
editorialη αποψη µας
Αγαπητοί φίλοι  γειά σας,Μπήκαµε στο 2018 µε πολύ αισιοδοξία για το νέο έτος. Όµως, ορισµένες εξελίξεις πρέπει να απα-σχολήσουν όλα τα µέλη που ενδιαφέρονται για την Ένωση. Πιο συγκεκριµένα: στο τέλος Ιανουα-ρίου πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης α) την ψήφιση τουαπολογισµού του έτους 2017 β) την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) την έγκριση του προϋπολογισµούτου έτους 2018 και δ) το αίτηµα περί διαγραφής του Ιωάννη Λυγδόπουλου, SV1BJY.Mετά από την έγκριση του απολογισµού του έτους 2017 και την απαλλαγή του ∆.Σ. καθώς και την έγκρισητου προϋπολογισµού του έτους 2018, συζητήθηκε εκτενώς το αίτηµα διαγραφής. Ακολούθησε ψηφοφορία. Τα αποτελέσµατα ήταν: υπέρ της διαγραφής του SV1BJY 15 ψήφοι,  8 ψήφοι κατά της διαγραφής και 6ψήφοι λευκά-άκυρα. Επειδή η διαγραφή µέλους είναι µια απόφαση που σύµφωνα µε το Καταστατικό τηςΈνωσης λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία, η διαγραφή δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη απόλυτη πλει-οψηφία. Αυτό το αποτέλεσµα θεωρήθηκε από τα µέλη του ∆.Σ. ως έκφραση έλλειψης εµπιστοσύνης από τηΓενική Συνέλευση, µε αποτέλεσµα να δηλώσουν παραίτηση πέντε από τα επτά µέλη του ∆.Σ. (Παν. Περρω-τής SV2FWV, Ν. ∆αρκαδάκη SV1KP, Γ. Χατζηδηµητρίου SV1TN, ∆. Φούρλας SV1JCZ και Μ. Τασσόπου-λος SV1PMR). Συνεπώς, εκλήθησαν τα αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ., οπότε συγκροτήθηκε σε σώµα νέο∆. Σ. στις 26/01/2018 µε πρόεδρο τον SV1GE, αντιπρόεδρο τον SV1HER, γραµµατέα τον SV1ABU και ταµίατον SV1RC. Το ∆.Σ. ανακοίνωσε κατόπιν τον προγραµµατισµό νέων αρχαιρεσιών.Την Παρασκευή 23/2/2018 έληξε η προθεσµία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για Πρόεδρο και Μέλη ∆.Σ. καθώς και Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών της 25ης/3/2018.∆υστυχώς, οι υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν δεν επαρκούσαν για να καλυφθούν όλες οι θέσεις ∆.Σ.. Κατό-πιν τούτου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ε.Ρ. συνεδρίασε τις 28/2/2018 και αποφάσισε να επαναπροκηρύ-ξει Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών το συντοµότερο δυνατό.Η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών λειτουργεί κανονικά. Τα µαθήµατα για τους υποψηφίους συνεχί-ζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα την Τρίτη για (SY) και την Πέµπτη για (SV).Εκφράζω όµως τη λύπη µου για το γεγονός ότι έχουµε προσέλευση µόνο 36 ατόµων για να προωθήσουµεζητήµατα που αφορούν όλους µας, ενώ άλλοι κάθονται αναπαυτικά στις πολυθρόνες και απαιτούν να εργά-ζονται για τα κοινά µόνο επτά εθελοντές, οι οποίοι τρέχουν από Υπουργείο σε Περιφέρεια και προσπαθούν ναπροχωρήσουν τα ραδιοερασιτεχνικά θέµατα όπως είναι η εκχώρηση της µπάντας των 60 µέτρων ή η επέκτα-ση της µπάντας των 160 µέτρων προς όφελος όλης ανεξαιρέτως της ραδιοερασιτεχνικής οικογένειας, απότην Κρήτη µέχρι Ορεστιάδα και από Καστελόριζο µέχρι Κέρκυρα.Επειδή στις τάξεις µας υπάρχουν πολλά άτοµα µε γνώσεις και ικανότητες, ελπίζω εκείνοι που ενδιαφέρον-ται να ευαισθητοποιηθούν λίγο περισσότερο και να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται σε κάποιον τοµέα τηςεπιλογής τους, ούτως ώστε να στηρίξουµε την Ε.Ε.Ρ. και το έργο της. Έστω και µια ώρα από τον χρόνο σαςείναι πολύτιµη. Αυτά όσον αφορά τα της Γενικής Συνέλευσης.Κατά τα άλλα: Πολλοί από εµάς περιµέναµε να προσθέσουµε στο logbook µας µια σπάνια χώρα, τη ΝήσοΜπουβέ (Bouvet Isl.), αλλά η τύχη δεν ήταν µε το µέρος των 20 ραδιοερασιτεχνών από όλον τον κόσµο, πουξεκίνησαν για το µεγάλο εγχείρηµα, µε αποτέλεσµα να αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω άπρακτοι λόγω τωναντίξοων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν. Παραµένοντας στο χώρο του DXing, αρκετά µέλη του συλ-λόγου µας που πέτυχαν πρωτιές σε διαγωνισµούς τιµήθηκαν στην κοπή της πίτας τις 25-02-2018.Στο επόµενο τεύχος SV NEA θα ανακοινωθεί το πρόγραµµα εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της  Ε.Ε.Ρ. Στα εντευκτήρια της Ένωσης είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι όλοι, σας περιµένουµε κάθε Τετάρτη να συζητή-σουµε τα θέµατα που απασχολούν όλους µας, επειδή αυτά που µας ενώνουν είναι πάρα πολλά και σπουδαίακαι πρέπει να τα τιµήσουµε. Σας ευχαριστώ πολύ!
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