
editorialη αποψη µαςΤο δίµηνο που πέρασε δυστυχώς στιγµατίστηκε από τη µεγάλη καταστροφή στην ανατολική Αττική, µε
τους 96 νεκρούς συµπολίτες µας και τους εκατοντάδες πληγέντες από την πυρκαγιά. Συλλυπητήρια
στις οικογένειες των θανόντων, κουράγιο και δύναµη στους πυρόπληκτους.

Στα θέµατά µας τώρα: Ολοκληρώθηκε ο ραδιοερασιτεχνικός µαραθώνιος, που διοργανώθηκε από τους
Ρώσους συναδέλφους µε την ευκαιρία του Μουντιάλ Ποδοσφαίρου, όπου το ειδικό διακριτικό κλήσηςSX18FIFA µε τους άριστους χειριστές του, αν και λειτούργησε για λιγότερες ηµέρες, βγήκε πρώτο µεταξύ
εκατοντάδων άλλων διακριτικών. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους εξαιρετικούς χειριστές και υπενθυµίζω για µια
ακόµα φορά ότι όταν λειτουργούµε ως οµάδα διαπρέπουµε, γιατί όλοι µαζί µπορούµε περισσότερα.
Αν και καλοκαίρι µε τις παραδοσιακές διακοπές, η εργασία συνεχίζεται ενόψει φθινοπώρου και οι προετοι-

µασίες πολλές. Το ∆.Σ. σε συνεργασία µε τον liaison της Ένωσης στην IARU προετοιµάζει τις προτάσεις της
Ελλάδας ενόψει της παγκόσµιας συνδιάσκεψης WRC 19, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν πολλές απο-
φάσεις που αφορούν τη ραδιοερασιτεχνική κοινότητα.
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης προετοιµάζει την έναρξη των µαθηµάτων νέων υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών

αλλά και µια σειρά σεµιναρίων, που θα είναι χρήσιµα σε νέους αλλά και παλαιούς ραδιοερασιτέχνες. Η Επι-τροπή Επιτήρησης Ραδιοσυχνοτήτων πήγε διακοπές και ανακάλυψε πολλά και διάφορα σχετικά µε παρεµ-
βολές, δίνοντας ποικίλη εργασία στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η Επιτροπή Τεχνικής & Εγκαταστάσεων προχωρά στην
αποκατάσταση των βλαβών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων των επαναληπτών, ενώ η Επιτροπή ∆ια-γωνισµών και Βραβείων προετοίµασε το Field Day και πλέον εργάζεται για την υλοποίηση του SX60RAAG,
που θα διεξαχθεί από 1 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018. Τέλος, η ΕΚΕΑν παραµένει πάντα σε ετοιµότητα και προ-
ετοιµάζει µηνιαίες και έκτακτες ασκήσεις µε τον νέο φορέα Ε.Υ.∆.Ε.Α. αλλά και τη συµµετοχή των µελών
των Ο.Ε.Α. σε διάφορες εκδηλώσεις, µε µοναδικό σκοπό την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών.
Η αλληλογραφία µε το αρµόδιο Υπουργείο συνεχίζεται τόσο για την εκχώρηση των 5 MΗz (η οποία συχνό-

τητα µέχρι σήµερα δεν έχει εκχωρηθεί, οπότε απαγορεύονται οι ραδιοερασιτεχνικές εκποµπές) όσο και για τηνέκδοση του νέου ΕΚΚΖΣ, που θα έπρεπε να έχει ήδη εκδοθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Στο προηγούµενο τεύχος του SVNEA έγιναν πολλές και διάφορες αλλαγές, που ικανοποίησαν τους περισ-

σότερους αναγνώστες του. Αυτές οι αλλαγές προήλθαν από προτάσεις δικές σας, οι οποίες υλοποιήθηκαν
άµεσα, αφού σκοπό είχαν την βελτίωση του περιοδικού µας. Για το λόγο αυτό µη διστάζετε να στείλετε τις
προτάσεις σας στο ∆.Σ., θα πιάσουν  τόπο.
Τέλος, θέλουµε να διοργανώσουµε µέσα στο φθινόπωρο συνάντηση των µελών της Ένωσης για γενική

ενηµέρωση επί των τρεχόντων θεµάτων αλλά και την πορεία των οικονοµικών του συλλόγου µας. Η ακριβής
ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί σύντοµα.
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