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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ  ——> 

Οι διασυλλογικές συνεργασίες 
µεταξύ όµορων 
Ραδιοερασιτεχνικών περιοχών 
στην ευρύτερη περιοχή του 
Αιγαίου είναι κάτι που σιγά-
σιγά αρχίζει να µεγαλώνει. Το 
παράδειγµα των περιοχών 
SV5-SV9 είναι κάτι που 
µπορεί εύκολα να ευδοκιµήσει 
και µεταξύ άλλων περιοχών 
µε σκοπό την αδιάλειπτη 
ξεύξη όσο το δυνατόν 
περισσότερων σταθµών. 

Αυτό που δεν έχουµε ακόµη 
κάνει αλλά βρίσκεται σε καλό 
δρόµο σαν ιδέα είναι η από 
κοινού εγκατάσταση ενός 
αξιόπιστου τεχνικά και 
λειτουργικά αναµεταδότη 
φωνής σε τέτοιο σηµείο στο 
Αιγαίο που µόνος του ή και µε 
εναλλακτικές ζεύξεις να µπορέσει να φτιάξει µια επικοινωνιακή οµπρέλα 
στην µπάντα των 2 µέτρων φέρνοντας πιο κοντά τους Ραδιοεραιτέχνες 
των περιοχών µας. 

∆υστηχώς η ελπίδα κάποιων Ραδιοερασιτεχνικών Ενώσεων που είχε 
στηριθχεί στην υπόσχεση του Υπουργείου «περί χορήγησης 10 και πλέον 
αναµεταδοτών» έχει σβήσει και ότι είναι να γίνει θα γίνει µε την 
«ιδιωτική πρωτοβουλία» των Ενώσεων µας. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει µια εκ' βάθρων αναµόρφωση των υπαρχόντων 
τοπικών δικτύων και την εναρµόνισή τους όπου υπάρχει δυνατότητα µε 
το νέο σχεδιασµό. Ήδη η ιδέα αντιµετωπίζεται σοβαρά από 3-4 
Ραδιοερασιτεχνικές Ενώσεις (σε ανεπίσηµη βάση) και ίσως το ερχόµενο 
καλοκαίρι να υπάρξει αποτέλεσµα  αν όλα πάνε καλά. 
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Τεύχος Τεύχος 2424ο ο 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20032003  

JOTA-JOTI 2003 ... 

Εκλογές ΕΡ∆ …. 

ICOM  D-star …. 

Εξετάσεις SV9 …. 

Ψαρέψαµε …. 

Αφιερωµένο …. 

Ξέρετε ποιος; ….. 

∆ιαβάστε σε αυτή ∆ιαβάστε σε αυτή 
την έκδοση:την έκδοση:  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδετε µη-
νιαία και µπορειτε να το 
βρείτε στην ιστοσελίδα 

µας (www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)
το αργότερο στις  

10 κάθε µήνα. 
 
• Αν θέλετε να στείλετε 
κείµενο µπορείτε να το 
συντάξετε σε WORD ή 
απλό κείµενο και να το 
στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον µια εβδο-
µάδα πριν το τέλος του 
µήνα για να δηµοσιευ-
θεί στην επόµενη 
έκδοση. 



DXDX  νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο  
 

Λαµπρές συµµετοχές και 
φέτος από τις περιοχές 
µας στον µεγάλο διαγω-
νισµό CQ WW SSB Con-
test. Παρά την γενικότε-
ρη γκρίνια για έλλειψη 
διάδοσης όλοι οι συµµε-
τέχοντες από τις περιο-
χές µας τα πήγαν αρκετά 
καλά και ίσως κάποιους 
να τους δούµε και ψηλά 
στις βαθµολογίες.  

Από την Κρήτη το δυνα-
τό team του J49Z. Από 
τη Ρόδο ο SV5AZP (µε 
βοηθούς τους SV5FRD 
και τις XYL SV5BON & 
V5FRB) και από το club 
της Ένωσης µε διακριτικό 

SV5RDS ο Στάθης 
SV1DKL (που σύντοµα 
θα έχει αλλάξει σε 

SV5DKL).               
Άντε και του χρόνου  Άντε και του χρόνου  Άντε και του χρόνου  

παιδιά !!παιδιά !!παιδιά !!   

CQ WW 2003CQ WW 2003CQ WW 2003   

Εκλογές  Ε.Ρ.∆.Εκλογές  Ε.Ρ.∆.Εκλογές  Ε.Ρ.∆.   

     DX      DX      DX νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο   

VIETNAM 3W 

O Eddy Visser, XV9DT θα τον ακούσετε και φυσικά εάν µας αφήσει η 
διάδοση θα λειτουργήσει ως 3W22S µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, φυσικά 
υπάρχει και µια σελίδα. http://www.qsl.net/3w22s/logs  

 

Balearic Islands  

Laci HAΡL, ο Zsolt HA6PS, ο Tibor HA6ZV και Sanyi HA7JJS θα είναι 
ενεργοί ως EA6/homecall/p από τις Βαλεαρίδες Νήσους (ΕΕ- 004) στις 
2-9 Νοεµβρίου και φυσικά θα κάνουν και τις διακοπές τους (το τερπνόν 
δια του ωφελίµου) 

 

EUROPE ISL. 

Dany F5CW, Eric F5JKK, Phil F5PHW, oTR8SA, ο Stephane F5KIN, ο 
Freddy FΟRO, F0CRS και ο Ντάνιελ/F1IWH είναι οι χειριστές για το 
DXpedition στο νησί της Ευρώπης που σχεδιάζεται τώρα για να πραγ-
µατοποιηθεί από τις 24 Νοεµβρίου µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου. Προγραµ-
µατίζουν να λειτουργήσουν σε 160-6 µέτρα SSB, CW και RTTY µε τρεις 
σταθµούς (ένας για το CW, ένας για SSB και ένας για ψηφιακούς και 6 
µέτρα). Οι ζητούµενες κλήσεις είναι TOΚ και TO4WW (τα τελευταία που 
χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού CQ WW DX CW). 
Οι προτεινόµενες συχνότητες, καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες, 
είναι διαθέσιµες σε  http://europa2003.free.fr/europa_2003-e.htm  

 

LIECHTENSTEIN 

O HB0/HA0HW/p (Laci), HB0/HA4DX/p (Tomi) και HB0/HA4XG/p 
(Geza) θα βρίσκονται στο Λιχτενστάιν στις 2-10 Νοεµβρίου. Θα είναι 
ενεργοί σε 160-10 µέτρα CW, SSB και RTTY. QSL κάρτες στους ίδιους. 

 

HAITI 

O Manfred DK1BT, Hans DL7CM, ο Juergen DL7UFN και Sid DMΐYO θα 
λειτουργήσουν ως 4V200YH από την Αϊτή (NA- 096) από τις 28 Ιανου-
αρίου µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Θα έχουν τρεις σταθµούς σε 160-6 
µέτρα CW, SSB, RTTY, PSK και SSTV. QSL µέσω DL7CM. 
http://www.qsl.net/dl7cm/haiti2.htm  

 

PERU   

O F6BUM (http://www.f6bum.fr.st) θα είναι ενεργό στο CW, SSB και 
RTTY από το Περού από τις 5 Νοεµβρίου µέχρι τις 5 ∆εκεµβρίου. Στις 
17-21 Νοεµβρίου θα λειτουργήσει από το νησί Suasi στη λίµνη Titicaca. 
QSL κάρτες στον ίδιο. 

   

ΠΟΛΛΑ 73 ΣΚΟΤΗΣ ∆ΡΟΣΟΣ E-mal: sv5cjn@yahoo.com 

Με αργοπορία 2 µηνών 
θα γίνουν τελικά οι 

εκλογές για το νέο ∆.Σ. 
της Ε.Ρ.∆. Ο χρόνος 
διεξαγωγής των 
εκλογών θά είναι 
κάπου στο πρώτο 
δεκαήµερο του 
∆εκέµβρη, αν δεν 

υπάρξει άλλη αναβολή.  
kαλώς εχόντων των 
πραγµάτων η σύνθεση 
του νέου ∆.Σ.  θα 
ανακοινωθεί στο 
επόµενο τεύχος του 

"555---9report9report9report". 
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Το τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε Οκτώβρη, όλοι Πρόσκοποι στον κόσµο οργανώνουν µία παγκόσµια 
συνάντηση στον αέρα (Jamboree On The Air ) JOTA µε ραδιοτηλέφωνα στα βραχέα και στα FM, που 
γίνεται τώρα και 46 χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια γίνεται συνάντηση και στο internet (Jamboree 
on the internet) JOTI.  

    Εφέτος οι Πρόσκοποι της Καλύµνου πήραν µέρος 
σε αυτή την παγκόσµια συνάντηση µε ζωντανή πα-
ρουσία στο ύπαιθρο (σε σκηνές) µπροστά από το 
∆ηµαρχείο, µε τα µηχανήµατα επικοινωνίας του ρα-
διοερασιτενικού σταθµού SV5DZX  του κ. Καραΐ-
σκου Γεωργίου, διπλωµατούχου ραδιοερασιτέχνη 
και Αρχηγό του 1ου Συστήµατος Προσκόπων Καλύ-
µνου, ως επίσης και τον υπολογιστή του Αρχηγού 
1ης Οµάδος Προσκόπων Τρικοίλη Σεβαστού για το 
internet. 

    Πήραν µέρος στην δράση αυτή 80 Πρόσκοποι και 
των 2 Συστηµάτων το Σάββατο 18 και Κυριακή 19 
Οκτ.03. Στο Πρόγραµµα είχαµε ενηµέρωση όλων 
για την εκδήλωση αυτή, πολλά παιχνίδια για τα παιδιά, εκπαίδευση στα σήµατα µορς, και σήµατα 

δια βραχιόνων. Εκκλησιασµό την Κυριακή το πρωί, και 
πολλές επαφές µε άλλες οµάδες σε άλλες χώρες, όπου 
κάναµε γνωστή την Κάλυµνό µας σε όλο τον κόσµο. 
Επαφές µε Αυστραλία, Ολλανδία, Γερµανία, Ουγγαρία, 
Κύπρο, Μαγιόρκα, Ιταλία, Ιαπωνία, Καζακστάν, Ινδία, 
Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Τουρκία, Πολωνία, Οµάν, 
Σικελία, και πολλές Οµάδες από Ελληνικές Πόλεις. 

    Συνοµίλησαν µε πολλές οµάδες µέσω internet και τα 
παιδιά έζησαν µοναδικές στιγµές φιλίας, γνωριµίας, και 
επικοινωνίας µε τον κόσµο έξω από τα σύνορά µας. 

    Ευχαριστούµε όλους όσους µας βοήθησαν ηθικά και 
οικονοµικά για την δράση αυτή όπως τον ∆ιοικητή του 

542 Συντάγµατος της Καλύµνου για την παραχώρηση των 2 σκηνών, τον ∆ήµαρχο Καλυµνίων για 
την προσφορά τηλεφωνικής γραµµής για το internet και ηλεκτρικό ρεύµα, τον κ. Νοµικάριο ∆ηµή-
τρη για την προσφορά ηλεκτρολογικών υλικών, τον κ. Καραβοκυρό Μιχάλη Λατόµο για προσφορά 
τροφοδοσίας της νυχτερινής βάρδιας, τον κ. ∆ηµήτρη Ροδίτη για την εθελοντική του βοήθεια στο 
στήσιµο των κεραιών και µηχανηµάτων, τον κ. 
Μανώλη Καραγεωργίου για την προσφορά µηχα-
νήµατος Βραχέων για QRP  και καφέδες από το 
κατάστηµά του ΣΤΟΑ για την νυχτερινή βάρδια, το 
Λύκειο Ελληνίδων για προσφορά ηλεκτρικού ρεύ-
µατος, και όλους εκείνους τους ανώνυµους κα-
λούς µας φίλους που µας βοηθούν µε όποιο τρόπο 
µπορούν. 

    Οι γονείς των Προσκόπων είναι πολύ τυχεροί 
γιατί τα παιδιά τους ζουν καθηµερινά την οργανω-
µένη σωστή απασχόληση των παιδιών τους στον 
Προσκοπισµό, που τόσο ανάγκη την έχουν και δεν 
µπορείς να την βρεις εύκολα τις ηµέρες που ζού-
µε. 
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Το D-star σαν ιδέα 
έχει ξεκινήσει στην 
Ιαπωνία το 1998 µε 
την ενθάρρυνση από 
το Ιαπωνικό Υπουργεί-
ο Επικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων και υ-
λοποιήθηκε από το 
τεχνικό team της Ια-
πωνικής Ένωσης Ρα-
διοερασιτεχνών και 
την ICOM. 

Η βασική ιδέα του D-
star είναι ο συνδυα-
σµός αναλογικής και ψηφιακής επικοινωνίας µέσα από το ίδιο δίκτυο και  διαδικτύωση µέσω 
ίντερνετ µε άλλες περιοχές που χρησιµοποιούν το ίδιο ή συµβατά δίκτυα. Το κάθε τοπικό δίκτυο  θα 
µπορεί να λειτουργεί µε βάση ένα αναµεταδότη ο οποίος θα 
µπορεί να εργάζεται σε δύο επίπεδα αµφίδροµης επικοινωνίας.  

Το πρώτο επίπεδο είναι DATA (µε όλες τις δυνατότητες του πρω-
τοκόλλου TCP/IP όπως το γνωρίζουµε έως τώρα), και το  δεύτε-
ρο επίπεδο θα κάνει διεξαγωγή ραδιοτηλεφωνίας µε ψηφιοποιη-
µένη φωνή.  

Κάθε µικτός κόµβος (Data-Digital Voice), θα συνδέεται µέσω 
µικροκυµατικής ζεύξης µε το πλέον γειτονικό του ή µέσω 
ίντερνετ µε άλλους κόµβους οπουδήποτε. Οι ταχύτητες που θα 
εργάζονται οι µικτοί αυτοί κόµβοι θα είναι αρκετά γρήγορες. 

Κάθε χρήστης θα έχει ένα register IP address στο απόλυτα ψη-
φιακό πλέον µηχάνηµά του (είτε φορητό είτε mobile-base)  ο-
πότε καταλαβαίνουµε εύκολα τις τεράστιες δυνατότητες που 
δηµιουργούνται.  

Το D-star εργάζετε πειραµατικά στην ευρύτερη περιοχή του Τό-
κυο και οι Ιάπωνες συνάδελφοι δηλώνουν κατενθουσιασµένοι. 

Σίγουρα είµαστε στην αυγή µιας νέας εποχής για τον Ραδιοερα-
σιτεχνισµό αλλά η εισβολή πολών computerized δυνατοτήτων  

 

µπορεί τελικά να κάνει την υπερτεχνολογία 
αποκρουστική για τον µικρό και µέσο χρή-
στη.  

Μένει να δούµε αν η ψυχρές ψηφιακές φω-
νές (βλ EchoLink) θα µπορέσουν να γοητεύ-
σουν µαζί µε τα υπόλοιπα καλούδια που θα 
κουβαλούν τους Ραδιοερασιτέχνες για να τα 
υιοθετήσουν. 

  Ο ψηφιακός ποµποδέκτης της ICOM για χρήση D-star 
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 Έρχεται το νέο Microsoft Office System  

 

 Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2003 κυκλοφορεί στην παγκόσµια αγορά 
και ταυτόχρονα στην Ελλάδα το νέο Microsoft Office System. Η 
ανακοίνωση αυτή πραγµατοποιήθηκε στην παρουσίαση που έγινε 
από τη Microsoft Ελλάς. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
προγραµµάτων, servers και υπηρεσιών. Το νέο Microsoft Office 
System είναι η πιο ισχυρή και σηµαντική σειρά επιχειρηµατικών 
προγραµµάτων παραγωγικότητας και λύσεων της Microsoft για τις 
επιχειρήσεις. Αποτελεί µια σηµαντική εξέλιξη: ∆εν πρόκειται πλέον 
για ανεξάρτητες εφαρµογές επιφάνειας εργασίας (τα γνωστά δηλα-
δή Word, Excel, Outlook) αλλά για ένα, ολοκληρωµένο σύνολο που 
ενσωµατώνει προγράµµατα, servers και υπηρεσίες µε σκοπό να 
συνδέσει ανθρώπους και πληροφορίες, έτσι ώστε οι επιχειρηµατικές 
διαδικασίες να γίνουν ευκολότερες, αποτελεσµατικότερες και πιο οικονοµικές. Η φιλοσοφία του νέου Microsoft 
Office System στόχο έχει την εξέλιξη της γνώσης σε αποτέλεσµα και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

-Να παρέχει άµεση πρόσβαση στην πληροφορία για όλους τους εργαζόµενους.  

-Να κάνει αποτελεσµατικότερη την οµαδική συνεργασία. 

-Να διευκολύνει και απλουστεύει τη διαχείριση των διαδικασιών. 

-Να παρέχει στους χρήστες την εξελιγµένη µορφή των οικείων προγραµµάτων που θα τους βοηθήσουν να 
δουλέψουν παραγωγικότερα και να διακριθούν στην εταιρία τους 

 

 Έφυγε ο αληθινός Τζέιµς Μποντ  

 

  Ένας Βρετανός ήρωας πολέµου, που έχει θεωρηθεί ότι αποτέλεσε το πρότυπο του ήρωα που ενέπνευσε τον 
Ίαν Φλέµινγκ να δηµιουργήσει το θρυλικό πράκτορα Τζέιµς Μποντ, πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Ο πρώην πλω-
τάρχης του Βασιλικού Ναυτικού, Πάτρικ Ντάλζελ Τζοµπ, γνωρίστηκε µε το συγγραφέα του Τζέιµς Μποντ, Ίαν 
Φλέµινγκ, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Τότε, ο Ντάλζελ Τζοµπ είχε εκτελέσει µε επιτυχία 
πολυάριθµες επικίνδυνες αποστολές, ενώ είχε διεισδύσει επανειληµµένα στις γραµµές του εχθρού. Σύµφωνα 
και µε την εφηµερίδα Guardian, ο Ντάλζελ Τζοµπ ήταν η πηγή έµπνευσης του Φλέµινγκ παρά το γεγονός ότι ο 
ίδιος ποτέ δεν είχε παραδεχθεί ότι είναι ο πραγµατικός Μποντ. 

  
 Η super γιαγιά  

 

 Μια 81χρονη γυναίκα είχε ήδη δώσει 5 φορές για το δίπλωµα οδήγησης, αλλά και τις 5 κόπηκε. Αυτό όµως 
δεν την πτόησε καθόλου και γεµάτη αποφασιστικότητα, επιχείρησε για έκτη φορά να περάσει το τεστ και να 
πάρει το πολυπόθητο δίπλωµα. Ούτε όµως αυτή τη φορά τα πράγµατα πήγαν καλά, καθώς η εξέταση αποδεί-
χθηκε άκρως επεισοδιακή. Λίγα µόλις µέτρα αφότου είχε βάλει µπρος, η γιαγιά τα έκανε θάλασσα και κάτω 
από αδιευκρίνιστες µέχρι στιγµής συνθήκες, κατάφερε να στείλει το αυτοκίνητο για... µπάνιο! Με άλλα λόγια, 
το έριξε σε ένα ποτάµι, ευτυχώς αρκετά ρηχό. Η ηλικιωµένη γυναίκα και ο εξεταστής κατάφεραν να ξεπερά-
σουν το σοκ και να βγουν από το αυτοκίνητο, χωρίς κανείς τους να πάθει το παραµικρό. Όσο για την αστυνο-
µία που έφθασε στην περιοχή, δεν κατάφερε να βγάλει άκρη και να καταλήξει στο ποιος έφταιγε. Άραγε θα 
δοκιµάσει και για 6η φορά ; 

 

  Τεχνολογικός εθισµός  

 

 Όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποκύπτουν σε πολλών ειδών «τεχνολογικούς εθισµούς», µε αποτέλεσµα να 
ξοδεύουν ατελείωτες ώρες καθηµερινά συντάσσοντας γραπτά µηνύµατα ή «σερφάροντας» στο ∆ιαδίκτυο. Αυ-
τό επισηµαίνει µία από τις πιο γνωστές ψυχιατρικές κλινικές της Βρετανίας.  Υπάρχει µεγάλη αύξηση σε τέτοιου 
είδους εθισµούς, µεταξύ των οποίων είναι και η υπερβολική...δακτυλογράφηση, είπε ο εκπρόσωπος της Priory 
Clinic όπου νοσηλεύονται κάθε χρόνο 6000 ασθενείς για διάφορους λόγους, από εθισµό στον τζόγο έως δια-
τροφικές διαταραχές και ναρκωτικά. Στην εφηµερίδα Sunday Telegraph, ο επικεφαλής της κλινικής για το τµή-
µα των εθισµών ανέφερε ότι ορισµένοι ασθενείς περνούν ακόµη και εφτά ώρες την µέρα γράφοντας µηνύµα-
τα! 

  
 73 DE SV5CJN Σκότης ∆ρόσος 



∆υο χρόνια πέρασαν από την 
εφαρµογή της ιδέας του 
διαδικτυακού 
Ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού 
"5-9 report" 

Με την ευκαιρία της 
συµπλήρωσης των δυο χρόνων 
αυτό το τεύχος είναι 
αφιερωµένο σε δυο φίλους 
που λείπουν σήµερα από κοντά 
µας. 

Ο ένας, που τον γνώρισα µέσα 
από τα στιχάκια του και µε 
ταξίδεψε σε µέρη που δεν θα 
δώ µε τα µάτια του σώµατός µου, είναι ο Νίκος Καββαδίας, και ο άλλος 
ένας συνάδελφος και φίλος µου που είχα την τύχη να γνωρίσω σαν 
Ραδιοερασιτέχνης, και ήταν ο Γιώργος Φυλλακουρίδης (SV5ADF).  Στη 
µνήµη και των δυο αφήνω τα παρακάτω στιχάκια του Νίκου Καββαδία. 

 

Μπάσσες στεριές , ήλιος πυρός και φοινικίες , 

 ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα. 

 Γνέφουνε δυο στιγµατισµένα µάυρα µπράτσα , 

 που αρώστιες τά 'χουνε τσακίσει τροπικιές. 

 

 Παντιέρα κίτρινη - σινιάλο του νερού. 

 Φούντο της δυο και πρίµα βρέξε το πινέλο. 

 Τα δυο της φανάρια της νυκτός. Κι ο Pisanello 

 ξεθωριασµένος απ' το κύµα του καιρού. 

  

 Το καραντί θα µας µπατάρει. 

 Σάπια βρεχάµενα τσιµέντο και σκουριά. 

 'Από νωρίς , δεξιά στη µάσκα την πλωριά , 

 κοιµήθηκεν ο καρχαρίας που πιλοτάρει. 

  

 'Ορντίνα δίνει ο παπαγάλος στον ιστό, 

  όπως και τότε απ' του Κολόµπου την κουκέτα. 

  Χρόνια προσµένω να τιλίξεις την τη µπαρκέτα , 

  χρόνια προσµένω τη στεριά , να ζαλιστώ. 

 

  Φωτιές ανάβουνε στη άµµο οι ιθαγενείς 

  κι αχός µας φτάνει καθώς παίζουν τα οργανά τους. 

  Της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους 

  στην ανεµόσκαλα σε θέλω να φανείς. 

  

  Φύκια µπλεγµένα στα µαλλιά , στο στόµα φύκια. 

  'Ετσι ώς κοιµήθηκες για πάντα στα βαθιά 

  κατάστιχτη  , πελεκηµένη από σπαθιά , 

  δίπλα φορώντας των 'Ινκας τα τα σκουλαρίκια. 

SV5BYRSV5BYRSV5BYR   
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  SV9SV9SV9   

ΒΛΑΒΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣΒΛΑΒΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ  

Στις 20 Οκτωβρίου έγιναν στο Ηράκλειο οι 
εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτη-
ση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη. 

Στις εξετάσεις συµµετείχαν 14 υποψήφιοι 
ραδιοερασιτέχνες και 2 ραδιοερασιτέχνες 
κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας 2, για επέκτα-
ση του πτυχίου τους σε κατηγορία 1, οι 
οποίοι δεν επέτυχαν. 

Από τους 14 υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες 
επέτυχαν οι 6.  

Οι νέοι ραδιοερασιτέχνες από την περιοχή 
“SV9” είναι :   

 

1. Αϊβαλιώτης ∆ηµήτριος    Κατηγορία 2 

2. Θεοδοσόπουλος ∆ηµήτριος ¨ 

3. Σµαργιανάκης Ιωάννης  ¨ 

4. Σταυρακάκης Μιχαήλ  ¨ 

5. Σταυρακάκης Γεώργιος  ¨ 

6. Ταβερναράκης Νεκτάριος     ¨ 

 

Τους καλωσορίζουµε στην ραδιοερασιτεχνι-
κή οικογένεια, όπως και όλους τους επιτυ-
χόντες στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλά-
δας και τους ευχόµαστε καλά QSO. 

 

Από το ∆.Σ. της Ε.Ρ.Κ. 

Ο πολύπαθος αναµεταδό-
της της Ρόδου είναι από 2 
έως τρεις φορές την εβδο-
µάδα εκτός λειτουργίας 
τους τελευταίους µήνες 
καίγοντας ασφάλειες από 
κάποια αιτία η οποία δεν 
έχει ακόµη βρεθεί. Χωρίς να έχει γίνει καµία απο-
λύτως εργασία συντήρησης και επισκευής τα τε-
λευταία χρόνια στο κεραιοσύστηµα και τα βοηθη-
τικά του συστήµατα ο εν λόγω αναµεταδότης πο-
ρεύετε στο …άγνωστο µε την ελπίδα να µην συµ-
βεί κάτι που θα τον καταστρέψει εντελώς. Και 
επειδή τον έχουµε ένα και µοναδικό εκτός από το 
επικοινωνιακό «blackout» θα είναι και πολύ δύ-
σκολο να τον αντικαταστήσουµε µε νέο µηχάνη-
µα.     Ο χειµώνας είναι ήδη εδώ και «των φρονί-
µων τα παιδιά»  δεν µαγείρεψαν…... 

Αφιερωµένο…..Αφιερωµένο…..Αφιερωµένο…..   

Νίκος ΚαββαδίαςΝίκος ΚαββαδίαςΝίκος Καββαδίας   



Η στήλη αυτή σαν σκοπό έχει να 
ενηµερώνει τους συναδέλφους για το τι 
καλό και έξυπνο κυκλοφορεί στο Ιντερνετ 
σαν χρήσιµη Ραδιοερασιτεχνική 
πληροφορία και όχι µόνο. Κάθε µήνα 
διάφοροι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα 
αλλά και από το εξωτερικό στέλνουν απλά 
τα URL  που πρόσφατα έχουν προσθέσει 
στα «Αγαπηµένα» τους. Αν λοιπόν έχετε 
την ευχαρίστηση να µοιραστείτε τα 
καλούδια που ψαρέψατε στο ∆ιαδίκτυο µε 
όλους εµάς απλά στείλτε τα στο 5-9 
Report για δηµοσίευση τον επόµενο µήνα. 

 

Αυτόν τον µήνα έστειλαν οι: SV5BYR, SV5CJN 

 

 

 

http://www.artieda.net/hb9dri/ao40logger/     Η κίνηση στον ΑΟ-40 καθηµερινά 

 

http://www.pi4cc.nl/tips/stubs/    Εύκολα φίλτρα stubs για multi-multi contesters 

 

http://www.k1ttt.net/technote/k2trstub.html   Φίλτρα stubs επίσης  

 

http://www.bowcom.freeserve.co.uk/telnet_links.htm    Όλα τα telnet DX Clusters 
(σχεδόν) 

 

http://www.noa.gr/~telefleu/bolam/index.htm    Ο καιρός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 

http://www.poseidon.ncmr.gr/greek/weather_forecast.html    Ποσειδών (πρόγνωση 
καιρού) 

 

http://www.e-oikonomia.gr/gsis/servlet/gsis/searchEKK   Εκκαθάριση φορολογικών 
δηλώσεων 

 

http://forum.cretan-music.com/   Φόρουµ κρητικής µαντινάδας (για SV9 και όχι µόνο) 

 

http://www.ultimatecharger.com/dish.html  Μετατρέψτε το δορυφορικό σας πιάτο 

 

http://www.cbrepairs.com    Για όσους έχουν ακόµη τρέλα µε το CB 
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Σχόλια κουτσοµπολιά και νέα από την γειτονιά µας και… λίγο παρά πέρα. 
 

 Στο µαύρο της το χάλι η διάδοση τον µήνα πού πέρασε, αγαπητοί συνάδελφοι και ακόµη χειρότερα 
τον µήνα που έρχεται! Η ηλιακή δραστηριότητα σέρνεται γύρω στους 90 βαθµούς ( SIDC-
Waldmeier / Wolf ). Ψυχραιµία όµως παιδιά γιατί έχουµε κι’ άλλο πηγάδι µπροστά µας και η κατη-
φόρα πού έρχεται είναι ακόµη πιο µεγάλη. Κατά πώς λένε οι ειδικοί θα πιάσουµε πάτο γύρω στο τέ-
λος του Ιουλίου  2006. Ε µετά βλέπουµε!!!  

 

 Έτσι για να φτιαχτούµε λίγο και να θυµόµαστε 
τις όµορφες µέρες που πέρασαν, αλλά και να 
παίρνουµε κουράγιο όλοι εµείς οι ΚΑΡΤΑΚΗ∆ΕΣ 
οι πυροβοληµένοι, όλοι εσείς που αντί να παρα-
κολουθείτε σαπουνόπερες στο χαζοκούτι, κάθε-
στε και τρώτε την RF µε το κουτάλι, σας κερνάω 
ένα σφηνάκι που από καιρό είχα υποσχεθεί, έτσι 
για να φτιάξετε κεφάλι. Άντε στην υγειά σας και 
ΚΑΛΑ  DX  Α∆ΕΡΦΙΑ !!!  

  

 ∆ραστηριότητα στα 2m-FM  από τη γειτονιά µας ;;  Μούγκα και κουφαµάρα … 

Η Κω µουγκή και κουφή.  Η Χίος ;; το ίδιο (πού είναι τα 50+ call sing παληκάρια;;;) Η Μυτιλήνη 
πώς είπατε ;;… ακούει κανείς ; Η Σύρα οµοίως, το ίδιο και η Νάξος. Από δω κατά Σάµο µεριά; Ε ας 
είναι καλά ο SV8CYR Αλέκος και δυο τρεις άλλοι που φιλάνε τις συχνότητες µη τυχόν και κάνουν 
υφαρπαγή της µπάντας οι κατά TA-land πονηροί συνάδελφοι… 

 

 Κατά τα άλλα καλά είµαστε, καλά περάσαµε το καλοκαίρι, µόνο µια στεναχώρια έχουµε, που ήρθε ο 
SV5BYR – Μιχάλης µετά της συζύγου και του νεαρού υιού εδώ στη Σάµο και δεν µπορέσαµε να 
τον απολαύσουµε όπως έπρεπε και να του δείξουµε τις οµορφιές του νησιού µας όπως εµείς ξέρου-
µε. Να µας σχωρνάς φίλε Μιχάλη, ελπίζουµε κάποια άλλη φορά… 

 

 Προ ηµερών έπεσε στα χέρια µου το έντυπο Νο 11 της Ε.Ο.∆. (Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης). Το 
διάβασα προσεκτικά, καλή δουλειά, πολύ 
χρώµα, ακριβό χαρτί και κάποια ραδιοερα-
σιτεχνικά θέµατα. Όµως παληκάρια λίγος 
ρεαλισµός δεν βλάφτει… ε όχι και να 
σκέφτεστε ότι µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί το ΕΜΕ ( Γη-Σελίνη-Γη, σελ. 17 ) 
ως µορφή επικοινωνίας για καταστά-
σεις εκτάκτων αναγκών !!! 

 

  
 
Όµως φτάνει το κουτσοµπολιό και η γκρίνια… 
Από δω και µπρος θα φροντίζω για τις εγκυκλοπαιδικές σας γνώσεις όπως έκανα και στο προηγού-
µενο 5-9 µε τα γενέθλια του RSGB και άλλων, έτσι λοιπόν: 
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Μελέτησε και έβαλε στην παραγωγή   το  S S B ; 

Η διαµόρφωση  µονής πλευρικής ζώνης ήταν βέβαια γνωστή από περίπου το 1922 χωρίς όµως 
να τύχει εφαρµογής, έως το 1947 που εµφανίστηκαν µερικοί ραδιοερασιτέχνες που πειραµατίζονταν 
µε το SSB. Μετά µερικά χρόνια κάπου στα 1956 όταν οι τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά γενικά 
βρίσκονταν στο κατώφλι της αλµατώδους ανάπτυξη τους. Ένας νεαρός Ιάπωνας, ηλεκτρονικός µη-
χανικός µελετούσε τα έως τότε γνωστά στοιχεία της θεωρίας για την ΜΟΝΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

( SSB ) και προσπαθούσε µε έρευνες και πειραµατισµό να 
τα βάλει στη πράξη. Έτσι µέσα από το εργαστήριο του σπι-
τιού του βγήκε ο πρώτος SSB ποµπός. Βέβαια ο νεαρός 
ηλεκτρονικός τύχαινε να είναι  και ραδιοερασιτέχνης. Έτσι 
η είδηση εξαπλώθηκε γρήγορα στην παρέα του και σε 
άλλους γνωστούς και φίλους. Γρήγορα οι ραδιοερασιτέχνες 
απ’ όλες τις γωνιές της Ιαπωνίας ζητούσαν ποµπούς και 
δέκτες ( τους οποίους δέκτες στο µεταξύ είχε σχεδιάσει και 
κατασκευάσει για το SSB) ακριβώς σαν τον δικό του. Ζη-
τούσαν τα µηχανήµατα 
του JA1MP. Ζητούσαν µη-
χανήµατα ακριβώς τα ίδια 

µε αυτά πού έφτιαχνε ο Hasegawa, Sako son. Όπως εύκολα µπο-
ρείτε να φανταστείτε το σπιτικό εργαστήριο µετακόµισε σε κανονι-
κό εργαστήριο και µετά σε µεγαλύτερο και µεγαλύτερο . Όταν η 
φήµη  των µηχανηµάτων του JA1MP-Sako µεγάλωσε τόσο πολύ 

που έπρεπε να τα βάλει σε γραµµή παραγωγής τότε 
ο Sako  Ι∆ΡΥΣΕ την εταιρεία που έγινε ένα από τα 
µεγαλύτερα ονόµατα παγκοσµίως στον κόσµο τον 
τηλεπικοινωνιών, Ι∆ΡΥΣΕ την …YAESU  MUSEN  Co  

Το κλειδί του  Sako son έχει σιγήσει πια αλλά οι µηχανικοί της 
εταιρείας του πορεύονται στο δρόµο των τεχνολογικών οραµατι-

σµών του. Έτσι πριν µερικά χρόνια στην 
αυγή της νέας Χιλιετίας και στη µνήµη 
του, στη µνήµη του CALL SING του Sako σχεδίασαν και κατασκεύασαν την 
ναυαρχίδα της YAESU  το γνωστό σε όλους µας 1000αρι… MP , το πασίγνω-
στο YAESU  1000 MP !!! 

 

 Μ’ αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, κλείνω την κουβεντούλα µας και γι’ αυτό τον 
µήνα …. 

                                                                 

                                                                 

Ο   SV8CYV – Βασίλης 

                                                                        Σάµος 

                                                                    73  και σε  QRX … 
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Ραδιοερασιτεχνισµός : Ραδιοερασιτεχνισµός : Ραδιοερασιτεχνισµός : Χρόνος, Χρήµα και ΜεράκιΧρόνος, Χρήµα και ΜεράκιΧρόνος, Χρήµα και Μεράκι   

 

  Ως πολύ νέος στο χώρο, αλλά και σχετικά νέος σε 
αυτόν τον κόσµο, αρχίζω να αντιλαµβάνοµαι σιγά-σιγά τι 
είναι αυτό που µε κάνει να µην είµαι σε θέση να πραγµατο-
ποιήσω όλα όσα ονειρευόµουν και έβλεπα ή διάβαζα κατά 
καιρούς και µε έκαναν να ασχοληθώ µε το χόµπι… 

 

 Παράγοντας πρώτος… Χρήµα. 

 

  Αλήθεια έχετε αναρωτηθεί πόσα πραγµατικά έχετε ξοδέψει για να φτιάξετε το shack σας; Σε 
ένα µικρό γκάλοπ που έκανα σε 2-3 φίλους, το ποσό που µου ανέφεραν ότι έχουν ξοδέψει ήταν 
πολύ µικρότερο από την πραγµατικότητα γιατί δεν υπολόγιζαν σωστά την αξία όχι µόνο των µηχα-
νηµάτων, αλλά και όλων των παρελκοµένων. 

 Μετρούσαν και έλεγαν. Βραχέο τόσα, mobile τόσα, άντε και κάτι ακριβό ακόµα (κάποια µε-
γάλη κεραία, ένα tuner κλπ.). Όταν άρχιζα να κάνω καταµέτρηση στο shack και να µετράω, τροφο-
δοτικά, γέφυρες στασίµων, antenna analyzer, Τnc, gps, φορητό υπολογιστή, linear, tuner, coupler, 
µικρόφωνα, µέτρα καλωδίων, βύσµατα, χωρίς να υπολογίζω τα χρήµατα που χάθηκαν από αγορα-
πωλησίες µηχανηµάτων και τις αλλαγές κεραιών, τότε έδειξαν να προβληµατίζονται… «’Ε βέβαια 
είναι και αυτά αλλά είναι µικρό το κόστος και σιγά-σιγά…». Έτσι άρχιζα να καταλαβαίνω γιατί προ-
σπαθώ να ακουστώ λίγο πιο µακριά, µε το διπολάκι µου, άσχηµα είναι η αλήθεια τοποθετηµένο λό-
γω γειτόνων, και το αποτέλεσµα είναι µηδενικό, και κάποιοι άλλοι κάνουν 100 επαφές σε ένα βρά-
δυ… 

Αλλά έστω ότι τα χρήµατα υπάρχουν ή βρίσκονται για να στήσεις ένα βασικό shack. Τι λείπει; 

 

 Παράγοντας δεύτερος… Χρόνος. 

 

 Αλήθεια πόσοι από εσάς έχετε σκεφτεί, αναλύσει, προγραµµατίσει κάποια αλλαγή, έχετε αγοράσει 
τα πάντα και τα έχετε αραχνιασµένα γατί δεν βρίσκεται η κατάλληλη ευκαιρία για να τοποθετηθού-
νε; Πόσοι έχετε πεί ότι ένα σαββατοκύριακο θα βγω mobile, θα ανέβω στο βουνό, και λόγω υπο-
χρεώσεων, κούρασης, γκρίνιας αλλάζετε το σενάριο και το αφήνετε «για κάποιο άλλο ΣΚ. Όλο και 
κάποιο θα βρεθεί»; 

 

 Παράγοντας τρίτος… Μεράκι 

 

  Και βέβαια το σηµαντικότερο. Όταν κάποτε είπα σε κάποιον φίλο, αν αποφάσιζα να στήσω 
ένα shack, να επενδύσω σε αυτό κάποια χρήµατα, κατά πόσο θα αναλάµβανε να µου το φτιάξει (να 
µου διαλέξει µηχανήµατα και όλα τα παρελκόµενα και να µου τα στήσει) µου έδωσε την εξής αφο-
πλιστική απάντηση: «Αν το κάνεις έτσι τότε δε σου χρειάζεται τίποτα. Έχεις echolink, PC και τη µε-
γαλύτερη και πιο συντονισµένη κεραία που λέγεται internet. Κάτσε και κάνε επαφές. Αλλιώς αν θέ-
λεις να λέγεσαι ραδιοερασιτέχνης, πρέπει να κάτσεις µόνος σου (άντε µε λίγη βοήθεια) να ασχολη-
θείς πραγµατικά. Να περάσεις από τα λιτά, να εκτιµήσεις µια καλή επαφή µε πενιχρά µέσα για να 
ζητήσεις τα πολλά. Αλλιώς θα πετάξεις ένα σωρό λεφτά και θα βαρεθείς αµέσως…» 

 

 Θα ακολουθήσω βέβαια τη συµβουλή. Αλλά όταν θα βρω επιτέλους χρόνο… 

  

 Γιώργος SV3GLWSV3GLWSV3GLW 

sv3glw@qsl.net 



Εγγραφή σε IDE-ATAPI µε το cdrecord  

   Έχετε οδηγό CD-RW στο Linux µηχάνηµα σας, εγκαταστήσατε το πρόγραµµα εγγραφής, αλλά δεν 
µπορείτε να γράψετε δισκάκια;  
   Μην πανικοβάλλεστε, το Linux φυσικά και υποστηρίζει εγγραφές CD-R (αλλά και DVD). Το πρό-
γραµµα (σουίτα καλύτερα), που χρησιµοποιείται κατά κόρον για τις εγγραφές CD ονοµάζεται cdre-
cord (για τα DVD υπάρχει το αντίστοιχο µε όνοµα dvdrecrd).  
   Το cdrecord είναι πρόγραµµα που λειτουργεί σε περιβάλλον κονσόλας, αλλά φυσικά υπάρχουν 
πολλοί, εύχρηστοι και ωραίοι γραφικοί front-ends (οι οποίοι προσθέτουν ένα γραφικό περιβάλλον) 
για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, όπως τα BurnIT, KOnCD, Gnome Toaster, George, X CD Roast και 
άλλες.  
   Το cdrecord αν και πολύ δυνατό έχει 
µια και µοναδική παραξενιά: υποστηρίζει 
εγγραφές µονάχα για SCSI συσκευές ! 
Αν εσείς έχετε συσκευή IDE-ATAPI (που 
µάλλον τέτοια θα έχετε) πολύ απλά το 
πρόγραµµα δεν θα µπορέσει να λειτουρ-
γήσει µ' αυτή! Μην στεναχωριέστε όµως 
καθώς η λύση υπάρχει και έρχεται από 
τον ίδιο τον πυρήνα του Linux, ο οποίος 
υποστηρίζει εξοµοίωση SCSI σε συσκευ-
ές IDE. Αυτό δεν έχει καµία επίδραση 
στο υλικό σας, αλλά πολύ απλά τα προ-
γράµµατα βλέπουν ότι οι συσκευές σας 
είναι SCSI ενώ ο πυρήνας γνωρίζει ότι οι 
συσκευές σας είναι IDE και µεταφράζει 
τις εντολές για SCSI που στέλνουν τα 
προγράµµατα σε εντολές IDE-ATAPI !  

   Η διαδικασία είναι απλή και περιγράφεται παρακάτω:  

1. Καταρχήν µπείτε στο σύστηµα ως root χρήστης. 

2. Στο αρχείο lilo.conf (το αρχείο ρυθµίσεων του boot manager LILO) προσθέστε στο τέλος του 
την εντολή hd?=ide-scsi όπoυ hd? θα είναι: 

▪ hda αν έχετε βάλει τη συσκευή εγγραφής ως Primary Master στον δίαυλο IDE 

▪ hdb αν έχετε βάλει τη συσκευή εγγραφής ως Primary Slave στον δίαυλο IDE 

▪ hdc αν έχετε βάλει τη συσκευή εγγραφής ως Secondary Master στον δίαυλο IDE 

▪ hdd αν έχετε βάλει τη συσκευή εγγραφής ως Secondary Slave στον δίαυλο IDE 

▪ Στη συνέχεια, στο αρχείο /etc/rc.local προστθέστε την εντολή /etc/modprobe ide-scsi. Με 
αυτή την εντολή θα φορτώνεται, κατά την εκκίνηση, στον πυρήνα το άρθρωµα που κάνει την εξο-
µοίωση SCSI. 

▪ Kάντε επανεκκίνιση στο µηχάνηµα δίνοντας την εντολή reboot. 

Όταν ξαναφορτωθεί το λειτουργικό (µπείτε πάλι ως root) δώστε στην κονσόλα την εντολή ln 
/dev/cdrom /dev/scd? (όπoυ hd? θα είναι a, b, c ή d σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα). 
Έτσι ώστε να διορθωθεί ο δεσµός που υπάρχει για το /dev/cdrom και λανθασµένα δείνχει σε κά-
ποιο /dev/hd? 
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 Χρήστες και οµάδες 

   Στο Linux κάθε χρήστης ενός υπολογιστή έχει έναν διαφορετικό λογαριασµό µε τον οποίο έχει 
πρόσβαση στον υπολογιστή. Επίσης υπάρχουν και µερικοί λογαριασµοί ειδικού τύπου όπως ο 
λογαριασµός root ο οποίος αντιστοιχεί στον λογαριασµό  του διαχειριστή του συστήµατος και θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται µονάχα σε ειδικές περιπτώσεις. 

¤       Root: Όπως είπαµε για τον διαχειριστή του συστήµατος υπάρχει και ο λογαριασµός root ή 
SuperUser αν προτιµάται. Μέσω αυτού έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο σύστηµα, µπορεί να 
προσθέτει και να αφαιρεί χρήστες, να εγκαθιστά προγράµµατα, να αλλάζει τις ρυθµίσεις του 
συστήµατος και γενικά να εκτελεί διάφορες ειδικές εργασίες. Ωστόσο δεν θα πρέπει να γίνεται 
κατάχρηση αυτού του λογαριασµού καθώς το σύστηµα δεν µπορεί να αποτρέψει τον διαχειριστή 
να κάνει κάποιο σφάλµα που µπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για όλο το σύστηµα. 

¤       Useraccounts: Ο κάθε χρήστης, ακόµα και ο διαχειριστής, έχει έναν προσωπικό λογαριασµό 
µέσο του οποίου έχει πρόσβαση στο σύστηµα και να εκτελεί τα διάφορα προγράµµατα. Κάθε 
χρήστης έχει επίσης έναν προσωπικό φάκελο που βρίσκεται στον κατάλογο /home και όπου 
µπορεί να αποθηκεύει τα προσωπικά του αρχεία. 

¤       Groups: Οι οµάδες χρηστών χρησιµοποιούνται για να µπορούν να καθοριστούν δικαιώµατα 
πρόσβασης στα διάφορα αρχεία. Για παράδειγµα αν ένας χρήστης είναι µέλος της οµάδας Α, 
τότε µονάχα τα µέλη αυτής της οµάδας µπορούν να δουν τα αρχεία που έχει στον home 
κατάλογό του. Αν βέβαια εκείνος δεν τα έχει ασφαλίσει περισσότερο. 
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∆ΥΟ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ…∆ΥΟ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ…∆ΥΟ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ…   

Ήταν   δύο  χρόνια  πριν,  τέτοια  εποχή.   
Κτύπησε  το  τηλέφωνο,  από  την  άλλη  
άκρη  του  σύρµατος  ο  Μιχάλης  ο  
SV5BYR. 

Χωρίς  περιστροφές  µου  λέει  τη  σκέψη  
του   και  ζητά  τη  συµβολή  και  συνερ-
γασία   των  Ραδιοερασιτεχνών  της  Κρή-
της  για  να  την  υλοποιήσει.  

Ο  λόγος  βέβαια  για  το  5-9 REPORT. 

 Η  απάντηση  βεβαίως  χωρίς  πολύ  πολύ  σκέψη  ήταν  θετική.  Έτσι  αρχές  του 

∆εκέµβρη  του  2001  αποστέλλεται  µε  email  το  πρώτο  τετρασέλιδο  τεύχος  µε  την  προτροπή  να  
τυπωθεί  από  τους  παραλήπτες  και  να  κυκλοφορήσει  µεταξύ  των  συναδέλφων. 

 Σήµερα,  δύο  χρόνια  µετά  η  κυκλοφορία  του  πρώτου  ελληνικού  κυβερνοπεριοδικού  γίνεται  από  
το  δικό  του  site,  χάρη  στη  φροντίδα  και  την  επιµονή  του  SV5BYR αλλά   των  συναδέλφων   
που  αγκάλιασαν  και  στήριξαν  την  ιδέα  αυτή.      Φίλε  Μιχάλη  πάντα  να  ’σαι  καλά. 

 Για  το  Περιοδικό  εύχοµαι  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  και  κάθε  νέο  τεύχος  να  κάνει  και νέους  φίλους.  

Επίσης  µια  και  αυτό  το  τεύχος  είναι  το  τελευταίο  της  χρονιάς  να  ευχηθώ 

σε  όλους 

       Κ α λ ά     Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α   Κ α λ ά     Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α   --   Κ α λ ή    Χ ρ ο ν ι ά     Κ α λ ή    Χ ρ ο ν ι ά    

                και  πάνω  απ’  όλα  µε  Υγείακαι  πάνω  απ’  όλα  µε  Υγεία  

Αντωνάκος  ΜάνοςΑντωνάκος  ΜάνοςΑντωνάκος  Μάνος   

      SV9 BMJSV9 BMJSV9 BMJ      



Το τρίτο Σαββατοκύριακο του     
Οκτώβρη έγινε στο χωρίο Αφά-

ντου της Ρόδου το 46ο Jamboree των Αιθέρων µε την συνεργασία της 
Ε.Ρ.∆ και του τοπικού συστήµατος Προσκόπων. Το διακριτικό που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν το SV5JK/J και οι φώτο µιλάνε µόνες τους. 
    Άντε και του χρόνου...!!! 
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∆εν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζοµαι µε τον SV5AZP τον Παντελή , για το συγκεκριµένο contest . Έχουµε 
συνεργαστεί  στα πλαίσια του ίδιου θεσµού το 2000 και το 2002 , µε την περυσινή χρονιά να είναι και η καλύτερη µας σε 
SSB contest. Έτσι φέτος συζητήσαµε το πώς θα κινηθούµε και τις προετοιµασίες για την φετινή χρονιά . Στην προσπάθεια 
µας βοήθησε και ο SV5DDP ο Μιχάλης που µας ετοίµασε ένα νέο software και τον …τεµπέλη ( voice keyer ) µας . Αποφασί-
σαµε να κατέβουµε στην κλασσική µας µπάντα των 15 µέτρων και προσπαθήσαµε να εντάξουµε στην προσπάθεια µας και το 
νέο µέλος της παρέας µας την SV5FRB Παναγιώτα  , δίνοντας της τον απαιτούµενο χρόνο τόσο στο πρόγραµµα του Σαββά-
του όσο και της Κυριακής .  

Ο χώρος µέσα στο shack  χρειαζόταν µία µικρή αναδια-
µόρφωση ώστε να χωράει δύο άτοµα ταυτόχρονα µπροστά στον 
ποµποδέκτη (ευτυχώς που έχασα µερικά κιλά φέτος και τα κατα-
φέραµε …) και συµφωνήσαµε για την χρησιµοποίηση 2 laptops 
για τις ανάγκες του logging αφού οι εµπειρίες µε τα τερτίπια της 
∆ΕΗ δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια στο να χάσουµε τις επα-
φές … Το CT , έκδοση για Windows , επιλέχθηκε όπως ήταν ανα-
µενόµενο ως  logging software , κατεβάσαµε τα updates από το 
Internet και περιµέναµε την Παρασκευή για το τελευταίο test …  

Σάββατο , 25 Οκτωβρίου 2003 στις 02:30 το πρωί ανοί-
γω την πόρτα του σπιτιού του Παντελή και το παιχνίδι αρχίζει…  
3 η ώρα , αρχίζει το πανηγύρι αλλά δεν κουνιόταν ή µάλλον 
καλύτερα δεν ακουγόταν φύλλο. Με αρκετή δυσκολία άκουσα  3 
σταθµούς µέχρι το πρωί και έτσι αρκέστηκα στο να σιγουρέψω 
ότι ο Παντελής θα τα έβρισκε όλα έτοιµα στην δική του βάρδια 
το πρωί… (ΟΧΙ Το πρωί , ο Παντελής ∆ΕΝ µε βρήκε αυτή τη φο-
ρά να ροχαλίζω πάνω στον καναπέ του shack)  . Επέστρεψα από 
την δουλειά στις 4 το µεσηµέρι και βρήκα την Παναγιώτα να 
είναι µόνη µπροστά στο KENWOOD και να δίνει την δική της µάχη µε τον τροµερό θόρυβο που έβγαζαν οι κιλοβατικοί σταθ-
µοί δίπλα της . 

 Η γενικότερη εντύπωση που έδινε η µπάντα ήταν ότι η διάδοση δεν ήταν και στα «φόρτε»  της (όπως και πέρυσι ), είχαµε 
πολύ λιγότερες επαφές (780 έναντι 1000 περίπου ) αλλά το σηµαντικότερο µε πολύ λιγότερους multiplier σταθµούς στο 
ενεργητικό µας .Τα απόγευµα και το βραδάκι κύλησαν φυσιολογικά µε τον σταθµό να κλείνει κατά τις 9 το βράδυ ( νωρίς 
για contest ) αφού η διάδοση παρέδωσε πνεύµα και όλοι µας πήγαµε για ξεκούραση …  

 Κυριακή , 26 Οκτωβρίου 2003  ,το πρωί µας βρήκε σκαρφαλωµένους µόλις στις 1100 επαφές (έναντι 1500 πέρυσι 
) και τον Παντελή να κάνει τις πρώτες προβλέψεις ότι θα αντιµετωπίσουµε δυσκολίες και το προηγούµενο score θα είναι ένα 
όνειρο φθινοπωρινής νυκτός . Μέχρι το µεσηµέρι µαζεύτηκαν γύρω στις 1700 επαφές  και το µόνο που θα µας έσωζε ήταν  
η καλυτέρευση της διάδοσης … Η Ιαπωνία ακουγόταν χαµηλά έως καθόλου , και έτσι αρκεστήκαµε στην Βόρειο Αµερική , 
την Καραϊβική και Κεντρική Αµερική … Η µπάντα έκλεισε το ίδιο νωρίς όπως και την προηγούµενη µέρα , µε την Νότιο Αµε-
ρική να δίνει ασήµαντα  multipliers για την φετινή χρονιά . Ας είναι , εµείς πάντως προσπαθήσαµε και ένα είναι γεγονός : 
κερδίσαµε ακόµα ένα µέλος στην παρέα , την Παναγιώτα που σε αρκετές στιγµές δηµιούργησε ένα πρωτόγνωρο pile –up ,  
για τα ελληνικά δεδοµένα .ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ !!! 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : 1963 ΕΠΑΦΕΣ , 34 ΖΩΝΕΣ , και 120 ΡΑ∆ΙΟΧΩΡΕΣ σύνολο 448,448 βαθµούς  

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :Πολλά θετικά και λίγα αρνητικά προς αξιολόγηση και αφετηρία για µελλοντική   βελτίωση . Ίσως του 
χρόνου αλλάξουµε στέκι αφού στο νέο σπίτι µου δεν θα ενοχλούµε την οικογένεια του Παντελή µε τα 
πρωινά εγερτήρια …  

 

 SV5AZP CONTEST TEAM 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  : SV5AZP Παντελής , SV5FRD ∆ιονύσης , SV5FRB Παναγιώτα 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : SV5BON Anu , η οποία είναι πάντα εκεί , κάνοντας την σηµαντικότερη και πιο  αθόρυβη δουλειά της 
τροφοδοσίας … Σ’ ευχαριστούµε ANU Α και να µην ξεχνιόµαστε : θέλω την συνταγή για εκείνα τα ατοµικά 
κέικ … 

TRANSCEIVER : KENWOOD TS-850 , 100watts έξοδο 

ANTENNA  : CUSHCRAFT 3Bander beam για τα 20m, 15m και 10m 

 

 Πολλά 73 και καλά dx για όλους , από το SV5AZP : Καλή αντάµωση του χρόνου … 

SV5AZP SV5AZP SV5AZP και και και CQWW SSB 2003CQWW SSB 2003CQWW SSB 2003   
«««ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ»»»   



Η σελίδα του "5-9 Report" στο διαδίκτυο αποκλειστικό σκοπό θα έχει την ύπαρξη αρχείου 
των περιοδικών εκδόσεων οι οποίες φυσικά θα προορίζονται σε όλους τους Έλληνες στην 
επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Όραµα µας είναι η αύξηση της ύλης του περιοδικού µε 
την συµβολή όλων µας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει χώρος για οτιδήποτε είτε εί-
ναι µεγάλο ή πολύ µικρό και η πρόκληση να λειτουργούµε σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε 

ότι αφορά το χόµπι µας είναι µεγάλη.  

Αρκεί να υιοθετήσουµε την ιδέα και να την προχωρήσουµε ακόµη πιο µπροστά….. 

Το Το Το 555---9 report 9 report 9 report και  στο και  στο και  στο InternetInternetInternet   

http://www.5http://www.5http://www.5---9report.gr9report.gr9report.gr   
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www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr 

 

 

 

Από τον συνάδελφο SV9BGE (Νίκο) διατίθεται: 

 

YAESU FT4700RH ΜΕ CTCSS ΚΑΙ ΣΤΑ VHF ΚΑΙ ΣΤΑ UHF ENC-DEC ΚΑΙ ∆ΩΡΟ Η ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΟΨΗ. 450 ΕΥΡΩ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 6944859655 EMAIL: SV9BGE@MAIL.GR  
 

 

 

Πωλούνται σαν ολόκληρο σετ 1000 Eυρω τα εξής: 

  

1/ Πύργος αλουµινίου 10 µέτρα µε µεντεσε. 

2/ Κεραία  GEM Spider Quad,2 ele,5 bands. 

 3/ Rotor YAESU G400 

4/ Remote Coaxial Switch Ameritron 

5/ Quick charger YAESU NC-29 

  

τηλ.22420-25451          Τινο/SV5AZR 

 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΑ Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΑ Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ   

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-mail 

ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
τυπώστε το "5-9 report"  

και δώστε τους. 


