
editorialη αποψη µας

Ένας δύσκολος για το ∆.Σ. µήνας πέρασε, µε πολλή πίεση, ώστε να υλοποιηθούν πολλά και διάφορα
θέµατα έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Η πρώιµη αποχώρηση του συναδέλφου SV1AHW από το ∆.Σ.
δεν επηρέασε την οµαλή λειτουργία της Ένωσης, αφού τη θέση του ανέλαβε ο Τάσος SV1QVW, ο

οποίος προσαρµόστηκε άµεσα στα νέα του καθήκοντα.
Το 26ο Hamfest είναι πλέον παρελθόν. Κάνοντας τον απολογισµό θα µπορούσα να αναφέρω ότι τα έσοδα

της Ένωσης κυµάνθηκαν στα περσινά επίπεδα, αν και η προσέλευση των συναδέλφων ιδιαίτερα από την περι-
φέρεια την δεύτερη ηµέρα ήταν µειωµένη. Θέλω να ευχαριστήσω θερµά τον Γιάννη Σουχλέρη, που µε την
εταιρεία του DXSIGNAL συµµετείχε στο Hamfest, αλλά προσέφερε και δύο φορητούς Π/∆ V/UHF για την
οικονοµική εξόρµηση της Ένωσης, καθώς και τον Γιάννη Κονταρίνη καιτην εταιρεία του FREEBYTES για
την προσφορά δύο Π/∆ V/UHF, ενός σετ PMR και άλλων δώρων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ε.Ρ.Β.Ε. που µας
τίµησε µε την διήµερη παρουσία της µε τον πρόεδρό της SV2FPU και τον συνάδελφο SV2RST.
Η καταγραφή της περιουσίας του Συλλόγου υπό µορφή απογραφής, που υποσχεθήκαµε πριν από τις

αρχαιρεσίες, ξεκίνησε από ανεξάρτητη από το ∆.Σ. οµάδα αποτελούµενη από τους SV1TN, SV1ACK και
SV1AER, τους οποίους ευχαριστώ για το δύσκολο έργο που ανέλαβαν να υλοποιήσουν.
Ευχάριστα µε εξέπληξε τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των συναδέλφων που στελέχωσαν τις επιτρο-πές. Εύχοµαι ολόψυχα καλό έργο.
Ήδη ολοκληρώνεται η συµµετοχή µας στον Μαραθώνιο του Mundial µε το ειδικό διακριτικό SX18FIFA,

που βρίσκεται στη πρώτη θέση των εκατοντάδων Ε.∆. που συµµετέχουν, δείχνοντας για µια ακόµα φορά τα
αποτελέσµατα της οµαδικής δουλειάς. Συνεχίζουµε µε το SX0HQ και αργότερα µε το SX60RAAG. Όσοι
πιστοί προσέλθετε.
Επειδή όµως η Ένωση δεν είναι µόνο για να "τρέχει" πετυχηµένα events, αλλά και για να εκπροσωπεί τον

ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ξεκινήσαµε την επικοινωνία µετους αρµόδιους φορείς για θέµατα που µας αφορούν όλους, άλλα χρονίζοντα και άλλα νέα.
Μια νέα στήλη δηµιουργείται στο περιοδικό, που έχει ως σκοπό τη συχνή ενηµέρωση των µελών µας για τις

δραστηριότητες των Επιτροπών και του ∆.Σ., κάτι που ζητήθηκε επίµονα στις τελευταίες συναντήσεις των
µελών. 
Οι Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ. συµµετείχαν στην 5η Γιορτή Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας γνωστή την Ένωση σε

ακόµα περισσότερους πολίτες, καθώς και στην άσκηση σεισµού ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ 2018. Περισσότερα
θα διαβάσετε στα σχετικά άρθρα.
Στις 1 και 2 Σεπτεµβρίου 2018 διεξάγεται το Field Day της Ε.Ε.Ρ. και ταυτόχρονα το VHF Contest 2018.

Όπως κάθε χρονιά, οι τρεις πρώτοι ανά κατηγορία θα βραβευτούν κατά την τελετή της κοπής της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας της Ένωσης.
Από Σεπτέµβριο ξεκινούν τα σεµινάρια υπό το άγρυπνο βλέµµα του Μάκη SV1NK, αλλά και οι συναντή-σεις του ∆.Σ. µε τα µέλη σε επίπεδο αλληλοενηµέρωσης επί των τρεχόντων θεµάτων, παρουσίασης  και συζή-

τησης των οικονοµικών του συλλόγου και ανταλλαγή ιδεών µε σκοπό τη βελτίωση της Ε.Ε.Ρ.
Εύχοµαι καλό καλοκαίρι σε όλους µας!
73, Παναγιώτης Περρωτής, SV2FWV
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