
editorialη αποψη µας

Συνάδελφοι και φίλοι, ∆ιανύσαµε ήδη τον τέταρτο µήνα της θητείας µας σαν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ε.Ρ. ∆υστυχώς είχα-µε την ατυχία της πανδηµίας µε αποτέλεσµα τα εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. να παρεµένουν κλειστά για δύοπερίπου µήνες µέχρι την άρση των περιοριστικών µέτρων και την µαταίωση της κοπής της πρωτο-χρονιάτικης πίτας µας, προστατεύοντας έτσι την υγεία όλων µας, των µελών µας και των οικογενειών τουςστο µέτρο των δυνατοτήτων µας. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι σταµάτησαν οι εργασίες και οι δραστηριότητες της Ε.Ε.Ρ.. ∆ραστηριότητες πουαναπτύσσουν την οµαδικότητα ανάµεσα στα µέλη µας, ώστε να αυξηθεί το περί των κοινών αίσθηµα. Όπωςήδη γνωρίζετε, οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πλέον δηµόσιες και ανοικτές για όλατα µέλη µας. Πέραν της ιστοσελίδας και του προφίλ της Ένωσης στο Facebook, σας αποστέλλονται ανελει-πώς κάθε εβδοµάδα ενηµερωτικά bulletins σχετικά µε ραδιοερασιτεχνικές δράσεις (DXpeditions, Contests)κ.λπ. για την έγκαιρη ενηµέρωσή σας. Έγινε στελέχωση των περισσοτέρων επιτροπών. Η Τεχνική Επιτροπή,η Επιτροπή ∆ιακίνησης καρτών (QSL Bureau), η Επιτροπή Ψηφιακών Επικοινωνιών, η Επιτροπή Εκπαίδευ-σης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµών και Βραβείων, η Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών, η Επιτροπή ∆ηµο-σίων και ∆ιεθνών Σχέσεων, η Επιτροπή Σύνταξης του περιοδικού SVNEA, έχουν ήδη στελεχωθεί µε τουςκαλύτερους στο αντικείµενο τους συναδέλφους. Επίσης ορίστηκε ο νέος Σύνδεσµος µε την IARU (IARULiaison), ο Υπεύθυνος Πληροφορικής (IT manager) της Ε.Ε.Ρ. (θέση που µέχρι τώρα δεν υπήρχε), καθώς καιο Υπεύθυνος του Σταθµού SZ1SV (station manager). Επίσης έχουν γίνει πολλές επαφές µε τον ∆ήµο Αγ.∆ηµητρίου (Μπραχάµι) σχετικά µε την δωρεάν παραχώρηση χώρου για το Hamfest, µε την πρόβλεψη ότι ανδεν επιτραπεί η συγκέντρωση σε κλειστό χώρο λόγω της πανδηµίας, το Hamfest να γίνει σε ανοικτό περι-φραγµένο και προστατευόµενο χώρο (πάρκο “ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ”), µε όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ατοµικήςπροστασίας, για µία µόνο ηµέρα όπως γινόταν παλαιότερα.Έχουµε σαν  στόχο να δώσουµε έµφαση σε  ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες συµµετέχοντας στουςεορτασµούς των 2500 χρόνων από την ναυµαχία της Σαλαµίνας και των 200 χρόνων από την Ελληνική Επα-νάσταση, µε ειδικά διακριτικά κλήσεως για όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Να γίνουν σεµινάριαDXing και Contesting. Να γίνουν κοινές δράσεις µε οµάδες νέων µε επιστηµονικά ενδιαφέροντα και εν δυνά-µει φυτώρια υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών, όπως η οµάδα AcubeSAT του Α.Π.Θ. και οι Ελληνες ερασιτέχνεςαστρονόµοι, που κατά το παρελθόν είχαν µία πολύ επιτυχηµένη συνεργασία µε την Ε.Ρ.∆.Ε. στην εκδήλωσηSX12ASTRO. Το club station SZ1SV να µπορεί µια φορά τον µήνα να παίρνει µέρος σε κάποιον διαγωνισµό και µε τηνβοήθεια έµπειρων συναδέλφων να εκπαιδεύονται νέοι ραδιοερασιτέχνες στις επικοινωνίες στα βραχέα. Συνάδελφοι, η Ε.Ε.Ρ. είναι ραδιοερασιτεχνικός σύλλογος ανοικτός για όλους ανεξαιρέτως τους ραδιοε-ρασιτέχνες παλαιούς και καινούργιους και οφείλει να έχει όραµα και εξωστρέφεια παρέχοντας στα µέλη τουπάνω από όλα την δυνατότητα να χαίρονται το χόµπι τους και να τους βοηθάει να βελτιώνονται και να γίνον-ται καλοί φίλοι, µακριά από κάθε έννοια εσωστρέφειας, µικρότητας και στασιµότητας.
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