
Αγαπητό περιοδικό "Ραδιοεπικοινωνίες", 

ας στέλνω αυτό το γράμμα γιατί φαίνεται ότι θα πρέπει να "απολογηθώ" 

γιατί δεν απάντησα θετικά στην παραχώρηση στον ΡΕ του πομποδέκτη και του tnc 

του Athens Gateway που δούλευε μέχρι τώρα στην Αθήνα και ατυχώς οδεύει προς 

κλείσιμο, αφού το γνωστό ράδιο αρβύλα με κατηγορεί ξανά για την απραξία μου. Δεν 

είναι η πρώτη φορά που το ράδιο αρβύλα αναφέρεται σε μένα αν και μέχρι τώρα 

βέβαια κατευθυνόταν από αλλού. 

Θα πρέπει συμπερασματικά να αναφερθώ στην σχέση μου με τον ΡΕ. 

Δυστυχώς η πορεία του ΡΕ όπως την παρακολούθησα, δεν είναι η πορεία ενός 

συλλόγου που σκοπός του είναι η σωστή ραδιοερασιτεχνική δικτύωση, αλλά η πορεία 

ενός πικραμένου συλλόγου που ξεκίνησε την γνωστή κακή εποχή των bad list και των 

passwords σε BBS και που βολοδέρνει εξαιτίας του κακού παρελθόντος της ΕΕΡ στο να 

δώσει κάτι διαφορετικό, δίνοντας όμως κάτι το ίδιο. 

Όπως ξέρουν όσοι ασχολήθηκαν από παλιά με το APRS αλλά και όπως έχει 

δημοσιευτεί από το έγκριτο περιοδικό σας αλλά και στο Internet, μαζί με μία παρέα 

συναδέλφων (ll, vn, xv, zj, ats, cdr, dav, dzi) ξεκινήσαμε δοκιμές APRS στο 144.800 από 

τον Μάιο του ‘99 και εγκαταστήσαμε τον πρώτο WIDE-RELAY σταθμό Δεκέμβριο 1999 

στο Πολυτεχνείο που ήταν ταυτόχρονα και Internet Gateway. 

την προσπάθεια μας να βρούμε ένα καλύτερο σημείο για το digi, βρέθηκε με 

την συμβολή του τέφανου (ats) μία θέση σε Νότιο λόφο της Πεντέλης (υψομ 400μ), 

που κάλυπτε αρκετά μεγάλο τμήμα του Λεκανοπεδίου, σαφώς καλύτερα από το 

πολυτεχνείο. τον ΡΕ αποτανθήκαμε γιατί ελπίζαμε ότι δεν θα διακατεχόταν από 

το μικρόβιο του ύσωπα και θα ήθελε να δώσει κάτι καινούργιο. Ο ΡΕ (μέσο του awl) 

μετά από πολλές προσπάθειές μας και σχετική πίεση, ασχολήθηκε με το θέμα και 

εγκατέστησε τον Οκτώβριο του 2000, ένα digi στα Σουρκοβούνια. Αν και το σημείο 

ήταν καλό, το comercial μηχανάκι που είχε ήταν προβληματικό, με αποτέλεσμα να 

είναι θεόκουφο. Πιστεύοντας ότι έφταιγε η rf από γειτονικό σταθμό ραδιοφωνίας, 

μεταφέρθηκε στην θέση που υπέδειξε ο ATS και τον Νοέμβριο του 2000, το digi αυτό 

(του ΡΕ) εγκαταστάθηκε στον "ήσυχο" λόφο αυτό της Πεντέλης με το διακριτικό 



SV1ATS-11. 

Εκεί διαπιστώθηκε ότι η κουφαμάρα του συνεχιζόταν. Επειδή ο ΡΕ δεν είχε 

την δυνατότητα για να αλλάξει τον πομποδέκτη, αποφασίστηκε να συνδράμουμε από 

την τσέπη μας (rd, vn, xv, zj, ats, dav) και με την επιπλέον βοήθεια του ats για το 

τροφοδοτικό που χάλασε, να αγοράσουμε ένα Alinco που εγκαθίσταται τελικά τον 

Μάρτιο του 2001. Αυτό ήταν και το πρώτο σωστό digi στο λεκανοπέδιο που δούλεψε 

σωστά μέχρι τον Ιούνιο του 2001 όταν δηλαδή η ΕΕΡ εγκατέστησε το digi της στον 

Τμηττό (J41VAE). (ημ την πραγματικότητα το SV1ATS-11 δεν δούλευε μόνο του 

αλλά με ένα wide digi στην Ραφήνα ένα στον Ασπρόπυργο και ένα πολύ καλό relay 

στο Πολυτεχνείο). 

Δεν ξέρω αν ζητήθηκε άδεια από το Τπουργείο για το J41VAE. αν χρήστη δεν 

με ενδιαφέρει άμεσα, αν κρατήθηκε το γράμμα του νόμου από την ΕΕΡ αλλά η ουσία, 

δηλαδή να γίνουν τελικά και έγκαιρα οι ενέργειες νομιμοποίησης. Αυτό που με 

ενδιαφέρει σαν χρήστη του δικτύου, είναι ότι το νέο digi του Τμηττού έχει άριστη 

κάλυψη και είναι σε εξαιρετική θέση, και με μικρή βελτίωση της λήψης (ίσως κάποιο 

καλύτερο φίλτρο) είναι ο αναμεταδότης που χρειαζόμαστε. 

αν υπεύθυνος όπως είχαν ορίσει από τον ΡΕ, (είχα υποτίθεται χριστεί 

"Έφορος" APRS) αλλά και σαν κάποιος που έχει μία σχετική εμπειρία στα ψηφιακά, 

έστειλα επιστολή στο Δ του ΡΕ, ζητώντας με τεχνικά επιχειρήματα την μετακίνηση 

του digi από τον λόφο της Πεντέλης (αφού υπερκαλύπτεται από τον Τμηττό) στην 

Πάρνηθα που ο awl ισχυρίστηκε ότι υπάρχει θέση. 

Ήταν η πλέον λογική θέση για το δίκτυο APRS. Δεν χρειάζεται να έχεις 

τελειώσει το Harvard για να καταλάβεις ότι με 2 σωστά τοποθετημένα digi στο 

λεκανοπέδιο το δίκτυο θα πετάει, και ότι αφού καλύφθηκε ο Τμηττός το λογικότερο 

επόμενο βήμα είναι η Πάρνηθα, που είναι και αρκετά Δυτικά για να καλύψει το 

δυτικό κομμάτι του λεκανοπεδίου, απέχει από τον Τμηττό 25 χιλ και όχι 10 όπως 

τώρα, αλλά επιπλέον θα άνοιγε το δίκτυο προς τα Βόρεια δίνοντας μας και διέξοδο 

προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Επίσης ζήτησα να καταργηθούν τα 

παρωχημένα netrom digi του υλλόγου στην Άνδρο και στην Σήνο και να γίνουν 



APRS, γιατί δεν έβλεπα να τα χρησιμοποιεί κανείς και ούτως ή άλλως το traffic στο 

Packet έχει συρρικνωθεί μόνο σε εφαρμογές γύρω από το DXCluster, ενώ το APRS 

είναι το μόνο πλέον σε ανάπτυξη. 

 

την απάντηση του ΡΕ φαίνεται ότι δεν θέλει να μετακινήσει το digi από την 

Πεντέλη ζητάει επιπλέον άδεια για τον Τμηττό(!) και δεν θέλει να μετατρέψει σε 

APRS τα ήδη υπάρχοντα digi των νησιών και όλα αυτά, για λόγους καθαρά 

εγωιστικούς, δηλαδή εμείς (ο ΡΕ) πρωτοπορήσαμε και τώρα έρχονται οι άλλοι να 

μας καπελώσουν; Καπελώνοντας έτσι ο ίδιος ο ΡΕ όλο το APRS group και 

εμπλέκοντάς μας σε περιπέτειες που παλιά ο ίδιος ο SV1AWL καυτηρίαζε, για την 

κακή δράση δηλαδή της ΕΕΡ στο packet. Για τα Netrom digi ανέφερε ότι υπάρχει και 

κίνηση και ενδιαφέρον (?) και ότι δεν χρειάζεται να καταργηθούν. 

Όλη η σχετική αλληλογραφία είναι στο Internet στην σελίδα 

http://www.qsl.net/sv1rd/letters.html για να κρίνει ο κάθε συνάδελφος πως η 

κακοδαιμονία που πλήττει τον ραδιοερασιτεχνισμό συνεχίζεται από αυτούς που 

παλιά την κατέκριναν με άλλους αποδέκτες. 

Προσωπικά δεν είμαι κατά κανενός συλλόγου, είμαι κατά της λογικής του 

μονοπωλίου και του ελέγχου του, που πολλά μας έχουν στοιχίσει.  Επίσης πιστεύω ότι 

όλοι κάνουμε λάθη και όλοι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Ο ΡΕ υποτίθεται ξεκίνησε 

για να βελτιώσει τα κακώς κείμενα από την κλειστή και χωρίς έλεγχο δράση κάποιων 

στην ΕΕΡ, που ήθελαν να μονοπωλήσουν την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα, 

δυστυχώς ο ΡΕ πέφτει και αυτός στο ίδιο λάθος παιχνίδι. 

την συζήτηση που δημοσιεύεται στην προαναφερθείσα σελίδα και που 

ακολούθησε την ανταλλαγή επιστολών, στην οποία παρευρέθηκαν 7 

ραδιοερασιτέχνες στην Ν μύρνη, (για να λυθεί η "παρεξήγηση"), αν και ο Σάκης 

ξεκίνησε με το ότι δεν κάνει αντιπαράθεση με την ΕΕΡ, τελικά το 90% της κουβέντας 

μας ήταν τι κακό έχει γίνει από την δραστηριότητα στο παρελθόν της ΕΕΡ, και την 

φαλκίδευση του ραδιοερασιτεχνισμού από αυτήν. 

Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα στο παρελθόν που θα έπρεπε να 



ντρεπόμαστε σαν ραδιοερασιτέχνες και που προσωπικά τα έχω αναφέρει έγραφα και 

στο Packet (Πριν αυτό πεθάνει τελείως) και στο Internet, αλλά το να κολλάμε σε αυτά, 

και να μην δίνουμε την δυνατότητα ή την ευκαιρία, σε κάποιον να αλλάξει προς το 

καλύτερο, γινόμαστε τελικά όμοιοί του, όταν δε χρησιμοποιούμαι τις ίδιες μεθόδους 

και πρακτικές τότε είμαστε χειρότεροι. 

Σελικά η δραστηριότητα του ΡΕ είχε πολύ καλό αποτέλεσμα και τόνωσε την 

ΕΕΡ μόνο που ο ίδιος (ο ΡΕ) έχει πέσει στην λογική που κατηγορούσε και κατηγορεί 

ακόμα. 

το νέο Δ της ΕΕΡ υπάρχουν αρκετά νέα άτομα, η παλιά φρουρά έχει έντονη 

την παρουσία της και μέσα και έξω από αυτό, παρόλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι η 

ΕΕΡ κατάλαβε τα λάθη του παρελθόντος και θέλει να βρει μία σωστή διέξοδο. Ήδη 

από το προηγούμενο συμβούλιο είχαμε μία μυρωδιά αλλαγής. Θέλω να πιστεύω ότι 

τώρα η αλλαγή θα είναι ουσιαστικότερη. Αυτό το μέλλον θα το δείξει, εντωμεταξύ 

αξίζει οι σύλλογοι να έρθουν σε συνεννόηση, σε ότι έχει να κάνει με τα 

ραδιοερασιτεχνικά δίκτυα και να μην υπάρχει αντιδικία λες και θα κερδιστούν 

πελάτες ή εντυπώσεις. Οι καιροί έχουν αλλάξει, χάρις στο Internet, αλλά και τον 

ανεξάρτητο ραδιοερασιτεχνικό τύπο, η αλήθεια με τον ένα ή άλλο τρόπο φαίνεται και 

οι ραδιοερασιτέχνες καταλαβαίνουν, ότι από το άσπρο μέχρι το μαύρο, υπάρχουν 

χιλιάδες αποχρώσεις και η μαντροποίηση πίσω από ένα σχήμα παρέας ή συλλόγου 

δεν βοηθάει. 

Δεν είναι ακόμα αργά για τον ΡΕ να αλλάξει τακτική και να φτιάξουμε ένα 

σωστό δίκτυο APRS, με την βοήθειά του. Θέλω να πιστεύω ότι έστω και τώρα θα 

πρυτανεύσει η λογική, πάντως προσωπικά δεν θα κάτσω θεατής ενός κακού 

τοποθετημένου δικτύου, αλλά θα χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνατότητες σαν 

ραδιοερασιτέχνης αλλά και σαν πολίτης ενός κράτους που δουλεύει "σωστά" 

υποτίθεται, ώστε να δοθεί η καλύτερη "τεχνοκρατικά" λύση για τους 

ραδιοερασιτέχνες, ακόμα αν χρειαστεί τελικά βάζοντας για διαιτητή την κρατική 

υπηρεσία, μολονότι είναι κάτι που δεν θα το ήθελα. Όσο για τον Gateway αυτή την 

στιγμή καλύπτεται αρκετά καλά με τον SV1CPO και έτσι έχουμε την σύνδεση Βορά 



Νότου έστω και μέσο Αγρινίου. 

Σέλος θα ήθελα να προτείνω στους συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες να 

αποκτήσουν ένα πιο ενεργό ρόλο στα ραδιοερασιτεχνικά θέματα, να ρωτούν τους 

συλλόγους ακόμα και εγγράφως αν το ερώτημα είναι σοβαρό, να γράφουν στο 

Internet ή στα περιοδικά να δημιουργούν ομάδες ενδιαφέροντος και να πιέζουν άμεσα 

ή έμμεσα τους συλλόγους για περισσότερη και σωστότερη δραστηριότητα. Να ξέρετε 

συνάδελφοι αν κάτι δεν πάει καλά, δεν φταίει μόνο αυτός που δρα και 

δημιουργεί την άσχημη αυτή κατάσταση άλλα και όλων εμάς που με την ανοχή 

μας ή την αδιαφορία μας του δίνουμε χώρο να το κάνει. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία 

Σάσος sv1rd@qsl.net 
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