7 Σεπτεμβρίου 1936: ο Ιωάννης Μεταξάς ιδρύει
την Ελληνική Ραδιοφωνία

Υπάλληλοι της Υ.Ρ.Ε. (Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών) και τεχνικοί της Telefunken μπροστά
στο κτίριο του πομπού στα Λιόσια, 1937

Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου του 1936 η κυβέρνηση του Ι. Μεταξά ίδρυσε την Υ.Ρ.Ε.
(Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών) στην Ελλάδα. Αυτό δεν ήταν μόνο ζήτημα εθνικής
υπερηφάνειας, αλλά και μέσο για την πολιτιστική διαπαιδαγώγηση της ελληνικής κοινωνίας
καθώς υπήρχε πλήθος πολιτιστικών εκπομπών. Υπήρξε οπωσδήποτε μία συμπάθεια προς
τα εθνικοκοινωνικά καθεστώτα της εποχής, αλλά το ραδιόφωνο είχε καθαρά ελληνικό
«χρώμα». Το 1936 η κυβέρνηση υπέγραψε συμβόλαιο με τη γερμανική εταιρεία
Telefunken για την κατασκευή ενός πομπού μεσαίων κυμάτων ισχύος 100 W (Watt, βατ)
στη Θεσσαλονίκη, ενός πομπού βραχέων κυμάτων 5 kW στην Κέρκυρα, και ενός πομπού
επίσης βραχέων ισχύος 20 kW στην Αθήνα. Το συμβόλαιο γρήγορα ακυρώθηκε, αλλά
αντικαταστάθηκε από ένα νέο συμβόλαιο με το οποίο η Telefunken θα εγκαθιστούσε πομπό
μεσαίων κυμάτων ισχύος 15 kW στα Λιόσια.
Στις 25 Μαρτίου 1938 ο Βασιλέας Γεώργιος Β’ εγκαινίασε τον Εθνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό
εκφωνώντας μάλιστα μέσω του σταθμού το διάγγελμά του για την Εθνική Επέτειο της
Παλιγγενεσίας. Το πρόγραμμα μετέδιδε μουσική από τη συμφωνική ορχήστρα του
σταθμού, χορωδία, ειδήσεις, και κλασική μουσική.
Η Υ.Ρ.Ε. ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας του σταθμού, η οποία ανήκε στο υπουργείο
Τύπου και Τουρισμού. Όμως ο έλεγχος γενικά των τηλεπικοινωνιών ήταν υπό την ευθύνη
του υπουργείου Συγκοινωνιών. Το 1938 επίσης ιδρύθηκες ο ραδιοθάλαμος του Ζαππείου
από όπου πλέον μεταδίδονταν οι εκπομπές.

Μερικούς μήνες αργότερα, ένα άλλο συμβόλαιο υπογράφηκε με την Telefunken για να
αυξηθεί η ισχύς του εθνικού σταθμού από 15 σε 70 kW, αλλά η ιταλική επίθεση κατά της
Ελλάδας ανέβαλε το σχέδιο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων του πολέμου, οι δύο
υπάρχοντες σταθμοί (Αθηνών-Θεσσαλονίκης) μετέφεραν νέα από το μέτωπο και
προσπαθούσαν να ανεβάσουν το ηθικό των στρατιωτών και του λαού.
Ήδη το 1940 είχαν μοιραστεί ήδη δωρεάν 60.000 ραδιοφωνικές συσκευές σε
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Για την Ιστορία η πρώτη εκφωνήτρια ήταν η
Αφροδίτη Λαουτάρη. Η Υ.Ρ.Ε. ήταν ο πρόδρομος της σημερινής Ε.Ρ.Τ. αλλά οι διαφορές
του τότε με το τώρα τεράστιες. Τότε το Εθνικό Καθεστώς της 4ης Αυγούστου με το
ραδιόφωνο ως μέσον διαπαιδαγωγούσε και ψυχαγωγούσε τον ελληνικό λαό και φυσικά
τον εμψύχωνε στο Έπος του 1940.
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