, που µας κάνουν τηνζωή δύσκολη  όταν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η σχετικήνοµοθεσία, εµείς πρέπει καθηµερινά να αποδεικνύουµε ότιδεν είµαστε “ελέφαντες”. Και υπενθυµίζω για µια ακόµα φορά την περίπτωση τουσυναδέλφου Ellis Evans, SVØXBU, µέλους της Ε.Ε.Ρ. αλλάκαι της R.S.G.B., ο οποίος για δέκατο συνεχή µήνα  υφίστα-ται ανελέητο κυνηγητό, γιατί δεν αρέσει στους γείτονές τουτο γεγονός ότι είναι ραδιοερασιτέχνης. Ο κ. Evans, ο οποίοςαρχικά προσήχθη στο Αστυνοµικό Τµήµα Χαλανδρίου ωςκοινός κακοποιός, έχει δεχθεί να γίνουν όλοι οι ενδελεχείςέλεγχοι, που του ζήτησαν οι αρµόδιοι του ∆ήµου Χαλανδρί-ου, από όλες τις πιθανές υπηρεσίες (του Υ.Υ.Μ.∆., τηςΕ.Ε.Τ.Τ., της Πολεοδοµίας Αγίας Παρασκευής, ακόµα και τηςΕπιτροπής Ατοµικής Ενέργειας), οι οποίοι είχαν το ίδιο απο-τέλεσµα, ότι δηλαδή ο ραδιοερασιτεχνικός σταθµόςSVØXBU είναι απολύτως νόµιµος και δεν εκπέµπει επιβλα-βή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.  Ένα απόλυτο “αλαλούµ”επικρατεί στις εµπλεκόµενες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες δηλαδή:∆ήµο Χαλανδρίου (τεχνική υπηρεσία), Πολεοδοµία Αγ.Παρασκευής, Περιφέρεια Αττικής (Βόρειος τοµέας),E..E.T.T., Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύωνκαι την Ελληνική Αστυνοµία.Ας αναλάβει, επιτέλους, ενεργό ρόλο το Υ.Υ.Μ.∆. για τησωστή ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών αλλά και τηςΕΛ.ΑΣ. σχετικά µε τον επιστηµονικό και κοινωνικό ρόλο τωνΡαδιοερασιτεχνών, ώστε να αποφεύγονται πλέον παρόµοιεςκαταστάσεις και προσαγωγές ραδιοερασιτεχνών σε µια χώρα,όπου η άγνοια νόµου απαγορεύεται.  Τελειώνω µε ένα νέο νόµο που εµφανίστηκε στις αρχές τουΜάρτη σε διαβούλευση και πρόκειται ουσιαστικά να αντικα-ταστήσει τον νόµο 3431 του 2006 για την Ε.Ε.Τ.Τ. και τιςαρµοδιότητές της. Αυτό που έρχεται κατά νου ακόµα και στονελάχιστα σκεπτόµενο είναι η ερώτηση, αφού σκοπεύατε νααλλάξετε/αντικαταστήσετε τον 3431, γιατί κάνατε αλλαγές πουτον αφορούν στον επίσης νέο νόµο 4053, που αφορά ουσιαστι-κά τις ταχυδροµικές υπηρεσίες;  Η προφανής απάντηση είναιγια να τα µπλέξουµε! Αντί λοιπόν να έχουµε ένα νόµο µεαλλαγή/αντικατάσταση του 3431 και να καλύπτει τα πάντα,θα έχουµε και τον 4053 ως “µαϊντανό”.Αν εσείς σκεφτείτε κάποια καλή απάντηση µην διστάσετε ναµου την πείτε...
73, Μάνος ∆αρκαδάκης,  SV1IWΠρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.
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