Η άποψή µας...
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δεύουµε προς την κυριότερη δραστηριότητα της Ε.Ε.Ρ., το 17ο Ham Fest. Ο χώρος παραµένει ο ίδιος, αν και η αύξηση του µισθώµατος που ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες του χώρου ήταν πάνω από 50%. Μετά από αρκετή διαπραγµάτευση καταφέραµε να περιοριστεί στο 25-30%. Ελπίζω ότι δεν θα παγιωθεί ο ρυθµός αυτός σε ενδεχόµενη αναπροσαρµογή του χρόνου, γιατί ήδη το συνολικό κόστος του Ham Fest έχει φτάσει σε απαγορευτικό επίπεδο (περίπου 4000 - 4500
Ευρώ) και µάλιστα σε χαλεπούς καιρούς. Ελπίζουµε ότι θα σας δούµε έστω και για µια βόλτα και θα έχουµε αρκετά να σας δείξουµε. Κι εφέτος δεν υπάρχει είσοδος και φροντίσαµε για την γρήγορη και υπεύθυνη ενηµέρωσή σας, γιατί οι καλοθελητές και
επαΐοντες από χιλιόµετρα µακριά είναι πάντα έτοιµοι...
Άφησα να περάσει και η έκθεση της MultiElectronica περιµένοντας να δω αν θα υπάρχει κάποια προσφορά για βοήθεια σ’
αυτή την εκδήλωση της Ένωσης. Και αυτό γιατί στο παρελθόν ορισµένοι από εσάς πρόβαλλαν ως δικαιολογία για την µη συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις του είδους τη µη επαρκή ενηµέρωση. Σήµερα µπορώ να πω µε βεβαιότητα ότι το πρόβληµα δεν
είναι η ενηµέρωση αλλά η παντελής αδιαφορία για τα κοινά, αδιαφορία σε τέτοιο βαθµό που να µην αφήνει και πολλά περιθώρια για περαιτέρω δραστηριότητες και αναβαθµίσεις στις υπηρεσίες που παρέχει ή θέλει να βελτιώσει η Ένωση. Σε όλες τις προηγούµενες εκδηλώσεις της Ένωσης έγιναν ανοικτές προσκλήσεις, στάλθηκαν e-mail, έγιναν αναγγελίες από το R1 ή άλλους
επαναλήπτες αλλά το αποτέλεσµα παρέµεινε το ίδιο. ∆ικαιολογίες µύριες όσες, ακόµα και από εκείνους που βρίσκονται στην
σύνταξη, τέτοια δραστηριότητα από τους συνταξιούχους δεν το περίµενα. Ιδέες βέβαια πολλές, προτάσεις, λύσεις και άλλα «ων
ουκ εστί αριθµός» αλλά µόνο σε ασκήσεις επί χάρτου, στο πεδίο όλοι τρέχουν και µάλιστα γρήγορα. ∆εν θα αναφερθώ ξανά στο
θέµα αυτό, γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι δεν υπάρχει λύση, λύση που να είναι τουλάχιστον ορατή. Η αναφορά έχει καθαρά λόγους
ενηµέρωσης και εκκαθάρισης εκκρεµοτήτων και µόνο.
Μετά από το Ham Fest ετοιµάζουµε τις βαλίτσες µας για τη Γερµανία και το Friedrichshafen. Με τη συµµετοχή µας εκεί κλείνουν και οι εκδηλώσεις του πρώτου εξάµηνου. Ελπίζω κι εφέτος να είµαστε παρέα και µε άλλους ελληνικούς συλλόγους στο
περίπτερο όπως και προηγούµενες χρονιές. Αν θέλετε να περάσετε µια βόλτα θα είµαστε στην αίθουσα Α1, όπως άλλωστε και
κάθε χρονιά, περίπτερο Α1-548.
Στον χώρο των νέων εγκαταστάσεων και σύµφωνα µε το πρόγραµµα διαχείρισης της δωρεάς Λάτση-Eurobank έχουµε ήδη
τελειώσει τους δύο νέους επαναλήπτες D-Star που θα ξεκινήσουν σε Τρίπολη και Ζάκυνθο. Ο µεν πρώτος είναι δοκιµαστικά
τοποθετηµένος στα γραφεία της Ένωσης και έχει και το Gateway PC έτοιµο, οπότε εµφανίζεται και στο Internet. Χρειάζονται
ορισµένες παραµετροποιήσεις του software, κυρίως των βοηθητικών προγραµµάτων και των αυτοµατισµών, και είναι έτοιµος
προς αναχώρηση. Ο δεύτερος ελπίζω την ώρα που διαβάζετε το τεύχος αυτό να λειτουργεί και αυτός σε επίπεδο RF και, αν έχουµε προλάβει, και σε επίπεδο software. Οι πρώτες δοκιµές είναι πολύ καλές και αναµένεται να είναι πολύ δηµοφιλής στα νησιά
του Ιονίου και την ∆. Πελοπόννησο. Την πορεία για αυτούς αλλά και ό,τι άλλο κάνουµε στον χώρο του D-Star µπορείτε να παρακολουθείτε από τις σχετικές ιστοσελίδες της Ένωσης http://www.raag.org/D-Star. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για
τις συχνότητες λειτουργίας, τη διασύνδεση, τους σταθµούς που ακούστηκαν, στοιχεία και διαγράµµατα ακτινοβολίας και πολλά
άλλα. Επίσης, κάνοντας αρχή από αυτό το τεύχος, δηµοσιεύουµε µερικά ενηµερωτικά άρθρα για το D-Star και τις λειτουργίες του
για αρχάριους. Σίγουρα απαιτεί χρόνο εκµάθησης και εξοικείωσης µε το σύστηµα, αλλά η ανταµοιβή του ενασχολούµενου αξίζει τον κόπο. Παράλληλα ετοιµάζονται εξορµήσεις για επαναφορά και ρυθµίσεις εγκαταστάσεων από το αναλογικό δίκτυο επαναληπτών, αναµεταδοτών και ραδιοφάρων της Ένωσης. Περισσότερα στις σελίδες της Τεχνικής επιτροπής
http://www.raag.org/te.htm.
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