editorial

η αποψη µας

Έ

να ακόµη δίµηνο πέρασε µε πολλές ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες και την κορύφωση στις 10 και 11 Ιουνίου µε την 25η Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση-Hamfest
2017. Ναι, για 25 συνεχόµενα χρόνια διοργανώνεται από την Ένωση το Hamfest µε
συµµετοχή συναδέλφων από Αττική και περιφέρεια, δίνοντας την ευκαιρία να γίνουν διάφορες
αγοραπωλησίες καινούργιων και µεταχειρισµένων ραδιοερασιτεχνικών και µη υλικών, να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τις συναντήσεις φίλων, τη δηµιουργία νέων γνωριµιών και το σχεδιασµό διαφόρων ρ/ε αποστολών. Φέτος η διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία τόσο από
πλευράς παρουσιών συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, όσο και στη σηµαντική αύξηση των
εσόδων του συλλόγου κατά 40% σε σύγκριση µε την περσινή χρονιά. Ευχαριστώ όλους τους
συµµετέχοντες εµπόρους και συναδέλφους, που µε την αυξηµένη παρουσία τους βοήθησαν στην
υπέρβαση του στόχου για φέτος.
Για µια ακόµα φορά ενηµερώνω τους συναδέλφους ότι η µπάντα των 60 m δεν έχει ακόµα
εκχωρηθεί για χρήση από τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, εµείς από την πλευρά µας έχουµε
κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και περιµένουµε την έκδοση του νέου ΕΚΚΖΣ ευελπιστώντας να συµπεριλαµβάνονται και τα 5 MHz.
Τον Σεπτέµβριο πρόκειται να διεξαχθούν το Field Day της Ε.Ε.Ρ. και παράλληλα το VHF
Contest. Σας περιµένουµε.
Επίσης τον Σεπτέµβριο ξεκινούν τα µαθήµατα για την προετοιµασία των νέων ραδιοερασιτεχνών Β΄ περιόδου 2017, µε το δάσκαλο SV1NK Μάκη Μανωλάτο, που οι µαθητές του της Α΄
περιόδου πέρασαν τις εξετάσεις µε ποσοστό επιτυχίας 98%. Ευχαριστούµε, Μάκη, για την εξαιρετική σου προσφορά στον Ραδιοερασιτεχνισµό και την Ένωση.
Επίσης έχει προγραµµατιστεί αριθµός σεµιναρίων για νέους αλλά και παλαιούς ραδιοερασιτέχνες, που θα ανακοινωθούν από τα µέσα που διαθέτει ο σύλλογος.
Τελειώνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό και δροσερό καλοκαίρι µε υγεία και µεγάλη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
73, Γιάννης Τράικος, SV1GE
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ρ.

Ανακοίνωση

Ενηµερώνουµε τους συναδέλφους ότι η Ε.Ε.Ρ. διαθέτει στα Εντευκτήρια µηχάνηµα αποδοχής
καρτών (POS), το οποίο θα είναι στη διάθεση των µελών για τις πληρωµές συνδροµών ή για
τις αγορές ειδών.
Συνδροµή Μέλους € 42, συνδροµή Τακτικού Μέλους € 52
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