Η άποψή µας...
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ρισκόµαστε στο τέλος του Οκτώβρη. Αρκετά πράγµατα είναι προ των πυλών: οι εκλογές για το νέο ∆.Σ., οι γιορτές, ο γενικότερος απολογισµός της διετίας, µια πιθανή αλλαγή της νοµοθεσίας που διέπει τον ραδιοερασιτεχνισµό, προς το καλύτερο ευχόµαστε, και µε τον καινούργιο χρόνο η είσοδός µας στον 50ό χρόνο ζωής της
Ε.Ε.Ρ. µε την ευχή να τα εκατοστίσει και να πάει και ακόµα παραπέρα.
Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν δύσκολο για όλους. Ακόµα και µακριά από τις φωτιές να ήταν κανείς, δεν µπορούσε να
µην τον αγγίξει η δεινή αυτή κατάσταση της χώρας, βλέποντας την καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας να εκτυλίσσεται µπροστά του σαν κινηµατογραφική ταινία. Πολλά έχουν γραφτεί και
ειπωθεί για τις αιτίες της καταστροφής, τις πιθανότητες επαναφοράς των δασών που χάθηκαν, των υλικών ζηµιών ή το
τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. ∆υστυχώς, δύο πράγµατα είναι σίγουρα, πρώτα ότι δεν υπάρχει τρόπος επαναφοράς της ανθρώπινης ζωής και δεύτερον ότι σε αυτή τη χώρα όλα όσα γράφονται ή λέγονται παραµένουν πάντα ή
σχεδόν πάντα, ανεκπλήρωτα! Πάντως, τα µέλη των Οµάδων Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕΡ έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως
δυνατό για να βοηθήσουν σ’ αυτές τις φοβερές καταστάσεις, όπως θα δείτε στο σχετικό άρθρο που ακολουθεί. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι λάβαµε κάποια µηνύµατα συµπαράστασης από συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες από άλλες
χώρες µε πρώτους τον Πρόεδρο της τουρκικής TRAC αλλά κι ένα ραδιοερασιτέχνη της γείτονος, που µας συγκίνησαν
για την αλληλεγγύη και την προσφορά βοήθειας που περιείχαν.
Πίσω στα δικά µας τώρα. Για το επερχόµενο HAM Fest υπάρχουν καλά νέα. Χάρη στη βοήθεια και το ενδιαφέρον ενός νέου µέλους µας κατοχυρώσαµε για το συγκεκριµένο διήµερο 7 και 8 Ιουνίου 2008 ένα ενιαίο χώρο 1000
περίπου τετραγωνικών, που κλιµατίζεται, έχει πρόσβαση για φορτοεκφορτώσεις και διαθέτει parking για 500 περίπου
αυτοκίνητα. Ο χώρος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” στην οδό
Πειραιώς στον Ταύρο. Περισσότερα θα πούµε από το περιοδικό και τις ιστοσελίδες της Ένωσης, www.raag.org.
Η περιοχή Αττικής είδε πρόσφατα και τον τρίτο ραδιοερασιτεχνικό της Σύλλογο. Παρά το γεγονός ότι µε
κάποιους από τα µέλη του είχαµε γνωριστεί κάτω από µάλλον ατυχείς συνθήκες, δεχτήκαµε µια αντιπροσωπεία του
στα εντευκτήρια της Ένωσης µε σκοπό τον επαναπροσδιορισµό της σχέσης µας. Όπως κάνουµε πάγια τα τελευταία
χρόνια, τονίσαµε στους συναδέλφους ότι η Ε.Ε.Ρ. έχει πάντα ανοιχτά και τα αυτιά αλλά και την πόρτα της σε όσους
προσπαθούν για την κοινή ιδέα. Το µόνο που θα περιµένουµε είναι δείγµατα καλής γραφής, που αφενός µεν θα τεκµηριώσουν τα όσα είπαµε από κοντά και αφετέρου θα σβήσουν τα παλιά, όχι και τόσο ευχάριστα δείγµατα. Τους ευχόµαστε “σιδεροκέφαλους” λοιπόν και µε συµµετοχή στην ευγενική άµιλλα, που θα πρέπει να διέπει όλους τους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους της χώρας.
∆εν έχουµε κάτι νεότερο από το περιβόητο D-Star, όλο έρχεται αλλά δεν φτάνει ποτέ, η Ευρώπη πήρε κι αυτή
φόρα και ξεκίνησε, για την Αµερική δεν το συζητώ, ήρθε για να µείνει. Κι εµείς από πρωτοπόροι στην ήπειρο θα καταλήξουµε σε λίγο ουραγοί...
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την interoperability (συνεργασία, επικοινωνία) µεταξύ των διαφόρων
µέσων και πρωτοκόλλων, κυρίως στις ψηφιακές επικοινωνίες. Η κουβέντα αυτή αναπτύχθηκε στην τελευταία GAREC07 (Global Amateur Radio Emergency Communications) conference, που έγινε στο Huntsville της Αµερικής στις 16 και
17 Αυγούστου, και ο λόγος ήταν το ότι τα διάφορα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί για επικοινωνίες σε περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης δεν συνεργάζονται µεταξύ τους, ή τουλάχιστον δεν συνεργάζονται σε επίπεδο απλού χρήστη. Με την
ευκαιρία λοιπόν µιας νέας πρότασης που ακούει στο όνοµα A.L.E. (Automatic Link Establishment) και που βασίζεται
σε ένα πρωτόκολλο, που δουλεύει µε βάση την κάρτα ήχου και όχι περίπλοκο και εξειδικευµένο hardware (βλέπε
Pactor), οι συµµετέχοντες σκέφτηκαν ότι όλα τα διαφορετικά συστήµατα σαν το D-Star, Win link 2000, A.L.E.,
Echoling/IRLP, TSSG κ.λ.π., θα πρέπει να µπορούν να ανταλλάσσουν µηνύµατα µεταξύ τους στις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Για να δούµε, πάντως το A.L.E. έχει πολλά και έξυπνα στοιχεία, από αυτά που µου άρεσαν ξεχώρισα την
ικανότητα να ελέγχει την διάδοση καλώντας τους συνεργαζόµενους σταθµούς και κρατώντας στοιχεία της έντασης του
σήµατός τους, µε σκοπό όταν χρειαστεί να καλέσει, να επιλέγει µόνο του την καλύτερη δυνατή συχνότητα, και ακόµα
την ικανότητα να ακούει σε πολλές συχνότητες χωρίς να ενεργοποιεί τα φίλτρα του pass band, που µπαίνουν στην
εκποµπή όταν αλλάζει µπάντες για παράδειγµα, διατηρώντας τη ζωή των relays στο maximum. Για την ώρα ανθεί στην
Αµερική, η Ευρώπη έχει µόνο ένα σταθερό σταθµό (Ισπανικό) και έτσι µπόρεσα να δοκιµάσω το σύστηµα.
Εύχοµαι καλές γιορτές και ευτυχισµένο και ραδιοερασιτεχνικό το 2008.
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