
Αυγουστίνος (Ντίνος) Νομικός.  SV1GK/ Silent Key 
Τιμής και μνήμης ένεκεν… 
 
Ο SV1GK και κατά κόσμο  Αυγουστίνος  (Ντίνος) Νομικός, γεννήθηκε το 1948 και είχε 
σπουδάσει Φυσικομαθηματικός.  Για πολλά χρόνια δίδασκε σε Γυμνάσια και Λύκεια. 
Άνθρωπος με πηγαίο χιούμορ, το οποίο όμως συνδυάζονταν με εξαιρετική ευγένεια και 
καλλιέργεια πνεύματος. 
 
Με τον ραδιοερασιτεχνισμό ξεκίνησε το 1961 σε ηλικία 13 ετών. Από φύση του ερευνητικό 
πνεύμα, είδε ένα σχέδιο στο περιοδικό  ΗΛΙΟΣ που έβγαινε εκείνη την εποχή και έφτιαξε ένα 
ραδιόφωνο γαληνίτη. 

Μετά απ αυτό αρχίζει να διαβάζει ότι σχετικό μπορούσε να βρεί και εξελίσσεται μέχρι 
το 1965 σε έναν δραστήριο SWLer. 
Το 1966 γράφεται στην Ε.Ε.Ρ. (Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών), αλλά επειδή δεν 
προχωρούσαν οι άδειες, το 1970 γράφεται και στην Ε.Ε.Ε.Ρ. (Εθνική Ένωση Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών) .  
Έτσι βρίσκεται να είναι ταυτόχρονα μέλος της Ε.Ε.Ρ. και της Ε.Ε.Ε.Ρ.  
Ιανουάριο του 1970 μέχρι και τον Ιούνιο του 1970 , σαν δραστήριος ραδιοακροατής 
βραχέων κυμάτων, παρακολούθησε ειδικά μαθήματα για κεραίες (Short Wave 
Antenna Course) , από το Radio Nederland και με υπεύθυνο τον Jim Vastenhoud .  
 

Στις  29-4-1971 πήρε την άδειά του, μετά από 
επιτυχείς εξετάσεις, με χαρακτηριστικό κλήσης  
SV1GK  και με αριθμό πτυχίου 18 . Τότε η άδεια ήταν μόνο για τις μπάντες των 40 , 
20 , 15 , 10  και 2 μέτρων . 
Έτσι λοιπόν , άρχισε τις εκπομπές από το shack του, που περιελάμβανε έναν 
πομποδέκτη HW-32A της HEATHKIT για τα 20 μέτρα, ένα πομπό AM – CW  της  
COLLINS για τα 40 μέτρα , έναν πομπό homemade AM – CW για τα 2 μέτρα και τους 
δέκτες  TRIO–9R59 και HAMMARLUND  HQ-129X καθώς και πλήθος ιδιοκατασκευών.  
 
Γνώρισε καλά και από μέσα τους δύο πρωτοπόρους μεγάλους συλλόγους. 

Είχε δε σχέσεις και με τους δύο αντιπάλους  προέδρους. 
Έτσι αρκετές φορές ήταν άμεσος μάρτυρας γεγονότων πού 
διαδραματίζονταν αφ ενός από το προεδρείο του SV1AG Γεωργίου 
Γεράρδου, μιας και ήταν επισκέπτης του «Εργαστηρίου 
Ραδιοηλεκτρολογίας» της Στοάς Πεσματζόγλου και από το προεδρείο 
του SV1DB   Ντίνου Ψιλογιάννη αφ ετέρου!… 
Τον Νοέμβριο του 1970 συμμετέχει μαζί με άλλα μέλη της ΕΕΕΡ, σαν 
χειριστής  ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στην έκθεση «Ήλεκτρον 70» 
που έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο και μετά δύο χρόνια στην έκθεση 
«Ήλεκτρον 72» πάλι μέσα από το Ζάππειο Μέγαρο. Από τότε δεν 
ξαναδόθηκε ανάλογη άδεια!  
Το 1972 συμμετέχει στην αντιπροσωπεία της ΕΕΕΡ πού συναντήθηκε 
με τον τότε Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ορέστη Γιάκα 
και συζήτησαν σχετικά με το Νομοθετικό Διάταγμα 1244 πού ήταν 
και ο πρώτος νόμος πού θα ρύθμιζε τά ραδιοερασιτεχνικά ζητήματα 
στήν Ελλάδα... 
 
Στις 20-25/4/1973 λαμβάνει μέρος στην πρώτη οργανωμένη Ελληνική DXpedition στον Άθωνα, (μαζί με Γερμανούς, 
Ελβετούς και άλλους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες) και μέ το ειδικό διακριτικό κλήσεως SV1DB/A, (5-9 Report τεύχος 54 
σελίδα 8 www.5-9report.gr). Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο του 1972, μια πρώτη δοκιμαστική dxpedition στον Άθω, με το 
ειδικό χαρακτηριστικό κλήσεως SY1MA.  (5-9 Report τεύχος114 σελ. 22 & τεύχος 65 σελ 25). 
 
Τότε γνωρίστηκε και με πολύ σημαντικούς ραδιοερασιτέχνες με τους οποίους διατηρούσε επαφές για χρόνια. Όπως με τό 
DL7FT , πού ήταν ο πρώτος σε παγκόσμιο επίπεδο που κατάφερε τον Ιούνιο του 1971 να εκπέμψει από τα Τίρανα με το 
χαρακτηριστικό  ZA2RPS και από τότε μέχρι τον θάνατό του συμμετείχε σε 40 dxpedition σε 
40 διαφορετικές DXCC countries !  
Με τον HB9KB , γνωστό και αγαπητό μέλος της Ελβετικής κοινωνίας , πού έδωσαν προς 
τιμήν του το call sign του στο ATV club του Kirchberg της Ελβετίας !  
Με τόν HB9AHL , πού έχει λάβει , μέρος σε δεκάδες dxpedition. 
Όπως και με τον DL1CU , εξέχον μέλος της D.A.R.C. καί εκδότη του Γερμανικού 
ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού QRV. Αλλά και συγγραφέας, εκτός των άλλων, και των 
βιβλίων «Ham’s Interpreter και Geshichte des Amateurfunks 1909-1963».  
Είχε δε ο SV1GK Ντίνος συχνή επικοινωνία, με τον εγγονό του DL1CU, που ήταν ο 
Αντιπρόεδρος της Merrill Lynch στην Νέα Υόρκη, μιάς και τον βοήθησε στην συγκέντρωση 
στοιχείων, προκειμένου να γίνει ένα μουσείο – αφιέρωμα στον παππού του , DL1CU .  
Στις 15- 11-1973 ο SV1GK γίνεται μέλος της  International Short Wave League . 
Παράλληλα συνεργάζεται με το περιοδικό  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΝΕΑ , και γράφει πληθώρα 
άρθρων τόσο σε θεωρητικά θέματα (SSB - θεωρία και πράξη), όσο και σε 
ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές όπως πομπούς , δέκτες , μεταλλάκτες συχνότητας και άλλα. 
 
Στα τέλη του 1973 μαζί με άλλους ραδιοερασιτέχνες δημιουργούν έναν νέο σύλλογο στο 
Πειραιά με το όνομα «Πειραϊκή Ένωση Ραδιοερασιτεχνών», με την υπ’ αριθμ. 427/73 απόφαση του Πρωτοδικείου 
Πειραιά . 
Τα πρώτο Δ.Σ. ήταν : Πρόεδρος  Ντίνος Νομικός-SV1GK , Aντιπρόεδρος  Θεόδωρος Αστυφίδης-SV1HK , Γεν. Γραμματέας  
Κώστας Χατζημαλής-SV1HR , Ταμίας  Κώστας Γρανιτσιώτης-SV1GO και μέλη οι Θανάσης Ταλαβέρος (αργότερα SV1JO) 
και Ουρανία Αστυφίδου (αργότερα SV3GLS) . 
 



 
 
Όμως η κατάληψη του βορείου τμήματος της Κύπρου από τον τουρκικό στρατό και η 
επιστράτευση του 1974 για μακρό διάστημα βασικών μελών του ΔΣ ανέστειλαν την 
λειτουργία της Π.Ε.Ρ.  
 
 
Στις 25-6-1990 καταφέρνει , μαζί με ελάχιστους άλλους να πάρει άδεια για δοκιμαστικές 
εκπομπές στους 50-52 Mc/s . Μία μπάντα που τότε την έδιναν για πρώτη φορά στους 
Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες με το σταγονόμετρο .  
Όλα αυτά τα χρόνια είχε αποκτήσει δεκάδες ραδιοερασιτεχνικά διπλώματα από όλες τις 
Ηπείρους. Παρόλα αυτά εξακολουθούσε και ήταν ένας φανατικός SWLner. Τον γοήτευε να 
ακούει και να αποκωδικοποιεί τά Beacons αλλά και εξακολουθούσε να κυνηγά μακρινούς 
μικρούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στα MW και στα LWs. Όμως η ελληνική 
ραδιοερασιτεχνική πραγματικότητα τον απογοήτευε και σταδιακά απομακρύνονταν από το 
χόμπι. 
 

 
«…Αυτό πού με θλίβει, έλεγε συχνά σε συζητήσεις, είναι η ανύπαρκτη διάθεση των συναδέλφων να 
διαβάσουν για να πλατύνουν τις γνώσεις τους, αλλά κύρια ο άκρατος εγωισμός, η αρχομανία και ο διχασμός 
πού επικρατεί μεταξύ τους…». 
 
Αρθρογράφησε σε μεγάλο αριθμό τευχών στο διαδυκτιακό περιοδικό 5-9 Report (www.5-9report.gr).  
Από τον Απρίλιο του 2006 τεύχος 53 και μέχρι το τεύχος 114 τον Μάιο του 2011 έγραφε την εξαιρετική σειρά  μεστών 
και κατανοητών άρθρων με τον τίτλο: «Περί κεραιών».  
Τά άρθρα του αυτά όπως και πολλά άλλα πού συλλέγονται από διάφορες πηγές ταξινομούνται και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Aegean DX group όπως άλλωστε και ο ίδιος επιθυμούσε. 
Ο SV1GK Ντίνος, μοίραζε απλόχερα τις γνώσεις του. Παρόλα αυτά βλέποντας ότι οι έριδες μεταξύ των ραδιοερασιτεχνών 
εξακολουθούν ακόμη και σήμερα, με πίκρα έλεγε:  
 
«…Δυστυχώς, ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων είναι οι ίδιοι οι Έλληνες , γιατί δεν βλέπουν τι έχουν 
επιτύχει οποτεδήποτε ήταν μονιασμένοι, αλλά λες και υπάρχει κάποιο αόρατο χέρι που τους βάζει να σπάνε 
ότι συνεκτικό κρίκο τους ενώνει, τους αποδιώχνει από τις ψυχές τους την αγάπη και προβάλλει την φρικαλέα 
μορφή του μίσους . 
Αυτό το φριχτό φάσμα το γνωρίζουμε και το έχουμε ζήσει στο πετσί μας εμείς οι Έλληνες περισσότερο από 
κάθε άλλον λαό, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα . 
Ειδικά  στην ραδιοερασιτεχνική μας οικογένεια, που δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, αυτά τα πράγματα δεν 
έχουν θέση …… άλλωστε  αυτά που έχουμε να μοιράσουμε μεταξύ μας είναι περισσότερα από αυτά που 
έχουμε να χωρίσουμε…».  
 
Έφυγε στις 12 Αυγούστου του 2015, σε ηλικία 67 ετών…   
Ο SV1GK Ντίνος Νομικός, έφυγε νωρίς και είχε ακόμη τόσα πολλά να πεί… 
Κόσμησε με την παρουσία του τον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισμό και μας τιμούσε όλους… 
Το καινό πού άφησε είναι πραγματικά δυσαναπλήρωτο… 
Εμείς στο Aegean DX group θα τον θυμόμαστε… 
Έμπρακτη ενέργεια για να παραμείνει ένα μέρος των όσων γνώσεων μοιράστηκε όλα αυτά τά χρόνια μαζί μας είναι, να 
συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τά κείμενά του και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του γκρούπ, κάτι 
το οποίο και ο ίδιος επιθυμούσε. 
 
                                                                                                         
                                                                                                                            de Aegean DX group  
 
 
 
Αμέσως στις αναδυόμενες ενότητες ακολουθούν όλοι οι τύποι κεραιών σε σειρά.  
Άς δώσουμε λοιπόν τον λόγο σε εκείνον… 


