
editorialη αποψη µας

Πέρασε ακόµα ένα καλοκαίρι, ίσως όχι όπως θα το θέλαµε, αλλά πάλι καλά να λέµε. Κάποιοι κατάφερανκι εφέτος να πάνε κάπου, για να γεµίσουν τις µπαταρίες τους ενόψει της χειµερινής περιόδου. Κάποιοιάλλοι βολεύτηκαν µε µικρές αποδράσεις γύρω από την περιοχή διαµονής τους και οι υπόλοιποι έκανανχρήση των Σαββατοκύριακων και των κοντινών παραλιών. Κάτω από τις τρέχουσες περιστάσεις πάλι καλά ναλέµε και να ευχόµαστε να αντέξουµε όπως και όσο µπορούµε…Τον Νοέµβρη που έρχεται και όπως προβλέπεται από το καταστατικό έχουµε τις εκλογές για το ∆.Σ., που θαδιοικήσει την Ε.Ε.Ρ. το 2014 και 2015. Αρκετά από τα υπάρχοντα µέλη του παρόντος ∆.Σ. έχουν εκφράσει τηνπρόθεση να συνεχίσουν και για τα δύο επόµενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια των τελευταίων ετώνκαι µε τη µεταφορά των γραφείων από την Αχιλλέως στην Π. Μελά το τρέξιµο και η κούραση ήταν αρκετά µεγα-λύτερες, γεγονός που βέβαια αντισταθµίστηκε από το ευχάριστο για όλους µας αποτέλεσµα.Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για στελέχωση του ∆.Σ. και µε νέα πρόσωπα, µε όρεξη γιαδουλειά και µε ικανότητες που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάδειξη του ραδιοε-ρασιτεχνισµού και της Ε.Ε.Ρ. Υποθέτω ότι αυτός είναι και ο κοινός παρανοµαστής των προσπαθειών όλων µας.Οπότε θέλω να πιστεύω ότι όταν θα ανακοινωθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δοθούν οι προθεσµίεςγια την υποβολή υποψηφιοτήτων, θα λάβουµε αιτήσεις νέων και παλιών µελών, ικανών και δηµιουργικών, πουθα δηλώσουν µ’ αυτό τον τρόπο ότι είναι πρόθυµοι να διαθέσουν µέρος του ελεύθερου χρόνου τους, για να προ-σφέρουν στον κοινό σκοπό. Όταν µοιράζεται κανείς µια δουλειά, σίγουρα η κούραση είναι µικρότερη και η ψυχι-κή ευχαρίστηση µεγαλύτερη.Θέλω να επαναλάβω για ακόµα µια φορά την προτροπή µας για χρήση των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτωνκόσµια και µε σεβασµό προς όλους εµάς τους υπολοίπους, που πιθανόν να ακούµε. Τον τελευταίο καιρό πλή-θυναν οι αναφορές προς την Ε.Ε.Τ.Τ. και το Υπουργείο για ανάρµοστη συµπεριφορά από τον αέρα, αλλά και γιαπαράνοµες εκποµπές, π.χ. στα µεσαία. Οι καταγγέλλοντες πλέον χρησιµοποιούν και ακουστικά µέσα (κάτι πουδεν παραβιάζει την νοµοθεσία για τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες), προκειµένου να καταγράψουν την παρά-νοµη ή παράτυπη χρήση και µετά τα ανεβάζουν στο YouTube ή τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στις αρχές ως από-δειξη της καταγγελίας τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα αρκετοί συνάδελφοι να έχουν κληθεί να δώσουν λόγο απότις αρµόδιες περιφέρειες. Πρέπει ορισµένοι να καταλάβουν ότι η ραδιοερασιτεχνική άδεια δεν είναι κάτι πουµας βάζει στο απυρόβλητο για κάθε είδους συµπεριφορές και δραστηριότητες, ιδιαίτερα αν δεν είµαστεεντός πλαισίων της ραδιοερασιτεχνικής νοµοθεσίας. Προσέχουµε, λοιπόν, για να έχουµε…Από την αρχή του χρόνου σκεφτόµαστε ότι πλησιάζει ο καιρός το SV ΝΕΑ να µετατραπεί πλέον σε ηλεκτρο-νική έκδοση για πολλούς και διάφορους λόγους, µε κυριότερο βέβαια το γενικότερο οικονοµικό πρόβληµα. Εδώνα θυµίσω ότι η συνδροµή της Ένωσης έχει παραµείνει σταθερή  από το 2008, ενώ  µέσα σε αυτά τα 6 χρόνιαόλες οι ∆ΕΚΟ έκαναν µικρές ή µεγάλες αυξήσεις, µε τελευταία την αύξηση τελών από τα ΕΛΤΑ, γεγονός πουεπιβάρυνε αρκετά τα λειτουργικά µας έξοδα, την ώρα που τα έσοδά µας µάλλον µειώνονται. Σε κάθε περίπτωσηόµως, πριν προχωρήσουµε, θα θέλαµε να ακούσουµε και τη γνώµη σας, την οποία µπορείτε να µας στείλετεµε κάθε πρόσφορο τρόπο, e-mail, τηλέφωνο, snail mail (γράµµα µέσω ταχυδροµείου) κ.λ.π.Μιλώντας για το περιοδικό παρατήρησα ότι στα διάφορα fora, τα οποία διαβάζω, βρίσκω αρκετούς από εσάςπου δραστηριοποιείστε σε ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ιδέες ή κατασκευές. Το περιοδικό χρειάζεται άρθρακαι ιδέες για εφαρµογές, κατασκευές, κεραίες αλλά και απλά πράγµατα, που θα καθοδηγούν τον νέο ραδιοερα-σιτέχνη που ξεκινά τώρα. Η σύνταξη του περιοδικού είναι εδώ για να βοηθήσει, τόσο στην τεχνική όσο και στηνγλωσσική επιµέλεια των κειµένων σας. Οπότε δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε, τολµήστε το, είναι κρίµα να κρα-τάµε την γνώση και την εµπειρία ασφυκτικά κλεισµένες, ιδιαίτερα σε µια χώρα µε την ιστορία της Ελλάδας.Τελειώνω µε τη υπενθύµιση για την τακτοποίηση των οικονοµικών σας υποχρεώσεων προς την Ε.Ε.Ρ. και,εφόσον έχετε τη δυνατότητα, τη δωρεά οιουδήποτε ποσού, για να βοηθήσετε την αποπεράτωση των εργασιώνστα νέα µας εντευκτήρια. Είναι σίγουρο ότι θα πιάσει τόπο!
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