
editorialη αποψη µας

Άλλη µια χρονιά τείνει προς το τέλος της, αφούµας δυσκόλεψε όσο καµία άλλη µέχρι σήµερα.Παρόλα αυτά που συµβαίνουν γύρω µας, εµείςεπιλέγουµε συνειδητά να είµαστε αισιόδοξοι και προ-σπαθούµε για ό,τι καλύτερο. Όσον αφορά την Ε.Ε.Ρ.,πιστεύουµε ότι κάτι σηµαντικό καταφέραµε µέσα σεαυτή την χρονιά. Η νέα ιδιόκτητη στέγη µας είναιπλέον γεγονός, κάτι που µπορούµε να το αγγίξουµε καιόχι κάτι, που µέχρι σήµερα µόνο να φανταστούµε µπο-ρούσαµε.  
Την Τετάρτη 24/10/2012 έγινε επιτέλους πραγµατικό-τητα το όνειρο εκατοντάδων µελών της Ε.Ε.Ρ. τα τελευ-ταία 35 χρόνια. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι της Ένωσηςυπέγραψαν τα συµβόλαια αγοράς των καινούργιωνγραφείων και η φαντασία έγινε πραγµατικότητα.  Απόεδώ και πέρα είναι στο χέρι µας να παραµείνουµε συνε-πείς στην υποχρέωση που αναλάβαµε και να τηνφέρουµε εις πέρας. Πολλή και προσεκτική δουλειάχρειάζεται µέχρι να ετοιµαστεί και ο καινούργιος χώροςκαι να µεταφερθούµε. Ελπίζουµε ότι όλα θα πάνε καλάσε αυτή τη νέα σελίδα που ανοίγει στην ιστορία τουΣωµατείου.Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να αφήσουµε τις όποιεςδιαφορές µας κατά µέρος και να βάλουµε ένα χεράκι ναστηρίξουµε το νέο αυτό οικοδόµηµα, που άλλωστεπλέον είναι δικό µας. Η Ένωση πέρα από κάθε άλληφορά έχει ανάγκη από την αρωγή και την έµπρακτηυποστήριξη όλων µας! Ας σταθούµε όλοι στο ύψος τωνπεριστάσεων.
Στα αµιγώς ραδιοερασιτεχνικά τώρα. Κυκλοφόρησε ονέος ΕΚΚΖΣ (Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής ZωνώνΣυχνοτήτων), δηλαδή ο δεύτερος µέσα σε διάστηµαµικρότερο του έτους.Σε αυτόν τον δεύτερο λοιπόν καταφέραµε να έχουµεµέσα µια καινούργια ραδιοερασιτεχνική περιοχή, απότα 472 – 479 KHz, µια επέκταση άλλης από 70.200 –70.250 σε 70.000 – 70.250 MHz  και µια τροποποίησηγια τις περιοχές των 6 και 4 m, που πλέον θεωρούνταιραδιοερασιτεχνικές περιοχές σε δευτερεύουσα βάση καιόχι σε προσωρινή. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.Από ό,τι πληροφορούµαι, οι συνάδελφοι ανά το

πανελλήνιο άρχισαν ήδη τις ακροάσεις εκεί µε αρκετάενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Η περιοχή αυτή των 600m είναι ιδιαίτερα σηµαντική για µας, αφού υπάρχουνπολλοί ραδιοερασιτέχνες πρώην “µαρκόνηδες”, πουέχουν περάσει πολλά χρόνια από τη ζωή τους κάνονταςακρόαση σε αυτές τις συχνότητες. Άλλωστε, αυτή ήτανουσιαστικά και η ώθηση να χαρακτηριστεί µέρος τηςπεριοχής αυτής ως ραδιοερασιτεχνική ζώνη, ώστε ναµην σταµατήσει τελείως η δραστηριότητα εκεί, µετά τοτέλος της επαγγελµατικής της χρήσης πριν από κάποιαχρόνια.
Θα έχετε δει ήδη αρκετά σχόλια από την έναρξηισχύος της νέας Υπουργικής Απόφασης για τους ραδι-οερασιτέχνες, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέµβριο του2011. Ένα σχετικό γράµµα δηµοσιεύεται στη στήλη τηςαλληλογραφίας αυτού του τεύχους µαζί µε την απάντη-ση της Ε.Ε.Ρ., περιορισµένη σε έκταση. Όπως γράφου-µε και εκεί και επαναλαµβάνουµε και από εδώ, χρει-άζεται κάποιος χρόνος ακόµα µετά την εφαρµογή τηςΥ.Α. προκειµένου να συγκεντρώσουµε κάποια λάθηκαι παραλείψεις που την διέπουν και να προτείνουµεαλλαγές για την καλύτερη και οµαλότερη εφαρµογήτης. Αλλοίµονο αν σταθούµε µόνο σε κρίσεις και επικρί-σεις, χωρίς παράλληλα να προτείνουµε λύσεις.  Βέβαια,κάποιες από τις δυσλειτουργίες ήταν προβλέψιµες καιείχαν ήδη επισηµανθεί πριν από την εφαρµογή της,όπως για παράδειγµα ο τρόπος πληρωµής παράβολουαπό ξένους ραδιοερασιτέχνες, που επιθυµούν τη χρήσηειδικού διακριτικού. Αν οι παρατηρήσεις είχαν ληφθείυπόψη, δεν θα χάναµε τώρα χρόνο να τις επισηµάνου-µε ξανά.Παρόλα αυτά, εµείς συλλέγουµε στοιχεία και κάποιαστιγµή θα κάνουµε τις επισηµάνσεις µας στο Υπουρ-γείο µε σκοπό τη βελτίωση της Υ.Α., αφού σε γενικέςγραµµές πιστεύουµε ότι ήταν ένα καλό βήµα προς ταεµπρός για τον ραδιοερασιτεχνισµό, παρά τις ελλείψειςτης.
Καλές γιορτές και καλή και δηµιουργική χρονιά!
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