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editorialη αποψη µας

Πάει και το καλοκαιράκι, που εφέτος δεν µας στεναχώρησε ιδιαίτερα. Έκανε µεν τις ζέστες του αλλάµέσα σε λογικά πλαίσια για την εποχή. Εφέτος, µετά από πολλά χρόνια που µπορώ να θυµηθώ, οΣεπτέµβρης άρχισε µε βροχές και πτώση της θερµοκρασίας. 
Με βροχές έγινε και το Field Day, στο οποίο λάβαµε επίσηµα µέρος για να δοκιµάσουµε τις δυνάµεις µας.Όπως µάλιστα είπε και ένας συνάδελφος, καλύτερα που έγινε έτσι, γιατί δοκιµάσαµε την ετοιµότητά µας σεπραγµατικές συνθήκες.  Αν συµβεί κάτι, κανείς δεν µας προεξοφλεί ότι θα έχει λιακάδα και ζέστη, για να µη… στενοχωρηθούµε, και από την άλλη να επιβεβαιώσουµε αυτό το “when all else fails…..Amateur Radio”.Το σχετικό άρθρο από την δραστηριότητα αυτή θα το έχουµε στο επόµενο τεύχος µαζί µε φωτογραφίες απότους σταθµούς, τους χειριστές κλπ.
Το τεύχος αυτό που διαβάζετε είναι το δεύτερο που εκδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή. Το αξιοπερίεργο είναιότι µόλις το 50% των µελών της Ένωσης έχουν εγγραφεί στην Περιοχή Μελών, για να µπορούν να το κατε-βάζουν από το site. Αδιαφορία; Έλλειψη ενδιαφέροντος; Ανικανότητα χειρισµού του υπολογιστή; ∆εν ξέρωτι από όλα ή αν είναι και όλα µαζί. Η διαδικασία πάντως είναι εύκολη, στο πάνω δεξί µέρος του site είναι τοσηµείο εγγραφής. Αφού βάλετε τα στοιχεία που σας ζητά, θα πάρετε ένα e-mail µε το οποίο απλά σας επι-βεβαιώνονται τα στοιχεία που εσείς έχετε δώσει. Με ένα δεύτερο e-mail σε χρόνο, που µπορεί να είναι απόµερικές ώρες µέχρι maximum 2 ηµέρες, θα λάβετε ένα δεύτερο e-mail, µε το οποίο θα σας επιβεβαιώνεταιη πρόσβασή σας στο site.
Όπως έχουµε πει, µέσα στην Περιοχή Μελών δεν θα έχουµε µόνο το περιοδικό, αλλά και πολλά άλλα χρή-σιµα αρχεία. Εφιστώ την προσοχή όλων σας στα αρχεία pdf, τα οποία θα αναρτηθούν και αφορούν τουςνόµους και τις Υπουργικές Αποφάσεις για τους ραδιοερασιτέχνες. Τα αρχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντι-κά, αφού σε αυτά δεν αποτυπώνεται µόνο ο νόµος ή η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, αλλά και όλες οι τρο-ποποιήσεις που έγιναν µεταγενέστερα και αφορούν αλλαγές σε άρθρα, τα οποία διαφοροποιούνται από τααρχικά. Έτσι, τα µέλη της Ένωσης δεν χρειάζεται ούτε να ανατρέξουν σε όλη την σχετική νοµοθεσία, αλλάούτε να συµβουλεύονται δικηγόρους για να δουν τι ισχύει σήµερα. Ελπίζουµε ότι και στο µέλλον θα µπορέ-σουµε να επικαιροποιούµε τα αρχεία αυτά, έτσι ώστε να έχετε πάντα στα χέρια σας την ισχύουσα νοµοθε-σία, πράγµα πολύ σηµαντικό για όλους µας.
Όσοι από εσάς “δουλεύετε” τα 4 και 6 m, δείτε επίσης την ενηµερωτική εγκύκλιο, την οποία εξέδωσε τουπουργείο κατόπιν ερωτηµάτων της Ε.Ε.Ρ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα αυτά, τα οποία αναγράφονται, θαπρέπει να ισχύουν στο σύνολό τους και να µπορούν να τεκµηριωθούν, προκειµένου να µπορείτε να λει-τουργήσετε. Αν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια, µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας για τις απαραί-τητες διευκρινήσεις. 
Επίσης όπως θα παρατηρήσετε, η πόρτα για τα 60 m έκλεισε οριστικά, τουλάχιστον µέχρι την WARC 2015,στην οποία το θέµα θα συζητηθεί προκειµένου να µας δοθεί µερική πρόσβαση σε δευτερεύουσα βάση.∆υστυχώς, όπως άλλωστε είχα αναφέρει 2 τεύχη πριν, η Ε.Ε.Ρ. αντιµετώπισε ένα πολύ άσχηµο κλίµα για τοθέµα αυτό σε πρόσφατη επίσκεψή της στο Υπουργείο, κλίµα που, όπως καταλάβαµε, δηµιουργήθηκε απότην επίµονη διεκδίκηση µε ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο από µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες, που πάντα κάνουνό,τι κατεβάσει το κεφάλι τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Εδώ δεν νοµίζω ότι ισχύει το «προς γνώσηκαι συµµόρφωση», αλλά τουλάχιστον ας µάθουν επιτέλους ότι οι κακοί χειρισµοί έχουν και τα αντίστοι-χα αποτελέσµατα, τα οποία έχουν αντίκτυπο σε όλους µας. Και όπως έχουµε πει ξανά, είναι κρίµα ναεισπράττει το σύνολο του ραδιοερασιτεχνικού κόσµου δυσκολίες και καθυστερήσεις  σε θέµατά του, επειδήορισµένοι έχουν “καβαλήσει το καλάµι”. 
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