editorial

η αποψη µας

Μ

πήκαµε και στο καλοκαίρι για τα καλά. Οι θερµοκρασίες ανέβηκαν (όχι πολύ ευτυχώς, τουλάχιστον µέχρι τώρα)
και όσοι τυχεροί σπεύδουν στη θάλασσα και εκτός των τειχών. Οι ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες ολίγον
πεσµένες και παραµένουν µόνο οι διάφορες DXpedition από Έλληνες και επισκέπτες από το εξωτερικό.

Και µια που το αναφέραµε, σκεφτήκατε ποτέ πόσο δύσκολο, αν όχι αδύνατον, είναι να ξέρουµε αν µια DXxpedition που
ακούµε στον αέρα είναι πραγµατικά αδειοδοτηµένη ή όχι και για ποιο διάστηµα; Σας πληροφορώ ότι είναι το ίδιο αδύνατον
µε το να ψάξεις να βρεις τα στοιχεία ενός συναδέλφου, που δεν είναι σε καµία βάση δεδοµένων, ελληνική ή ξένη. Έτυχε τις
προάλλες να θέλουµε τα στοιχεία ενός συναδέλφου, να τον ειδοποιήσουµε για κάτι, και το καλύτερο στο οποίο καταλήξαµε, αφού συµβουλευτήκαµε και το Υπουργείο, είναι να φτάσουµε µέχρι την αρµόδια Περιφέρεια, η οποία είχε χορηγήσει τη
σειρά από το διακριτικό του. Στην συνέχεια θα έπρεπε ένας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αφιερώσει ένα πρωινό, για να
απευθυνθεί στην αρµόδια υπάλληλο και να την πείσει να ανασύρει τον φάκελο του συναδέλφου, για να βρούµε τελικά
κάποιο στοιχείο. Τι είπατε, αν είµαστε στο 1964; Όχι, όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς διανύουµε το σωτήριο έτος 2014. Σηµειώστε ότι εφέτος και δια στόµατος υπουργού είχαµε τη σχετική αναγγελία για τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων, τουλάχιστον µε τα στοιχεία µας, δεν µένει παρά να δούµε και την υλοποίησή της σε εύλογο χρόνο...
Θα ακούσατε βέβαια για τα κακά µαντάτα για τις εγκαταστάσεις µας επάνω στο όρος Πεντέλη. Ένα σηµείο, στο οποίο
δεσπόζει το R7 για πάνω από 25 χρόνια, καθώς και άλλες εξίσου σηµαντικές εγκαταστάσεις. Γεγονός είναι ότι µια ωραία
πρωία του Ιουνίου όλες οι κεραίες και τα καλώδια έγιναν αντικείµενο καταστροφής, µε αποτέλεσµα σήµερα οι εγκαταστάσεις να υπολειτουργούν. Λόγω της µερικής εγκατάλειψης του σηµείου από Υπηρεσίες της Αεροπορίας εδώ και αρκετά χρόνια η φύλαξη είναι ελλιπής και αναζητείται η καλύτερη δυνατή λύση µε γνώµονα και την προστασία των κεραιοσυστηµάτων για το µέλλον.
Όπως είχαµε προαναγγείλει από την αρχή του χρόνου, από το τεύχος αυτό του περιοδικού η έκδοση θα γίνεται µόνο ηλεκτρονικά και θα διανέµεται από την ειδικά διαµορφωµένη για αυτό Περιοχή των Μελών στις ιστοσελίδες της Ένωσης. Για
να έχετε πρόσβαση στην περιοχή αυτή, θα πρέπει να εγγραφείτε µε µια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Σχεδόν άµεσα και
µετά το µήνυµα µε την αποδοχή της εγγραφής σας θα µπορείτε να έχετε πρόσβαση στην περιοχή αυτή, από την οποία κυρίως
θα διανέµεται στα µέλη το περιοδικό αλλά και άλλες εκδόσεις και έντυπα ή ακόµα και ραδιοερασιτεχνικές εφαρµογές .
Το τεύχος αυτό όπως θα δείτε έχει αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά ξεχωρίζω την προσπάθεια µιας οµάδας συναδέλφων,
για να παρουσιάσουν τον ραδιοερασιτεχνισµό σε σχολεία της περιφέρειας, µε µεγάλη επιτυχία. Το λέω αυτό, γιατί οποιαδήποτε ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα, όσο και καλή και ιδιαίτερη και αν είναι, δεν µπορεί να συγκριθεί µε την προσπάθεια προσέλκυσης νέων ανθρώπων στο hobby, µας το οποίο εµφανίζει έναν πολύ µεγάλο µέσο όρο ηλικίας, µε προβλεπόµενα δυσοίωνα αποτελέσµατα. Μπράβο λοιπόν στους συναδέλφους αυτούς και εύχοµαι η προσπάθειά τους να γίνει παράδειγµα προς µίµηση από όλους µας. ∆εν είναι απαραίτητο να είναι κανείς εκπαιδευτικός για να το κάνει, θέληση, µεράκι και
ενθουσιασµός είναι αρκετά για παρόµοια αξιέπαινα αποτελέσµατα. Η ΕΕΡ όπως και στο παρελθόν στηρίζει µε κάθε τρόπο
κάθε παρόµοια προσπάθεια, που σκοπό έχει να εισάγει τον ραδιοερασιτεχνισµό σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες ή οργανώσεις, που έχουν να κάνουν µε νέους ανθρώπους.
Τελειώνοντας αναφέρω ότι µια οµάδα συναδέλφων κάνει µια προσπάθεια για την δηµιουργία ενός HSMM (high speed multimedia) δικτύου (broadband hamnet είναι η εναλλακτική ονοµασία του) το οποίο θα µπορεί να απλωθεί σε πολλά σηµεία
της χώρας, Το HSMM είναι ένα καθαρά ραδιοερασιτεχνικό δίκτυο από mesh κόµβους κάτι σαν το AWMN αλλά σε ραδιοερασιτεχνικές περιοχές των 2.4 και 5.8 GHz. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε εδώ (http://www.broadbandhamnet.org/) και επιφυλασσόµεθα για µια πιο εκτενή παρουσίαση από τις ιστοσελίδες µας και το περιοδικό.
Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι...
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