η αποψη µας

editorial

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έ

να ακόµα δίµηνο πέρασε, καταρχάς µε το καθιερωµένο πλέον Field Day και το VHF Contest της
Ε.Ε.Ρ., αλλά και µε πολλές DXpedition στον αέρα και δεκάδες ελληνικούς ραδιοερασιτεχνικούς
σταθµούς να προσπαθούν για το πολυπόθητο QSO σε όσες το δυνατόν περισσότερες µπάντες, µε
αποκορύφωµα στο τέλος του Οκτώβρη τον µεγαλύτερο ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισµό, το CQ WW SSB,
µε πολλές ελληνικές συµµετοχές.
Ένα ακόµα ευχάριστο ραδιοερασιτεχνικό γεγονός ήταν το JOTA / JOTI 2017, µε κατακόρυφη αύξηση
συµµετοχών, που κατά κανόνα οφείλεται στην επιτυχηµένη συνεργασία της Ε.Ε.Ρ. µε το Σώµα Ελλήνων
Προσκόπων (ΣΕΠ).
Στις 12 Νοεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Η Ένωση έχει κληθεί
και πάλι, για 11η χρονιά, από τον ΣΕΓΑΣ να υποστηρίξει τις τηλεπικοινωνίες µε τις Οµάδες Εκτάκτων
Αναγκών της, τις οποίες θα συνδράµουν κι εφέτος και άλλα µέλη της Ε.Ε.Ρ. από την Αθήνα αλλά και την
περιφέρεια.
Επειδή όµως η προσφορά της Ένωσης δεν περιορίζεται στον Κλασικό Μαραθώνιο, είναι άξιο λόγου να
αναφερθώ στην υποστήριξη που προσφέραµε και στις εκδηλώσεις Athens Flying Week, στο Kallithea
Run και στον 5ο Αγώνα ∆ρόµου του Όλοι Μαζί Μπορούµε.
Ο εξαιρετικός συνάδελφος Μάκης Μανωλάτος SV1NK συνεχίζει το σηµαντικό έργο της εκπαίδευσης
των νέων υποψήφιων συναδέλφων. Στα εβδοµαδιαία µαθήµατα συµµετέχουν περισσότεροι από 30 επίδοξοι ραδιοερασιτέχνες. Ήδη άρχισαν οι ανακοινώσεις από τις Περιφέρειες για τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων. Εύχοµαι σε όλους τους υποψήφιους καλή επιτυχία.
Στο τεύχος αυτό δηµοσιεύουµε ένα κατατοπιστικό άρθρο για το Hamfest της Ισπανίας. Θα θέλαµε εδώ
να σηµειώσουµε καταρχάς ότι η επιλογή του σηµείου διεξαγωγής ενός Hamfest (ή όπως αλλιώς θέλουµε
να το λέµε) είναι µια συνάρτηση πολλών διαφορετικών πραγµάτων (puzzle, που αποτελείται από πολλά
κοµµάτια) και όχι µόνο θέµα γεωγραφικής επιλογής. Επίσης ρόλο παίζει και η αγοραστική δύναµη των
επισκεπτών. Το σηµαντικότερο όµως κατά την άποψη µας είναι η συνεργασία και η συνοχή του ραδιοερασιτεχνικού πληθυσµού της χώρας και η σοβαρή και υπεύθυνη παρουσία των εταιρειών του χώρου. Κάτι
που δεν συµβαίνει στην χώρα µε τους 54 ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους και τον µικρό αριθµό εταιρειών εισαγωγής ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισµού.
Και κάτι πολύ σηµαντικό: Αυτόν το µήνα, στις 12 Νοεµβρίου και σε περίπτωση µη απαρτίας στις 19
Νοεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί η Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ε.Ε.Ρ. για τη διετία 2018-2019. Ήδη τα τακτικά µέλη της επαρχίας, που σύµφωνα µε το καταστατικό
δικαιούνται να ψηφίσουν επιστολικά, έχουν λάβει το κατάλληλο ψηφοδέλτιο και τις οδηγίες περί της
ψηφοφορίας. Ευελπιστούµε ότι θα έχουµε µεγάλη συµµετοχή τακτικών µελών στις αρχαιρεσίες, είτε µε
προσωπική παρουσία είτε επιστολικά, ώστε το νέο ∆.Σ. που θα προκύψει να αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των µελών µας.
Σας εύχοµαι καλές γιορτές!

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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