
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

  Αθήνα, 16/02/2022 

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισας 

  

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 
 Τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη 
  Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

ΘΕΜΑ:  «Αδιευκρίνιστες συνέπειες από την κατάργηση της ραδιοφωνικής εκπομπής 
από τα βραχέα ραδιοκύματα» 

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 
 

Ανάμικτα και μάλλον λυπηρά συναισθήματα προκάλεσε, τόσο σε εμάς, όσο και στο 
πανελλήνιο η απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ να σταματήσει την ραδιοφωνική εκπομπή από τα 
βραχέα ραδιοκύματα, στο τέλος του προσεχή Μαρτίου. Η προηγούμενη εκπομπή ήταν 
αφιερωμένη στο διεθνές πρόγραμμα της ΕΡΤ, το οποίο αναμετέδιδε ειδήσεις, 
ενημερωτικές εκπομπές και ελληνικού περιεχομένου θεματολογία σε 11 γλώσσες. Η 
εκπομπή από τα βραχέα ήταν το μεγαλύτερο σε εμβέλεια ελληνικό ραδιόφωνο, στο 
πρόγραμμα του οποίου απηχεί ο εθνικός μας ύμνος, με απήχηση στα Βαλκάνια και στη 
Μεσόγειο, όπου ο ελληνισμός είχε και έχει ρίζες. Σημειωτέο ότι, όπως αναφέρουν σε 
ανακοίνωσή τους της 8/2/2022, οι εκπρόσωποι της «ΠΟΣΠΕΡΤ», οι εκπομπές των 
βραχέων απευθύνονται στην Ομογένεια ανά τον κόσμο, η οποία, χωρίς αυτή την 
επικοινωνία από ραδιοφώνου, αποξενώνεται από την πατρίδα μας, ακόμα περισσότερο. 
Μια ένδειξη για το ότι η παρούσα κίνηση στερείται μακρόπνοου σχεδιασμού, είναι η 
παραπομπή του όλου ζητήματος στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας, προκειμένου να κρίνουν οι πολιτικές τους ηγεσίες, το αν είναι σκόπιμη ή όχι η 
αξιοποίηση της τεχνικής αυτής υποδομής για ραδιοφωνική εκπομπή.  

Η «ΠΟΣΠΕΡΤ», στην παραπάνω αναφερόμενη ανακοίνωσή της, στις αρχές του τρέχοντα 
μήνα, είχε τονίσει ότι ήταν αναγκαία, όχι η κατάργηση, αλλά ο εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων της εκπομπής των βραχέων ραδιοεκπομπών. Η τελική επιλογή της 
πολιτικής ηγεσίας, όμως, παραπέμπει μόνο σε μια προσπάθεια υπονόμευσης της 
αναμετάδοσης του προγράμματος της «Φωνής της Ελλάδας», που κυρίως αναπαράγουν 
οι βραχείες ραδιοεκπομπές, ενώ καταγγέλλονται από την «ΠΟΣΠΕΡΤ» η υπολειτουργία 
και η υποστελέχωση και η εν γένει απαξίωση των υποδομών της εκπομπής των βραχέων. 
Ιδιαίτερα ανησυχητική, περαιτέρω, είναι η καταγγελία των στελεχών της «ΠΟΣΠΕΡΤ» για 
την διακινδύνευση της δημόσιας περιουσίας. Η αποξήλωση του εξοπλισμού αναμετάδοσης 
των βραχέων ραδιοκυμάτων από τους χώρους των εγκαταστάσεων, εντός των οποίων ο 
εν λόγω εξοπλισμός λειτουργούσε, στο Κέντρο Εκπομπής της Αυλίδας, εγείρει εύλογες 
απορίες για το ποια θα είναι, σε επόμενο στάδιο, η διαχείριση των εκτάσεων που 
καταλάμβαναν οι σχετικές υποδομές. Η εμπλοκή, δε, ιδιωτών στην μέχρι πρότινος 
λειτουργία των εκπομπών από τα βραχέα ραδιοκύματα προκαλεί έντονες ανησυχίες για το 
ενδεχόμενο μιας υπό περίεργους όρους παραχώρησης της χρήσης αυτών των χώρων σε 
ιδιώτες, την στιγμή, που ως δημόσια περιουσία, όφειλε να αξιοποιηθούν υπέρ των πολιτών 
και της τοπικής κοινωνίας. 
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Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,       

 

 

 

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:  

 

1. Για ποιους λόγους επιλέχθηκε η πολιτική λύση της πλήρους κατάργησης των εκπομπών 

από τα βραχέα ραδιοκύματα, αντί του εκσυγχρονισμού τους, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, 

από την στιγμή που οι εν λόγω εκπομπές ήταν ανέκαθεν και συνεχίζουν να είναι ένας 

σοβαρός επικοινωνιακός συνδετικός κρίκος της Ομογένειας με την πατρίδα μας; 

 

2. Ποιες είναι οι προθέσεις σας για την αξιοποίηση των εκτάσεων, εντός των οποίων, μέχρι 

πρότινος αναμεταδιδόταν το πρόγραμμα της «Φωνής της Ελλάδας» από τις εκπομπές των 

βραχέων ραδιοκυμάτων; Σκοπεύετε να παραχωρήσετε την χρήση των ανωτέρω σε ιδιώτες 

ή να τις αξιοποιήσετε υπέρ των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας; 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

  




