
editorialη αποψη µας

Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.Ελπίζω ο κορονοϊός (covid 19) να µην άφησε κατάλοιπα σε εσάς και τις οικογένειές σας, όπως το ίδιοισχύει και για τη δική µου οικογένεια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το διάστηµα που διανύσαµε απότις αρχές Μαρτίου έως το τέλος Μαΐου, µε κοντά 190 ανθρώπους που έφυγαν από δίπλα µας. Βέβαια,το διάστηµα αυτό είδα πάρα πολλούς συναδέλφους να ασχολούνται µε ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες,είτε παίζοντας µε τα σύρµατα κατασκευάζοντας κεραίες ή κάνοντας service στις κατευθυνόµενες κεραίεςVHF, HF, UHF καθώς και SHF.
Βέβαια και ακούστηκαν πάρα πολλοί φίλοι στον αέρα, µε αποτέλεσµα να γίνουν πάρα πολλά QSO µε όλοτον κόσµο. Μέσα στον κακό χαµό της πανδηµίας ήταν ένα ραδιοερασιτεχνικό φως στον ορίζοντα πάρα πολύλαµπερό. Ένεκα αυτής της κατάστασης ο σύλλογος παρέµεινε κλειστός για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, µεαποτέλεσµα να µην έχουµε τις προσωπικές επαφές µε τους φίλους ραδιοερασιτέχνες.
Μετά από όλες αυτές τις δύσκολες µέρες ήρθε η 1η Ιουνίου και άνοιξε ο σύλλογός µας. Στις 2 Ιουνίου ξεκί-νησαν τα µαθήµατα του συλλόγου µε τον δάσκαλο SV1NK. 
Την Τετάρτη 3 Ιουνίου µαζεύτηκε αρκετός κόσµος στην Ένωση, τηρώντας τα απαραίτητα προστατευτικάµέτρα και σχολιάζοντας τα της πανδηµίας που περάσαµε.
Στα µέσα Ιουνίου, στις 15/6,  είχαµε ένα δυσάρεστο γεγονός για την Ε.Ε.Ρ. µε την παραίτηση του ΠροέδρουSV1AER και του Γενικού Γραµµατέα SV1OCA, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί αναταραχή στη λειτουργίατου συλλόγου, να γίνει ανασύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπου ως Αντιπρόεδρος ανέλαβα χρέη Προ-έδρου και σε έκτακτη συνεδρίαση ∆.Σ. ζητήθηκε από τον πρώτο επιλαχόντα SV1JCZ να καλύψει θέση στο∆ιοικητικό Συµβούλιο και ως Γεν. Γραµµατέας ανέλαβε η SV1KP.
Στις 22 Ιουνίου υπέβαλε παραίτηση και ο ταµίας του συλλόγου SV1BDO. Ως κ τούτου εκλήθη ο έτερος επι-λαχών SV1QVW να καλύψει τη θέση στο ∆.Σ. και να αναλάβει τα καθήκοντα του ταµία, και αποδέχθηκε.
Να αναφερθώ και σε ένα ευχάριστο ραδιοερασιτεχνικό γεγονός που περιµένουµε τη συµµετοχή σας, είναι οδιαγωνισµός της IARU µε διακριτικό κλήσεως για την Ελλάδα SX0HQ, που θα διεξαχθεί από 11/7 έως12/7/2020. Είµαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσµά µου.
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