
editorialη αποψη µας

Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.Το καλοκαίρι ήρθε στο τέλος του και µαζί µε αυτό και η ξεκούραση µετά την πανδηµία πουµας κυρίευσε τους τελευταίους µήνες και να δούµε πόσο ακόµα θα µας ταλαιπωρεί. Θέλω ναπροτείνω στους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες αγάπη, σύµπνοια και οµόνοια και ενδιαφέρον γιατο χόµπι, διότι τον τελευταίο καιρό παρατήρησα ότι αυτό δεν ισχύει.Ο σύλλογός µας, η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, εδώ και εξήντα ένα χρόνια από τις20/4/1958 που ιδρύθηκε, έχει αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες και έχει βοηθήσειπολλούς ενδιαφερόµενουςνα πάρουν την άδειά τους, είτε µε τα µαθήµατα που διοργανώνει είτε µετα εκπαιδευτικά έντυπα. Με την πάροδο του χρόνου πολλοί από αυτούς εξελίχθηκαν σε πάρα πολύκαλούς ραδιοερασιτέχνες µε διεθνή αναγνώριση.Η Ε.Ε.Ρ. επίσης φροντίζει για να πάρουν και οιραδιοερασιτέχνες στην Ελλάδα και άλλες συχνότη-τες, που έχουν οι άλλες χώρες, όπως πριν από κάποια χρόνια τα 6 m, πρόσφατα τα 60 m και τώραπροσπαθούµε επέκταση των συχνοτήτων στα 160 m.Η Ε.Ε.Ρ. διατηρεί διαρκή επικοινωνία µε το Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, συµµετέχονταςσε κάθε διαβούλευση που αφορά τους ραδιοερασιτέχνες και ενηµερώνοντας για θέµατα, που δυσκο-λεύουν τους ραδιοερασιτέχνες. Η Ε.Ε.Ρ. στηρίζει και κάθε ραδιοερασιτέχνη, που θα χρειαστεί τηβοήθειά της, Έλληνα ή ξένο. Με το άρθρο στο παρόν τεύχος µπορείτε να ενηµερωθείτε για το συµ-βάν µε τον Γερµανό ραδιοερασιτέχνη στη Ρόδο, το οποίο για άλλη µία φορά εξέθεσε τη χώρα µαςστο εξωτερικό. Σας συµβουλεύω να ενηµερωθείτε και για την ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων προς την Περι-φέρεια Αττικής. Το άρθρο µε όλες τις σχετικές πληροφορίες και οδηγίες δηµοσιεύεται στο τεύχοςαυτό.Για τη συµµετοχή των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών στον εορτασµό των 200 χρόνων από την επα-νάσταση του 1821 σχεδιάζουµε την ενεργοποίηση ειδικών διακριτικών µέσα στο 2021, όπως έγινετο 2004 µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν το επόµενοχρονικό διάστηµα. Θα χαρούµε να δούµε τη συµµετοχή όσο περισσοτέρων ραδιοερασιτεχνών γίνε-ται απ’ όλη την Ελλάδα.
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