
editorialη αποψη µας

Είµαστε λίγο πριν από την µέση της χρονιάς και όλοιέχουµε αντιληφθεί ότι η χρονιά που τρέχουµε προχω-ράει δύσκολα. Γενικά θα µπορούσε κανείς να ξανα-θυµηθεί το “κάθε πέρσι και καλύτερα”. ∆εν θα σχολιάσω τηνπολιτική µας κατάσταση, µια και στον ραδιοερασιτεχνισµόδεν πρέπει να ασχολούµαστε µε τα πολιτικά, κάτι που πολλοίσυνάδελφοι φαίνεται να αγνοούν. Και το λέω αυτό γιατί πολ-λές φορές ακούω, µεταξύ άλλων, πολιτικές συζητήσεις σεδιάφορες ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες. Εγώ απλά υπενθυ-µίζω ότι αυτό αποτελεί παράβαση της ραδιοερασιτεχνικήςµας αδείας και, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι κολάσιµο. Έχω την αίσθηση ότι ορισµένοι, όταν συνοµιλούν σε ραδι-οερασιτεχνικές συχνότητες στον αέρα, νοµίζουν ότι µιλάνεστο τηλέφωνο. Το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα αισθητό όσοανεβαίνει η συχνότητα της συνοµιλίας, µε αποκορύφωµα τιςσυχνότητες των 70 και 23 cm. Εγώ πάντως ξέρω ότι οSV1EETT ακούει σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες,από τα 1.8 µέχρι τα 1296 MHz. Αν κάτι συµβεί, ας µη λέµετουλάχιστον ότι δεν το γνωρίζαµε.Με την ευκαιρία ενηµερώθηκα ότι βρήκαν και άλλο “ραδι-οερασιτέχνη” µε κεραίες εκποµπής “FM” και προκάλυµµα τηραδιοερασιτεχνική του άδεια! Η νέα Υπουργική Απόφασηείναι πλέον σαφής στις περιπτώσεις αυτές και σας συµβου-λεύω να τη διαβάσετε προσεκτικά (υπάρχει στην πρώτη σελί-δα του site http://www.raag.org, στα χρήσιµα αρχεία). Επίσηςµας επεσήµαναν ότι (πάλι σύµφωνα µε την νέα Υ.Α.) η έλλει-ψη ενηµερωτικής πινακίδας στο χώρο ύπαρξης των κεραιώνµας επισύρει πρόστιµο µέχρι 20.000 ευρώ. Σχετικά µε το τελευταίο φαίνεται ότι η τρέχουσα ραδιοερα-σιτεχνική νοµοθεσία έχει φροντίσει να εξαντλεί την αυστηρό-τητά της εφαρµοζόµενη στους “νόµιµους χρήστες του φάσµα-τος”, δηλαδή στους ραδιοερασιτέχνες, αλλά δεν συµβαίνει τοίδιο και σε εκείνους που λυµαίνονται το φάσµα παράνοµα. Ηµόνιµη ανεπάρκεια σε προσωπικό  των υπηρεσιών του ∆ηµο-σίου (κάτι που παράλληλα τις βολεύει αφάνταστα) είναι η αχίλ-λειος πτέρνα του συστήµατος, το οποίο στην καλύτερη περί-πτωση αρκείται στην ανταλλαγή επιστολών µεταξύ των υπη-ρεσιών (το φαινόµενο του ping pong) αλλά χωρίς ουσιαστικέςενέργειες.Και αναρωτιέται κανείς: Αφού για παράδειγµα οι Περιφέ-ρειες δηλώνουν ανεπάρκεια προσωπικού, γιατί το Υπουργείοτους µοίρασε ευθύνες; Η απάντηση είναι γιατί έτσι προέβλε-πε ο “Καποδίστριας” περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όµωςκανείς δεν λέει γιατί ο “Καποδίστριας” µαζί µε τις εκτεταµέ-νες αποδόσεις αρµοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δενπροέβλεψε και την αύξηση προσωπικού της. Το τελευταίοείναι, και εξακολουθεί να παραµένει, ένα από τα αιώνια ανα-πάντητα ερωτήµατα.Κάτι που ακόµα αξίζει να αναφερθεί είναι ότι εκτός από τηννέα Υ.Α. και τον παλιό νόµο 2801 και τις τροποποιήσεις του,

έχουµε πλέον δύο ακόµα νόµους που µας αφορούν, τον 4053και τον 4070. Θεωρούµε ότι µέσα σε όλη τη νέα νοµοθεσίακαι τις πολλές νέες διατάξεις / τροποποιήσεις θα µπορούσε ναείχε γίνει πρόβλεψη, ώστε να διορθωθούν κάποιες αδυναµίεςτου νόµου 2801. Τη θέση µας την ήξεραν και οι διοικητικοίυπάλληλοι του ΥΥΜ∆ αλλά και οι πολιτικοί, αφού η Ε.Ε.Ρ.επανειληµµένα µε προσωπικές παραστάσεις ή επιστολές είχεφροντίσει να τους ενηµερώσει. Παρόλα αυτά το µόνο που οινέοι αυτοί νόµοι κατάφεραν είναι να απαλλάξουν τις µικρέςεγκαταστάσεις αναµεταδοτών της κινητής τηλεφωνίας στααστικά κέντρα από κάθε αδειοδότηση ή µελέτη, εντάσσοντάςτες στις εξαιρέσεις του νόµου 2801 µαζί µε τον στρατό, τιςπρεσβείες, το λιµενικό και τους ραδιοερασιτέχνες. Παρόλααυτά και εκεί κάτι ξέφυγε και ετοιµάζονται να επανακάµψουνδριµύτεροι.Κάτι ευχάριστο τώρα: Είµαστε στην ευχάριστη θέση νασας ενηµερώσουµε ότι µετά από χρόνια προσπαθειών βρέθη-κε σχήµα και τρόπος για την απόκτηση ιδιόκτητης στέγηςγια την Ένωση. Για το λόγο αυτό έχουµε συγκαλέσει έκτα-κτη Γενική Συνέλευση στα τέλη Μαΐου, για να παρθεί από-φαση εντολής προς το ∆.Σ. να διαχειριστεί το θέµα. Περισσό-τερα στις ιστοσελίδες µας ή στο επόµενο τεύχος.Θα τελειώσω µε κάτι ραδιοερασιτεχνικό, που προκάλεσεκαι πολλά ευτράπελα, όπως άλλωστε σε κάθε παρόµοια περί-πτωση. Η µεγάλη DΧpedition από την Υεµένη (7O6Τ) προ-χωράει προς το τέλος της. Η επικοινωνία µαζί τους σχετικάεύκολη από τη χώρα µας λόγω της µέτριας χιλιοµετρικής από-στασης, ακόµα και µε στοιχειώδη εξοπλισµό και ισχύ. Παρό-λα αυτά εξελίσσονται σκηνές απείρου κάλλους, ιδιαίτερα στιςχαµηλές µπάντες.Π.χ. διαπιστώσαµε ότι συνάδελφος, που υπεραµύνεται κατάτου “διορισµού” επαφών από άλλους (= ο παραγγέλων διορί-ζει άλλο συνάδελφο να κάνει την επαφή για λογαριασµό του),έκανε επαφή για γείτονά του στα 160m, αλλά και κάτι ακόµακαλύτερο, την ύπαρξη 2 διαφορετικών carrier από τον ίδιοσταθµό. Συνάδελφος δηλαδή, κάνοντας multi-broadcasting,εξέπεµπε ∆ΥΟ σήµατα, ένα στα 1828 KHz και ένα στα 1830KHz!!!Μπράβο παιδιά, οι ιδέες σας καταφέρνουν πάντα να ξεπερ-νούν την φαντασία µας. Και σαν να µην φτάνει αυτό, στοτέλος κοµπάζετε για τον τρόπο και τις τεχνικές που “εφαρµό-σατε” για την επίτευξη της σπάνιας αυτής επαφής! Θα πρέπεινα καταλάβετε ότι αφενός δεν είµαστε όλοι οι υπόλοιποι ηλί-θιοι και αφετέρου ότι δεν ξεγελάτε κανέναν παρά µόνο τονεαυτό σας. Έτσι ξέρουν όλοι να κάνουν τον DΧer, ακόµα καιχωρίς εξοπλισµό. Αλλά δε βαριέσαι, “τον αράπη σαπουνίζεις,το σαπούνι σου χαλάς”! 
73 και καλές διακοπές (που φαίνονται δυσκολότερες απόποτέ...)
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