
editorialη αποψη µας

Ένα “καυτό” δίµηνο πέρασε µε πολλές εξελίξεις για την Ε.Ε.Ρ. Το πιο σηµαντικό είναιη επίτευξη της προσδοκώµενης συσπείρωσης των µελών της Ένωσης, γιατίπραγµατικά υπάρχουν ραδιοερασιτέχνες που αγαπούν το σωµατείο. Βάζοντας“πλάτη” και δηλώνοντας παρόντες, στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν αυτή τη νέα αρχή,τόσο µε τις ιδέες τους όσο και µε τη συµµετοχή τους στις Επιτροπές.
Η 26η Πανελλήνια Ραδιοερασιτεχνική Συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στις 9 και 10Ιουνίου 2018 στον γνωστό πλέον χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου του ∆ήµου Περιστερίου.Έχουν ήδη προγραµµατιστεί πολλές συναντήσεις ραδιοερασιτεχνών από όλη την επικράτεια.Φέτος έχουν κληθεί και πιστεύουµε ότι θα µας τιµήσουν κρατικοί φορείς σχετικοί µε τοαντικείµενό µας αλλά και το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, µε το οποίο από πέρυσι έχουµευπογράψει σύµφωνο συνεργασίας.
Ολοκληρώθηκε η διετής συνεργασία της Ε.Ε.Ρ. µε τον συνάδελφο Παναγιώτη ΒεκίνηSV0GV,  ο οποίος υποστήριξε τους νέους ραδιοερασιτέχνες-µέλη µας δωρίζοντάς τους απόέναν ποµποδέκτη V/UHF, για να ξεκινήσουν τη ραδιοερασιτεχνική τους δραστηριότητα.Ευχαριστούµε πολύ, Παναγιώτη, για τη δωρεά σου.
Ο Έφορος Εκπαίδευσης Μάκης Μανωλάτος SV1NK ολοκλήρωσε την εκπαίδευση τωννέων υποψήφιων ραδιοερασιτεχνών, οι οποίοι τον Ιούνιο θα διεκδικήσουν µία θέση στηραδιοερασιτεχνική κοινότητα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Ένα από τα άρθρα του περιοδικού πραγµατεύεται το περιβόητο mode FT8, που σε σύντοµοχρονικό διάστηµα κατάφερε να χωρίσει τους ραδιοερασιτέχνες κυριολεκτικά σε δύοστρατόπεδα, µε φανατικούς φίλους και εχθρούς.
Τρία ειδικά διακριτικά θα «τρέξουν» εντός του έτους, το καθένα για διαφορετικό σκοπό.Θα ξεκινήσουµε µε το SX18FIFA, που θα βρίσκεται στον αέρα από 10 Ιουνίου έως 10Ιουλίου 2018 και αφορά το παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου που θα γίνει στη Ρωσία. Ησυµµετοχή µας πραγµατοποιείται κατόπιν αίτησης των Ρώσων συναδέλφων. Αµέσως µετά ηΕθνική Ελλάδος θα αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας µας στο διαγωνισµό IARU HFWorld Championship και από Σεπτέµβριο θα ξεκινήσει το SX60RAAG για τον εορτασµότων 60 ετών της Ε.Ε.Ρ. Περισσότερα σε µεµονωµένες για κάθε εκδήλωση ανακοινώσεις.
Καλή αντάµωση στο Hamfest!
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