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ηελ ζπλέρεηα ηεο πξόηαζεο πνπ θαηέζεζα ζήκεξα ην πξσί κε ηνλ sv1zj, 

ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ Οκάδσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο, Θα ήζεια πξνο απνθπγή  

παξεμεγήζεσλ γηα ηηο κειινληηθέο κνπ ελέξγεηεο, λα ηνλίζσ όζν πην 

έληνλα κπνξώ, ην πόζν επηθίλδπλν, παξάλνκν, θαη αληηξαδηνεξαζηηερληθό  

είλαη απηό πνπ ζπκβαίλεη κε ηνπο ςεθηαθνύο αλακεηαδόηεο ηηο Ε.Ε.Ρ. 

 

Ωο γλσζηόλ κε πξόηαζε ηνπ έθνξνπ ηεο ςεθηαθήο επηηξνπήο νη ςεθηαθνί 

αλακεηαδόηεο είλαη θιεηζηνί γηα ηνπο αδεηνύρνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο,  

θαη αλνηθηνί κόλν γηα απηνύο πνπ ν ίδηνο κε αδηεπθξίλεζηεο ζπλζήθεο  

απνθαζίδεη θαη κε αδηαθαλή θξηηήξηα. 

Επίζεο ην BBS ηεο Έλσζεο είλαη πξαθηηθά θιεηζηό γηα ηα κή κέιε ηεο 

Έλσζεο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη νηη ε ΕΕΡ ηείλεη λα γίλεη έλα θιεηζηό  

ξαδηνεξαζηηερληθό club. 

 

Δελ μέξσ αλ ην ζεκεξηλό ζπκβνύιην θαηαιαβαίλεη ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ 

ζέκαηνο πνπ δεκηνύξγεζε ην ηόηε Δ κε ηελ απόθαζε απηή. 

 

Ωο γλσζηόλ ην BBS forwarding ρσξίζηεθε ζε θηιηθό σο πξνο ηελ ΕΕΡ θαη 

αλεπηζύκεην, κελύκαηα ζβπλόληνπζαλ από BBS, θαη άλ θάπνηνο από ην έλα  

δίθηπν ήζειε λα επηθνηλσλήζεη ζην άιιν πήγαηλε κέζσ Σνπξθίαο. 

Εθηόο απηνύ ε απόθαζε απηή δεκηνύξγεζε θαη άιιεο παξελέξγεηεο κέρξη 

θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ πιιόγνπ Ραδηνεξαζηηερλώλ Ειιάδαο θαη 

επηπιένλ επηκεξηζκνύ ηνπ ξαδηνεξαζηηερληζκνύ. 

 

ηνλ ζεηζκό ηνπ Αηγίνπ είλαη γλσζηή ε αδπλακία ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ 

ησλ Οκάδσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο πνπ δελ κπόξεζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

ζηαζκνύο ησλ Αζελώλ, ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκνύ πξόζβαζεο, αιιά θαη ε 

αδπλακία ζηαζκώλ από ην ATHNET (tcpip) δίθηπν λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

άιινπο ζηαζκνύο ζηελ ρώξα, δεκηνπξγώληαο έηζη ζρεηηθά ζρόιηα αθόκα 

θαη ζην εμσηεξηθό. 

 

Σέινο νη ελέξγεηεο απηέο είλαη ηειείσο παξάλνκεο, θαληαζηείηε ή θάζε 

πόιε λα έρεη ηνύο θιεηζηνύο ηεο επαλαιήπηεο, θαη ζίγνπξα όια απηά 

γίλνληαη θαηά παξάβαζε ησλ αδεηώλ ησλ επαλαιεπηώλ απηώλ, αιιά θαη ηνπ 

ζθνπνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο πνπ ππνηίζεηαη όηη ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ 

ξαδηνεξαζηηερληζκό. 

 

ε  πεξίπησζε πνπ ην Δ.. δελ αλνίμεη ηνπο επαλαιήπηεο απηνύο γηα 

ρξήζε όισλ ησλ αδεηνύρσλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, ρσξίο πεξηνξηζκό, κε ιύπε 

κνπ ζα αλαγθαζηώ λα θαηαγγείισ ηελ παξαλνκία απηή ζην αξκόδην 

Τπνπξγείν, αιιά θαη ζηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο πνπ θηινμελνύλ ζηνπο 

ρώξνπο ηνπο ηνπο επαλαιήπηεο απηνύο, κε όηη κπνξεί λα ζεκαίλεη απηό. 

 

Εάλ ηώξα ππάξρεη πξόβιεκα ζην traffic ηνπ packet, αο θαζνξίζεη ε 

Έλσζε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπιιόγνπο, αιιά θαη ηα ελδηαθεξόκελα 

goup (ARPS group, ATHNET, BBS θιπ), έλα Band Plan ρξήζεσο ησλ 

ζπρλνηήησλ ηνπ Packet Radio, θάηη πνπ όιεο νη ρώξεο έρνπλ, ώζηε λα 

γλσξίδεη ν θαζείο ζε πηά ζπρλόηεηα είλαη ε θάζε εθαξκνγή, ζε πνηέο 

ζπρλόηεηεο γίλεηαη forwarding, tcpip θιπ. ώζηε λα γίλεη θαηακεξηζκόο 

ηνπ traffic θαη λα κελ επεξεάδεηαη ε επηθνηλσλία ρξεζηώλ εθαξκνγώλ κε 

forwarding θαη ην αληίζεην ή δηαθνξεηηθώλ εθαξκνγώλ. 



 

Αλ ε παξνύζα ςεθηαθή επηηξνπή δελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζην έξγν 

απηό, πξνηείλσ λα αληηθαηαζηαζεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επη ηόζα 

ρξόληα ιεηηνπξγνύλ ην ATHNET, κε ζσζηό θαηακεξηζκό ζπρλνηήησλ γξήγνξν 

backbone ζηα uhf, θαη εμππεξέηεζε ζε όινπο ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο ζε 

πνιιέο ζπρλόηεηεο θαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο. 

 

Ειπίδσ λα εηζαθνπζηεί ην εύινγν απηό αίηεκα, γηα θαιό ηνπ Ειιεληθνύ 

ξαδηνεξαζηηερληζκνύ θαη λα εμνκαιπλζεί κηα αδηθία πνπ ήδε θόζηηζε 

πνιιά. 

 

Σέινο ζαλ κέινο ηεο Έλσζεο ζα ήζεια πεξηζζόηεξε δσληαλή πιεξνθόξεζε 

ζηα ζπκβαίλνληα ζηνλ ζύιινγό καο θαη ζην ρόκπη καο, απηό ζεκαίλεη 

πεξηζζόηεξε δηαθάλεηα ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Δ. θαη όηη ν ζύιινγνο είλαη 

αλνηθηόο ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ καο. Ούηε ε ζειίδα ζην Internet 

νύηε ζην πεξηνδηθό ηνπ ζπιιόγνπ αλαθέξνληαη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ 

καζαίλνπκε πξνθνξηθά από ην ξάδην αξβύια. 

Όπσο ην κε ελέξγεηεο πνηνύ ηειηθά έγηλε ην πεξζηλό ζπλέδξην ηνπ 

Τπνπξγείνπ θαη ε αιιαγή ηνπ λόκνπ, πνηνί θαη γηαηί απνρώξεζαλ από ην 

Δ, πνηνη είλαη ζηηο επηηξνπέο, ηη απνθάζεηο παίξλεη ην Δ.., ηη 

έγηλε κε ηνλ ρώξν ζην Μπξαράκη πνπ ππνζρέζεθε θάπνηα ππεξεζία θαη έλα 

ζσξό ζέκαηα. 

Ειπίδνληαο ζε θάπνηα επίζεκε θαη θαιύηεξε κε πξνθνξηθή πιεξνθόξεζε. 

 

Σάζνο Ζαραξίνπ Ραθήλα 

http://w4u.eexi.gr/~sv1rd/ 

 

 

 

 

 


