
   ΘΕΜΑ:  Απάληεζε  ζην  email  ζαο  πξνο  ην  Δ..  ηεο  Ε.Ε.Ρ. 

     Με  θνηλνπνίεζε  ζην  Δ..  ηεο  Ε.Ρ.Κ. 

 

Κύξηε  Ζαραξίνπ 

 

 Δελ  είλαη  ε  πξώηε  θνξά  πνπ  θαηεγνξείο  ηελ  Κξήηε  θαη  ηνπο  Κξεηηθνύο,  πάληα  κέζσ 

ηνπ  ηύπνπ  θαη  ηνπ  δηαδηθηύνπ.  Θα  πάξσ  ηα  πξάγκαηα  κε  ηελ  ζεηξά  πνπ  ηα  αλαθέξεηο   ζην 

email  - θαηεγνξεηήξην. 

 ηελ  επηθνηλσλία  από  αέξνο  ηεο  21  Μαξηίνπ  πνπ  αλαθέξεζαη  κε  ηνλ  SV1EDZ  θάλνληαο 

δηαθνπή  ραηξέηεζα  θαη  ηνπο  δύν  νλνκαζηηθά  θαη  αθνύ  πήξα  απάληεζε  κόλν  από  ηνλ  Δεκήηξε 

ζεώξεζα  όηη  είρεο  απνρσξήζεη.  Από  ηα  γξαθόκελα   ζνπ  όκσο  θαίλεηαη  όηη  δελ  είρεο  απνρσξήζεη 

θαη  απηό καδί  κε  ην  απαξάδεθην  ιεμηιόγην  ζνπ   ζην  email  δείρλνπλ  θαηά  θάπνην  ηξόπν  ην  βαζκό  

επγέλεηαο  ζνπ. Επίζεο  πνηέ  κνπ  δελ  έρσ  κηιήζεη  «απαμησηηθά  γηα  ηνπο  ζπλαδέιθνπο  

θνληνρσξηαλνύο  κνπ  Υαληώηεο»  όπσο  αλαθέξεηο.     

Όζνλ  αθνξά  ηελ  παξέκβαζε  κνπ  ζηε  ζπρλόηεηα  ηεο  άζθεζεο  (θαηά  ηελ  πξνεηνηκαζία  θαη 

όρη  ηελ  δηεμαγσγή) έγηλε  κε  ηελ  ηδηόηεηα  ηνπ  πξνέδξνπ  ηεο  Ε.Ρ.Κξήηεο  θαη  ππεύζπλνπ ηεο Ο.Ε.Α. 

πξάγκα  πνπ  δελ  αλαθέξεηο  θαζόινπ  νύηε  ζηε  ζειίδα  sv1rd/ares  νύηε  ζην  θαηεγνξεηήξην   email, 

αιιά  βάιεηο  επζέσο  ελαληίνλ  κνπ  πξνζσπηθά  (ίζσο  κε  ζεσξείο  επθνιόηεξν  ζηόρν). 

 Αλαθέξεζαη  γηα  «κηθξνπνιηηηθά  νθέιε»  (κάιινλ  έρεηο  κπεξδέςεη  ηνπο  ιάηξεηο  ηνπ  ρόκπη   

κε  θάηη  άιιν)   θαη  γηα  «δηαθνξέο  Υαλίσλ- Ηξαθιείνπ»  θαη  «δηραζκό  ηεο  Κξήηεο».  Αλ  απηό  είλαη   

κηα  πξνζπάζεηα  δηάζπαζεο  ΜΑ, θαιή …..αιιά  απνηπρεκέλε.  Δηαθνξέο  κεηαμύ  ησλ  

Ραδηνεξαζηηερλώλ  ζηελ  Κξήηε  νύηε  ππάξρνπλ  νύηε  ππήξραλ  πνηέ. 

 Είναι  τιμή  μας  και  καμάρι  μας  ην  όηη  ε  Πεξηθέξεηα  ηεο  Κξήηεο,  από  ηελ  δεθαεηία   ηνπ 

80  έρεη  κία  θαη  κόλε  Έλσζε  ελ  αληηζέζεη  κε  άιιεο  Πόιεηο  πνπ  έρνπλ  δύν  θαη  ηξεηο. 

Αλ  θάπνηνη  ζπλάδειθνη  δελ  είλαη  κέιε  ηεο  Ε.Ρ.Κ. θαη  πξάηηνπλ  ζύκθσλα  κε  ηελ  δηθή  ηνπο 

θξίζε  είλαη  δηθαίσκα  ηνπο  εθ’ όζνλ  ην  επηηξέπεη  ν  λόκνο  θαη  βεβαίσο  νπνηαδήπνηε   βνήζεηα 

θαη  ελεκέξσζε  δεηήζνπλ  αληαπνθξηλόκαζηε. 

 Όζν  γηα  ηελ  θαηεγνξία  όηη  « παξεκβάιακε  ηηο  ζπρλόηεηεο  ζηα  HF  θαη  ζην  LINK  ηνπ 

RU1   αλσλύκσο   θαη   δηακαξηπξεζήθακε   θαηόπηλ   επσλύκσο »   επεηδή   είλαη  πνιύ  ζνβαξή   αλ  

δελ  κπνξείο   λα  ηελ  ηεθκεξηώζεηο  επαξθώο,   λα  ηελ   αλαθαιέζεηο  γηαηί   ε  ζπθνθαληία   είλαη 

γλώξηζκα  κε  ζνβαξώλ  αλζξώπσλ  θαη  βεβαίσο  ηηκσξείηαη.   

 Άιιε  κηα  πεξίπησζε  θαηεγνξίαο  καο  ήηαλ  όηαλ  ππήξρε  πξηλ  ελάκηζε  ρξόλν  πεξίπνπ 

ζην  144.800  (link  ηνπ  RU1  ηόηε)  κηα  εζθεκκέλε  παξεκβνιή.  Φάρλνληαο  κε  θαηεπζπλόκελεο 

θεξαίεο  από  δηάθνξα  ζεκεία  δελ  κπνξέζακε  λα  αληρλεύζνκε  θάπνην  ζήκα  πξνθαλώο  γηαηί 

ήηαλ  καθξηά  από  ηελ  Κξήηε.  Σόηε  δηαβάζακε  ζην  δηαδίθηπν  θαη  ζηελ  ζειίδα  ζνπ  Κύξηε 

Ζαραξίνπ  θαη  ρσξίο  λα  ππάξμεη  θακηά  επηθνηλσλία  κεηαμύ  καο,  (γηα  θάπνηα  πηζαλή  ππόδεημε)    

όηη   « ε  παξεκβνιή   πξνεξρόηαλ  από  ηελ  Αλαηνιηθή   Κξήηε  θαη  θαιά  ζα  θάλνπλ  νη  ζπλάδειθνη  

ηεο  Κξήηεο  λα  ςάμνπλ  λα  βξνπλ  ηνλ  παξεκβνιέα.  Αιήζεηα   πσο  δελ  ζε   αλαθάιπςε  ην  Τ.Μ.Ε.   

λα  ζε   πξνζιάβεη  γηα………….Ραδηνγσληόκεηξν; 

 Δελ  είκαη  άλζξσπνο  αληηπαξαζέζεσλ  θαη  κάιηζηα   εγγξάθσο  αιιά  κεηά  ηα  όζα   έρεηο 

γξάςεη  θαη  ζην  δηαδίθηπν  θαη   ζην  email – θαηεγνξεηήξην   αλαγθάδνκε  λα  ην  πξάμσ,  θπξίσο   

πξνο  ελεκέξσζε   απηώλ  πνπ  ηνπο  έγηλε  θνηλνπνίεζε.    

 Αλ  ην  email  πνπ  εζηάιεη   ζηελ  Ε.Ε.Ρ.   θαζώο   επίζεο  θαη  ηα   αλαθεξόκελα  ζηελ   ζειίδα  

sv1rd/ares  είλαη  πξνζσπηθά   έξγα  ηνπ  SV1RD  (έηζη  ππνγξάθεηαη )  ιππάκαη  πνιύ  γηα  ηνλ  Κύξην.   

Αλ  είραλ  γλώζε   ή  βνήζεζαλ  θη’  άιινη,  αο   αλαιάβεη  θάζ’  έλαο   ηηο   επζύλεο  ηνπ. 

 Θα  ζε   παξαθαινύζα  πνιύ   Κύξηε  Ζαραξίνπ  λα  κελ  αζρνιεζείο  πιένλ  κε   ηελ   Ε.Ρ.Κ. 

θαη   κε  ηνλ,   γηα   ηξίηε   ζπλερόκελε  θνξά  εθιεγόκελν  πξόεδξν   ηεο.  

 

        Εσταριστώ   πολύ       SV9 BMJ                 
   

 

 


