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editorialη αποψη µας

Και µπήκαµε για τα καλά στο 2015, µε αρκετό κρύο και βροχές εφέτος. Και καίµε και παραπάνωπετρέλαιο και λες και το κάνει επίτηδες η ανάκαµψη, όλο και έρχεται, και πάνω που φαίνεται ναείναι µια δρασκελιά µακριά µας, δίνει µια και την χάνουµε από τον ορίζοντα. Σαν κι αυτή την δηµο-σιογράφο σε γνωστό κανάλι, που όλο ψάχνει να βρει φως στο τούνελ κι αυτό δεν λέει να φανεί…
Στα δικά µας τώρα, µετά από αρκετούς µήνες αναµονής κατάφερε να φύγει ο Lambdasat από τον ∆ιεθνή∆ιαστηµικό Σταθµό (I.S.S.). Με βάση τα Keplerian elements που έχουµε, είναι λίγο πιο µπροστά (προπο-ρεύεται) από τον I.S.S. και λίγο χαµηλότερα. Παρά το γεγονός ότι έδωσε κάποια σηµεία ζωής µέσω τουσυστήµατος Iridium, µε το οποίο είναι εφοδιασµένος, στο downlink στο 437.462 δεν ακούγεται τίποτα.Κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι κάτι ακούνε, αλλά τα µέχρι τώρα ηχογραφηµένα δείγµατα δεν φανερώνουν τουλόγου το αληθές. Για decoding του AFSK packet ούτε λόγος βέβαια, δεν έχουµε παρά να περιµένουµε….
Στο τεύχος που κρατάτε πέραν των άλλων θεµάτων θα δείτε και φωτογραφίες και µια µικρή παρουσίασηαπό την κοπή της πίτας µας, η οποία έγινε στα εντευκτήρια µε πλήθος συναδέλφων και αρκετών από τηνεπαρχία, τους οποίους και ευχαριστούµε για την τιµή που µας έκαναν. Να θυµίσω ότι πέρυσι στην κοπή τηςπίτας είχαµε και µια επιστολή από τον τότε Υφυπουργό Μεταφορών Υποδοµών και ∆ικτύων, που µας ενη-µέρωνε για την επικείµενη µηχανογράφηση, πανελλαδικά, του συστήµατος εκχώρησης ραδιοερασιτεχνικώνδιακριτικών κλήσης και τη δηµιουργία µιας βάσης µε στοιχεία, προσβάσιµα αρχικά από τις κατά τόπους υπη-ρεσίες αλλά και από τους πολίτες σε δεύτερη φάση, καθώς επίσης και για τη θέσπιση ηλεκτρονικών παρα-βόλων. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο ήδη έχει γίνει, αλλά δεν ξέρουµε τι απέγινε µε το πρώτο σκέλος και είµα-στε σε διαδικασία διερεύνησης.
Προετοιµαζόµαστε σιγά σιγά και για το εφετινό HAM FEST, το οποίο προγραµµατίζουµε για τις αρχέςΙουνίου. Την ακριβή ηµεροµηνία δεν την γνωρίζουµε ακόµα, γιατί αυτή θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιµότητατου Εκθεσιακού Κέντρου του ∆ήµου Περιστερίου. Όταν θα είναι πλέον ανακοινώσιµη θα το µάθετε από τιςιστοσελίδες µας και από τα ενηµερωτικά e-mail. Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις ιστοσελίδεςµας…
Θυµίζω και τις εορταστικές επετείους, στις οποίες θα συµµετέχουµε µε ειδικά διακριτικά αρχίζοντας απότον Απρίλιο µε το διακριτικό SX150ITU για τον εορτασµό των 150 χρόνων από την ίδρυση της ITU, αλλάκαι για τον εορτασµό της παγκόσµιας ραδιοερασιτεχνικής ηµέρας στις 18 του ίδιου µήνα (ηµεροµηνία ίδρυ-σης της IARU το 1925). Για λίγο αργότερα έχουµε και το SX90IARU, µε το οποίο θα εορτάσουµε τα 90χρόνια από την ίδρυση της IARU, στην οποία η Ε.Ε.Ρ. είναι µέλος από το 1958. Περισσότερες πληροφορίεςθα βρείτε στις ιστοσελίδες µας και στα ενηµερωτικά e-mail.
Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ στα λίγα µεν, αλλά πολύ καλά άρθρα που εστάλησανγια τον διαγωνισµό συγγραφής τεχνικών άρθρων, που διοργάνωσε το SV NEA. Κατά ευτυχή σύµπτωση, τοπρώτο από αυτά τα άρθρα εµπλουτίζει το 150ό τεύχος του περιοδικού µας! Ευκαιρία είναι λοιπόν από αυτότο τεύχος να ξαναβάλουµε τον ραδιοερασιτεχνισµό πίσω στον ραδιοερασιτεχνικό πάγκο!
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