
Προς :      το Δ.. Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 

Κοινοποίηση : 

Επιτροπή Κάλυψης χεδίων Έκτακτης Ανάγκης 

Δ.. Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης 

Σ. ΟΕΑ Χανίων 

 

Θέμα:    Παρεμβολές και κακή χρήση συχνοτήτων 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

κατά την διάρκεια επικοινωνίας στο RU1 την Παρασκευή 21 

Μαρτίου 2003 με τον συνάδελφο SV1EDZ ανέφερα την 

επικοινωνία που είχα με συνάδελφο από τα Χανιά για την 

προβλεπόμενη ενεργοποίησή τους σαν Ομάδα Έκτακτης 

Ανάγκης στην άσκηση “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2003 ” της Κυριακής 

23 Μαρτίου. Μετά το πέρας της ανταπόκρισης εμφανίστηκε 

ο συνάδελφος SV9BMJ από το Ηράκλειο που ξεκίνησε νέα 

ανταπόκριση με τον SV1EDZ και αναφερόμενος στα 

προαναφερθέντα από εμένα μίλησε πλήρως απαξιωτικά 

για τους συναδέλφους και «κοντοχωριανούς» του Χανιώτες. 

Αν το θέμα είχε λήξει εκεί θα λέγαμε απλά ότι ο SV9BMJ 

είναι αγενής ή έχει προηγούμενα με τους Χανιώτες. 

 

Κατά την διάρκεια της άσκησης που εξελίχθηκε την 23 

Μαρτίου και ευρισκόμενος στο Σηλεπικοινωνιακό Κέντρο 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στο δίκτυο 

hf και ενώ επί 1 ώρα οι επικοινωνίες γινόντουσαν 

φυσιολογικά με όλη την Ελλάδα, στις 10:53 εμφανίστηκε το 



Σοπικό Σηλεπικοινωνιακό Κέντρο των Χανίων με χειριστή 

τον SV9ZO για να αναφέρει την δραστηριότητα της ομάδας 

των Χανίων. Αμέσως ξεκίνησαν παρεμβολές από 1 ή 2 

σταθμούς που πρακτικά δεν άφησαν την ανταπόκριση να 

εξελιχθεί. 

Σην 11:04 εμφανίστηκε άλλος σταθμός από τα Χανιά ο 

SV9AUC που ήταν και Σοπικός υντονιστής της Ομάδας 

Έκτακτης Ανάγκης και ξαναεμφανίστηκε η παρεμβολή. 

Όταν του ζήτησα να δοκιμάσουμε στο RU1 και να μου 

διαβιβάσει εκεί μέσα από το link της Κρήτης το μήνυμα του, 

η παρεμβολή εμφανίστηκε πάλι πανίσχυρη καλύπτοντας 

πλήρως το σήμα του ήδη από το link της Κρήτης (πριν 

φθάσει στο RU1). 

 

τις 11:21 δηλαδή 10 λεπτά μετά την αποτυχημένη 

προσπάθεια συνεννόησης με τα Χανιά, εμφανίστηκε στο 

δίκτυο ο SV9BMJ και αφού ζήτησε το όνομα του υπεύθυνου 

ραδιοερασιτέχνη της άσκησης, και αφού του το έδωσα, 

ξεκίνησε ένα λογύδριο στην συχνότητα του δικτύου, 

λέγοντας ότι δεν ενημερώθηκε για την άσκηση ότι εκεί 

υπάρχουν 70 ραδιοερασιτέχνες, ότι είναι απαράδεκτα 

πράγματα και θα τα πει εκεί για να τον ακούσει όλη η 

Ελλάδα. Η εκπομπή του κράτησε επί 1.5 λεπτό και αμέσως 

μετά έγινε ένα μικρό μπάχαλο στην συχνότητα από 

διάφορους σταθμούς επικρότησης ή μη των αναφερθέντων. 

Η όλη επικοινωνία και τα προβλήματα, είναι 

καταγεγραμμένη στο Log που έστειλα στην Επιτροπή 

ΕΚΕΑΝ με το Log της άσκησης και αναφέρεται και στο fax 



της αναφοράς του ΣΑ της ΟΕΑ Χανίων. 

Σην όλη διαδικασία παρακολουθούσαν εμβρόντητοι οι 

υπεύθυνοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

έδωσε κάκιστες εντυπώσεις ειδικά για τους συναδέλφους 

του Ηρακλείου και για την επιμονή του συναδέλφου που 

θέλησε να λύσει το πρόβλημα της «ενημέρωσής» του από 

την συχνότητα έκτακτης ανάγκης και κατά την διάρκεια 

της άσκησης για μικροπολιτικά οφέλη στους υπόλοιπους 

συντοπίτες που προφανώς στο τέλος χειροκρότησαν. 

 

Κατά την γνώμη μου είναι απαράδεκτη η τακτική της 

παρεμβολής συναδέλφων (και ποινικά κολάσιμη) και 

ειδικότερα ανθρώπων από το ίδιο νησί. Είναι απαράδεκτη η 

τακτική να χρησιμοποιεί κάποιος την διαδικασία της 

άσκησης για να πει τον πόνο του, όταν υπάρχουν ένα σωρό 

τρόποι να το κάνει (τηλέφωνα, γράμματα, Emails κλπ). 

Σέλος θα πρέπει να γίνουν αυστηρές συστάσεις στον 

«συνάδελφο» SV9BMJ για την  απαράδεκτη συμπεριφορά 

του. 

ας ενημερώνω ότι στην επόμενη φορά που οι 

ραδιοερασιτέχνες θα γίνουν ρεζίλι από εσκεμμένη 

παρεμβολή ή ανάρμοστη συμπεριφορά σε εκπομπή 

επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης  θα ειδοποιήσω 

κατευθείαν την αρμόδια αρχή για να επαναφέρει στην τάξη 

τον ή τους υπεύθυνους της κατάστασης. 

 

Σέλος είναι κρίμα η υπέροχη Κρήτη να εμφανίζεται τόσο 

διχασμένη και οι Κρητικοί ραδιοερασιτέχνες να 



συμπεριφέρονται μεταξύ τους με τόση εμπάθεια, να βάζουν 

δε τις διαφορές τους πάνω από την καλή δραστηριότητα και 

εικόνα του ραδιοερασιτεχνισμού όταν αυτός προσφέρει στο 

κοινωνικό σύνολο. 

 

Πολλά 73 

Σάσος Ζαχαρίου sv1rd@qsl.net 
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