Vážení radioamatérští přátelé,
jsem mnich Iakovos ze Svatého kláštera Koutloumousiou z hory Athos, držitel amatérské radiové volací značky
SV2RSG. Dovoluji si vás kontaktovat a uvést na pravou míru zprávy, které se šíří jako sporadické zvěsti o
Mount Athosu, mnichu Apollovi a mně ve spojení s otázkou radioamatérských aktivit.
Mým jediným cílem a záměrem je poskytnout objasnění na základě známých skutečností a čísel. Pokud jde o
moji způsobilost jako radioamatéra, existují příslušné úřední záznamy na úřadech státní správy v Soluni, ale
také na příslušném ministerstvu v Athénách, pro kohokoli, kdo má zájem o přístup, ověření a další úkony,
stejně jako relevantní doprovodný fotografický materiál, který byl v různých časových obdobích veřejně
vystaven.
Co se týče předmětu radioamatérské licence držitele mnicha Apolla (SV2ASP), ať už je licencován Svatým
společenstvím (řecky Hiera Koenotes) na horu Athos pro radioamatérské vysílání, rád bych objasnil
následující: Svatá komunita o toto nikdy neprojevila jakékoli známky zájmu, a to až do nedávné doby, před 4
lety.
Jediné povolení udělené zesnulému požehnanému mnichu Apollovi bylo pro rádiovou výstražnou komunikaci
(týkající se přírodních katastrof i jiných závažných nebezpečí, plynoucích z životního prostředí) s cílem
poskytnout širší informace o místní situaci, a tím vyvolat reakci a podporu v boji o omezení a zmírnění
následků těchto katastrof. Na druhé straně to bylo právě vypuknutí ničivých požárů na hoře Athos se strašnými
katastrofickými následky, které poskytly důvod k pozitivnějším postojům k uvedeným radioamatérským
aktivitám.
Ve skutečnosti však nikdy neexistovalo povolení pro radioamatérské soutěže nebo každodenní radioamatérské
vysílání, ani se nejednalo o obavy v zájmu Svatého společenství zabývat se touto otázkou, protože Svatá
komunita se tehdy zabývala a stále zabývá mnohem vážnějšími a důležitějšími otázkami skutečné podstaty,
které je třeba řešit, než otázky související s jediným mnichem a jeho individuální činnosti.
Říkám „individuální činnost“, protože klášter, k němuž patřil mnich Apollo, o takové akce nepožádal a jako
takový nepředložil oficiální klášterní žádost. To se dále projevilo úplným ignorováním činnosti mnicha Apolla
Svatou komunitou, ale také nevědomostí Svaté komunity o definici, zásadách, účelu a klíčových funkcích
amatérského rádia.
Jen tato skutečnost je odpovědí těm, kteří se dovolávají vydávání licencí a koncesí. To je také důvod, proč
mnich Apollo udržoval rádiové spojení mezi Soluní, která byla trvalým stanovištěm značky SV2ASP a značkou,
doplněnou „/A“ na hoře Athos (jak to vyžadovaly předpisy).
Svatá komunita tedy o tom neměla žádné oficiální informace od osob, které se toho přímo účastnily a jichž se
to dotýkalo a považovalo tedy radioamatérskou činnost (Ham Radio) za pojem, odporující tradici a
nesouvisející s monasticismem a jeho vlastní tradicí. To v době, kdy je Mount Athos ohromen a zaplaven
neustálým používáním internetu, YouTube, e-mailu, sociálních médií, aplikací pro mobilní telefony a všech
ostatních nejnovějších bezdrátových technologií a služeb.
Přestože lidé dnes říkají „mobilní“ a mají na mysli „mobilní telefon“, je zamýšleným správným pojmem
skutečně „radio“ (frekvenční telekomunikace). Snažil jsem se velmi intenzívně vysvětlit, objasnit a informovat
Svatou epistázii - Svatý dozorčí výbor Společenství (řecky Hiera Epistasia) - o otázce „Ham/Amateur Radio“, v
době, kdy mě svatý Klášter Koutloumousiou poslal jako člena své delegace ohledně klášterního požadavku na
instalaci radioamatérské stanice.
Delegace Koutloumousiou se skládala z mnicha Iakova (SV2RSG), jako zástupce Svatého kláštera, mnišského
řidiče a jednoho dalšího mnicha, kteří byli přítomni při naší prezentaci a účastnili se celého procesu

projednávání mnišské žádosti. Zástupci Svaté epistázie Svaté komunity na hoře Athos byli Svatým
protepistátem a dalšími dvěma klášterními epistaty (supervizory). Ihned se zjevně ukázalo, že Svatý protepistát
a klášterní epistáty nemají věrohodně žádné předchozí ani současné znalosti o tom, co je Ham radio obecně,
jeho výhody a jak to funguje. Navzdory mému osobnímu pokusu vše podrobně vysvětlit, vyplnit jakékoli
mezery nebo odpovědět na případné dotazy, nebyl bohužel nikdo přesvědčen o užitečnosti tradičního
amatérského rádia, ne proto, že nebyli přesvědčeni na základě odůvodnění a argumentace, ale protože k
jednání s tímto subjektem neexistovala dostatečná dispozice.
Naopak, v odpovědi na naši prezentaci jsem se setkal s mnoha negativními poznámkami a kritikou mnicha
Apolla a jeho radioamatérských aktivit, které bych nikdy nezveřejnil kvůli respektu a úctě k zesnulému bratru
mnichu Apollovi. Při mnoha příležitostech se mi dokonce dostalo pokárání, urážek a pomluv od přátel mnicha
Apolla a dalších radioamatérů, většinou anonymních.
Výše zmíněné rozhodně nemělo být obviněním kohokoli, jen musím přiznat pravdivost existujícím
skutečnostem a událostem, ke kterým došlo mezi lidmi, se kterými zápasíme, v našich slabostech, vášních a
sobectví, během našeho společného duchovního boje. V dnešní době však v Mount Athosu procházíme
obdobím úplného rádiového ticha a příslušných činností, a to z důvodu prokazatelné nevědomosti a
částečného nezájmu o radioamatérskou činnost ze strany Svaté komunity (kvůli tolika dalším důležitějším a
naléhavějším otázkám, vyžadující naši pozornost), máme příležitost podat odvolání.
V postavení mnicha Svatého hory Athos a zároveň radioamatéra vyzývám vás a všechny ty, kteří milují Mount
Athos a tradici amatérského rádia, aby se připojili k našim srdcím a hlasům zasíláním dopisů nebo e-mailů
podpory v duchu úcty ke Svaté komunitě, modlit se a žádat o přehodnocení stanoviska v této záležitosti a
udělení jejich laskavého povolení k instalaci rádiových komunikačních stanic, nikoliv jednotlivým mnichům,
ale všem svatým klášterům, které si přejí nainstalovat a provozovat takové zařízení (po rozhodnutí Výboru pro
kláštery a Rady starších) jmenováním rádiového operátora - mnicha, odpovědného za řádnou funkci stanice,
podle mezinárodně zavedených i domácích standardů a pokynů, telekomunikačních pravidel a předpisů. Sláva
Bohu a našemu Pánu Spasiteli Ježíši Kristu za všechno! V duchu lásky Ježíše Krista ke všem.
mnich Iakovos Koutloumousianos, SV2RSG

