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editorialη αποψη µας

Και να που οδεύουµε ολοταχώς για το τέλος του 2014. Ένας ακόµα χρόνος µε αρκετές δραστηριότη-τες και εκδηλώσεις που φτάνει στο τέλος του. Ουσιαστική εκδήλωση από εδώ και πέρα είναι ο κλασ-σικός Μαραθώνιος, που κάθε χρόνο γίνεται και πιο απαιτητικός σε ό,τι αφορά τον αριθµό τωνεµπλεκοµένων µελών της Ένωσης. Εφέτος θα ξεπεράσουµε τους 55 συµµετέχοντες και ελπίζω ότι όλα θαπάνε καλά. Όπως ακριβώς και κάθε άλλη χρονιά. Σε λίγες µέρες θα το διαπιστώσουµε. Στο τεύχος που βλέπετε (κρατάτε θα ήταν η σωστή έκφραση, αλλά προσαρµόστηκε λόγω της αλλαγής τηςέκδοσης) θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα από διάφορες ραδιοερασιτεχνικές εκδηλώσεις και όχιµόνο. Με την ευκαιρία της παρουσίας µας στο Φλαµπούρι για το VHF contest ήθελα να σχολιάσω τη συµ-περιφορά κάποιων κινέζικων φορητών, που χρησιµοποιήσαµε για την επικοινωνία µεταξύ των 2 θέσεων(καταφύγιο Φλαµπούρι και κορυφή του βουνού δίπλα από τον πύργο του ΟΤΕ). Εκεί λοιπόν και στην πάνωθέση (πύργος ΟΤΕ) εντύπωση µου έκανε το κινέζικο φορητό ενός συναδέλφου, που όχι µόνο δεν µπορούσενα ακούσει τον σταθµό (φορητό επίσης) που µας καλούσε από το καταφύγιο στα 3.5 χλµ. µακριά, αλλά καιστη διάρκεια της ακρόασης στο R1 άκουγε οµιλίες, που µόνο από το R1 δεν ήτανε. Ευτυχώς που στην εσω-τερική τσέπη του µπουφάν µου είχα ξεχάσει ανοιχτό ένα VX2,  το οποίο άκουγε µια χαρά αυτό που πραγ-µατικά έπρεπε να ακούσει. Είχα ακούσει ότι τα κινέζικα δυσκολεύονται σε επιβαρυµένο περιβάλλον, αλλάµου δόθηκε η ευκαιρία να το διαπιστώσω «ιδίοις ωσί». Πρέπει τα φίλτρα στην είσοδο  να είναι άγνωστοςόρος για τους ποµποδέκτες αυτούς. Απορώ πώς µια γνωστή τράπεζα έκανε δώρο στην Ελληνική Αστυνοµίαένα ικανό αριθµό τέτοιων φορητών. Το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι είναι καλά µεν στην όψη και στιςευκολίες,  να είχανε και δέκτη θα ήτανε ακόµα καλύτερα.Με λύπη έµαθα πριν από µερικές µέρες τον θάνατο του Julian Moss G4ILO. Ο Julian, χωρίς να έχεικάποιο ραδιοερασιτεχνικό ή κοινωνικό τίτλο, ήταν ένας από εκείνους τους ραδιοερασιτέχνες, που δεν περ-νάνε απαρατήρητοι στο χόµπι µας. ∆ιατηρούσε εδώ και αρκετά χρόνια ένα blog (http://blog.g4ilo.com/),υπόδειγµα ήθους αλλά και ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων και πειραµατισµών. Ήταν ένα από εκείνατα blog που θεωρούσα και θεωρώ υποδειγµατικά και ραδιοερασιτεχνικά άρτια. Εντύπωση µου είχε κάνει ότιενώ έπασχε από ανίατο όγκο στον εγκέφαλο δεν το έβαζε κάτω και µάλιστα είχε γράψει και αρκετές ραδι-οερασιτεχνικές εφαρµογές, µεταξύ των οποίων ένα πρόγραµµα για ποµποδέκτες Elecraft (KComm) καθώςκαι µια πολύ καλή εφαρµογή για την πρόγνωση της διάδοσης VOAProp  (http://www.g4ilo.com/). Εντύπω-ση επίσης µου είχε κάνει ότι η εφαρµογή για τα Electraft όταν δούλευε σε ψηφιακά mode ενσωµάτωνε στοreport, που έστελνε στον ανταποκριτή της, την πραγµατική ένδειξη του s-meter την ώρα της λήψης, µε απο-τέλεσµα να αποτυπώνει πραγµατικά report και όχι πλασµατικά! Επειδή ζούσε σε περιοχή µε περιορισµούςγια τις κεραίες, ήταν οπαδός του QRP και των ψηφιακών mode και χρησιµοποιούσε κεραίες στηµένες στοεσωτερικό του σπιτιού. Αυτό δεν τον εµπόδιζε να κάνει το χόµπι του µε αξιοπρέπεια και µε πολλές και καλέςεπαφές. Περιηγηθείτε στο site, όσο είναι ακόµα στο διαδίκτυο, και σίγουρα κάτι θα βρείτε να σας ενδιαφέ-ρει.  Η ραδιοερασιτεχνική οικογένεια είναι πολύ φτωχότερη µετά από τον θάνατό του.Αλλάζοντας το κλίµα, ετοιµαζόµαστε και για τις φετινές γιορτές. Υπενθυµίζω ότι ο διαγωνισµός για τησυγγραφή του  καλύτερου τεχνικού  άρθρου τρέχει µέχρι το τέλος του χρόνου. Όσοι δεν έχετε βάλει τηνιδέα σας στο χαρτί, βιαστείτε και γνωρίστε µας την δραστηριότητά σας στον τοµέα αυτό. Λέµε ότι οι Έλλη-νες ραδιοερασιτέχνες έχουν πολλά προσόντα  αλλά και γνώσεις, ας το δείξουµε και εµπράκτως.Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι δύο ακόµα συνάδελφοι αθωώθηκαν από τις κατηγορίες των γει-τόνων τους σε υποθέσεις που έφτασαν στα ελληνικά δικαστήρια, σε σχέση πάντα µε την τοποθέτηση τωνκεραιών µας στα σπίτια µας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και δηµόσια τον συνάδελφο Κώστα Τρανσβα-λίδη SV2HPH για την αµέριστη συµπαράστασή του όχι µόνο προς τα µέλη της Ένωσης, αλλά και σε όποι-ον Έλληνα ραδιοερασιτέχνη έχει ανάγκη συµβουλής και υποστήριξης. Ο Κώστας έχει γίνει πλέον ειδικός στοθέµα και είναι µεγάλη η υπηρεσία που προσφέρει, φωτεινό παράδειγµα για όλους εµάς τους υπόλοιπους.
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