
editorialη αποψη µας

Και µπήκαµε για τα καλά στο 2014, ευτυχώς όχι µε ιδιαίτερο κρύο καιρό, γεγονός που βολεύει αφάντασταόσους χρησιµοποιούν πετρέλαιο για να ζεσταίνονται. Με όλα όσα ακούµε για το τι συµβαίνει από τον καιρόστην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και στην Αµερική σκέφτοµαι τελικά πόσο τυχεροί είµαστε σε αυτό τοθέµα τουλάχιστον.
Στην εκδήλωση της κοπής της πίτας µας, που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου στα εντευκτήρια της Ένωσης, αναγνώ-στηκε στους παρόντες µια επιστολή από τον Υφυπουργό Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων, που µας εστάλη µερι-κές µέρες πριν. Ήταν µια απρόσµενη έκπληξη, αφού το Υπουργείο δεν µας έχει συνηθίσει σε παρόµοιες ενέργειες.Στην σύντοµη αυτή επιστολή (δηµοσιεύεται ολόκληρη σε επόµενη σελίδα) αναφέρθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στησχετική µε εµάς νοµοθεσία και ταυτόχρονα ο Υφυπουργός µας ενηµέρωσε για την επικείµενη µηχανογράφηση,πανελλαδικά, του συστήµατος εκχώρησης ραδιοερασιτεχνικών διακριτικών κλήσης και τη δηµιουργία της σχετικήςβάσης µε στοιχεία προσβάσιµα αρχικά από τις κατά τόπους υπηρεσίες αλλά και από τους πολίτες σε δεύτερη φάση.Να υπενθυµίσω εδώ ότι η δηµιουργία µιας τέτοιας βάσης ήταν από τα πρώτα πράγµατα που εισηγήθηκε η Ε.Ε.Ρ.ήδη στην πρώτη διαβούλευση για την τροποποίηση του κανονισµού Ραδιοερασιτεχνών το 2011. 
Επίσης µας ενηµέρωσε και για την ηλεκτρονική υποβολή των παραβόλων µας, κάτι που θα διευκολύνει αφάν-ταστα τους ξένους ραδιοερασιτέχνες (επισκέπτες), οι οποίοι µέχρι τώρα για να υποβάλουν αίτηση για ειδικό δια-κριτικό, έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα και να προµηθευτούν παράβολο από µια ∆.Ο.Υ. αφού ήταν χειρόγραφο καιεκδιδόταν σε ειδικό κωδικό. Εδώ θα θέλαµε να δούµε και µια βάση µε τα στοιχεία όλων των ειδικών διακριτικώνπου εκδίδονται στους επισκέπτες (και που περιγράφεται στον νέο κανονισµό), κάτι που θα διευκόλυνε και την καλήχρήση του ραδιοφάσµατος και τον σεβασµό προς την ελληνική νοµοθεσία από τους εκάστοτε επισκέπτες. 
Και µια και µιλάµε για σεβασµό προς τη νοµοθεσία, πολύ θα ήθελα να µάθω τι σκέφτεται τελικά το Υπουργείοσχετικά µε την επιτήρηση του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων µας. ∆υστυχώς παλαιότερες νοοτροπίες καιτακτικές έχουν οδηγήσει τον ραδιοερασιτεχνισµό στην Ελλάδα να αριθµεί χιλιάδες ραδιοερασιτέχνες, πολλοί απότους οποίους µόνο ραδιοερασιτεχνισµό δεν κάνουν, αφού η άδεια είναι το προκάλυµµα για δραστηριότητες σταµεσαία, τα FM (100 MHz), τα CΒ, στα 6.5 MHz και ποιος ξέρει και πού αλλού. Πρόσφατα, σε µια συχνότητα στα2 µέτρα άκουσα για την ιστορία του ραδιοερασιτεχνισµού από τον “Αόρατο”, τον “Αράπη”, τον “807”, τον “813”και άλλους ων ουκ έστι αριθµός παλαιούς ραδιοερασιτέχνες. Μετά παραξενευόµαστε που δεν τηρείται το band planή που η συµπεριφορά και το λεξιλόγιο ορισµένων από τον αέρα είναι απαράδεκτο. Το κερασάκι στην τούρτα είναικαι η εµφάνιση συντεχνιακών επαναληπτών για διάφορα επαγγέλµατα, φορτηγά, taxi κ.λ.π. Πρόσφατα µε πληρο-φόρησε κάποιος ότι ετοιµάζουν επαναλήπτη στα UHF και για courier !!
Όλοι βέβαια (ή τουλάχιστον οι περισσότεροι) γνωρίζουµε πώς φτάσαµε ως εδώ. Ο κατακλυσµός των ραδιοερασι-τεχνικών συχνοτήτων, ιδιαίτερα στα VHF, από ραδιοερασιτέχνες SV ή SW, που φαίνονταν να έχουν ελάχιστη ή καικαθόλου ραδιοερασιτεχνική κατάρτιση, αφήνει σοβαρές υπόνοιες για τον τρόπο µε τον οποίο προµηθεύτηκαν τηνάδειά τους. Θα περιµένουµε λοιπόν έστω και τώρα να δούµε µερικά σωστά µέτρα από την Πολιτεία για την επιτή-ρηση και διαφύλαξη του φάσµατος, έτσι ώστε τα ξένα από τον ραδιοερασιτεχνισµό στοιχεία ή να αφοµοιωθούν ήνα αποµονωθούν. Ελπίζω να υπάρξει µια περαιτέρω συνεργασία της Πολιτείας και του υγιούς κοµµατιού των ραδι-οερασιτεχνών. Από τη µεριά της η Ε.Ε.Ρ. δεν αρνήθηκε ποτέ τον διάλογο…
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