Θεσσαλονίκη 05/03/2005
Κύριοι, του ∆.Σ.
Λόγω του ότι το κλίµα, στην συζήτηση του ∆.Σ. της ΕΡΒΕ της 7/3/2005, ήταν
τεταµένο, γράφω το παρόν κείµενο εκπληρώνοντας αυτό που είπα την ηµέρα εκείνη:
«Σιωπώ και θα µιλήσω µέσω άλλης οδού». Ήρεµα λοιπόν και µε νηφαλιότητα θα
εκφράσω τις απορίες µου και τα ερωτήµατά µου σχετικά µε τα τόσα πολλά ελαττώµατα
που παρουσιάστηκαν την ηµέρα εκείνη για το άτοµό µου.
Î Το πρώτο και κυριότερο που µου καταχωρήθηκε είναι το ότι είµαι νέος
ραδιοερασιτέχνης. Πότε ανακαλύφθηκε αυτό; Μετά τις εκλογές του συλλόγου;
Ιδιαίτερα δε από εκείνους που µε παρότρυναν να θέσω υποψηφιότητα, δεν το
γνώριζαν πριν; Εδώ δεν θα ήθελα την απάντηση ότι αυτό το είπαν άλλοι, γιατί
είναι τελείως διαφορετικό το να λες, «είπαν για σένα αυτό!!!» και εγώ «τους
απάντησα εκείνο!!!!» από ένα ξερό «λέγεται για σένα αυτό!!!». Η δεύτερη
πρόταση δηλώνει περισσότερο το ότι «θέλω να σου πω αυτό!!! αλλά επειδή δεν
έχω το θάρρος λέω ότι το είπαν κάποιοι άλλοι». Σε περίπτωση δε που όντως το
είπαν κάποιοι άλλοι και δεν δόθηκε η κατάλληλη απάντηση, τότε σηµαίνει ότι
συµφωνείτε µαζί τους.
Εάν τώρα κάποιοι ήθελαν να µε εκπαιδεύσουν στο ‘’τα της διοίκησης και λειτουργίας
των ∆.Σ.’’ τους ευχαριστώ θερµά και κρίµα που δεν θα καθήσω άλλο σε αυτό το
θρανίο.
Î Το δεύτερο που µου καταχωρήθηκε είναι πως δεν πρέπει να θεωρώ την ΕΡΒΕ
σαν την ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ. Σας πληροφορώ πως δεν θεωρώ την ΕΡΒΕ σαν
ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ, για ένα και µοναδικό λόγο ο οποίος είναι: ότι στην ΕΡΒΕ θα
διαχειριστώ ξένα χρήµατα και πρέπει να είµαι απείρως πιο προσεκτικός από ότι
στην ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ που διαχειρίζοµαι δικά µου χρήµατα. Ο πατέρας µου, µου
έµαθε (και εγώ το τηρώ ακόµη) πως εάν έχω κερδίσει 100 δραχµές τις οποίες πχ
κάποιος τις κλέψει από το παντελόνι µου τότε είµαι σοβαρά απρόσεκτος. Εάν
όµως έχω µία δεκάρα άλλου στο παντελόνι µου και µου την κλέψουν, τότε είµαι,
ή εγκληµατικά ανεύθυνος, ή απατεώνας. Μετά λοιπόν από αυτήν την παιδεία, την
οποία ασπάστηκα και τηρώ έως σήµερα, θεωρώ την συµµετοχή στην διαχείριση
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(έστω και χωρίς να παίρνω µονοµερώς αποφάσεις) της ΕΡΒΕ, είναι πολύ πιο
σοβαρό λειτούργηµα από την διοίκηση της ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ γιατί για µένα πρώτιστο
ρόλο παίζει η φήµη µου και όχι το χρήµα, το οποίο δυστυχώς κυβερνά και
δηµιουργεί ψυχολογικά προβλήµατα στους περισσότερους δίπλα µας.
Θέλω επίσης να υπενθυµίσω πως όταν µου έγινε η πρόταση της συµµετοχής µου
στις εκλογές, εγώ αρνήθηκα λέγοντας (µετά από εκείνο το ατυχές «δεν είµαι
συνταξιούχος»), πως ότι είναι να προσφέρω στον σύλλογο θα το προσφέρω (όπως και
το προσέφερα) σαν απλό µέλος και δεν χρειάζεται να µπω στο συµβούλιο. Η άρνησή
µου συνεχίστηκε ώσπου άκουσα πως η σκέψη ήταν να βοηθήσω περισσότερο την
ΕΡΒΕ από άλλη πιο ενεργή θέση, λόγω εµπειρίας, γνωριµιών και άλλων ικανοτήτων έξω
από τις ραδιοερασιτεχνικές.
Σας πληροφορώ πως εάν µάθαινα ή καταλάβαινα πως µε παρότρυναν λόγω της
οικονοµικής µου θέσης, θα αποχωρούσα αµέσως, ακόµη και από απλό µέλος.
Οι απόψεις µου επί του ραδιοερασιτεχνισµού ήταν ήδη γνωστές διότι τις είχα
αρκετές φορές εκφράσει πριν τις εκλογές στις διάφορες συζητήσεις µας. Επίσης ο
οποιοσδήποτε µε στοιχειώδη λογική θα έπρεπε να καταλάβει πως σαν χαρακτήρας δεν
µου είναι δυνατόν να υπηρετώ ή να χειραγωγούµε από τον οιονδήποτε, αλλά αντιθέτως
είµαι άτοµο που θέλει ολόψυχα να βοηθά όποιον ή όποιους του το ζητήσουν και το
αξίζουν ταυτόχρονα.
Επίσης είµαι άτοµο µε απόψεις για όσα θέµατα γνωρίζω και προσπαθώ να
µαθαίνω συνεχώς ώστε να έχω άποψη, η οποία ανανεώνεται και µεταβάλλεται κατόπιν
τεκµηριωµένων διαφορετικών απόψεων. Για να το τεκµηριώσω αυτό, θα αναφέρω το
περιστατικό που ο αγαπητός Χρήστος D_ _, είπε κάποτε στον αέρα για το άτοµό µου τη
γνωστή φράση «από παιδί και από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια». Ήταν µία αυθόρµητη
(χωρίς να περάσει από το µυαλό του) φράση λόγω του ότι τις προηγούµενες ηµέρες
ρωτούσα και µάθαινα από αυτόν και εκείνη τη στιγµή την δική του απορία την απάντησα
εγώ ο αρχάριος και όχι ο κάποιος παλιός και έµπειρος.
Καταλήγοντας δεν µπορώ να καταλάβω πως κάποιοι πίστεψαν ότι εάν εκλεγώ
(στην ουσία µε εκλέξουν) στο συµβούλιο της ΕΡΒΕ, θα σταµατούσα να έχω άποψη και
2

θα έκανα σαν καλό παιδί ότι µου λέγανε ώστε να µην καταλάβουν κάποιοι άλλοι!!! α) ότι
είµαι νέος ραδιοερασιτέχνης, β) ότι θέλω να αγοράσω την ΕΡΒΕ, ή να µην καταλάβουν
επίσης ότι αυτούς που συναναστρέφοµαι (και κάνω πλακετάκια «CCA» µαζί τους) είναι
τα χειρότερα κ…..παιδα και αλήτες και οι χειρότεροι εχθροί της ΕΡΒΕ, από την άλλη δε
πολλά και ωραία πράγµατα θα µου συνέβαιναν εάν δεν εξέφραζα την άποψή µου και
συµφωνούσα απόλυτα µε την άποψη του Θεόδωρου.
Φυσικά τις ανωτέρω απόψεις των κάποιων άλλων!!! για το άτοµό µου, τις πετάω
στα σκουπίδια, γιατί αυτοί οι κάποιοι άλλοι!!! αλλάζουν απόψεις πολύ γρήγορα. Για
παράδειγµα αναφέρω πως την ίδια άποψη που έχουν σήµερα για του κολλητούς µου!!!
είχαν (την περίοδο που εισήλθα στον σύλλογο) για συνάδελφο του σηµερινού
διοικητικού συµβουλίου, επιβαρυµένη δε και µε το πρόσθετο στοιχείο του προσωπικού
οικονοµικού οφέλους. Καθώς επίσης και οι χαρακτηρισµοί που άκουσα (από τον
Θόδωρο) για τον συνάδελφο H.. (του οποίου η επιστολή αναρτήθηκε στην ΕΡΒΕ) ήταν
ότι χειρότερο θα µπορούσε να σκεφτεί κανείς για άνθρωπο και όχι απλά για
ραδιοερασιτέχνη. Αλήθεια δεν µπόρεσε να πεισθεί κάποιος άλλος για να γράψει
παρόµοια επιστολή;
Επίσης δεν µπόρεσα να καταλάβω πως αυτά που άκουγα για τον συνάδελφο G_
«ότι µε την συµπεριφορά του δηµιουργεί πρόβληµα στον πρόεδρο της ΕΡΒΕ, πως ο
ίδιος παρανοµεί και πράττει ότι διώκει στους υπόλοιπους κλπ» ξεχάστηκαν στην στιγµή.
Σηµειωτέο ότι εγώ δεν γνώριζα ούτε τον H_ _ ούτε τον G_ και ότι αυτά που µόλις
προανέφερα απλά τα άκουσα στην ΕΡΒΕ και ιδιαίτερα από τον πρόεδρό της, χωρίς
αυτό να σηµαίνει βέβαια και ότι τα υιοθέτησα.
Θέλω τώρα να σχολιάσω την µη παρουσία στον σύλλογο του συναδέλφου
Μ…….η τον οποίο κατά την άποψη του Θεόδωρου τον εξεδίωξε ο CCA!!! Κατά την δική
µου άποψη, ο συνάδελφος σταµάτησε τις επισκέψεις λόγω χρέους (τουλάχιστον µέχρι το
τέλος του 2004) στον συνάδελφο Γ…….ο ο οποίος τον ∆εκέµβριο εξέφρασε την
αγανάκτησή του και ήθελε να πάρει πίσω το µηχάνηµα που του πούλησε (χωρίς να
εισπράξει το αντίτιµο) αλλά δεν µπορούσε να τον βρει. Για σκεφτείτε να χρωστάς σε
κάποιον χρήµατα, να τον αποφεύγεις σαν το διάολο το λιβάνι και κάποιοι να πιστεύουν
ότι είναι δυνατό να συχνάζεις σε µέρη όπου συχνάζει και αυτός που του χρωστάς.
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(Εποµένως για να λυθεί το πρόβληµα αυτό, ίσως θα πρέπει να εξετάστε την περίπτωση
διαγραφής του EWT).

Θα µπορούσα να αναφέρω και άλλα πολλά που δεν είπα για λόγους ευταξίας
στην συνάντηση, όµως για να µην γίνω κουραστικός σταµατώ εδώ.
Το συµπέρασµα έπειτα από όσα αναφέρω εδώ (και για πολλούς άλλους λόγους)
είναι πως και η απλή και µόνο παρουσία µου στον σύλλογο δεν είναι εφικτή για µένα. Για
σκεφτείτε να συναναστρέφεσαι ανθρώπους που έχουν ή θέλουν να έχουν (για λόγους
συµφέροντος ή ψυχολογικούς) µη τεκµηριωµένη άποψη για εσένα ταυτόχρονα δε να
κατηγορούν µε ψευδή στοιχεία άτοµα (απόντα) που εγώ εκτιµώ και κάποια τα σέβοµαι
κιόλας. Βέβαια ο σεβασµός µου και η εκτίµησή µου δεν στηρίχθηκε ποτέ στα πτυχία ή
στην οικονοµική κατάσταση κάποιου αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στην συµπεριφορά
του απέναντι σε µένα και στο σύνολο.
Ζητώ λοιπόν να µε απαλλάξετε από τις υποχρεώσεις µου. Για το συµφέρον δε
του συλλόγου ζητώ να σκεφτείτε µε νηφαλιότητα τον καλύτερο τρόπο αποχώρησής µου
ώστε να µην βλαφτεί η ηρεµία και η συλλογικότητα. Π.χ. θα µπορούσα να αποχωρήσω
σιωπηρώς χωρίς να το κοινοποιήσω σε κανέναν ώστε να µην διαταραχθεί η σύνθεση
του συµβουλίου για διάστηµα που εσείς θεωρείτε εύλογο και να παρευρίσκοµαι σε όποια
εκδήλωση εσείς θεωρείτε απαραίτητο για να µην δίνεται στόχος στους διαφόρους ή
ακόµη µπορείτε να µε διαγράψετε άµεσα κοινοποιώντας το κιόλας.
Έχετε υπ’ όψιν ότι αυτό δεν το κάνω για κανέναν από εσάς παρά µόνο για τον σύλλογο
και για τον ίδιο λόγο καθυστέρησα να στείλω την επιστολή αυτή ώστε να µην επηρεαστεί
ο χορός του συλλόγου και τα πιθανά έσοδα από αυτόν.
Με τις ευχές µου για το καλύτερο προς την ΕΡΒΕ.

Ιωάννης Λαγός SV2HOA
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