Αγαπεηέ SV9BMJ, Μάλν αλ ζπκάκαη θαιά,
Δελ ζε γλσξίδσ πξνζσπηθά αλ θαη έρνπκε κηιήζεη ζην παξειζόλ επέηξεςέ κνπ όκσο
λα ζνπ απεπζπλζώ ζηνλ εληθό όπσο θαη ζε όινπο ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο.
Υαίξνκαη πνπ απάληεζεο παξόιν πνπ δελ ζπκπαζείο ηελ γξαπηή αληηπαξάζεζε. Καη
θαιά θάλεηο θαη δελ ηελ ζπκπαζείο γηαηί ζε απηήλ έξρεζαη εύθνια αληηκέησπνο κε
απηά πνπ γξάθεηο. Ελώ ζηελ πξνθνξηθή αληηπαξάζεζε όηη θαη λα πεηο ηεληώλεηαη ζαλ
ιάζηηρν αξγόηεξα.
Δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ θαηεγνξείο ηελ Κξήηε θαη ηνπο Κξεηηθνύο,
πάληα κέζσ ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ
Πνηέ δελ θαηεγόξεζα ηελ Κξήηε ή ηνπο Κξεηηθνύο κε κεξηθνύο από ηνπο νπνίνπο
έρσ άξηζηεο ζρέζεηο, θαη ζε παξαθαιώ λα κνπ βξεηο ηελ ζρεηηθή ζειίδα ή
δεκνζίεπζε πνπ γίλεηαη απηό ζηνλ ηύπν ή ην δηαδίθηπν. Απηό πνπ θαηεγόξεζα (αλ
ελλνείο ηελ γλσζηή παιηά ηζηνξία κε ην link ηνπ Φεινξείηε) είλαη ηηο πξαθηηθέο θαη
ηελ ινγηθή ηνπ λα ρξεζηκνπνηνύκε επηζήκσο ζπρλόηεηεο άζρεηεο σο πξνο ην Band
Plan θαη ηελ θαζηεξσκέλε δηεζλή ξαδηνεξαζηηερληθή ηαθηηθή θαη λα ην θάλνπκε θαη
άπνςε κάιηζηα. Ξαλαδηάβαζε ινηπόλ ηελ ζειίδα αλαθνξάο κνπ ζην πξόβιεκα πνπ
ππήξμε κε ηνλ Φεινξείηε, http://www.athnet.ampr.org/~sv1rd/144800.html, γηα λα
δεηο όηη δελ θαηεγνξώ αλζξώπνπο, αιιά ηαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ όηαλ θαηά ηελ
γλώκε κνπ είλαη ιάζνο γηα ην ρόκπη καο.
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.
Δελ λνκίδσ όηη πξέπεη λα απνινγεζώ γηα ην πώο ελλνώ ην απνρσξώ θαη αλ ην
απνρσξώ ζπλεπάγεηαη ή όρη όηη θιείλσ ηειείσο ηνλ αζύξκαηό κνπ θαη δελ αθνύσ ηελ
ζπλέρεηα. Εθείλε ηελ ζηηγκή πάξθαξα θάησ από ην ζπίηη κνπ θαη κέρξη λα θιείζσ ην
απηνθίλεην, ζαο άθνπγα κε ην θνξεηό θαη όηαλ μαλαβγήθα από ην ζπίηη ζην R3 πνπ
πήγαηε, ήδε κόιηο είραηε θιείζεη. Σώξα ηη ζρέζε έρεη απηό κε ηνλ βαζκό επγέλεηαο
θάπνηνπ θαη θαηά πνίν ηξόπν δελ ην ζρνιηάδσ. Όζν γηα ην ιεμηιόγηό κνπ, Μάλν
ιππάκαη αλ δελ ζνπ είλαη παξαδεθηό, αλ ήζνπλ όκσο εζύ ζηελ ζέζε κνπ εθείλε ηελ
κέξα ζηελ ΓΓΠΠ θνβάκαη όηη ζα έιεγεο πνιύ ρεηξόηεξα.
πνηέ κνπ δελ έρσ κηιήζεη «απαμησηηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο θνληνρσξηαλνύο
κνπ Υαληώηεο»
ε παξαπέκπσ ζε απηά πνπ είπεο κόιηο απνρώξεζα, ζηνλ SV1EDZ αλ δελ ζπκάζαη ηη
είπεο αθξηβώο θαη πσο ην είπεο, ξώηεζέ ηνλ λα ζνπ πεη ηη θαηάιαβε θαη εθείλνο, απηά
πνπ θαηάιαβα εγώ ηα δήισζα θαη έξρνληαη ζε απόιπηε ζπλάθεηα λα εμεγήζνπλ ηελ
ζπλέρεηα πνπ αθνινύζεζε ζηελ άζθεζε, θαη γηα απηό θαη αλαθέξζεζαλ.
Όζνλ αθνξά ηελ παξέκβαζε κνπ ζηε ζπρλόηεηα ηεο άζθεζεο (θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία θαη όρη ηελ δηεμαγσγή)
Η πξνεηνηκαζία γηλόηαλ επί κήλεο θαη θπζηθά όρη ζηνλ αέξα. Η άζθεζε άξρηζε ζηηο
10:00 ηεο Κπξηαθήο θαη εζύ εκθαλίζηεθεο ζηηο 11:21 όπσο ιέεη θαη ην logbook. Η
ιήμε ηεο έγηλε 15:30 άξα θπζηθά θαη παξελέβεο ζηελ δηεμαγσγή ηεο θαη ζε άθνπζαλ

νη ρεηξηζηέο όισλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ θέληξσλ ηεο ΟΕΑ, θαζώο θαη όζνη ήζαλ
αθξόαζε. Καη θπζηθά ην ήμεξεο απηό (όηη ήηαλ δηεμαγσγή) γηαηί ην ηόληζεο όηη ην ιεο
ηώξα γηα λα ζε αθνύζεη όιε ε Ειιάδα.
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,
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κνπ ήηαλ αδηάθνξν κε πνηα ηδηόηεηα ήζνπλ, ην αληίζεην
κάιηζηα αλ είζαη ππεύζπλνο ΟΕΑ θαη πξόεδξνο ξαδηνεξαζηηερληθνύ ζσκαηείνπ ζα
έπξεπε λα είζαη πην πξνζεθηηθόο ζε κία άζθεζε έθηαθηεο αλάγθεο. Να είζαη πην
πξνζεθηηθόο ζην ηξόπν πνπ πξνβάιιεηαη ε πεξηνρή ζνπ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ν
ζύιινγνο πξνο ηα έμσ. Αθόκα θαη ην πώο αθνύγεηαη απηό ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο
πνπ άθνπγαλ ηελ δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο.
Επίζεο ζαλ ππεύζπλνο ηεο ΟΕΑ ηνπ ζπιιόγνπ ζνπ ζα έπξεπε λα μέξεηο πνηνο είλαη ν
ππεύζπλνο ηεο ΕΚΕΑΝ θαη λα ηνλ πάξεηο ηειέθσλν, λα ηνπ ζηείιεηο γξάκκα, fax ή
νηηδήπνηε άιιν πξόζθνξν, θαη ίζσο ζα πξέπεη λα ην είρεο θάλεη από θαηξό.
πξάγκα πνπ δελ αλαθέξεηο θαζόινπ νύηε ζηε ζειίδα sv1rd/ares
Υκ, θαλείο δελ ζε ελεκέξσζε όπσο είπεο γηα ηελ άζθεζε, αιιά γηα ηελ ζειίδα
ελεκέξσζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο (ζηελ νπνία γηλόηαλ αλαθνξά γηα ηελ άζθεζε
πνιιέο κέξεο πξν αζθήζεσο) ελεκεξώζεθεο βιέπσ.
αιιά βάιεηο επζέσο ελαληίνλ κνπ πξνζσπηθά (ίζσο κε ζεσξείο επθνιόηεξν
ζηόρν
Αθνύ νύηε πνπ ζε μέξσ BMJ γηαηί λα ζε βάισ ζηόρν, έρσ λα ρσξίζσ ηίπνηα καδί
ζνπ, άιιε δνπιεηά δελ έρσ λνκίδεηο;
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…...
Απηό είλαη πνιύ θαιό όπσο ην ιεο αιιά ην ζέκα δελ είλαη ηη ιεο εζύ ή επρόκαζηε
όινη, αιιά είλαη ηη γίλεηαη ζηελ πξάμε θαη ηη εηθόλα εκθαλίδεηαη. Καη ε εηθόλα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο Παξαζθεπήο(21/3) κε απηά πνπ αλέθεξεο θαη ηεο Κπξηαθήο (23/3) κε
ηηο παξεκβνιέο άιια έδεηρλε.
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
Μπνξεί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε λα κελ έρσ ην ηεθκήξην ηνπ ξαδηνγσληόκεηξνπ
BMJ κνπ αιιά δελ είκαη ειίζηνο. Σα ζθπξίγκαηα ζηα HF ήηαλ επηιεθηηθά κόλν όηαλ

κηινύζαλ νη Υαληώηεο. Η παξεκβνιή ζην RU1 ήηαλ από ην link δειαδή από ηελ
Κξήηε. Εθηόο αλ ζέιεηο λα καο πεηο όηη θάπνηνο έρεη ηόζε ηζρύ από ηελ Αζήλα ή ηελ
Πεινπόλλεζν 300 ρηι καθξηά θαη ηάπσζε ηειείσο έλα Σειεπηθνηλσληαθό Κέληξν ζηα
30 ρηιηόκεηξα από ηνλ Φεινξείηε. Καη ηέινο εζύ εκθαλίζηεθεο «δηακαξηπξόκελνο»
10 ιεπηά κεηά ηελ ηειεπηαία παξεκβνιή. Απηό πνπ ζα κπνξνύζα ίζσο λα ζε
θαηεγνξήζσ (λνκηθά αλ ζέιεηο – αθνύ ηόζν ηνλίδεηο ηνλ όξν ζπθνθαληία) κεηά ηελ
επηθνηλσλία πνπ είρεο ζην RU1 ηελ Παξαζθεπή, ζαλ εζηθά ππεύζπλν ππνθηλεηή ηεο
παξεκβνιήο ηεο Κπξηαθήο, αθνύζην ή εθνύζην. Όζν γηα ην πνηνο πξαγκαηηθά
παξελέβαιε είκαη ζίγνπξνο όηη εζύ ην γλσξίδεηο θαιύηεξα από κέλα.
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
Πξνθαλώο ζέιεηο λα κπιέθεηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζε έλα ηζνπβάιη ζνιώλνληαο ην
παξειζόλ. Αλ αλαθέξεζαη ζηελ αλακεηάδνζε ζην R0 ηεο ύξνπ πνπ γηλόηαλ από ηηο
3 επ 2000 θάζε βξάδπ από ην traffic ηνπ APRS, ηόηε ζα μέξεηο όηη δηακαξηπξήζεθα
εγγξάθσο ζηελ ΕΕΡ, ΡΕ, θαη ΕΡΚ (ππνηίζεηαη όηη όιεο έρνπλ επηηξνπή
παξεκβνιώλ) θαη ίζσο όθεηια λα ελεκεξώζσ θαη ην YME. Σν θείκελν γηα λα
θξεζθάξεηο
ηελ
κλήκε
ζνπ
είλαη
ζηελ
δηεύζπλζε
http://www.qsl.net/sv1rd/radiointerferance.txt θαη θπζηθά δελ είλαη θαηεγνξία «ζαο»
ή θαηά ηεο Κξήηεο ή ηεο ΕΡΚ αιιά ε δηαπίζησζε πνπ θάλακε αξθεηνί ζπλάδειθνη
από ηελ θνηλόηεηα ηνπ APRS θαηόπηλ έξεπλαο γηα ηελ πεγή ηεο παξεκβνιήοαλακεηάδνζεο θαη ελεκέξσζε θάπνησλ πνην ππεύζπλσλ από εκάο γηα λα ζηακαηήζεη.
Πξηλ όκσο ζε πιεξνθνξήζσ πσο έγηλε απηό, ζα ήζεια λα ηνλίζσ ην εηξσληθό
πλεύκα (ειαθξύηεξν ζαθώο από απηό πνπ αλαθέξζεθεο ζην RU1 γηα ηνπο Υαληώηεο)
πνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν, γηα ζπλαδέιθνπο ζνπ
ξαδηνεξαζηηέρλεο θαη ζην θαηά πόζνλ κπνξνύλ λα βξνπλ έλα παξεκβνιέα ή όρη. Αλ
θαη ππεύζπλνο ζπιιόγνπ δελ έρεηο θαίλεηαη δηαβάζεη ή αθνύζεη πνηέ γηα “Fox Hunt”
ή γηα ξαδηνεληνπηζκό ή πηζηεύεηο όηη Έιιελεο Ραδηνεξαζηηέρλεο δελ κπνξνύλ ή
βαξηνύληαη λα ηνλ θάλνπλ. Η ινγηθή απηή κνηάδεη κε ηελ ινγηθή ηνπ θάζε
παξεκβνιέα ξαδηνεξαζηηερλώλ, εηδηθά ηεο επαξρίαο, πνπ από ηελ ζηηγκή πνπ ην
θξάηνο δελ ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ην ηη θάλεη, θαη είλαη θαη καθξηά από ην θέληξν,
λνκίδεη όηη κπνξεί λα παξεκβάιεη αηηκώξεηα, ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηόο από ηνπο
άιινπο ξαδηνεξαζηηέρλεο, ζην πνηνο είλαη θαη γηαηί ην θάλεη, επεηδή δελ ζα έρνπλ ηηο
«επαξθείο απνδείμεηο».
ε πιεξνθνξώ ινηπόλ όηη ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα, δειαδή λύθηα, αθνύ πήξακε ηελ
αξρηθή δηόπηεπζε από ηελ Ραθήλα, 2 ζηαζκνί μεθίλεζαλ ν έλαο από Ραθήλα θαη ν
άιινο από Αζήλα θαη θζάζακε κέρξη ην Λαύξην από Αλαηνιηθά θαη Δπηηθά
ηαπηόρξνλα, γηα λα θαηαιάβνπκε όηη ε παξεκβνιή εξρόηαλ από ην Ν Αηγαίν.
Ζεηήζακε ηόηε βνήζεηα από λεζηώηεο κε Beam θαη λα δηαπηζησζεί από πνύ
πξνέξρεηαη. Ήηαλ δε ηειηθά ζηελ επέθηαζε ηεο αξρηθήο δηόπηεπζεο. Ελεκέξσζα ηνπο

2 ζπιιόγνπο πνπ ήκνπλ γξακκέλνο κε Email θαη ηνλ ζύιινγό ζαο κε επηζηνιή ( δελ
είρε ηόηε ε ERK δεκνζηεπκέλν ηνπιάρηζηνλ Email) θαη ήηαλ θαη ην κόλν πνπ
κπνξνύζα λα θάλσ αθνύ δελ κπνξνύζα λα θαηέβσ ζηελ Κξήηε εθείλε ηελ κέξα θαη ε
ΕΕΣΣ δελ είρε αλαιάβεη αθόκα ηα ξαδηνγσληόκεηξα. Μία ή δύν κέξεο αλ ζπκάκαη
θαιά κεηά ηελ απνζηνιή ηεο επηζηνιήο ε παξεκβνιή-αλακεηάδνζε ζηακάηεζε
μαθληθά. Φπζηθά θαη δεκνζηεύηεθε ζην Internet γηαηί ε ζέζε κνπ είλαη όηη ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηνλ ξαδηνεξαζηηερληζκό, ζα πξέπεη λα είλαη θαλεξά θαη δεκνζηεπκέλα
γηα λα μέξνπκε ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο θαη γηα λα μεπεξλάκε γξήγνξα, αιιά θαη γηα
ηζηνξηθνύο θαη ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο.
Υαίξνκαη πνπ ην μαλαζύκηζεο ην ζπκβάλ, γηαηί δείρλεη όηη ππάξρεη ελδηαθέξνπζα
πξντζηνξία παξεκβνιώλ, θάπνηνπ ζεξκόαηκνπ από ηελ πεξηνρή ζνπ πνπ ήζειε λα
δεκηνπξγήζεη ηόηε πξόβιεκα ζην APRS θαη ζην R0 ηεο ύξνπ. Αλαξσηηέκαη είλαη
άξαγε ηπραίν πνπ ην ζπκήζεθεο ηώξα, πξνζσπηθά ην είρα μεράζεη.
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.
Δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο κνπ, λα αζρνιεζώ κε θαλέλαλ ζύιινγν θαη εηδηθά πξόεδξν,
κάιινλ δελ θαηάιαβεο, όηη απάληεζα ζε ελέξγεηεο πνπ άιινη μεθίλεζαλ, ήηαλ
πξνζβιεηηθέο γηα ηελ Τπεξεζία καο, θαη θπζηθά δελ πξνθάιεζα θαλέλα ιέγνληαο ην
ηη ζπλέβε θαη ηελ γλώκε κνπ, ελεκεξώλνληαο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κε γλώκνλα ην
θαιό ηεο Ραδηνεξαζηηερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ κε επαλάιεςε ζην κέιινλ
παξνκνίσλ θαηλνκέλσλ.
Σν πνηνο έθαλε ηη, αλ ζέιεηο λα καο πείζεηο, όηη δελ έρεηο θαηαιάβεη Μάλν αθόκα
κεηά από ηελ αληηπαξάζεζε απηή, δελ πεηξάδεη. Αιιά ηόηε απηό ην «Σξίηε
ζπλερόκελε θνξά» είλαη θαηά ηελ γλώκε κνπ αλεζπρεηηθό. Αλ θαηάιαβεο θάηη ηη πνπ
ην εύρνκαη, αιιά ην ζπνπδαηόηεξν λα ζέιεηο λα ην παξαδερηείο, ηόηε, ίζσο ζηελ
ηέηαξηε θνξά, ηα πξάγκαηα είλαη πην ελζαξξπληηθά γηα ηνπο Κξεηηθνύο θαη γηα ην
ρόκπη καο γεληθόηεξα.
Πάλησο παξόια απηά, επεηδή δελ ζέισ ην παξειζόλ λα γίλεηαη θαθόο νδεγόο ηνπ
κέιινληνο, αλ πξαγκαηηθά θαη εηιηθξηλά ζε ελδηαθέξεη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο
Τπεξεζίαο καο ζε έθηαθηεο αλάγθεο, ζα ζπληζηνύζα θαη ζα θαισζόξηδα εζέλα ηνλ
ζύιινγό ζαο αιιά θαη κεκνλσκέλνπο ζπλαδέιθνπο Κξεηηθνύο, λα ζπλεξγαζηνύκε
όινη καδί γηαηί εηδηθά ε πεξηνρή ζαο έρεη ζην κέιινλ (από όηη ιέλε νη εηδηθνί) λα
επηδείμεη αξθεηή έθιπζε ζεηζκηθήο ελέξγεηαο, θαη θπζηθά νη ζεηζκνί δελ είλαη ην
κόλν θαθό πνπ κπνξεί λα ζπκβεί. ε πξνηξέπσ ινηπόλ λα έξζεηο άκεζα ζε επαθή κε
ηνλ άθε Εμαξρόπνπιν ππεύζπλν ηεο ΕΚΕΑΝ, ηνπ νπνίνπ από όζν γλσξίδσ, έρεηο
θαη ην ηειέθσλν θαη ην Email, γηα λα γίλεη κία ζσζηή ζπλεξγαζία πάλσ ζε λέα βάζε,
πνπ ζα βνεζήζεη όινπο καο θαη ζα εμαιείςεη ειπίδσ, ηηο πξνζηξηβέο ζην κέιινλ.
Επραξηζηώ πνπ ηα άθνπζεο.
Σάζνο Ζαραξίνπ sv1rd@qsl.net

