
editorialη αποψη µας

Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.
Από τούτο εδώ το σηµείο του περιοδικού SV NEA θα ήθελα να σας χαιρετήσω και να αναφερθώστην πανδηµία µε τον κορονοϊό, που µας επισκέφτηκε ξανά, δυστυχώς µε πιο έντονο χαρακτήρα,και που έχει ως αποτέλεσµα να µας καθηλώσει πάλι στο σπίτι. Ευκαιρία λοιπόν να ασχοληθούµε µετις επικοινωνίες γενικότερα.
Το προηγούµενο διάστηµα επιβεβαιώθηκε ότι εγκρίθηκαν τα ειδικά διακριτικά SX40ARES καιSX2500S. Το πρώτο για τα 40 χρόνια από την ίδρυση των Ο.Ε.Α., που ιδρύθηκαν το 1980 µε πρω-τεργάτες τον Σάκη Εξαρχόπουλο SV1EM και µε Πρόεδρο τον Ευάγγελο Μουστάκα SV1AN καιπροσφέρουν µέχρι σήµερα. Το δεύτερο για τα 2500 χρόνια από τη Ναυµαχία της Σαλαµίνας.
Οφείλω να σας ενηµερώσω ότι εκκρεµεί στο Υπουργείο Ψηφιακής  ∆ιακυβέρνησης αίτησή µας γιατον εορτασµό των 200 χρόνων από το 1821 από όλους τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, για τηνοποία θα ενηµερωθείτε αναλυτικά µόλις πάρουµε την τελική έγκριση.
Τον Σεπτέµβρη είχαµε το Field day της Ε.Ε.Ρ. και το VHF Contest της IARU, όπου λόγω τηςπανδηµίας δεν είχαµε τις κατηγορίες Multi Operators κι έτσι τα “έτρεξαν” λίγοι ραδιοερασιτέχνες.
Θα ήθελα να επισηµάνω την οικονοµική εξόρµηση που έχει ανακοινώσει η Ε.Ε.Ρ. για την ενί-σχυση των σκοπών της, διότι τώρα µε την πανδηµία και τον περιορισµό κινήσεων που έχει επιβλη-θεί σε όλη την Ελλάδα, λίγος κόσµος µπορεί να έρθει στον σύλλογο να τακτοποιήσει τα οικονοµι-κά του. Ούτε έγινε το Hamfest, στο οποίο αρκετοί ραδιοερασιτέχνες τακτοποιούσαν τις οφειλέςτους, ούτε υπήρξαν άλλοι πόροι, που ενδεχοµένως θα ενίσχυαν το ταµείο της Ε.Ε.Ρ. Για τον λόγοαυτό σας το θυµίζω για άλλη µια φορά ότι καλό είναι αυτή τη δύσκολη περίοδο να στηρίξουµετον Σύλλογο, που κάποιοι πριν από 62 χρόνια τον έστησαν µε τόση αγάπη.
Πριν την απαγόρευση συναθροίσεων πρόλαβαν και έγιναν κάποια µαθήµατα και οι µαθητές ετοι-µάστηκαν για εξετάσεις, που θα γίνουν µάλλον τον ∆εκέµβριο, αν µας επιτρέψει η πανδηµία.
Μέσα σε αυτόν τον πανικό, µε την πανδηµία και το οικονοµικό πρόβληµα που έχει αλλάξει τη ρόταόλου του κόσµου, ετοιµαζόµαστε να εγκαταστήσουµε σε λίγο καιρό µετά την κεραία και τον υπό-λοιπο εξοπλισµό για τον δορυφόρο του QATAR QO-100.
Με αυτά σας χαιρετώ µε πολλές ευχές για καλές γιορτές µε υγεία!
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