
editorialη αποψη µαςΠρίν από 62 χρόνια στην Ελλάδα µια µικρή οµάδα ανθρώπων µε πάθος για τις τηλεπικοινωνίες καιόραµα για το µέλλον, κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν την ΕΕΡ, αντιµετωπίζοντας τεράστιες δυσκο-λίες και πολλά και µεγάλα αντικειµενικά εµπόδια για την εποχή εκείνη. Η προσήλωση όµως στοόραµά τους τούς βοήθησε να βάλουν τις βάσεις στο οικοδόµηµα που λέγεται Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτε-χνών, να το αναπτύξουν και να το φέρουν σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αναγνωριστεί επίσηµα από την διεθνήΡαδιοερασιτεχνική κοινότητα. Μέσα στα 62 χρόνια ζωής της ΕΕΡ τα πράγµατα έχουν αλλάξει και έχουν εξε-λιχθεί πολύ. Η τεχνολογία και η επιστήµη των τηλεπικοινωνιών έχει κάνει άλµατα ανοίγοντας νέους ορίζον-τες στον ραδιοερασιτεχνισµό και φέρνοντας νέες προκλήσεις για τους ραδιοερασιτέχνες που σαν φύσει ανή-συχα πνεύµατα θέλουν να βρίσκονται πάντα µπροστά από τις εξελίξεις. Το γνωστικό επίπεδο των νέων σήµε-ρα είναι πολύ υψηλό, τα µέσα που τους παρέχονται είναι απεριόριστα και καθηµερινά η ανάπτυξη της τεχνο-λογίας τους ελκύει σε πιό εξειδικευµένες µορφές επικοινωνίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες διαµορφώθηκε σε πολλούς η άποψη ότι ο ραδιερασιτεχνισµός όπως τον ξέρα-µε µέχρι σήµερα, τελειώνει. ∆ιαφωνώ κάθετα µε αυτήν την άποψη. Ο ραδιοερασιτεχνισµός θα τελειώσει µόνοαν δεν ακολουθήσει τις εξελίξεις και δεν εναρµονιστεί µε τα νέα δεδοµένα και τις αναγκαίες συνθήκες που θαφέρουν τους νέους κοντά µας, συνεπιβάτες και γιατί όχι, οδηγούς, στο όµορφο ταξίδι του ραδιερασιτεχνισµού.Καθήκον όλων µας είναι να δηµιουργήσουµε ξανά τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν τους νέους πιό κοντάστο συναρπαστικό και επιστηµονικό χόµπυ µας και θα ανοίξουν τους ορίζοντες τους, ώστε ο Ραδιοερασιτε-χνισµός να ξαναγίνει το φυτώριο απ’όπου θα βγαίνουν ταλαντούχοι νέοι χρήσιµοι στην κοινωνία. Γιατί το µέλ-λον είναι οι νέοι, και σε αυτούς πρέπει να επενδύσουµε.Ετσι λοιπόν, µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας, στηρίζουµε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις καιεγχειρήµατα των οποίων ο ραδιοερασιτεχνισµός είναι αναπόσπαστο κοµµάτι. Ένα πρόσφατο παράδειγµααυτών, είναι η πρωτοβουλία κατασκευής νέου νανοδορυφόρου από την οµάδα Αεροδιαστηµικής του Αρι-στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ASAT), όπου ήδη συµµετέχουν 3 νέοι ραδιοερασιτέχνες. Αυτάτα “φυτώρια” ανάπτυξης νέων ραδιοερασιτεχνών οφείλουµε, και πρέπει να αγκαλιάσουµε, να ενθαρρύνουµεκαι να προσφέρουµε τη βοήθειά µας.Η προσπάθεια της οµάδας του ΑΠΘ ελπίζουµε να είναι η αρχή, ώστε να δηµιουργηθούν και αλλού τέτοια“φυτώρια” ανάπτυξης νέων ραδιοερασιεχνών. Σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και µε την βοήθεια όλωνσας σκοπεύουµε να οργανώσουµε παρουσιάσεις του σύγχρονου ραδιοερασιτεχνισµού στους τελειόφοιτουςτων ανωτέρων-ανωτάτων σχολών πρακτικής κατεύθυνσης, ώστε να µπεί νέο «αίµα» στον ελληνικό ραδιοε-ρασιτεχνισµό και κατ’ επέκταση στη ΕΕΡ.Η IARU έχει ήδη αναγνωρίσει προ πολλών ετών την σηµασία του σωστού τρόπου προσέγγισης των νέων στοχόµπυ µας, δηµιουργώντας εκδηλώσεις όπως το πρόγραµµα Youngsters On The Air (YOTA), µε δράσεις όπωςη χειµερινή κατασκήνωση νέων ραδιοερασιτεχνών που έγινε τον ∆εκέµβρη του 2019 στην Ολλανδία. Η κύριακατεύθυνση του προγράµµατος YOTA είναι “Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή” (train the trainer), δηλαδή ο νέοςπου συµµετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις να µπορεί να µεταφέρει στην πατρίδα του τις εµπειρίες και τις γνώσειςπου αποκόµισε, έχοντας σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης στην χώρα του. Γι’ αυτό και θέτουµε ως προτεραιότητα µας την αναβάθµιση της επιτροπής εκπαίδευσης, δηµιουργώνταςσεµινάριο για εκπαιδευτές υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών. Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να προσεγγίσουµε νέουςανθρώπους, για να σιγουρέψουµε το µέλλον του ραδιοερασιτεχνισµού.Αυτοί οι στόχοι δεν έχουν άµεσα ορατά αποτελέσµατα, και χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν. Καλούµελοιπόν όλους τους συναδέλφους που πιστεύουν σ’ αυτούς τους στόχους να συµµετάσχουν στο όραµά µας, ποτί-ζοντας και καλλιεργώντας το 62χρονο δέντρο που λέγεται ΕΕΡ για να βγάλει καινούργια φύλλα και κλαδιά.
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