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Προς το περιοδικό Ραδιοεπικοινωνίες 

Κοιν :  ΕΕΡ, SV1AWL. 

Η νομιμότητα και ο Ραδιοερασιτεχνισμός 

Αισθάνομαι πολύ άσχημα που τον τελευταίο καιρό αναγκάζομαι να 

γίνομαι υπερασπιστής της ΕΕΡ για το J41VAE και στεναχωριέμαι που ένας 

σύλλογος δεν απαντάει σε καταγγελίες που γίνονται εις βάρος του για να 

ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Από την άλλη μου κάνει εντύπωση η 

δημοσίευση του γράμματος του συναδέλφου Σάκη SV1AWL, τον 

προηγούμενο μήνα (τ.40 σελ.. 51), με την επιστολή του ΤΜΕ προς της 

“Ομοσπονδία Ρ/κών Ενώσεων” αμέσως μετά το γράμμα μου, που 

προσωπικά το εκλαμβάνω σαν έμμεση απάντηση. Άσχετα αν η 

νομιμότητα δεν δικαιολογεί την έλλειψη λογικής θα πρέπει να σχολιάσω 

την «νομιμότητα» αυτή.  

Η επιστολή του ΤΜΕ το μόνο που λέει ξεκάθαρα είναι ότι δεν έχουν 

σχέση με το θέμα γιατί : “Ο πίνακας αναμεταδοτών… από 14.9.2001  

…δεν έχει αλλάξει … .θα αναμορφωθεί από την ΕΕΣΣ όπου και 

υποβάλλονται οι αιτήσεις … λόγω αρμοδιότητας” που στην ουσία δεν 

είναι η απάντηση στο “αγωνιώδες ερώτημα” της «Ομοσπονδίας» αλλά 

την παραπέμπει έμμεσα στην ΕΕΣΣ. 

Θα σχολιάσω  το ότι “για τα πεπραγμένα ” του “Ο ΡΕ ΠΑΝΣΟΣΕ  ΈΧΕΙ 

ΓΝΏΜΟΝΑ ΣΗΝ ΝΟΜΙΜΌΣΗΣΑ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΑΤΣΉ.!!” Και θα ήθελα 

να ρωτήσω τον αγαπητό SV1AWL, πόσο νόμιμο είναι το διακριτικό 

SV8AWL-11 που έχει το digi της Ικαρίας στο APRS και πόσο νόμιμο το 

J48VAI για την ύρο για την συχνότητα 144.800. Και τα δύο ως γνωστόν  

εγκαταστάθηκαν από τον ΡΕ τον 9/2001 και 1/2002 αντίστοιχα. Είναι 

νόμιμος άραγε αυτός ο αναμεταδότης  που έχει το διακριτικό κάποιου 



Ραδιοερασιτέχνη αλλά δεν είναι ούτε στην κύρια ούτε στην εναλλακτική 

του διεύθυνση; 

Αν η ΕΕΡ αντί για J41VAE έβαζε SV1SV ο συνάδελφος θα ήταν 

ευχαριστημένος;  Ποιός αναμεταδότης στο 144.800 είναι νόμιμος σήμερα 

αφού έχει παγώσει η χορήγηση νέων αδειών από το 2000;  Μήπως υπάρχει 

και ο “ολίγον νόμιμος”   αναμεταδότης κατά το “ολίγον έγκυος”   αυτός 

που εκκρεμεί σε κάποια αρμόδια υπηρεσία. Και αυτός που δεν εκκρεμεί 

“ολίγον παράνομος”;  Από πότε η αίτηση για την νομιμότητα,  

αντικαθιστά την νομιμότητα; 

Σέλος πέρα από τη νομιμότητα, υπάρχει και ο κοινός Νους. Που είναι όλοι 

αυτοί οι “νόμιμοι” σταθμοί που υποτίθεται έστησε ο ΡΕ, (και όχι μόνο ο 

ΡΕ) που έχει ο πίνακας αναμεταδοτών (τ.38 σελ.17). και μιλάω για  τους 

“J41VAC (Εύβοια, J41VAD (Αττικό Άλσος), J48VAG & J48VAI (Πάρος), 

SV1G (Τμηττός), SV1I (Ρ4 Πάρνηθα), SV8AEL(v bcn Σήνος), SV8I (Link R4 

Πάρνηθα)”   αλλά και τους 5 J4xUxx στα UHF. Αφού από τις 25 

άδειες/συχνότητες που έχει ο ΡΕ και ο SV1AWL μαζί, έχουν 

εγκαταστήσει μόνο 6 νόμιμους & άλλους 3 “ολίγον νόμιμους”. Ή ο 

SV1AWL νομίζει ότι μπορεί, προσβάλλοντας την νοημοσύνη μας, να 

γεμίζει τον πίνακα με εγγραφές σταθμών που δεν έχουν μπει εδώ και 2 

χρόνια και να προσθέτει καινούργιες για να τα βάλει πότε; Μετά 10 

χρόνια;  Βιάζεται να κλείσει θέσεις για να μην τις πιάσουν άλλοι; 

Αλγεινή εντύπωση πάντως μου κάνει , το ότι κάποιοι Ραδιοερασιτέχνες 

σκέφτηκαν να ψάξουν την νομιμότητα ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού 

όχι γιατί κάνει κάτι το ενοχλητικό ή κακό στο δίκτυο ή στον 

ραδιοερασιτεχνισμό (το αντίθετο θα έλεγα)  αλλά επειδή τους πρόλαβε 

στην εγκατάσταση, σε κάτι που οι ίδιοι όφειλαν να είχαν κάνει από καιρό, 

αφού ισχυρίζονται ότι είναι πρωτοπόροι.  



Σέλος καλώ την ΕΕΡ να κάνει τον κόπο να απαντήσει κάποια στιγμή για 

να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί οι εγκρίσεις  νέων  αναμεταδοτών  

μπορεί να πάρουν πολύ καιρό ακόμα, και δεν είναι καλό στον 

ραδιοερασιτεχνισμό να μένουν τέτοιες κακές εκκρεμότητες που μόνο την 

διχόνοια ευνοούν. Νομίζω ότι θα πρέπει  πάνω από την δική μας 

περηφάνια και εγωισμό να βλέπουμε το συμφέρον του 

ραδιοερασιτεχνισμού αφού αυτόν τελικά υπηρετούμε, ή δεν είναι έτσι; 


