η αποψη µας

editorial

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μ

ε την ευκαιρία του πρώτου µου editorial θέλω να σας ευχαριστήσω (εκ µέρους όλων των µελών του
∆Σ) για την τιµή που µας κάνατε να µας εκλέξετε στό ∆Σ της ΕΕΡ. Πιστεύω όµως ότι τα πρόσωπα
δεν έχουν και µεγάλη σηµασία γιατί κανείς µας δεν είναι αναντικατάστατος. Στην σωστή και αποτελεσµατική διοίκηση ενός ιστορικού συλλόγου όπως η ΕΕΡ, περισσότερη σηµασία έχουν οι διαδικασίες, οι
οποίες πρέπει να είναι απολύτως εναρµονισµένες και µε σεβασµό προς το καταστατικό και τον ειδικό κανονισµό. Ενας επιπλέον σηµαντικός παράγοντας είναι και η πλήρης διαφάνεια στον τρόπο λήψης αποφάσεων αλλά και στην διαχείριση των πόρων του συλλόγου µας.
Στο νέο ∆Σ της ΕΕΡ υπάρχουν και νέα µέλη, συµπεριλαµβανοµένου και εµού του ιδίου, που δεν έχουν την
εµπειρία των παλαιοτέρων µελών. Έχουµε όµως σαν οδηγό το πρόγραµµα που προέκυψε κυρίως από τις
δικές σας προτάσεις, τις δικές σας επιθυµίες και σκέψεις, το οποίο σας γνωστοποιήσαµε και µε βάση αυτό µας
υπερψηφίσατε. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα έχουµε την ευκαιρία να αναλύσουµε περισσότερο τα
θέµατα στα οποία θα εστιάσουµε για την χρονιά που µας έρχεται.
Υπάρχει αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει σ’αυτά τα δύο χρόνια και είναι βέβαιο ότι τα επτά µέλη του ∆Σ
όση διάθεση και αν έχουµε, όσο χρόνο και αν διαθέσουµε, δεν είναι εύκολο να την φέρουµε εις πέρας εάν
είµαστε αποκοµµένοι απο όλους εσάς και δηµιουργούνται έτσι “στεγανά” στην διοίκηση του συλλόγου µας.
Γι’ αυτόν τον λόγο κάνουµε από εδώ, από αυτό το βήµα, ένα ανοικτό προσκλητήριο προς όλα τα µέλη µας
που για διάφορους λόγους έχουν αποµακρυνθεί από την ΕΕΡ και τα καλούµε να δραστηριοποιηθούν και πάλι
και να ξαναγυρίσουν κοντά µας. Η ΕΕΡ είναι και θα παραµείνει ανοικτή για όλους, δεν περισσεύει κανείς.
Παλαιά µέλη µε ιστορία και προσφορά στην Ενωση που κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει, καθώς και νέα
µέλη που θα πάρουν τη σκυτάλη της διοίκησης του συλλόγου µας τα επόµενα χρόνια, θα πρέπει κάθε βδοµάδα να γεµίζουν µε την παρουσία τους τα εντευκτήρια και να συµµετέχουν ενεργά στις επιτροπές και τις δραστηριότητες της Ενωσης, όπως να “τρέχουν” τους διαγωνισµούς από το shack της ΕΕΡ, να δίνουν το παρών
όπου και όποτε παραστεί ανάγκη βοηθείας προς το κοινωνικό σύνολο συµµετέχοντας σε καλά εκπαιδευµένες
οµάδες διαβιβαστών εκτάκτων αναγκών, να µεταδίδουν γνώσεις και εµπειρίες από το θαυµαστό µας χόµπυ
πρός τους νεοεισερχόµενους συναδέλφους .
Την καλόπιστη κριτική, όσο αυστηρή και αν είναι αυτή, τη θεωρούµε απαραίτητη και την επιζητούµε,
αρκεί να ασκείται ευπρεπώς και επωνύµως και µε γνώµονα την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της ΕΕΡ.
Όλοι ξέρουµε πολύ καλά ότι αν θέλουµε µπορούµε µε ενότητα και συνεργασία να κάνουµε θαύµατα και
να κάνουµε την ΕΕΡ υπολογίσιµη και σεβαστή διεθνώς, όπως π.χ. µε την συµµετοχή µας στην εκδήλωση για
το FIFA το 2018. Είναι λοιπόν, αν µη τι άλλο, υποχρέωση όλων µας να στηρίξουµε την Ένωσή µας µε όλες
µας τις δυνάµεις, πέρα από τις οποιεσδήποτε προσωπικές µας διαφωνίες.
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εύχοµαι σε όλες και όλους καλές γιορτές
µε υγεία και καλή ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα.
73, Κώστας Παναγιωτόπουλος SV1AER
Πρόεδρος ∆.Σ.
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