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editorialη αποψη µας

Το κείµενο αυτό γράφεται ενόψει του δηµοψηφίσµατος και δεν µπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο πουµπορεί να κάνει κανείς τέτοιες µέρες. Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει και όπως και για πολλά άλλα πράγ-µατα σε αυτή την ζωή «ανάγκας γαρ θεοί πείθονται».Εδώ θα κάνω µόνο µια απλή παρατήρηση και θα συνεχίζω µε καθαρά ραδιοερασιτεχνικά θέµατα. Οι ραδιοε-ρασιτέχνες είναι και αυτοί άτοµα που ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο µιας χώρας και είναι λογικό η πορείααυτής της χώρας να επηρεάζει και αυτούς. Μακάρι να είχαµε ένα δικό µας κόσµο στον οποίο θα έµπαινες ήέβγαινες ανοιγοκλείνοντας µια πόρτα και θα άφηνες τα προβλήµατά σου απέξω. Στην πραγµατικότητα τα πράγ-µατα δεν είναι έτσι και είµαστε υποχρεωµένοι κι εµείς, όπως και οι άλλοι να συµµετέχουµε και να βιώνουµε τιςκαταστάσεις, καλές ή κακές και πολλές φορές άµοιροι των όσων συµβαίνουν.Στα όσα έγιναν τους προηγούµενους µήνες συγκαταλέγονται η καταστατική γενική συνέλευση και το HamFest στις αρχές Ιουνίου.Για την καταστατική Γενική Συνέλευση δεν έχω πολλά να πω πέρα από το γεγονός ότι είµαι πλέον πεπει-σµένος ότι το καταστατικό ικανοποιεί την συντριπτική πλειονότητα των µελών της Ε.Ε.Ρ. έτσι όπως είναι. ∆ενµπορώ να εξηγήσω διαφορετικά γιατί συµµετείχαν ελάχιστοι από τα µέλη στην προπαρασκευή του µε προτά-σεις και εξίσου ελάχιστοι µπήκαν στον κόπο να έρθουν στην ορισθείσα ηµεροµηνία, µε αποτέλεσµα η συνέ-λευση να µαταιωθεί λόγω µη απαρτίας. Για το 23o Ham Fest θα δείτε το αντίστοιχο άρθρο και φωτογραφίες σε αυτό το τεύχος. Είδαµε αρκετό κόσµοµεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν τη διάθεση να πληρώσουν τα ίδια χρήµατα που θα έδιναν για καινούρ-γιο, προκειµένου να αγοράσουν µεταχειρισµένο 20 και 30 ετών. Το έχουµε πει στο παρελθόν και θα το ξανα-πούµε ακόµα µια φορά, οι τιµές δεν είναι καλές και σήµερα τα κορόιδα έχουν λιγοστέψει δραµατικά, κανο-νίστε την πορεία σας. Εφέτος και µετά από 3 χρόνια απουσίας συµµετείχαµε στην διεθνή έκθεση του Friedrichshafen, άρθρο καιφωτογραφίες από την εκδήλωση θα δείτε στο επόµενο τεύχος. Στις 28 Μαΐου η  Ε.Ε.Ρ. δια του Προέδρου και Γ.Γ. της, συµµετείχε σε συνάντηση µεταξύ του ΥπουργείουΜεταφορών και Επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών φορέων ιδιωτικών και δηµόσιων, όπως η Ε.Ε.Τ.Τ., τοΓΕΕΘΑ, το Λιµενικό, η ΕΛ.ΑΣ., η ΥΠΑ, κινητές τηλεφωνίες, τηλεοπτικοί σταθµοί κλπ. Η συνάντηση έγινε σταπλαίσια της  προετοιµασίας της Παγκόσµιας Τηλεπικοινωνιακής ∆ιάσκεψης WRC 2015, που γίνεται αργότεραεφέτος, και σκοπό είχε να ενηµερωθούν όλοι οι συµµετέχοντες / ενδιαφερόµενοι για τα σηµεία του φάσµατοςόπου υπάρχει διεκδίκηση νέων κοµµατιών, διατήρηση ή απώλεια των παλαιών. Τα σηµεία που ενδιαφέρουντους ραδιοερασιτέχνες στη χώρα µας, είναι κοινά µε αυτά της περιοχής IARU Region 1 και κατατέθηκαν γρα-πτώς στο πρωτόκολλο του Υπουργείου πριν από την συνάντηση. Η Ε.Ε.Ρ. παρουσίασε τις θέσεις της στηνσυνάντηση µε έµφαση σε 2 κυρίως θέµατα της ατζέντας, το 1.4 και το 8. Στο µεν πρώτο ζητάµε εκχώρησηµιας νέας υποζώνης 200 kHz στην µπάντα των 60 m (5 ΜΗz) 5250 – 5450 kHz και στο δεύτερο να απαλει-φθεί το όνοµα της χώρας µας από υποσηµειώσεις που απαγορεύουν την χρήση της υποζώνης 1850-2000kHz και 3750-4000 kHz.ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ!  Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι µυστικές και µπορεί να δοθούν σε όποιους το επιθυµούν, όµως θα πρέπει ναγνωρίζετε πως τίποτα ακόµα δεν ισχύει και δεν θα ισχύσει, ακόµα και αν εγκριθεί από την WRC 2015. Γιανα ισχύσει κάτι νέο στην Ελλάδα, απαιτείται να φαίνεται η οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα ΕθνικόΚανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.). Προσοχή λοιπόν να µην δοθούν λάθος εντυπώ-σεις για κάτι, που σήµερα που µιλάµε υπάρχει µόνο σαν πρόταση και όχι σαν απόφαση παγκόσµια, ευρωπαϊκήή ελληνική.

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού...
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