
editorialη αποψη µας

Πλησιάζουµε στο τέλος του χρόνου, χρονικό διάστηµα που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις εκλογές γιατην ανάδειξη νέου ∆.Σ. για την διετία 2014-2015 και βέβαια τις εορταστικές µέρες που όλοι µας, µικροί-µεγάλοι περιµένουµε µε ανυποµονησία και διαφορετικούς λόγους. Για τις εκλογές δεν έχω πολλά ναπω, πέρα από το γεγονός ότι ακούσαµε πάλι απίθανες δικαιολογίες συναδέλφων, που τους έγινε πρόταση να είναιυποψήφιοι. ∆ικαιολογίες, που αν κανείς τις µαζέψει είναι περισσότερες και από τους κόκκους άµµου σε µια παρα-λία.
Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι, κυρίως µε χαµηλό προφίλ, οι οποίοι έβαλαν υποψηφιότητα καιθα τους έχουµε ανάµεσά µας την επόµενη διετία. Όσο για τους άλλους και ιδίως τους έξωθεν κυανόκρανους (=“παρατηρητές του ΟΗΕ”) εύχοµαι “καλές παρατηρήσεις”, όπως πάντα άλλωστε.
Από τον επόµενο χρόνο και για ένα διάστηµα το περιοδικό θα εκδίδεται µε δυο τρόπους, δηλαδή τόσο στηνέντυπη µορφή όσο και στην ηλεκτρονική ως αρχείο pdf, το οποίο θα µπορείτε να κατεβάζετε από το site µας(www.raag.org). Στο διάστηµα αυτό θα µας δοθεί η ευκαιρία να δούµε τα υπέρ και τα κατά και των δύο τρό-πων, έτσι ώστε στο τέλος να πάρουµε την τελική απόφαση και αν αυτή είναι η ηλεκτρονική µορφή, να δούµε µεποιον τρόπο θα καλυφθούν ορισµένοι συνάδελφοι, που δεν έχουν ακόµα εξοικείωση µε ηλεκτρονικούς υπολογι-στές.
Με αφορµή µια πρόσφατη δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε την οποία ένα από τα µέλη µας αναγκάζεται νακατεβάσει τις κεραίες του από το δώµα της πολυκατοικίας που κατοικεί, στο επόµενο τεύχος θα έχουµε µια µικρήπαρουσίαση, στην ουσία οδηγίες και προφυλάξεις, για όσους µένουν κυρίως σε πολυκατοικίες και δεν έχουν δικότους χώρο για τοποθέτηση κεραιών. Μερικοί από εµάς εσφαλµένα πιστεύουν ότι ο νόµος 2801, ο οποίος επιτρέ-πει την τοποθέτηση ραδιοερασιτεχνικών κεραιών και ορίζει ότι για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται άδεια απότις πολεοδοµικές υπηρεσίες, παράλληλα επιβάλλει την τοποθέτησή τους πέρα από κάθε άλλη νοµοθεσία. Οικεραίες µας όµως δεν είναι σαν τις ιερές αγελάδες στην Ινδία, κάθε άλλο, αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει να εξη-γήσει το σχετικό άρθρο.
∆είτε στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ένα ενδιαφέρον άρθρο (µεταξύ άλλων) για τους εκπληκτικούςδέκτες SDR, που µπορούν να προκύψουν από πάµφθηνα “TV Dongle”. ∆εν υπάρχει µόνο ένας τύπος τέτοιουδέκτη, στην αγορά υπάρχουν δεκάδες παρόµοιοι µε περισσότερες ή λιγότερες δυνατότητες και ευκολίες. Ευκαι-ρία για πειραµατισµό!
Τέλος, στον τοµέα του D-Star προχωράµε στην σταθερή υλοποίηση του δικτύου γύρω από τον πειραµατικόreflector XRF073 (http://raag.telecom.ntua.gr). Νεότερο µέλος ένα non Icom gateway στην Πιερία. Περισσό-τερα στις ιστοσελίδες µας στον τοµέα του D-Star.
Εύχοµαι καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένος ο καινούργιος χρόνος. Θα τα πούµε πάλιτο 2014.
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