editorial

η αποψη µας

Τ

ο δίµηνο που πέρασε είχαµε ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα γεγονότα. Στο τεύχος του Μαρτίου µε µεγάλη χαρά ανακοίνωνα την έναρξη των µαθηµάτων για την εκµάθηση του κώδικα
Morse από τον Γιώργο Οσίπωφ SV1KU, που δυστυχώς δεν είχε τη χαρά να τα ολοκληρώσει και να νιώσει την ικανοποίηση του ∆ασκάλου για την επιτυχία των µαθητών του. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει. Φίλε Γιώργο, ήδη µας λείπεις.
Η 25η Πανελλήνια Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση είναι προ των πυλών, οι προετοιµασίες έχουν
αρχίσει, ώστε να υποδεχτούµε τους φίλους και συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες στις 10 και 11 Ιουνίου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Φέτος, η Ε.Ε.Ρ. γιορτάζει τα 25 χρόνια διοργάνωσης αυτής της σηµαντικής εκδήλωσης και κληρώνει έναν Ποµποδέκτη HF, 6 m και 4 m της εταιρείας ICOM IC-7300, αξίας € 1.250. Σπεύστε να αγοράσετε λαχνούς!
Το δίµηνο που µας πέρασε έγιναν δύο εκδηλώσεις επικοινωνίας µαθητών µε τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό, η πρώτη από το 3ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής και η δεύτερη από το 2ο ∆ηµοτικό της
Κατερίνης. Και οι δύο εκδηλώσεις ήταν επιτυχηµένες. Άξιο λόγου είναι ότι στη δεύτερη εκδήλωση
ακούστηκε για πρώτη φορά επικοινωνία µε τον ∆.∆.Σ. στην ελληνική γλώσσα, αφού ο Ρώσσος
κοσµοναύτης είναι ελληνικής καταγωγής. Τα σχετικά άρθρα δηµοσιεύονται στο τρέχον και στο επόµενο τεύχος του περιοδικού µας.
Οι υποψήφιοι ραδιοερασιτέχνες του Α΄ εξαµήνου ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους κάτω από
το άγρυπνο βλέµµα του Έφορου Εκπαίδευσης Μάκη Μανωλάτου SV1NK και είναι σε αναµονή
της ανακοίνωσης των Περιφερειών για τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων. Εύχοµαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους.
Στα πλαίσια προγράµµατος ενηµέρωσης µαθητών σχετικά µε τον ραδιοερασιτεχνισµό έγινε στις 27
Απριλίου 2017 παρουσίαση σε σπουδαστές του 3ου ΕΠΑΛ Περιστερίου από τον Έφορο Εκπαίδευσης Μάκη Μανωλάτο SV1NK. Οι σπουδαστές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάποιοι έκλεισαν ραντεβού για τον Σεπτέµβριο, που θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος προετοιµασίας υποψήφιων ραδιοερασιτεχνών.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι τον Ιούλιο θα συµµετάσχουµε στον διαγωνισµό
IARU HF World Championship 2017 µε το διακριτικό κλήσης SX0HQ. Όσοι ραδιοερασιτέχνες
από όλη την Ελλάδα επιθυµούν να συµµετάσχουν ως χειριστές ή και για την απόκτηση εµπειρίας,
µπορούν να ενηµερωθούν από τις σχετικές ανακοινώσεις της Ένωσης.
Χριστός Ανέστη και καλή δύναµη σε όλους
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Ανακοίνωση

Ενηµερώνουµε τους συναδέλφους ότι η Ε.Ε.Ρ. διαθέτει στα Εντευκτήρια µηχάνηµα αποδοχής
καρτών (POS), το οποίο θα είναι στη διάθεση και των επισκεπτών του Hamfest για τις πληρωµές συνδροµών ή αγορές ειδών.
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