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Η άποψή µας... editorial ◙

Φτάσαµε και στο καλοκαίρι, πιο καλοκαίρι δεν γίνεται, αρχές Αυγούστου. Φαντάζοµαι ότι άλλοι πήγαν καιήρθαν, άλλοι είναι ήδη εκεί και άλλοι κάνουν λίγες µέρες υποµονή ακόµα. Ποτέ δεν κατάλαβα πώς µπορεί τοόνειρό µας να είναι οι 2-3 εβδοµάδες του καλοκαιριού και µετά να περιµένουµε τον άλλο χρόνο. Θέλω ναπιστεύω ότι οι ραδιοερασιτέχνες δεν το βλέπουν έτσι, ξέρω µάλιστα κάποιους (ονόµατα δεν λέµε, οκογένειες δεν θίγου-µε), που έτσι και δεν έχουνε βραχέα µαζί τους, δεν βλέπουνε την ώρα να γυρίσουν πίσω. Περίεργη ράτσα αυτοί οι ραδι-οερασιτέχνες…Εκεί στις αρχές του Ιουλίου θα ήτανε που µας είπαν γι’ αυτή την επιστολή ραδιοερασιτεχνικού Συλλόγου απευθυνό-µενη προς το ΥΠ.Μ.Ε. µε αφορµή την διαβούλευση των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για τις ραδιοερασιτεχνικέςεξετάσεις. Η επιστολή κοινοποιείτο “προς όλους άπαντες”. Συλλόγους, περιοδικά, δήµους και νοµαρχίες, ακόµα καιπρος τον Πρωθυπουργό. Εµείς βέβαια δεν πρέπει να ανήκουµε σε καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες, µιας και δεν τοπήραµε απευθείας. Ας είναι καλά ο συνάδελφος που το σκανάρισε και µας το έστειλε να ενηµερωθούµε κι εµείς.Πολλά πράγµατα δεν θα πω, γιατί ήδη έχουµε επιστολές µελών που τα λένε καλύτερα, όµως διαβάζοντάς το σκέφτη-κα ότι η επιστολή θα πρέπει να τους ξέφυγε, µάλλον δεν τη φυλάγανε καλά. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πήρε και τοχρίσµα συναίνεσης από Γενική Συνέλευση. Και καλά, αν ήταν προϊόν ενός ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα µπορούσε ναπει κανείς δεν ξέρουνε οι συγκεκριµένοι συνάδελφοι, ελπίζουµε κάποια στιγµή να έρθουνε και κάποιοι πιο γνώστες τουαντικείµενου. Όµως αν προέρχεται από µια Γενική Συνέλευση, σε τι µπορεί να ελπίζει κανείς; Ακόµα, ελπίζω να µην το διαβάσει ο Πρωθυπουργός, στον οποίο απευθύνεται, γιατί θα χάσει πάσα ιδέα περί ραδιοε-ρασιτεχνισµού. Τόσα χρόνια προσπαθούµε να πείσουµε την πολιτεία ότι κάνουµε ένα τεχνολογικό hobby, µε το οποίοαυτοεκπαιδευόµαστε και πειραµατιζόµαστε αποκτώντας όλο και περισσότερες γνώσεις. Γνώσεις για τον ποµποδέκτηµας, για τις βαθµίδες και διατάξεις που έχει, για τις κεραίες και την συµπεριφορά τους, για την διάδοση της ηλεκτρο-µαγνητικής ακτινοβολίας, για την επεξεργασία σηµάτων µε DSP (digital signal processing) για το SDR (softwaredefined radio) και τόσα άλλα. Αντί για όλα αυτά, τώρα τους λέµε ότι το µόνο που θέλουµε είναι να πατάµε το κουµπίκαι αδιαφορούµε για τα υπόλοιπα, δηλαδή χειρισµός ενός ακόµα gadget (ραδιοερασιτεχνικός ποµποδέκτης). Η δε τεχνι-κή µας κατάρτιση θα φτάνει µέχρι του ορίου να µιµούµεθα άλλους (να “µαϊµουδίζουµε” αν θέλετε). Τι κεραία έχει οΜήτσος, να βάλω την ίδια γιατί πάει καλά. Τι ράδιο να πάρω, σαν του Μάκη γιατί ακούγεται ωραία κ.λ.π. κ.λ.π.Με αυτό τον τρόπο θα  γίνουµε “επιστήµονες” και θα λύνουµε πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες εξισώσεις χωρίς ναξέρουµε καν την προπαίδεια! Το όραµα του Νεοέλληνα ραδιοερασιτέχνη. Η επιεικέστερη µορφή χαρακτηρισµού τέτοι-ων απόψεων είναι να τις αποκαλέσει κανείς φαιδρές. Απόψεις τέτοιες χαρακτηρίζουν άλλη κατηγορία ασχολουµένωνµε ραδιοσυχνότητες, σίγουρα όµως όχι “ραδιοερασιτέχνες”.Στις υπόλοιπες δραστηριότητές µας έχουµε το Field Day, βέβαια όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραµµές θα έχει ήδηγίνει. Εφέτος ενηµερώθηκα ότι εκτός των άλλων θα λάβουν µέρος και οι Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ., πολύ καλή ιδέα. Τι καλύ-τερο από µια άσκηση στησίµατος και λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθµών στο ύπαιθρο χωρίς τροφοδοσία. Μπρά-βο σε αυτόν που το σκέφτηκε…Εδώ και 15 µέρες περίπου ο σταθµός SZ1SV αποτελεί έναν ακόµα κόµβο του συστήµατος WinLink 2000. Θα ανα-φερθούµε εκτενέστερα κάποια στιγµή σε αυτό το σύστηµα, όµως για την ώρα αρκεί να πούµε ότι είναι ένα διεθνέςσύστηµα, το οποίο µπορεί µέσω Pactor στα βραχέα και packet στα VHF να παρέχει υπηρεσίες µηνυµάτων και e-mailσε αποµονωµένους σταθµούς. Οι βιαστικοί ας ανατρέξουν στο www.winl ink2k .org .Τελειώνοντα,ς θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση µε την ευκαιρία συζητήσεων που είχα πρόσφατα µε συναδέλφουςγια κάποια πράγµατα που κατάφερα να διαβάσω σε µερικά blog spot, που είναι πολύ της µόδας τελευταία και αποτελούνγια µερικούς έναν τρόπο έκφρασης (κάποια είναι πραγµατική απόλαυση να τα διαβάζεις, ιδίως όταν το χιούµορ είναι ένααπό τα κύρια συστατικά τους). Από την άλλη µεριά, όµως, η ευχέρεια του γραπτού λόγου είναι ένα χάρισµα που δεν τοέχουν όλοι. Σε αυτούς, λοιπόν, τους blog spotters, που η εύκολη και ανώδυνη κριτική είναι το µόνο πράγµα που µπο-ρούν να προσφέρουν στο χόµπι µας, θα έλεγα ότι είναι προτιµότερο να σιωπάς όταν δεν έχεις κάτι να πεις.


