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editorial
Ελάχιστες φορές στην διάρκεια των τελευταίων 14 ετών της κυκλοφορίας του περιοδικού, ένιωσα την ανάγκη να 
χρησιμοποιήσω το “χώρο” του editorial για να προβάλω ή να δημοσιοποιήσω ένα θέμα που να μην είναι άμεσης 
και “ζωτικής” σημασίας με σκοπό την αμερόληπτη ενημέρωση των αναγνωστών μας.

Ο λόγος λοιπόν που αυτή τη φορά χρησιμοποιώ το εκδοτικό βήμα, είναι για να καταγγείλω ότι αν και ήταν 
ανέκαθεν γνωστό πως επικρατούσε ένα κλίμα δυσαρέσκειας που προερχόταν από την Ένωση Ελλήνων Ραδιο-
ερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.), προς το πρόσωπό μου και γενικά προς το περιοδικό μας, πάντα το δικαιολογούσα, ως μία 
αιτία απαράδεχτου συναδελφικού ανταγωνισμού, που αναβίωσε μετά το τέλος της συνεργασίας μου με την Ε.Ε.Ρ., 

ιδιαίτερα όταν σταμάτησα να εκδίδω -για λογαριασμό της Ένωσης- το SV Nέα, ξεκινώντας το 1995 το περιοδικό ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα οριστικό τέλος στη μονόπλευρη ενημέρωση που επικρατούσε εκείνη την εποχή 
στο ραδιοερασιτεχνικό χώρο, από ένα και μόνο συλλογικό περιοδικό.

Καταφέραμε στα 14 χρόνια ύπαρξής μας -αντίθετα με τις κακόβουλες προβλέψεις- όχι μόνο να επιβιώσουμε, ως το πρώτο ραδι-
οερασιτεχνικό περιοδικό Πανελλαδικής κυκλοφορίας, αλλά και να γίνουμε το πρώτο τεχνικό περιοδικό σε πωλήσεις σε όλη την 
Ελλάδα, που δημοσίευε και την δική σας άποψη. 
Φυσικά, η επιτυχία του περιοδικού δεν ήταν τυχαία και δεν ήρθε από παρθενογένεση, εφόσον η βοήθεια και η στήριξη των ανα-
γνωστών μας καθώς και οι απαιτήσεις σας για μία πολύπλευρη και ανεξάρτητη ενημέρωση ήταν αναγκαίες και καθοριστικές, ώστε 
το περιοδικό ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ να θεωρείται πλέον ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, στο οποίο μπορείτε να δημοσιεύετε 
-όποτε εσείς επιθυμείτε- ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία, τις απόψεις σας και τους προβληματισμούς σας καθώς και κάθε είδους 
ηλεκτρονική ιδιοκατασκευή, με σκοπό τη γνώση και το δικαίωμα του πολίτη για ενημέρωση στα πλαίσια της ελευθεροτυπίας.  
Καμία θεσμική θέση σε όλα αυτά δεν έχουν οι προβοκατόρικες επιθέσεις ή οι προσωπικές βεντέτες. 

Έτσι λοιπόν, για 14 ολόκληρα χρόνια και 86 ανελλιπή τεύχη, μοιραζόμαστε μαζί σας τεχνικές αρθρογραφίες και απόψεις που δεν 
θυμίζουν τον πουριτανό, κατεστημένο ξύλινο λόγο της μονόπλευρης ραδιο-προπαγάνδας. 

Δεν αρνηθήκαμε ΠΟΤΕ να δημοσιεύσουμε την άποψη των αναγνωστών μας -όσο και σκληρή ή ιδιόμορφη και να ήταν- γιατί η 
δημοσιογραφία έχει την ηθική υποχρέωση να λειτουργεί, ως τα αυτιά και τα μάτια του αναγνώστη. 
Η κάθε άποψη είναι σεβαστή και ο πολιτισμός επιβάλλει να ακολουθεί σεβάσμιος αντίλογος με τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις  και 
επιχειρήματα, ώστε ο αναγνώστης έχοντας πλέον εις γνώση του όλες τις απόψεις, να έχει τη δυνατότητα να κρίνει χωρίς ραδιο-
συλλογικούς προπαγανδισμούς...  Έτσι όπως συνήθως επιθυμούμε να συμβαίνει στα Δημοκρατικά Πολιτεύματα.

Επισημαίνουμε ότι, το περιοδικό Ραδιοτηλεπικοινωνίες δεν είναι κάποια τυχαία “χομπίστικη” έκδοση ενός ραδιοερασιτεχνικού 
συλλόγου που διοικείται από εσωκομματικά συμφέροντα και εκδίδεται από ανάγκη και μόνο να επιβάλει την πολιτική των ολίγων. 
Αντίθετα, το περιοδικό Ραδιοτηλεπικοινωνίες αποτελεί μία ιδιωτική επαγγελματική επιχείριση, που απευθύνεται σε όλους τους 
‘Έλληνες και από την οποία αντλούν υπεύθυνα και νόμιμα ως προς το ζην, αρκετές εργαζόμενες οικογένειες. 
Συνεπώς, από σήμερα και στο εξής θα αναγκαστούμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας καθώς και τα δικαιώματα των  συνερ-
γατών μας με κάθε έννομο μέσο.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα υποκύψουμε στην ανελέητη επίθεση που πρόσφατα δεχτήκαμε από το αρχηγείο της 
E.E.P., με την ψευδή καταγγελία και το δημόσιο διασυρμό που υποστήκαμε* -για τη δημοσίευση πειραματικού τεχνικού άρθρου 
που παρουσιάστηκε στις σελίδες μας- και θα συνεχίσουμε το εκδοτικό μας έργο με τον ίδιο απαράλλαχτο ζήλο που διακρίνει την 
ελευθεροτυπία και το δικαίωμα του πολίτη για τεχνική μάθηση ή ενημέρωση, χωρίς αυτές να διέπονται από ραδιο-συλλογικές πα-
ρεμβάσεις, με τις οποίες από την πρώτη μας εμφάνιση στο ραδιοερασιτεχνικό χώρο, προσπαθούν με κάθε αθέμιτο και απαράδεκτο 
τρόπο, να παρέμβουν, να ελέγξουν, να διασύρουν και να λογοκρίνουν τα δημοσιεύματά μας ή το εκδοτικό μας έργο.

     Σας ευχαριστώ για την μακρόχρονη στήριξή σας

    	 Νικόλαος	Κασίμης,	Εκδότης

*Διαβάστε την αναλυτική 2σέλιδη απάντηση 
  
στις σελίδες 58 & 59 του νέου τεύχους.


