Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου
8-6-2004
Τεύχος 31ο
ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

Το πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό
∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
ECHOLINK….
YAESU υπερόπλο...
ΤΗ-D-7 software...
Φαρόπλοια συνέχεια…..
Αστρονοµία….
Απουσία….

Κυβερνοπεριοδικό

Λίγες µέρες αποµένουν για το τρίτο

AEGEAN VHF Contest.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος όλα είναι έτοιµα για
τον Αιγαιοπελαγίτικο διαγωνισµό.
Οι ετοιµασίες από άκρη σε άκρη του Αρχιπελάγους
βρίσκονται στο αποκορύφωµα τους και οι
συµµετέχοντες ψάχνουν (όσοι δεν έχουν καταλήξει)
να βρουν την ιδεατή θέση για τις εκποµπές τους.
Πολλοί υπόσχονται εκπλήξεις ενώ άλλοι κρατάνε
κλειστά τα χαρτιά τους.
Η "µάχη" θα είναι συναρπαστική και πάλι ενώ
αναµένονται και πολλές νέες συµµετοχές.
Καλή τύχη και πολλές επαφές για όλους !!!

SX ειδικό call….

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία και µπορείτε να το
βρείτε στην ιστοσελίδα
µας (www.5
www.59report.gr)
www.5-9report.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.net
τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν το τέλος του
µήνα για να δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.
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DX νέα από όλο τον κόσµο
Να ‘µαστε πάλι εδώ... Και τι δεν είχαµε το Μάιο που µας πέρασε.

-- S X --

Πρώτα απ’ όλα hamfest στον Ασπρόπυργο που φαίνεται να είναι το τελευταίο
καλό πράγµα που κάνει η ΕΕΡ. Γιατί τα έχω µε την ΕΕΡ; Μα είναι απόφαση αυτή
Η προσπάθεια
που έβγαλε γύρω από τις κάρτες; ∆εν θα διακινούνται, λέει, οι κάρτες αυτών που του ειδικού διατο special call είναι διαφορετικό από το suffix.
κριτικού για
τους Ολυµπια∆ε µπορώ να καταλάβω ποιος φωστήρας είχε αυτή την ιδέα. ∆ηλαδή αν ο
κούς αγώνες
υπογράφων κάνει τα qso σαν SV1DPI είναι εντάξει, αν τα κάνει σαν SX1DPI,
πάει πολύ καλά.
πάλι εντάξει, αλλά αν τα κάνει σαν SX1A, ι ίδιος πάλι άνθρωπος, ε τότε δεν τις
Οι σταθµοί των περιοχών
διακινούµε, λένε, πάρα µόνο αν πληρώσεις χρήµα. Κι από µένα.. φιλάκια.
και οι ανθρωποι που συντοΝοµίζουν ότι θα τους κάνουµε το χατίρι... Χα χα!!
νίζουν κάνουν το καθήκον
Από δω και πέρα θα πάρω µιλητήρι και σ’ όλα τα contest θα παίζω σαν SV1DPI.
τους στο ακέραιο και οι ξέΚαι θα τους πήξω στις κάρτες.... Έτσι να κάνετε όλοι. Όχι όπως µου πρότειναν οι νοι που µας παρακολουθούν
Θεσσαλονικείς να γραφτούµε όλοι στο Γερµανικό µπυρό.
από απ' έξω µάλλον δεν το
πολυπιστεύουν.
Για την ιστορία όποιος ενδιαφέρεται µπορεί µε 50 ευρώπουλα το χρόνο να είναι
µέλος στο καλύτερο µπυρό του κόσµου. Αλλά έτσι θα τους κάνουµε το χατίρι,
δηλαδή το µαγαζάκι να το κάνουν περίπτερο. Αυτό δεν το θέλουµε. Μάλιστα θα
πρότεινα να δώσουµε όλοι αλλά δέκα ευρώ και να γραφτούµε τακτικά µέλη. Αν
το κάνουµε όλοι αλλάζουµε και κυβέρνηση, γιατί ξέρετε πόσοι ψηφίζουν στην
ΕΕΡ; Καµιά τριανταριά. Ένωση (από πού κι ως πού) Ελλήνων (όλων; ∆ε νοµίζω)
Ραδιοερασιτεχνών., λέει....
Για την ιστορία όσα special έχουν ήδη δοθεί και κυκλοφορήσει, θα
εξυπηρετηθούν από το µπυρό. Πάλι καλά...
Αναφερθήκαµε όµως στο Hamfest αρχικά, οπότε ας µείνουµε στα καλά κι ας
προσπεράσουµε τα κακά... Φέτος πρέπει να πήγε ο περισσότερος κόσµος από
ποτέ. Παρότι και πάλι η ΕΕΡ κατάφερε να πετύχει τη µέρα που είναι το wpx
contest στο cw που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί είναι τόσο µεγάλο πρόβληµα το
hamfest να γίνει το προηγούµενο Σαββατοκύριακο, όλοι ήταν εκεί.
Ακόµα και o sv1ja, sv1edy και άλλοι γνωστοί cw maniac. Οι εκπλήξεις ήρθαν µε
την παρουσία για πρώτη φορά, απ’ όσο θυµάµαι, του sv0dr και της παρέας του.
Οι τιµές στα καινούρια ήταν καλές αν και θα µπορούσαν να είναι καλύτερες.
Στα µεταχειρισµένα όµως ήταν φωτιά. Κάποια καλά είχαν φύγει στις 12 το
µεσηµέρι του Σαββάτου, πριν το Hamfest αρχίσει επίσηµα. Μετά τις 2, ώρα που
το hamfest, άρχιζε επισήµως, οι τιµές των µεταχειρισµένων χτύπαγαν κόκκινο.
Να φανταστείτε ότι υπήρχαν µηχανάκια που ήταν ακριβότερα στα µεταχειρισµένα
απ’ ότι στα καινούρια!!!! Συνάδελφοι συγκρατηθείτε... Πάντως ο dr έκανε όλους
τους ραδιοερασιτέχνες mobile, αφού κεραίες Mobile στην τιµή των δέκα και 15
ευρώ δε θυµάµαι ξανά. Πέραν του ότι το λ/4 που είχα φτιάξει µου είχε στοιχίσει
3 ευρώ.... Και οι άλλοι έµποροι ήταν εκεί βέβαια...
Ο Γιάννης SV1GE µε το Γιώργο SV1RP, άρτι αφιχθέντες από το SY8DX, ο Γιάννης
SV1EDZ και η παρέα του, η Νταίζη (αλήθεια γιατί η Νταίζη δεν έχει διακριτικό;
Τώρα τελευταία τα µοιράζουν...), ο κ. «Τονά», και όλοι οι υπόλοιποι τέλος
πάντων. Οι Θεσσαλονικιοί έλειπαν αλλά αυτούς τους βλέπουµε το Σεπτέµβριο...
Η Κρήτη είχε ένα ωραία περίπτερο, κέρναγε και γλυκό και τσικουδιά, αν και µε
τη ζέστα και τον καπνό που είχε µέσα, σε βάραγε στο κεφάλι..
Την Κυριακή έγινε το αδιαχώρητο και µαζί έγιναν και οι κληρώσεις που δεν ξέρω
ποιον έβγαλαν νικητή...
Α!!! Πήγα να το ξεχάσω... ήταν και ο πρόεδρος της ΕΕΡ εκεί και µάλιστα µπήκε
στον κόπο και µου έφερε τις κάρτες µου από το µπυρό και τον ευχαριστώ. Όταν
όµως τον ρώτησα σχετικά µε την απόφαση του µπυρό για τις qsl, µου την έκανε
αφού µου είπε ότι θα µου στείλει την απάντηση γραπτώς.... και µου την έστειλε
βέβαια.... και τα σχόλιανά µου, τα διαβάσατε παραπάνω, ενώ αλλιώς θα τα
άκουγε επί τόπου...

Κάτι η έξυπνη ιδέα, κάτι η
συνέπεια των Ραδιοερασιτεχνών µας στεγανοποιούν
την επιτυχία.
Αυτό που µε ανησυχεί είναι
η παντελής απουσία των
"εµπόρων" στην όλη προσπάθεια.
Που είναι η ….αθρόα προσέλευση αυτών που µαζί µε
όλους εµάς ανεβάζουµε τον
τζίρο της Ραδιοερασιτεχνικής αγοράς ?
Να φανταστείτε ότι κάποιοι
από αυτούς έχουν και
callsigns !!! Είναι δηλαδή
ραδιοερασιτέχνες…!!!

ΑΠΟΥΣΙΑ...
∆υστηχώς φέτος η

Ενωση Ραδ/χνων
∆ωδεκανήσου δεν
µπόρεσε να είναι
παρών στο Hamfest
του Ασπροπύργου.
Λίγο τα προβληµατα,
λίγο ο χρόνος που
δεν περισσεύει ποτέ,
δεν αξιωθήκαµε
φέτος.
Του χρόνου όµως θα
υπάρχει
αντιπροσώπευση και
µάλιστα δυνατή.
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Την προηγούµενη φορά αδίκησα το φίλο µου το Στάθη SV1DKL και µαζί κι άλλους από τη Ρόδο, αφού είπα ότι
δεν πολυσυµµετέχουν. Αδιάβαστος πιάστηκα κι ακόµη κι αν υπάρχουν δικαιολογίες, συγχωρήστε µε.... Το
χειρότερο ήταν ότι στο τεύχος του Απριλίου υπήρχε κι ολόκληρο ρεπορτάζ από τη συµµετοχή των παιδιών στο
wpx ssb. Μπράβο κι εις ανώτερα παλικάρια µου...
Ένα γεγονός πλέον, που δεν καλύψαµε την
προηγούµεη φορά και βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη,
είναι η αντίστροφη µέτρηση που επιχειρούν οι
Έλληνες ραδιοερασιτέχνες µέχρι την αρχή των
Ολυµπιακών αγώνων. Οι κρητικοί στην αρχή
βγήκαν µε το sx9a/99, sx9a/98. και πάει
λέγοντας, σπάζοντας τα κοντέρ.
Τη
σκυτάλη πήραν τα νησιά µας µε το sx8a/89 κλπ.
που επίσης έδωσαν ρεσιτάλ, και µετά η Θράκη µας
και η Ανατολική Μακεδονία, τα εφτάρια δηλαδή,
µε το sx7a/xx, ενώ µετά και µέχρι τις 14 Ιουνίου
τα εξάρια µε το sx6a/69 (πονηρό νούµερο...) κλπ.
Στη συνέχεια είναι τα πεντάρια και τα
∆ωδεκάνησα (από τι 15/6 ως και τις 24/6), µετά η
Θεσσαλία για δέκα µέρες, η Πελοπόννησος, η
υπόλοιπη Μακεδονία και τέλος η Στερεά Ελλάδα.
Ωραία ιδέα που ξεκίνησε από το Σάββα, sv2ael και κατάφερε να ενώσει σε µια οµαδική προσπάθεια πολλούς
Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Οι qsl θα διακινηθούν, ευτυχώς, από το µπυρό και µόνο και δεν υπάρχουν qsl
managers. Το ενδιαφέρον των ξένων είναι µεγάλο και αξιοσηµείωτο.
Μ’ αυτά και µ’ αυτά δεν είπαµε τίποτα για dx. Αναµένεται να κατακλυστούµε από ξένους ραδιοερασιτέχνες
φέτος το καλοκαίρι. Πάντα βέβαια γίνεται χαµός τα καλοκαίρια, αλλά φέτος και λόγω Ολυµπιακών, δε θα
προλαβαίνουµε να µετράµε… Γράψτε λοιπόν.... α) Αµερικάνικη βοήθεια από τον KE2SP και SV8/KE2SP µέχρι
15 Ιούνη από την Ύδρα (EU075).... β) SV0XAN/5 από τη Ρόδο και τον Ιταλο... Έλληνα IK2WZD µέχρι τον
Οκτώβρη (καλά γκαρσόνι είναι στη Ρόδο;;;)... γ) Μεταξύ των ξένων έχουµε κι έναν Έλληνα, τον SV8DTL που
πάει στην Κρήτη και θα βγει σαν SV9/SV8DTL. Κι έρχονται κι Ολυµπιακοί.... Περισσότερα πάντως σ’ αυτό το
θέµα στο επόµενο....
Από τα contest που ξεχωρίζουν αυτό το µήνα είναι και τα: α) ANARTS WW RTTY 12-13/6 β) All Asian για τους
εραστές του cw στις 19-20/6 γ) his Majestry King of Spain contest στο ssb. Αδιάφορο κατά τ’ άλλα contest,
όπου όµως συνήθως κάνει την εµφάνισή του αργά το απόγευµα στα 40µ ο EA1JC, κοινώς Juan Carlos, «ο
γαµπρός µας» και Βασιλιάς της Ισπανίας. Όσοι ελπίζουν σ’ ένα qso µαζί του ας το δουν εκείνο το βράδυ. Τώρα
αν στέλνει buro, δεν ξέρω...
Αν και το Πάσχα πέρασε, τα νησιά του είναι της µόδας τον Ιούνιο. Ιδιαίτερα γι’ αυτούς που δεν έχουν ένα qso
µε τη συγκεκριµένη ραδιοχώρα, να η ευκαιρία να επικοινωνήσουν µε το νότιο Ειρηνικό. Σαν CE0/AC3A θα
βγει από τα Easter Islands ο φίλος µας και θα µας αναπτερώσει τις ελπίδες. Άντε και καλό κυνήγι....
Φυσικά το µεγαλύτερο γεγονός του Ιούνη είναι το hamfest του Friedrichshafen, µιας µικρής µάλλον
γερµανικής πόλης κοντά στα σύνορα Γερµανίας-Αυστρίας-Ελβετίας, που έχει γίνει διάσηµη λόγω του
ραδιοερασιτεχνικού πανηγυριού που στήνεται εκεί και είναι το µεγαλύτερο της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας
πλήθος ραδιοερασιτεχνών απ’ όλη την Ευρώπη κι όχι µόνον. Μεταξύ των happening και το δείπνο στο καράβι
της χαράς στη λίµνη της Κοστάνδης για τους φίλους των ΙΟΤΑ αλλά και συναντήσεις ειδικότερες, όπως αυτής
των φίλων του RTTY στο περίπτερο της Λευκορωσίας. Όσοι πιστοί προσέλθετε... και να ξέρετε ότι σας
ζηλεύουµε και το µυαλό µας θα είναι εκεί....
Στη Νότιο Αµερική τώρα είναι Χειµώνας. Οπότε ο Doug, ZP6CW, συνηθίζει να βγαίνει στα 160 CW, γύρω στις
0300Z, ώρα καλή για µας. Ρίξτε ένα βλέφαρο.... µπορεί και να περνάει....

Καλό καλοκαίρι

SV1DPI Κωνσταντίνος
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες σας χαιρετώ και εύχοµαι καλό Καλοκαίρι

ΗΑΜ FESTIVAL 2004
Άλλη µια ευκαιρία Πανελλαδικής Ραδιοερασιτεχνικής συνάντησης….και όχι µόνο.
Ο γνωστός χώρος των τελευταίων χρόνων ο οποίος µάλλον αρχίζει να φαίνεται µικρός πλέον. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική µου εκτίµηση και ίσως θα έπρεπε οι οργανωτές να ψάχνουν από τώρα για
κάποιον µεγαλύτερο χώρο.
Από τους πρώτους επισκέπτες του Σαββάτου (κατά τα λεγόµενα τους µετά την επίσκεψη
τους, έφευγαν για τριήµερο) φάνηκε ότι η αργία του Αγίου Πνεύµατος θα έκανε ζηµιά, αλλά τελικά
ήταν πολύ περισσότεροι οι..… εκδροµείς προς την Πρωτεύουσα από τους αποχωρήσαντες.
Είναι χαρακτηριστικό των περισσοτέρων Ελλήνων µετά από κάθε γεγονός να κάνουν κρίσεις
και να σχολιάζουν σαν ειδικοί όλα τα στραβά ή ακόµα όσα αυτοί θεωρούν στραβά. Κάποιες παρατηρήσεις ή υποδείξεις που θα διαβάσετε παρακάτω θα ήθελα να τις δείτε καλόπιστα, όπως ακριβώς υπάρχουν στη σκέψη του γράφοντα.
Άλλωστε ήµουν παρών σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις του θεσµού ( εκτός από την πρώτη) και νοµίζω ότι την εµπειρία και την γνώση να κάνω κάποιο σχόλιο.
Και επειδή όπως λέει και η παροιµία «πρώτα κακά, ύστερα καλά, όλα καλά» θα αφήσω τα
καλά λόγια και τους επαίνους για το τέλος.
Αν θυµάµαι καλά είχα γράψει και πέρυσι, για την ακουστική του χώρου. ∆εν νοµίζω να µην
υπάρχει λύση, κάποιος ενισχυτής µεγαλύτερος, κάποια µεγάφωνα παραπάνω θα έλυναν το πρόβληµα.
Ελάχιστοι συνάδελφοι άκουγαν και λιγότεροι ακόµα καταλάβαιναν τις ανακοινώσεις. Το Σαββάτο το
µεσηµέρι χρειάστηκε πάνω από µισή ώρα και πολλές ανακοινώσεις για να ειδοποιηθούν συνάδελφοι
που ήταν µέσα στο κτήριο και να µετακινήσουν τα αυτοκίνητα τους που εµπόδιζαν.
Ευτυχώς ο λόγος δεν ήταν σοβαρός, αν όµως ήταν?
Όσον αφορά τις θέσεις των περιπτέρων των Ενώσεων, αυτών των λίγων, µήπως θα ήταν πιο
σωστό να γίνονται ενιαία και σε καθορισµένο σταθερό χώρο? Σίγουρα δεν έχουµε παράπονο από
την περιποίηση και θα αναφερθώ λεπτοµερώς παρακάτω αλλά νοµίζω ότι κάτι τέτοιο θα παίξει µεγάλο ρόλο στην µεταξύ µας επικοινωνία και θα ανεβάσει και τον αριθµό των συµµετοχών.
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Συνηθίζω κάθε χρόνο και επιδιώκω κάποιες συναντήσεις µε συναδέλφους που δεν έχω την δυνατότητα να τους βλέπω συχνά συζητώντας διάφορα θέµατα που αφορούν λειτουργία και ζεύξεις αναµεταδοτών, Ραδιοερασιτεχνικές εκδηλώσεις κ.α.
Αλήθεια ∆ηµήτρη ακόµα σε περιµένω να σου δώσω τις πληροφορίες που ήθελες.
Κάποιες από
τις συναντήσεις µάλλον θεωρήθηκαν παράξενες και κάποιοι
έσπευσαν να αποθανατίσουν το
γεγονός επιστρατεύοντας την τεχνολογία της εποχής. ∆εν ξέρω
αν η πόζα που πήρα τους ικανοποίησε, αν όχι λυπάµαι και τους
υπόσχοµαι του χρόνου να προσπαθήσω περισσότερο. Και µη µου
πείτε ότι είµαι καχύποπτος και ότι
φωτογράφιζαν το περίπτερο της
Ένωσης γιατί σίγουρα αφελείς δεν
είµαστε.
Ένα ακόµη αρνητικό σηµείο κατά την γνώµη µου πάντα, για
το οποίο βεβαίως
υπεύθυνοι δεν
είναι οι οργανωτές, είναι η πολύ
µικρή συµµετοχή των Ενώσεων.
Όταν χρειαστεί να στείλουµε κάποια ενηµέρωση προς τις άλλες Ενώσεις τα έγγραφα που ταχυδροµούνται είναι πάνω από 30. Τα Συµβούλια όλων των Ενώσεων και Συλλόγων ας βγάλουν το ποσοστό συµµετοχής και ας το σκεφθούν πιο σοβαρά.
Τα δυο τελευταία χρόνια η Κρήτη δίνει το παρόν δυναµικά θα έλεγα, δίπλα στη Λαµία (που σίγουρα έχει περισσότερες συµµετοχές) παρ’ ότι έχει µεγάλη δυσκολία στη µετακίνηση, όπως και η υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα. Νοµίζω ότι είναι θέµα απόφασης και µόνο. Εύχοµαι λοιπόν του χρόνου να
είµαστε περισσότεροι, έτσι για να φέρουµε και σε δύσκολη θέση τον Γιώργο (YG).
Όσο για το εµπορικό τµήµα
του HAM FEST ο θεός να µε βγάλει ψεύτη αλλά προβλέπω µετά το
πάθηµα ορισµένων, το αγοραστικό
ενδιαφέρον να εκδηλώνεται το τελευταίο τρίωρο της Κυριακής.
Κατά τα άλλα µέχρι και
µίνι αποστακτήρα είχε το µενού.
Με τη διαφορά ότι το εµπόρευµα
το διέθεταν άλλοι…..
Σε καλό πόστο το περίπτερο της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών
Κρήτης και αυτή τη χρονιά και η
πελατεία εξασφαλισµένη. Χαρακτηριστικό δείγµα η κατανάλωση τριπλάσιας ρακής από την περυσινή
µε τα θαυµάσια κρητικά γλυκίσµατα
του ANJ. Ένας από τους πρώτους
επισκέπτες κεράστηκε µε ρακί µέσα
στον καφέ. ∆εν είναι και η πρώτη
φορά που συµβαίνει αυτό στο
Μάρκο.
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Η µεγαλύτερη ζηµιά όµως έγινε το Σαββάτο το µεσηµέρι µε barman τον IOM. Έµαθα ότι
ορισµένοι πήγαν για ύπνο, τι νόµιζαν ότι έπιναν νερό? Του χρόνου Ίσως πρέπει να κλείσουµε διπλό χώρο, για να µην µπερδεύουµε την παρουσίαση µε την καλοπέραση.
Γιώργο υπ’ όψιν από τώρα.
Στα θετικά στοιχεία της εκδήλωσης
θα εντάξω το κλειστό παρεάκι των YL που
για λίγες ώρες ξέχασαν και σιλουέτα και
δίαιτες και πέρασαν όµορφα. Μπράβο τους
και του χρόνου περισσότερες.
Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης αλλά και
εγώ προσωπικά ευχαριστούµε την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαιτέρως τον SVIYG για
την φιλοξενία στο χώρο του HAM FEST και
την προµήθεια των διαφόρων υλικών για τη
λειτουργία του περιπτέρου. Επίσης ευχαριστούµε όλους τους συναδέλφους που µας
βοήθησαν µε κάθε τρόπο, κάνοντας τους ταξιτζήδες ή ακόµα και τους τραυµατιοφορείς,
γιατί και αυτό χρειάστηκε. Αντιµετωπίσαµε βεβαίως ένα πρόβληµα που δεν µπορέσαµε να
λύσουµε.
∆εν µπορέσαµε να αποδεχθούµε όλες τις προσκλήσεις για κατεδάφιση που είχαµε από φίλους και συναδέλφους. Σας ευχαριστούµε όλους από καρδιάς και σας περιµένουµε στην
Κρήτη αυτό το καλοκαίρι.
Κρήτη.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες µεγάλη ήταν η συµµετοχή των συναδέλφων από την
Τους ευχαριστούµε όλους για την παρουσία τους.

S X 9 A / xx
Πριν αναφερθώ στην επιτυχία της οµάδας του SX9A θεωρώ υποχρέωση µου να
συγχαρώ τον Σάββα SV2EAL και την παρέα του SVHAM για την περίφηµη ιδέα που είχαν
και πάνω απ’ όλα για τον συλλογικό χαρακτήρα που είχε και αυτό βεβαίως φάνηκε από
την Πανελλαδική αποδοχή, την οποία βεβαίως παρ’ ολίγον να χαλάσουν κάποιοι αναρµόδιοι
ή χωρίς Ραδιοερασιτεχνικό πνεύµα θα έλεγα. Μπράβο σας παιδιά.
Μπράβο αξίζει όµως και στους συντοπίτες µου συναδέλφους για την προσπάθεια που
κατέβαλαν µέχρι τώρα και τους υπενθυµίζω ότι δεν τελειώσαµε εδώ. Χρειάζεται προσπάθεια
ακόµα για να µην πάει χαµένη η όµορφη αρχή που κάναµε.
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∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ
∆εν µπορεί, σε κάποιο αναµεταδότη ή επαναλήπτη θα έχετε πρόσβαση όταν θα έλθετε για
διακοπές στην Κρήτη. Θα χαρούµε αν µας καλέσετε.

ΚΑΛΕΣ

∆ΙΑΚΟΠΕΣ

Να είστε καλά, και καλά να περνάτε
Μέχρι τον επόµενο µήνα

σας

χαιρετώ

SV9BMJ
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Μεστός ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας ο µήνας που µας πέρασε…
SX9A/ άνοιξαν την αυλαία για τους Ολυµπιακούς, οι καλοί συνάδελφοι και πάντα µέσα σε όλες τις
δραστηριότητες, από την Κρήτη. Το γενικό πρόσταγµα είχε ο SV9BMJ-Mανόλης και ο ξεσηκωµός
στις µπάντες µεγάλος. Βλέπεται µε ένα σµπάρο…τρία τρυγόνια, µιας και µετρούσε σαν ξεχωριστό
DXCC, ξεχωριστό ΙΟΤΑ και ήταν και το ειδικό χαρακτηριστικό των Ολυµπιακών αγώνων φυσικά…
Μεγαλεία πράγµατα και πήραν φωτιά οι µπάντες!
16 Μαΐου και η σκυτάλη πέρασε στην SV8 περιοχές. SX8A/ και πάλι γενικός
ξεσηκωµός. Οι Dxers του Αιγαίου και του Ιονίου δώσανε δυναµικά το παρών και
κάτω από το συντονισµό του εξαίρετου και µοναδικού SV8CS-Σπύρου δώσαµε όλοι
µας τον καλύτερο µας εαυτό σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές µπάντες και σε όλα
τα modes κάνοντας τους ξένους συναδέλφους να…αλαλάζουν από ενθουσιασµό µην πιστεύοντας
στους δέκτες τους που µπορούσαν µέσα σε λίγη ώρα να κάνουν όχι µόνο το ειδικό διακριτικό των
Ολυµπιακών αγώνων σε όλες τις µπάντες, αλλά και τόσα διαφορετικά και δύσκολα ελληνικά ΙΟΤΑ
!!!
Πραγµατικά ήταν µια εµπειρία ζωής, περί τα 9000 QSO’s σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του
Σπύρου, πρέπει να έγιναν τις µέρες που το Ολυµπιακό Call εκπέµπονταν από τις …SV8 κεραίες.
Αλλά καλύτερα άς δούµε τι λέει ο ίδιος για την όλη προσπάθεια…
«…27/5/2004. Τελειώνοντας την δραστηριότητα µας αυτή θέλω να πω δύο λόγια σχετικά µε τις
εντυπώσεις µου κατά την διάρκεια των 10 αυτών
ηµερών. Η ποιο σηµαντική είναι ότι µε την ευκαιρία του γεγονότος είχα πολλές επικοινωνίες µε
φίλους ραδιοερασιτέχνες από τα νησιά του Αιγαίου και όχι µόνο. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία µε τα υπόλοιπα SV8 calls.
Άλλη έκπληξη ήταν η θερµή επανενεργοποίηση
του Γιώργου SV8RX γνωστού Dxer αλλά παροπλισµένου για πολλά χρόνια.
Επίσης κάτι που δεν περίµενα ήταν τα τεράστια pile-ups για το special call.!!!
Ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν µέρος
(SV8RX,SV8DTP,SV8CYV,SV8CYR,SV1LK/8,SV1EQU/8,SV1QN/8,SV1DPI/8,SV3FUO)
Τελικά πρέπει κατά προσέγγιση να έχουµε φτάσει τα 9000-10000 QSO’s…
73 Σπύρος…»
Τα µεσάνυχτα UTC στίς 26 Μαΐου, το SX8A/ πέρασε την σκυτάλη στην SV7 περιοχή. ‘Όταν θα
διαβάζετε αυτές τις γραµµές το SX7A/ θα είναι στον αέρα, συνοδευόµενο από τις ευχές όλων µας
για ακόµα καλύτερες επιδόσεις, για ακόµα ψηλότερα.
Να καταλάβουν όλοι εκεί έξω ότι… ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!

5 - 9

R e p o r t

Τ εύ χο ς 3 1 ο Ι Ο ΥΝ Ι Ο Σ 2 0 0 4

Σ ελ ί δ α 9

Μεσούσης της SX8A/ ενεργοποίησης µας ήρθε καπάκι
και ο εορτασµός της 139ης επετείου από την ίδρυση της
ITU.
Ε! δεν µπορούσαµε να µην έχουµε και σ’ αυτό το γεγονός µια Ελληνική παρουσία!
Έτσι οι δύο συνήθεις ύποπτοι από την SV8 περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου και την Σάµο ειδικότερα, ο SV8CYR-Αλέκος
και ο SV8CYV-Βασίλης, µέλη και οι δύο του AEGEAN DX
GROUP, πήραµε και ενεργοποιήσαµε για δύο µέρες µόνο, 18
και 19 Μαΐου το Special Call Sing SX8ITU πραγµατοποιώντας
λίγες επαφές (980), έτσι για την τιµή των όπλων, γιατί δεν
έπρεπε να αποσπάσουµε έστω και µερικά, την προσοχή του κόσµου από το SX8A/ που συγχρόνως έτρεχε την ίδια περίοδο.
Για µας ήταν άλλη µια όµορφη εµπειρία…

Μια και µιλάµε για το AEGEAN DX GROUP θέλουµε να σας πληροφορήσουµε ότι ο αγαπητός
και εξαίρετος συνάδελφος από την Λέσβο, SV8CRΙ-Παναγιώτης, σχεδιάζει την δεύτερη
Dxpedition σε δύσκολη ραδιοερασιτεχνικά και όχι µόνο, περιοχή του εξωτερικού, που παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και µικρή ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα. Η χώρα προορισµού δεν είναι προς το παρών ανακοινώσιµη, απέχει περί τις 3 ώρες πτήσης από την Ελλάδα.
Ο Παναγιώτης ζητά συνταξιδιώτες στην περιπέτεια που ελπίζει να την πραγµατοποιήσει περί
τον ερχόµενο Οκτώβριο. Όποιοι ενδιαφέρονται να πάρουν µέρος σ’ αυτή την Dxpedition άς
επικοινωνήσουν µε τον Παναγιώτη, sv8cri@hol.gr
Σηµειώστε ότι η πρώτη Dxeredition του SV8CRI ήταν στο Sao Tome isl. IOTA Af 023,
CQ36, ITU47, µε το διακριτικό S92SV, ένα µικροσκοπικό νησί, λίγο κάτω από τον ισηµερινό, στις Νδκες ακτές της Αφρικής. Η µοναδική Dxpedition στο εξωτερικό από Έλληνα ραδιοερασιτέχνη…
Η παρά πάνω είδηση είναι µια αποκλειστικότητα του 5-9 Report, του µοναδικού ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού στον κυβερνοχώρο. Να είστε πάντα µαζί µας και να µας διαβάζετε…για να είστε
πάντα ενήµεροι!
Πολλά έπονται !!!

73 ο SV8CYV-Βασίλης, Σάµος.
Σάµος
Αγαπητοί συνάδελφοι στη συνέχεια έχω την χαρά να παρουσιάσω µέσα από τις φιλόξενες σελίδες του 5-9 Report, µια οµάδα ανθρώπων που καθηµερινά κάνουν κατάθεση ψυχής για την εξυπηρέτηση και την προστασία των συνανθρώπων τους.
Μια εθελοντική οµάδα ταγµένη στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία των περιουσιών µας, στην προστασία της ίδια µας της ζωής.
Κύριοι, διαβάστε παρά κάτω για την

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ…

Την µόνη πανελλαδικά πιστοποιηµένη εθελοντική οµάδα για κατάσβεση αστικών πυρκαγιών.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 83103
ΤΗΛ. : 0273062100
FAX : 0273062640
Εmail : seppythagorio@hotmail.com
ΣΑΜΟΣ

Στο Πυθαγόρειο της Σάµου το 1992 άρχισε η οργανωµένη δράση των εθελοντών της πόλης .
Με χρήµατα που συγκεντρώθηκαν από έρανο µεταξύ
των κατοίκων αγοράστηκε το πρώτο εθελοντικό πυροσβεστικό όχηµα στη Σάµο, ένα βενζινοκίνητο
Mercedes χωρητικότητας 1ος τόνου µαζί µε µια αυτοκινούµενη αντλία. Στη συνέχεια µε τον ίδιο
τρόπο αγοράστηκε ένα ακόµη πετρελαιοκίνητο τετρακίνητο Mercedes χωρ.2,4 τόνων και ακολούθησαν ένα βυτιοφόρο 30 τόνων, πρώην µεταφοράς καυσίµων, το οποίο παραχωρήθηκε για χρήση
στους εθελοντές µε ενέργειες της Νοµαρχίας Σάµου, ένα πετρελαιοκίνητο Mitsubishi 4x4 χωρ. 0,8
τόνου, δωρεά του Υπουργείου Αιγαίου.
Το καλοκαίρι του 2000 στη διάρκεια της µεγαλύτερης πυρκαϊάς η Νοµαρχία Σάµου αγόρασε και
πρόσφερε στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Πυθαγορείου, το οποίο στο µεταξύ από το 1998
είχε δηµιουργηθεί και αναγνωριστεί επίσηµα από το κράτος σύµφωνα µε τον νόµο1951 του '91,
ένα ακόµη πετρελαιοκίνητο τετρακίνητο Magirus χωρ. 2,4 τόνων και το 2003 συνάδελφοί µας εθελοντές από την Γερµανία µας δώρισαν ένα ειδικό πυροσβεστικό όχηµα χωρ. 2000 κιλών σκόνης κατάλληλο για πυρκαγιές καυσίµων. Στο στόλο υπάρχει επίσης µια µοτοσικλέτα εντούρο, δωρεά καλού
µας φίλου.
Στο κλιµάκιο µετέχουν εθελοντές και εθελόντριες κάθε ηλικίας ,µάχιµοι και µη, οι οποίοι έχουν λάβει µέρος σε κατασβέσεις εκατοντάδων πυρκαϊών, δασικών και αστικών.
Στις δραστηριότητες του κλιµακίου περιλαµβάνονται επίσης συνεχείς ασκήσεις των µάχιµων εθελοντών, παροχή πρώτων βοηθειών και µεταφορά τραυµατιών, εκπαιδεύσεις νέων εθελοντών, επαφές µε αντίστοιχα κλιµάκια και πυροσβεστικούς σταθµούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (Ιταλία
όπου οι καιρικές συνθήκες και η µορφολογία του εδάφους µοιάζει µε αυτά της Σάµου), (Γερµανία
όπου το επίπεδο της οργάνωσης και της λειτουργίας είναι πολύ υψηλό, αποτέλεσµα εθελοντικής
προσφοράς 150 και πλέον χρόνων) µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων, καθώς επίσης και η συνεχής συντήρηση των οχηµάτων.
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Το 2000 σηµατοδότησε η ίδρυση
του συλλόγου των εθελοντών
πυροσβεστών, την οποία επέβαλε
η θέληση αλλά και η µεγάλη προσφορά ανθρώπων κάθε ηλικίας
στις διάφορες δραστηριότητες
που το κλιµάκιο είχε αναπτύξει
πέρα από την πυρόσβεση που απαιτεί ειδικά εκπαιδευµένους εθελοντές. Αυτές περιλαµβάνουν την
εκπαίδευση των νέων, την πρόληψη πυρκαγιών, την αναδάσωση
των περιοχών που κατά καιρούς
δοκιµάζονται από την λαίλαπα της
φωτιάς µε οργανωµένες εξορµήσεις για δενδροφυτεύσεις και
σπορές, τον καθαρισµό και την
προστασία των δασών και των
ακτών της περιοχής.
Το 2001 ο σύλλογος έγινε µέλος της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης ο σύλλογος οργανώνει :
Α) Οµάδες διάσωσης και διοικητικής µέριµνας, κατάλληλα εκπαιδευµένες , µε σκοπό να επεµβαίνουν τόσο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όσο και σε περιπτώσεις ατυχηµάτων, τροχαίων και
άλλων.
Β) Συγκεντρώσεις στις οποίες ενηµερώνει τους πολίτες του δήµου σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης πυρκαϊών σε οικιακούς και εργασιακούς χώρους, χρήσης πυροσβεστήρων, παροχής πρώτων βοηθειών .
Γ) Οµαδικές εθελοντικές αιµοδοσίες κ.α.
Στην δύναµη των εθελοντών µετέχουν και τρεις ραδιοερασιτέχνες µέλη του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών, ΕΡΚΑ, που εδρεύει στην Σάµο. Ο σύλλογος αυτός έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην συντήρηση και καλή λειτουργία των ασυρµάτων και στην δηµιουργία δικτύου το οποίο εξυπηρετεί άριστα
τις ασύρµατες επικοινωνίες.
Η µακρόχρονη αυτή προσπάθειά αποβλέπει, ναι µεν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση του νησιού
το οποίο κατά καιρούς δοκιµάζεται σκληρά, αλλά και στο να δώσει ερεθίσµατα και οράµατα στη νεολαία. Αυτή θεωρείται ότι είναι και η σηµαντικότερη αποστολή , η δηµιουργία δηλαδή ενός ΚΑΤΑΦΥΓΊΟΥ ιδανικών , ενός χώρου ΚΑΘΑΡΟΥ από τους πολλούς πειρασµούς της σύγχρονης κοινωνίας
,ενός χώρου όπου τα ιδανικά και ο αλτρουισµός βρίσκουν τόπο για να φυτρώσουν , να µεγαλώσουν και να καρποφορήσουν , ενώ συγχρόνως προσφέρουν στον συνάνθρωπο το µεγαλύτερο αγαθό, την ανιδιοτελή έµπρακτη αγάπη στον πλησίον.
Για τον σύλλογο, ο SV8ECA, Χρίστος.
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Γράφει ο Στέργος Μανώλακας

Ερασιτέχνης Αστρονόµος

Αγαπητοί φίλοι του 5-9 Report για σας!
Ελπίζω αρκετοί από εσάς να είδατε την έκλειψη Σελήνης τον περασµένο µήνα (4 Μαΐου 2004).
Αν και κάθε φορά εύχοµαι καλές παρατηρήσεις και καθαρούς ουρανούς, η τύχη εδώ στην Ρόδο µας
εγκατέλειψε το βράδυ της 4 Μαΐου. Τα είχα όλα έτοιµα για να τραβήξω φωτογραφίες από την
έκλειψη της Σελήνης αλλά η µεγάλη έκπληξη ήταν ο συννεφιασµένος καιρός.
Με το ζόρι κατάφερα να δώ το φαινόµενο για µερικά δευτερόλεπτα ανάµεσα στα ξέφωτα των σύννεφων. Εκτός από την έκλειψη Σελήνης είχαµε και έναν πολύ βιαστικό επισκέπτη του διαστήµατος
προς τα τέλη του Μάη.
Ο βιαστικός επισκέπτης, ο κοµήτης NEAT (C/2001
Q4 δηλαδή, µας ήρθε από το νέφος του Όρτ (είναι
ένα νέφος κοµητών γύρο από το ηλιακό µας σύστηµα) στις 17 Μαΐου είχε την µέγιστη
λαµπρότητα εκείνες τις µέρες. Η ουρά που αφήνουν
οι κοµήτες πίσω τους ανέρχεται σε
εκατοµµύρια χιλιόµετρα ενώ ο πυρήνας τους είναι µόλις µερικά χιλιόµετρα σε διάµετρο.
Το όνοµα
του κοµήτη είναι NEAT (C/2001 Q4. Για να φανεί
καλύτερα η ουρά του κοµήτη σάρωσα την φωτογραφία και στα αρνητικά της χρώµατα, για να φαίνεται καλύτερα.
Περισσότερα για τον κοµήτη µπορείτε να βρείτε
υπό την διεύθυνση:
http://skyandtelescope.com/observing/ataglance/article_110_1.asp#CO
Ο µήνας Ιούνιος έχει πολύ µεγάλο αστρονοµικό ενδιαφέρον γιατί θα λάβει µέρος ένα από τα
πολύ σπάνια αστρονοµικά φαινόµενα. Πρόκειται για την διέλευση του πλανήτη Αφροδίτη µπροστά
από τον Ήλιο. Το φαινόµενο της διέλευσης µπροστά από τον Ηλιο θα λάβει µέρος στις 08/06/04
και χιλιάδες αστρονόµοι αλλά και ερασιτέχνες του
είδους ανυποµονούν για την ηµέρα εκείνη. Η είσοδος της Αφροδίτης µπροστά από τον Ηλιακό δίσκο
θα ξεκινήσει στις 08:22π.µ. και η έξοδος θα γίνει
στις 14:20µ.µ. Ο Ερµής και η Αφροδίτη είναι οι
δυο εσωτερικοί πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος, δηλαδή που η τροχιές τους βρίσκονται µεταξύ της Γής και του Ηλίου. Οι υπόλοιποι πλανήτες λέγονται εξωτερικοί.
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Η πρώτη αναφορά για διέλευση Αφροδίτης µπροστά από τον Ήλιο έγινε το 1627 από τον
Johannes Kepler. Σε µια άλλη διέλευση του 1716
ο Halley γνωστοποίησε τους υπολογισµούς του
που αφορούσαν την απόσταση του Ήλιου από
την Γη. Η µετρήσεις για την απόσταση του Ήλιου
ήταν µεταξύ 125 και 155 εκατοµµύρια χιλιόµετρα. Το 1882 τραβήχτηκαν η πρώτες φωτογραφίες από µια διέλευση της Αφροδίτης µπροστά
από τον Ήλιο από το US Naval Observatory
Library.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Την διέλευση της Αφροδίτης µπροστά από τον Ήλιο µπορούµε να την δούµε µόνο και τονίζω
µόνο µε ένα ειδικό φίλτρο που µπορούµε να δούµε τον Ήλιο η αν έχουµε εκείνα τα γυαλιά που
πωλούνταν τότε στα φωτογραφικά µαγαζιά για την παρατήρηση της έκλειψης ηλίου το 1999. Σε
καµία άλλη περίπτωση να µην παρατηρήσουµε το φαινόµενο µε άλλα σκευάσµατα όπως γυαλί
ηλεκτροκόλλησης και άλλες ζελατίνες. Η ζηµιά για τα µάτια µας θα είναι ανεπανόρθωτη γιατί η
βλαβερές ακτίνες τα διαπερνούν και το µάτι παθαίνει εγκαύµατα χωρίς να το καταλάβουµε.
Ο ήλιος έχει διάµετρο 1.400.000 χιλιόµετρα και η Αφροδίτη
έχει µια διάµετρο από 12.103 χιλιόµετρα. Η απόσταση της Αφροδίτης από την Γη σε µέσο όρο είναι 108,2 εκατοµµύρια χιλιόµετρα.
Στις 07/05/2003 έγινε µια διάβαση του πλανήτη Ερµή µπροστά
από τον Ηλιο. Στις φωτογραφίες που βλέπετε µπορείτε να καταλάβετε το τεράστιο µέγεθος των 1.400.000 χιλιοµέτρων της
διαµέτρου του Ηλίου µπροστά στην διάµετρο του πλανήτη Ερµή που είναι µόλις 4.892 χιλιόµετρα. Στην φωτογραφία ο πλανήτης Ερµής είναι η στρογγυλή τελεία στα δεξιά ενώ στην αριστερή µεριά της φωτογραφίας βλέπουµε µια µικρή σε µέγεθος
ηλιακή κηλίδα που η διάµετρός της φθάνει περίπου τα 28.000
χιλιόµετρα. Να πω εδώ ότι για την συγκεκριµένη φωτογράφηση κάναµε µια ειδική τεχνική µεταξύ τηλεσκοπίου και φωτογραφικής µηχανής που λέγετε Εye Piece Projection. ∆ηλαδή
φωτογράφηση µε ενδιάµεσο προσοφθάλµιο φακό µεταξύ τηλεσκοπίου και κάµερας. Το τηλεσκόπιο µας έχει µια εστιακή απόσταση 2030mm δηλαδή περίπου 2 µέτρων.
Με την τεχνική αυτή η εστιακή απόσταση υπερδιπλασιάζεται
και γίνετε 28.000mm δηλαδή 28 µέτρα. Με άλλα λόγια η φωτογραφίες που βλέπετε είναι τόσο µεγενθυµένες σαν να τραβήχτηκαν από έναν τηλεφακό µε µήκος 28 µέτρων.
Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε και το πόσο µικρός ήταν ο Ερµής µπροστά στον Ήλιο.
Αυτή την φορά ελπίζω να
έχουµε καλό καιρό για να φωτογραφίσουµε το φαινόµενο και να σας δείξω φωτογραφίες στο επόµενο περιοδικό.
Σας εύχοµαι καθαρούς ουρανούς και καλές παρατηρήσεις.

Μανώλακας Στέργος
(Ερασιτέχνης Αστρονόµος)
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PetaBox
Σε περίπτωση που ο σκληρός δίσκος σας είναι πλήρης, ενώ
το DVD writer βρίσκεται στα όρια διάλυσης από τα αµέτρητα
back-up που έχετε κάνει, µπορείτε να δοκιµάσετε την απόλυτη λύση
αποθήκευσης δεδοµένων. Πρόκειται για ένα µικρό τέρας, το οποίο
έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενός Petabyte πληροφοριών. Κοινώς µπορεί να αποθηκεύσει δεδοµένα της τάξεως των 1.000
TeraBytes ή του ενός εκατοµµυρίου GigaBytes. Για να επιτύχει τα
παραπάνω, το λεγόµενο PetaBox χρησιµοποιεί ένα σύνολο από
racks, καθένα από τα οποία µπορεί να αποθηκεύσει 100 TeraBytes.
Όσον αφορά στην κατανάλωση ισχύς, κρατείται σε αρκετά χαµηλά
επίπεδα, της τάξεως των 6kWatts/rack ή 60 kWatts για το πλήρες
σύστηµα. Τέλος, το αξιοθαύµαστο PetaBox υποστηρίζει τα πλέον
γνωστά λειτουργικά συστήµατα, ενώ το εξ ορισµού OS που χρησιµοποιεί βασίζεται στο Linux µε file system το
Raiser.
Συνελήφθη ο δηµιουργός του Sasser
Το πρόγραµµα της Microsoft για χρηµατοδότηση εκείνων που καταθέτουν σηµαντικές πληροφορίες για τη σύλληψη δηµιουργών ιών και worms φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς. Πρόκειται για τη
σύλληψη ενός 18χρoνου Γερµανού, ο οποίος οµολόγησε ότι ευθύνεται για τη διάδοση του Sasser και όλων
των παραλλαγών του. Η Microsoft έχει διαθέσει το ποσό των 5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για τον εντοπισµό
κατασκευαστών ιών και worms,ενώ στο παρελθόν έχει απονείµει τρία βραβεία των 250.000 δολαρίων σε πληροφοριοδότες που είχαν προσκοµίσει στοιχεία σχετικά µε τους κατασκευαστές των MyDoom, Sobig και
MSBlast, αν και δεν πραγµατοποιήθηκε καµία σχετική σύλληψη. Στην περίπτωση του Sasser η σύλληψη του
δηµιουργού του ήταν άµεση, αφού πραγµατοποιήθηκε στις επόµενες 48 ώρες από τη στιγµή που οι πληροφοριοδότες προσέγγισαν τα γραφεία της Microsoft στη Γερµανία. Η Microsoft δήλωσε ότι θα απονείµει το χρηµατικό ποσό των 250.000 δολαρίων στους ανθρώπους που προσκόµισαν καταλυτικές πληροφορίες για τη σύλληψη του δηµιουργού του Sasser και οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν τους πέντε. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι
οι πληροφοριοδότες κατέθεσαν στοιχεία, τα οποία δεν είχαν προκύψει από τεχνική ανάλυση της διάδοσης του
Sasser, αλλά µάλλον από το γεγονός ότι οι πληροφοριοδότες γνώριζαν προσωπικά τον 18χρονο δηµιουργό
του Sasser.
Carrier Routing System-1
Η Cisco µετά από µία ανάπτυξη που διήρκεσε τέσσερα χρόνια, συνολικού προϋπολογισµού 500 εκατοµµυρίων δολαρίων, παρουσίασε τον state-of-the-art router της εποχής. Πρόκειται για τον Carrier
Routing System-1 (CRS-1), που αρχικά είχε την κωδική ονοµασία Huge Fast Router (HFR) και ο
oποίος διαθέτει έναν πυρήνα µε ικανότητα δροµολόγησης 40Gigabit/sec µέσω οπτικών καναλιών. Το παραπάνω εύρος ζώνης των 40Gigabit/sec µπορεί να εκτοξευθεί στα 92 Terabit/sec µε τη βοήθεια τεχνικών clustering
(κοινώς µε τη συλλογική λειτουργία πολλών συσκευών). Το εν λόγω µοντέλο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτήν τη στιγµή στον πλανήτη στο χώρο των σύνθετων δροµολογητών, οι οποίοι προορίζονται για χρήση στα
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τελευταίας τεχνολογίας. Η κατασκευή του έγινε από τη Cisco σε συνεργασία µε τις
Deutsch Telekom, Sprint, MCI και NTT Communications. Παρ΄ όλα αυτά, καµία από τις παραπάνω εταιρείες
δεν έχει εκφράσει µέχρι στιγµής την πρόθεσή της για υιοθέτηση του CRS-1, ο οποίος θα είναι διαθέσιµος για
χρήση από τον Ιούλιο. Το δαπανηρό αυτό επίτευγµα της Cisco ήταν αναµενόµενο να έχει υψηλό κόστος. Συγκεκριµένα, ο CRS-1 κοστίζει 450.000 δολάρια, ενώ ένα πλήρως εξοπλισµένο σύστηµα για την αξιοποίησή του
θα πλησιάσει το 1.000.000 δολάρια.
Τι είναι σεξ ;
Ζευγάρι από την Γερµανία πήγε σε κλινική γονιµότητας έπειτα από οκτώ χρόνια γάµου και αφού
δεν είχαν κάνει παιδιά, για να µάθουν ότι έπρεπε να κάνουν πρώτα σεξ για να αποκτήσουν παιδί.
Οι γιατροί στην πανεπιστηµιακή κλινική του Lubek υπέβαλαν το ζευγάρι σε µια σειρά εξετάσεων για να αποκαλυφθεί ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα γονιµότητας. Όταν τους ρωτήσαµε πόσο συχνά κάνουν σεξ, µας
κοίταξαν µε µεγάλη απορία και απάντησαν: Τι εννοείτε σεξ, είπε ο εκπρόσωπος της κλινικής. ∆εν µιλάµε για
διανοητικά καθυστερηµένους ανθρώπους αλλά για ένα ζευγάρι που µεγάλωσε σε θρησκευόµενο περιβάλλον
και που απλώς δεν γνώριζε τον σωστό τρόπο αναπαραγωγής, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Ο 36χρονος σύζυγος
και η 30χρονη γυναίκα του, τώρα κάνουν σεξοθεραπεία ενώ οι υπεύθυνοι της κλινικής αναζητούν και άλλα
τέτοια ζευγάρια που έχουν έλλειψη σεξουαλικής επιµόρφωσης.
∆ροσος Σκοτης
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Το «υπερόπλο» της YAESU
Receiver Highlights
*Selectable Roofing filters (15/6/2kHz) for excellent performance*
*Typical IP3 in excess of +40dBm, and best close-in Dynamic Range available today*
*32-Bit IF DSP with Adjustable Filter Response Contours, Variable Bandwidth, Variable Passband Centre, Noise Reduction,
and IF Manual NOTCH + AF NOTCH Filters*
*Dual Receive & Identical Receivers for Main and Sub*
*IF Noise Blanker*
*Variable RF Filter on all bands*
*Adjustable Audio Limiter in addition to RF/IF AGC*
*Fast-acting Spectrum Display with Variable Frequency Range

Transmitter Highlights
*400-Watt (External Power Supply) & 200-Watt (Internal Power Supply) versions available*
*Class-A operation at 100-Watts (400-W version), 75-Watts (200-W version) output with Adjustable Bias Control*
*IF DSP Speech processing and Microphone Equalisation*
*Low-Level Transverter Output Port*
*Monitor for Voice, Data and CW modes*
Feature Highlights
*HF+50 MHz Frequency Coverage*
*Four TX/RX Antenna sockets plus Two RX-Only sockets*
*Flash Memory Port*
*PS/2 Keyboard Connector for Logging*
*Data Port for Interconnection to your PC*
*"My Band" Quick Band Switching feature (eliminates unused bands)*
*Direct Frequency Entry and On-touch Band Change*
*Huge Multi-Function TFT Display*
*Analogue Meters for Ultimate Precision in Measurements*
*Rotator Interface Jack for Direction Indication on TFT Display*
*Direct Input/Output Sound Card Connections
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γνωρίζουµε
Αγαπητοί φίλοι Ραδιοερασιτέχνες γεια σας.

Μετά από ένα τουλάχιστον χρόνο λειτουργίας του ECHOLINK στην Αθήνα και σταδιακά σε περίπου δέκα Ελληνικές πόλεις µεταξύ αυτών και στο SYDNEY από Έλληνες µετανάστες, είναι καιρός να δούµε διάφορα θέµατα
για αυτή την καινούργια πλέον πραγµατικότητα στις ραδιοεπικοινωνίες.
Ας δούµε µε λίγα λόγια για κάποιον που δεν γνωρίζει, τι κάνει το πρόγραµµα ECHOLINK.
Σχεδόν όλοι ξέρουν ότι µε µέσο το Internet µπορούµε να 'περάσουµε' φωνή. Αυτό που προσθέτει το
ECHOLINK είναι ότι εύκολα συνδέεις ένα ασύρµατο (MIC µε EAR και EAR µε MIC , ποµποδέκτη µε κάρτα ήχου
PC ) είτε χρησιµοποιείς το MIC και µεγάφωνο του PC όπως συνήθως.
Έτσι ο ήχος που φτάνει στο PC µέσω Internet εκπέµπετε στην όποια εµβέλεια του ποµποδέκτη που έχουµε
συνδέσει. Φυσικά µπορεί να µπει σε ένα υπάρχον Repeater. Αυτό που βλέπει κανείς σαν χρήστης είναι ότι µιλώντας σαν ένα κανονικό QSO στα VHF/UHF, µπορεί να επικοινωνεί ταυτόχρονα µε διαφορετικές περιοχές του
πλανήτη, µε ποιότητα ίδια µε τα VHF/UHF, ανεξάρτητα από διάδοση. Παρόµοια προγράµµατα είναι το IRLP,
eQSO και WIRES/II της YAESU.
Υπάρχουν 4 ειδών ECHOLINK κόµβοι. Το ποιο απλό είναι κάποιος που χρησιµοποιεί τον υπολογιστή του, έχει
κάρτα ήχου, µικρόφωνο, µεγάφωνο και σύνδεση Internet (κοινή) π.χ. SV1BDO . Μετά είναι οι δύο τύπου link
( π.χ. SV1BDS-L ) και repeater ( π.χ. SV5DDR-R ).
Αυτές τεχνικά είναι οι ίδιες µόνο που για να ξεχωρίζουµε πότε µιλάµε σε simplex και πότε σε repeater υπάρχει
ξεχωριστή κατηγορία.
Ένας απλός χρήστης ασυρµάτου µπορεί στις δύο αυτές κατηγορίες να κάνει πλήρη χρήση των δυνατοτήτων
του ECHOLINK στέλνοντας κατάλληλους DTMF κωδικούς. Μια τέταρτη κατηγορία είναι οι conference servers,
που είναι σχεδιασµένοι για να συνδέονται πολλοί κόµβοι για να συζητούν για ένα συγκεκριµένο θέµα , χωρίς
στον conference server να υπάρχει RF-link.

Εδώ µε την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω ότι το τεχνολογικά ενδιαφέρον σηµείο στη λειτουργία του
ECHOLINK είναι η προσπάθεια αποφυγής χαµένων πακέτων που έχει σαν συνέπεια την απώλεια µικρών κοµµατιών φωνής.
Μπορεί κάποιος χρήστης να το διαπιστώσει αν λειτουργεί το ECHOLINK και ταυτόχρονα 'κατεβάζει' αρχεία από
το Internet. Γενικά η συνύπαρξη δικτύων φωνής και δεδοµένων ( στην πράξη η ενσωµάτωση των δικτύων φωνής στα δίκτυα δεδοµένων) είναι ένα καυτό τεχνολογικά θέµα. Για όσους θα θελήσουν περισσότερα µπορούν
να βρουν στο site του Echolink αλλά και στο άµεσο µέλλον µια ενδιαφέρουσα αναλυτική εργασία από τον Αργύρη SV1DVV στο radio.phys.uoa.gr .
Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να το πληροφορηθούν, στο σεισµό της Λευκάδας στήθηκε από το µηδέν
νέος κόµβος στην Πάτρα, από τον πολύ ενεργό τοπικό σύλλογο ( ο κόµβος που υπάρχει στην Πάτρα δεν λειτουργούσε και δεν υπήρχε η δυνατότητα άµεσα να επισκευασθεί).
Έτσι συνδέθηκε το R-1 της Λευκάδας µε τον νέο προσωρινό κόµβο και έτσι υπήρχε η δυνατότητα
η ΓΓΠΠ να επικοινωνεί και µε το τελευταίο φορητό VHF µέσα στην πληγείσα περιοχή. Επιπλέον από την τεχνική
επιτροπή της ΕΕΡ στήθηκε ταυτόχρονα VHF-UHF LINK µε το R-1 έχοντας έτσι ∆ΙΠΛΟ δρόµο επικοινωνίας στη
διάθεση της ΓΓΠΠ !!!
Λίγο καιρό µετά, το R-1 και η Λευκάδα είναι σχεδόν πλέον µόνιµα κόµβος.
Γενικότερα πιστεύω ότι η κινητοποίηση των ραδιοερασιτεχνών στο σεισµό της Λευκάδας, αποτελεί µια ακόµη
σηµαντική στιγµή στην κοινωνική προσφορά του ραδιοερασιτεχνισµού στην Ελλάδα και το τι µπορούµε να προσφέρουµε ενωµένοι σαν ραδιοερασιτέχνες.
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Ας περάσουµε τώρα σε µερικά νέα του κόµβου της Αθήνας. Σίγουρα σε κανέναν δεν άρεσε το 1 Watt στο
431.100. Το δεύτερο που από την πρώτη στιγµή είχε τεθεί σαν απαραίτητη προδιαγραφή
ήταν CTCSS SQUELCH µια και είναι πολύ κοντά στη γνωστή πηγή ραδιο-σαβούρας, λέγε µε ΥΜΜΗΤΟ. Μετά
από διάφορες προσπάθειες τελικά επιλέγει να µπει ένας επαγγελµατικός ποµποδέκτης, µε πολύ καλές προδιαγραφές ανθεκτικότητας, προσφορά από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΕΕΡ).
Έτσι µε 20 WATT και 88.5 υπότονο ( τον εκπέµπει αλλά και απαιτείτε από εσάς στην εκποµπή σας) και το πολύ
καλό καλώδιο (προσφορά τους επίσης από πιο πριν ) φάνηκαν επιτέλους µεγάλες διαφορές. Μια µόνο παρατήρηση, αν κάποιος έχει ιδιαίτερα µεγάλο DEVIATION τότε
ίσως να τον κόβει. Εδώ θα πρέπει δηµόσια να ευχαριστήσω την ΕΕΡ αλλά και ιδιαίτερα τον ∆ηµήτρη SV1EDZ
για την άψογη συνεργασία και την επίλυση των δυσκολιών που βρέθηκαν στην πορεία. Ακόµα τον Γιώργο
SV8RX, τον Μάριο SV0CL και ιδιαίτερα τον φίλο Αντώνη SV1GH για τις αµέτρητες φορές που µε έχει βοηθήσει
στις σχετικές ταρατσοδουλειές και µετακινήσεις.
Όπως είπαµε προηγούµενα στέλνοντας DTMF κωδικούς εκτελούνται ανάλογες λειτουργίες.
Μια και ακόµα
η αποκωδικοποίηση DTMF γίνετε προς το παρόν µε software (η επόµενη βελτίωση θα είναι να γίνει µε
ardware) συνιστάτε η εκποµπή κάθε τόνου να κρατάει περίπου 1/2 δευτερολέπτου και µην παραξενευτείτε αν
δεν ακούει και καλά όλους τους τόνους. Εσείς προσπαθήστε πάντως να τους στέλνετε όσο πιο καθαρά µπορείτε.
Οι πιο χρήσιµες εντoλές είναι :
00 επιλέγει τυχαία να συνδεθεί σε έναν διαθέσιµο κόµβο οπουδήποτε τύπου
01 επιλέγει τυχαία να συνδεθεί σε ένα link ή repeater
02 επιλέγει τυχαία να συνδεθεί σε ένα conference server
03 επιλέγει τυχαία να συνδεθεί σε έναν χρήστη
08 εκφωνεί όλους όσους είναι συνδεδεµένοι
09 επανασυνδέει τον τελαιταια αποσυνδεδεµένο
# αποσυνδέει τον τελευταία συνδεδεµένο
## αποσυνδέει τους πάντες
* στέλνει το χαρακτηριστικό του σταθµού
Η πιο συνηθισµένη εντολή είναι να στείλουµε το 4-ψήφιο ή 5-ψήφιο νούµερο του αριθµού του κόµβου που
θέλουµε να συνδεθούµε ( είναι ένας ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ αριθµός για κάθε κόµβο ή χρήστη που εύκολα µπορεί να µας
πει ένας χρήστης του ECHOLINK).
Υπάρχουν φυσικά επιπλέον εντολές αλλά ας αφήσουµε και κάτι σε σας.
Μια πολύ χρήσιµη προσθήκη στο ECHOLINK από τον συγγραφέα του ήταν να προστεθούν η δυνατότητα
συντοµεύσεων κλήσης των κόµβων. ∆εν είναι ανάγκη να θυµόσαστε πλέον τα 4-5 ψηφία ενός κόµβου
λά µόνο 2.

Έτσι για τους σηµερινούς κόµβους έχουµε :
21
29
31
51
61
81
82
83
84
91
92

SV2BZQ-R Ε∆ΕΣΣΑ
R4
VK2IR-L SYDNEY
SV3CHA-L ΡΙΟ/ΠΑΤΡΑ 145.475
SV5DDR-R ΡΟ∆ΟΣ
430650+R2
SZ6IOA-L ΙΟΑΝΝΙΝΑ 145.475
SV8BEV-L ΜΥΤΙΛΗΝΗ 145.350 (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
SV8G-R ΧΙΟΣ
R0
SV8FMT-L ΣΑΜΟΣ
431.100
SV8BUS-R ΛΕΥΚΑ∆Α
R-1 (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
SV9ADY-L ΗΡΑΚΛΕΙΟ 145.475
SV9AKH-L ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 431.100 / 88.5

Η λογική αυτή ( πιστεύω προφανής ) θα συνεχιστεί και για µελλοντικούς κόµβους.

αλ-
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Ας δούµε τώρα ποια είναι τα συνηθισµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας νέος χρήστης του προγράµµατος στο PC του και είναι συνήθως τα εξής :
- ΠΡΟΒΛΗΜΑ : ∆εν βλέπω την λίστα µε τα CALLSIGN.
ΛΥΣΗ: Υπάρχει πρόβληµα µε την ενεργοποίηση του CALLSIGN . ∆είτε στο Email σας µήπως υπάρχει κάποιο
σχετικό µήνυµα (ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ και ΜΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΤΕ το password που βάλλατε).
- ΠΡΟΒΛΗΜΑ : Όταν συνδέοµαι µε οποιονδήποτε µετά από 30 δευτερόλεπτα τον αποσυνδέει µε το µήνυµα
'TIMEOUT'.
ΛΥΣΗ : οφείλετε στην ύπαρξη FIREWALL ή ROUTER. Σε ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ µην βγάλετε µόνιµα το
FIREWALL γιατί θα γεµίσετε 'µαµούνια' !! Αν έχετε WINDOWS XP τότε ακολουθήστε τις
αναλυτικές οδηγίες στο site του ECHOLINK στο link (1) που αναφέρουµε στο τέλος. Αν έχετε όποια άλλη κατάσταση δείτε στο σχετικό link (2).
- ΠΡΟΒΛΗΜΑ : Συνδέοµαι κανονικά , τους άκουω κανονικά αλλά όταν µιλάω δεν ακούγεται τίποτε.
ΛΥΣΗ : ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΗΤΕ τους άλλους, συνδεθείτε όση ώρα θέλετε στον ECHOTEST SERVER (υπάρχει εντολή ). Ο SERVER αυτός επαναλαµβάνει (σαν παπαγαλάκι την φωνή µας) λίγα δευτερόλεπτα µετά αφού αφήσουµε το PTT. Έτσι µπορούµε να κάνουµε όσες δοκιµές θέλουµε χωρίς να ενοχλούµε. Όταν µιλάτε και 'βγαίνει΄
φωνή προς τα έξω τότε η µπάρα κάτω µετακινείτε ανάλογα µε µπλε χρώµα. Τα 'ποτενσιόµετρα' για την
'εκποµπή' είναι διαφορετικά από τη λήψη. Για την εκποµπή
στο menu : Tools / Adjust Volume / Recording επιλέξτε το MIC σαν συσκευή και δοκιµάστε. Η µόλε µπάρα πρέπει να γεµίζει και ίσα-ίσα να µην κιτρινίζει (ή έστω ελάχιστα). Η καλύτερη θέση του MIC
είναι στο πλάι του στόµατος (όχι µπροστά - αλλά στην άκρη του χείλους) για να αποφεύγετε το γνωστό
'πλατσούρισµα'.
Σαν ραδιοερασιτέχνες προσπαθούµε να έχουµε κάποιους κανόνες 'καλής συµπεριφοράς' ανάλογα µε το µέσο
επικοινωνίας που κάθε φορά χρησιµοποιούµε. Στο ECHOLINK έχουµε µια σηµαντική ιδιαιτερότητα. Υπάρχει µια
καθυστέρηση λίγων δευτερολέπτων κατά τη µετάδοση της φωνής.
Αυτό έχει σαν απαίτηση για να
µπορούµε να κάνει κάποιος διακοπή από άλλο σηµείο να πρέπει να αφήνουµε κενό ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ!!
Πρακτικά δεν χρειάζεται να αφήνουµε κάθε φορά το ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΟ αυτό κενό αλλά τουλάχιστον µια φορά σε
κάθε 'γύρο' του QSO. Είναι πολύ χρήσιµο (αντίθετα µε τα άλλα QSO) να λεει ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ότι ο επόµενος θα αφήσει ένα µεγάλο κενό . Έτσι όποιος θέλει να κάνει διακοπή η να στείλει µια εντολή τηλεχειρισµού στο
LINK του να µπορεί. Πιστεύω ότι αρκετοί συνάδελφοι θα έχουν νιώσει την αδυναµία να καλέσουν στο LINK του
R5 από τα πολλές φορές απανωτά και µε ελάχιστα κενά QSO. Πόσο µάλλον εδώ που χρειάζονται 5 ολόκληρα
δευτερόλεπτα για να µπορέσει κάποιος να καλέσει. Εδώ µε την ευκαιρία να ξαναειπωθεί ∆ΕΝ ΛΕΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ
∆ΙΑΚΟΠΗ αλλά ΟΛΟΚΛΗΡΟ και ΜΟΝΟ το ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΟ ΜΑΣ. Συνηθισµένο ακόµα είναι το φαινόµενο
κάποιος που θέλει να χρησιµοποιήσει το link να αρχίζει να στέλνει DTMF κωδικούς χωρίς να έχει πει το χαρακτηριστικό του και µερικές φορές να το αποσυνδέει , µην ερωτώντας αν κάποιος ήδη χρησιµοποιεί το link
(να ρωτήσει αυτό που µας µαθαίνανε στις εξετάσεις : is this frequency in use ? )
Ένα πρόβληµα που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί όταν έχουµε link,είναι το γνωστό στον κόσµο του packet σαν
hidden terminal, δηλαδή δύο σταθµοί που ακούν µεν και οι δύο το link αλλά δεν ακούγονται µεταξύ τους τότε
πατάει ο ένας τον άλλον µην µπορώντας να αντιληφθεί ο ένας την εκποµπή του άλλου. Για να αποφεύγετε η
δυσάρεστη αυτή κατάσταση καλό είναι πρώτα από όλα να το γνωρίζουµε ώστε όταν συµβαίνει να το αναγνωρίζουµε. Το µόνο που µπορούµε είναι να χρησιµοποιούµε γιατο ECHOLINK σε link την καλύτερή µας κεραία και
όχι rubber.
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Με την ευκαιρία θα ήθελα να ζητήσω συγνώµη και την κατανόηση τους από όλους τους συναδέλφους που
κάποιες φορές µονοπωλούµε ή και εκτρέπουµε το υπάρχων QSO για να συζητήσουµε τεχνικά ή άλλα θέµατα
σχετικά µε την λειτουργία κόµβων.
Θα µου επιτρέψετε να εκφράσω και ένα κρυφό παράπονο. Πάρα πολλοί Έλληνες της διασποράς έχουν πλέον
ανοιχτή γραµµή µε την πατρίδα. Από όσο έχω ακούσει π.χ. στη Νέα Υόρκη δεν λείπουν ούτε οι Έλληνες, ούτε
οι αναµεταδότες ( 3 µάλιστα από όσο ξέρω) αλλά ούτε και οι DSL γραµµές. Παρά όλα αυτά δεν έχω δει έναν
αναµεταδότη να µπει στο ECHOLINK και να µην είναι µόνο το SYDNEY καθηµερινά online µε την πατρίδα.
Από εδώ θα ήθελα να ξέρει όποιος ατοµικά ή συλλογικά θελήσει να στήσει κάποιον κόµβο, ότι δεν είναι κάτι
το πολύ δύσκολο και στο µέτρο του όποιου ελεύθερου χρόνου µου θα τον βοηθήσω ώστε
ακόµα µια περιοχή να βελτιώσει τις δυνατότητες επικοινωνίας της. Αυτό που κύρια χρειάζεται είναι µια µόνιµη
σύνδεση Internet όχι ιδιαίτερα φορτωµένη. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτελούν µια ιδανική λύση και
έχουν συµβάλει αποτελεσµατικά στην προσπάθεια αυτή.
Από εκεί και πέρα ένα PC Pentium 200 το πολύ και ένας ποµποδέκτης µε πολύ καλές αντοχές για παρατεταµένη λειτουργία στην επιθυµητή ισχύ µάλλον κάπου εύκολα µπορεί να βρεθεί. Μετά µε τη δυνατότητα για τηλεχειρισµό του προγράµµατος και του υπολογιστή περιορίζονται οι επί τόπου µετακινήσεις.
Για τα υπάρχοντα links αλλά και για τα µελλοντικά , µετά από τη σωστή πρόταση του γνωστού µας Νίκου
SV1AMA, προτείνετε να χρησιµοποιούµε τις συχνότητες 431.100 και 145.475 ώστε να µην µπερδεύετε κάποιος
όταν πάει σε κάποια περιοχή.
Ελπίζω οι κόµβοι που υπάρχουν να βοηθήσουν στην επικοινωνία όσων ραδιοερασιτεχνών έρθουν για οποιοδήποτε λόγο στην πατρίδα µας την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων. Νοµίζω άτι το πνεύµα φιλοξενίας
που µας διακρίνει, να οδηγήσει στο να τους διευκολύνουµε να χρησιµοποιήσουν τα διάφορα link τη σύντοµη
αυτή περίοδο.
Ακολουθούν τα πιο κύρια INTERNET LINKS
http://www.echolink.org
ECHOLINK home site
http://www.echolink.org/firewall_solutions.htm (2) ECHOLINK & FIREWALL
http://www.qsl.net/vk2jtp/xpfirewall.htm (1) ECHOLINK & WINDOWS XP
http://www.echolinker.com
The EchoLink Community Message Board
http://cqinet.sourceforge.net/ theBridge and echoLinux
http://radio.phys.uoa.gr
τελευταία νέα για το echolink της Αθήνας
http://www.eqso.info/
eQSO
http://www.irlp.net
The Internet Radio Linking Project
http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en/ WIRES-II YAESU

Ραντεβού στο ECHOLINK
73 de George SV1BDS

Υ.Γ. Για τους φανατικούς των HF που µε 'κατηγορούν' ότι κάνω τους χρήστες βραχέων ποµποδεκτών να τα
΄πετάνε' να µην ανησυχούν. Για αυτούς 'δουλεύω' , για να πέσουν οι τιµές και να τα µαζέψουµε
µισοτιµής....
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(made in Greece)

Για τους κατόχους του αρκετά δηµοφιλούς KENWOOD TH-D7 (V-U φορητού ποµποδέκτη)
υπάρχει ένα προγραµµατάκι που επιτρέπει στον χρήστη του να τηλεχειρίζει το φορητό µέσω
υπολογιστή. Το πρόγραµµα λέγεται TH-D7 Control Και είναι του συναδέλφου Walter Dunckel
KD6VYV . Το πλεονέκτηµα του είναι ότι είναι απλό, εύχρηστο και διατίθεται δωρεάν .
Το µειονέκτηµα του είναι ότι η γκάµα των δυνατοτήτων του είναι σχετικώς περιορισµένη
καθώς επίσης η αντίδρασή του είναι άκοµψη σε πιθανούς λάθος χειρισµούς του χρήστη. Εξαιτίας
αυτών των µειονεκτηµάτων δηµιουργήθηκε η ανάγκη να εκδοθεί µία έκδοση του διορθωµένη και
βελτιωµένη που να περιλαµβάνει εκτός από κάποιες διορθώσεις, περισσότερες δυνατότητες
τηλεχειρισµού, που αφορούν όµως την συνηθισµένη χρήση ενός φορητού ραδιοερασιτεχνικού
ποµποδέκτη. ∆εν περιλαµβάνονται δηλαδή οι επεκταµένες δυνατότητες της συσκευής για APRS
SSTV κλπ.
Η σύνδεση µε τον υπολογιστή γίνεται µέσω του καλωδίου που υπάρχει στην συσκευασία του
µηχανήµατος και µιας κάποιας από τις σειριακές θύρες του υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες
που υπάρχουν στο εγχειρίδιο της
συσκευής. Το λογισµικό τρέχει σε
υπολογιστές που είναι εφοδιασµένοι
µε λειτουργικό της οικογένειας των
WINDOWS. Για να προχωρήσει κανείς
στη χρήση του προγράµµατος αφού
κατεβάσει το συµπιεσµένο αρχείο
αποθηκεύει το περιεχόµενο του σε ένα
directory και τρέχει το εκτελέσιµο.
Εµφανίζεται η κονσόλα χειρισµού και
αφού πρώτα δηλωθεί η κατάλληλη
σειριακή θύρα ο χρήστης είναι έτοιµος
να τηλεχειρίσει τη συσκευή
χρησιµοποιώντας κυρίως µόνο το
ποντίκι του υπολογιστή του. Τα
διάφορα κουµπιά έχουν προφανή
χρήση και εκτός από το κείµενο
βοήθειας, υπάρχει και µία
συµπληρωµατική άµεση βοήθεια που
εµφανίζεται σε µία γραµµή κάτω από
την τρέχουσα θέση του ποντικιού
όταν ο δείκτης του απλώς τοποθετηθεί
επάνω σε ένα κουµπί ή παράθυρο.
Εντυπωσιακή είναι εκτός των άλλων η
δυνατότητα εµφάνισης µε γραφικό
τρόπο του δυναµικού των σηµάτων
που ανιχνεύονται σε µία περιοχή συχνοτήτων. Ακόµη συνεργάζεται µε το πρόγραµµα Memory
Control Program της KENWOOD.
Η µετατροπή του αρχικού προγράµµατος έγινε µε αποκλειστικό κριτήριο την ευχρηστία,
σύµφωνα τουλάχιστον µε τις επιθυµίες του SV1CHE. Για λόγους οµοιοµορφίας διατηρήθηκε η
αγγλική γλώσσα και ορολογία.
Στο βαθµό που το πρόγραµµα κρίνεται χρήσιµο και από άλλους συναδέλφους µπορούν
ελεύθερα να το χρησιµοποιούν. Είναι αυτονόητο ότι η ευθύνη χρήσης βαραίνει εξ ολοκλήρου τον
καθένα χρήστη και οι συγγραφείς δεν αναλαµβάνουν ευθύνη για πιθανές αστοχίες, ελαττώµατα,
δυσλειτουργίες ακόµα και ενδεχόµενες ζηµίες προκύψουν από την χρήση του.
Το software θα το βρείτε στο site του «5-9 Report» στη θέση:

http://www.5-9report.gr/thd7.zip

∆. Πατεράκης
SV1CHE
paterakis@freemail.gr
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Συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Αν και η ζωή πάνω σ’ ένα φαρόπλοιο ήταν, φαινοµενικά, µονότονη, εν τούτοις το ίδιο το πλοίο και το πλήρωµά
του ήταν εκτεθειµένα σε πολλούς κινδύνους. Οι επιζώντες του φαρόπλοιου Five Fathom (αρ. 37), που βυθίστηκε στον ύφαλο Five Fathom του New Jersey µε 4 νεκρούς, αναφέρουν ότι το πλοίο τους πληµµύρισε, όταν
τεράστια κύµατα σάρωσαν το κατάστρωµά του και διαµέσου των αεραγωγών και των εξαεριστικών του µηχανοστασίου, µπήκαν στο κύτος του µε αποτέλεσµα αυτό να βυθιστεί.
Ατυχώς, δεν υπήρξαν επιζώντες όταν το φαρόπλοιο Buffalo (αρ. 82), αγκυροβοληµένο κοντά στο Buffalo της Νέας Υόρκης, βυθίστηκε από σφοδρή
θύελλα το Νοέµβριο του 1913. Η ιστορία µαθεύτηκε όταν λίγες µέρες µετά
το ναυάγιο, βρέθηκαν συντρίµµια σε κοντινή ακτή, ανάµεσα στα οποία βρέθηκε δεµένο σ’ ένα τραπέζι, ένα κουτί µε το σύντοµο µήνυµα του πλοιάρχου
προς τη σύζυγό του : «Αντίο Nellie, το πλοίο διαλύεται. Williams». Πέρασαν
έξι µήνες πριν βρεθεί το ναυάγιο, περισσότερο από 2 µίλια µακρύτερα απ’ τη
θέση αγκυροβολίας του. Ένας δύτης που αψήφησε τα 30 µέτρα βάθους του
ναυαγίου, ανέφερε ότι η θύελλα, αφού απέκοψε την υπερκατασκευή του
φάρου, τον έριξε τυλίγοντας τα συρµατόσχοινα που τον κρατούσαν στη γέφυρα, µε αποτέλεσµα αυτή να διαλυθεί και λόγω µετατόπισης του φορτίου, να παρασύρει το πλοίο στο βυθό. Το πτώµα ενός από το 6µελές πλήρωµα, βρέθηκε ένα χρόνο αργότερα, 13 µίλια µακριά από το σηµείο της βυθίσεως
Το φαρόπλοιο Cross Rip (αρ. 6) δεν άφησε ούτε επιζώντες, ούτε µηνύµατα.
Εξαφανίστηκε αύτανδρο, στις 5 Φεβρουαρίου του 1918 από τη Μασαχουσέτη.
Παρατηρητές από την ακτή ανέφεραν ότι το πλοίο χτυπήθηκε από κοµµάτι πάγου, χάνοντας την αλυσίδα της άγκυράς του. Το παλιό ξύλινο σκάφος, δεν είχε
ούτε πανιά, ούτε κατάρτια ή άλλο είδος αυτόνοµης κίνησης και αφού δεν ήταν
εφοδιασµένο µε ασύρµατο, παρασύρθηκε στην ανοιχτή θάλασσα και χάθηκε,
χωρίς ίχνος, µαζί µε το 6µελές του πλήρωµα. Επί 15 χρόνια η εξαφάνισή του
παρέµενε µυστήριο. Το 1933 µια κρατική βυθοκόρος που τυχαία εργαζόταν
στην περιοχή, ανέσυρε δρύινα κοµµάτια και τµήµατα σχοινιών, που πιστεύεται
ότι ανήκαν στο χαµένο σκάφος.
Αντίστοιχο µυστήριο καλύπτει την αύτανδρη εξαφάνιση του φαρόπλοιου
Vineyard Sound (αρ. 73), που βυθίστηκε σε καταιγίδα, το 1944. Το ναυάγιο
εξερευνήθηκε από δύτες λίγες βδοµάδες µετά, καθώς και 20 χρόνια αργότερα.
Η αιτία βυθίσεώς του όµως δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι
είδαν κόκκινες και λευκές αναλαµπές προς την πιθανή τοποθεσία του πλοίου,
που ήταν αγκυροβοληµένο στον ύφαλο Sow and Pigs.
Το ∆εκέµβριο του 1936, τυφώνας µε ταχύτητα 100 mph, χτύπησε το φαρόπλοιο Swiftsure (αρ. 113) που ήταν αγκυροβοληµένο στο στενό του Juan de
Fuca, έξω από την Washington. Ο πλοίαρχός του ανέφερε : «Ο άνεµος ξέσπασε
από νότια. Η θάλασσα έµοιαζε σαν κατσαρόλα µε γάλα που βράζει. Ο αέρας
ήταν γεµάτος µε αµέτρητες ψεκάδες νερού, το ίδιο κι’ ο ουρανός, όσο έφτανε το µάτι. Υπήρχαν φορές που τα
κύµατα κάλυπταν το κατάστρωµα σε σηµείο που η πλώρη να µη φαίνεται απ’ τη γέφυρα. Το νερό έµπαινε από
παντού, από κάθε χαραγµατιά, ακόµα και απ’ τις κλειδαρότρυπες.» Αντίθετα µε τα άτυχα αδελφά πλοία, το
Swiftsure και το πλήρωµά του επέζησαν, µετά από 12 ώρες πάλης µε τα κύµατα.
Οι καταιγίδες και τα φυσικά φαινόµενα δεν ήταν οι µόνοι κίνδυνοι που
απειλούσαν τα φαρόπλοια. Η απώλεια του φαρόπλοιου Diamond
Shoals (αρ. 71) το 1918, έξω από το επικίνδυνο ακρωτήριο Hatteras,
οφείλεται σε τορπιλισµό του από Γερµανικό υποβρύχιο. Το φαρόπλοιο
Diamond Shoals είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του Γερµανικού υποβρυχίου και µε τον ασύρµατό του, ειδοποιούσε τα παραπλέοντα σκάφη για
την ύπαρξή του. Το υποβρύχιο αφού αναδύθηκε, έδωσε εντολή στο
12µελές πλήρωµα του Diamond Shoals να επιβιβαστεί στη µηχανοκίνητη σωσίβια λέµβο και στη συνέχεια το βύθισε µε πυρά επιφανείας. Η
θυσία του Diamond Shoals δεν πήγε χαµένη, αφού 25 φορτηγά πλοία
είχαν λάβει το µήνυµά του και κατέφυγαν σε ασφαλή σηµεία, αποφεύγοντας τον τορπιλισµό τους.
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∆εκαέξι χρόνια αργότερα, στις 15 Μαΐου του 1934, το φαρόπλοιο Nantucket (αρ.117) κατευθύνονταν µέσα σε
οµίχλη για αγκυροβόληση σε βάθος 62 µέτρων στα ρηχά του Nantucket Shoals. Αν και η σειρήνα οµίχλης του
φαρόπλοιου ηχούσε κανονικά, το 47.000 τόνων Βρετανικό πολυτελές υπερωκεάνιο Olympic (αδελφό πλοίο του
Τιτανικού) δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξή του. Παρ’ ότι σε ένα άνοιγµα της οµίχλης το φαρόπλοιο έγινε αντιληπτό µόλις την τελευταία στιγµή από τη βάρδια του Olympic, το υπερωκεάνιο εµβόλισε το Nantucket, κόβοντάς
το στα δύο. Επτά από τα 11 µέλη του πληρώµατος του φαρόπλοιου έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση. Η
Βρετανική κυβέρνηση, συµµετέχοντας στην τραγωδία, αντικατέστησε το Nantucket µε ένα όµοιό του, που µεταξύ των άλλων, διέθετε 43 στεγανά διαµερίσµατα, φάρο εµβέλειας 50 µιλίων και σύστηµα εκποµπής ραδιοσήµατος, ταυτόχρονη µε την εκποµπή του ηχητικού για ραδιογωνιοµέτρηση.

Σε 237 περιπτώσεις ατυχηµάτων από καιρικά φαινόµενα, πέντε φαρόπλοια χάθηκαν λόγω κακοκαιρίας ή επιπλέοντος πάγου. Σε 150 περιπτώσεις ανθρώπινου λάθους, τέσσερα φαρόπλοια βυθίστηκαν, αν και τα
συνηθέστερα αποτελέσµατα τέτοιων περιπτώσεων περιορίζονταν µόνο
σε υλικές ζηµιές στην υπερκατασκευή ή το κύτος του πλοίου. Το εξαιρετικά υψηλό αίσθηµα ευθύνης των πληρωµάτων τους, διατηρούσε σε
επιχειρησιακή λειτουργία τα φαρόπλοια, ακόµα και µετά από τέτοια περιστατικά.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Στις 29 Μαρτίου 1985, η επιχειρησιακή κατάργηση του φαρόπλοιου Nantucket I. σήµανε το τέλος
της εποχής των φαρόπλοιων. Σ’ ένα σύντοµο µήνυµά του, ο ∆ιοικητής της Ακτοφυλακής Ναύαρχος
James S. Gracey διαµήνυσε: «Η τεχνολογία έχει βρει τον τρόπο να αντικαταστήσει το Nantucket I»
είπε «και τις υπηρεσίες που παρέχει, µε λιγότερο δαπανηρό τρόπο. Το πλήρωµα του Nantucket I
όµως, δεν θα µπορέσει να αντικατασταθεί». Η απάντηση του πλοιάρχου και του πληρώµατος του
Nantucket I ήταν λιτή και σαφής : «Ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας της Ακτοφυλακής τελειώνει
σήµερα. Πρέπει τώρα να ψάξουµε κάπου αλλού για να βρούµε το πλήρωµα εκείνο, για το οποίο θα
έχουν αντίκρυσµα οι ναυτικές ιστορίες». Στις περισσότερες
περιπτώσεις οι αντικαταστάτες των φαρόπλοιων είναι σηµαντήρες, ελαφρές πλατφόρµες ή άλλες σταθερές κατασκευές µη επανδρωµένες, που παρέχουν ραδιοναυτιλιακή
βοήθεια µε λιγότερο κόστος και µικρότερη συντήρηση.
Πλανάται βέβαια η ερώτηση : «Αν κάποιος ξαφνικά κατεβάσει τους διακόπτες των δορυφόρων και οι ψηφιακοί
χάρτες πάψουν να υπάρχουν, τότε τι πρόκειται να γίνει
;;». Η απάντηση είναι απλή : «Πάντα µε µια πυξίδα, έναν
εξάντα, το κουµπάσο, το διπαράλληλο, το ρολόϊ µ’ ένα
καλό χάρτη και τ’ αστέρια για οδηγό, ο καλός ναυτίλος θα
τα βγάλει πέρα !!»
Τα περισσότερα φαρόπλοια έχουν εξαφανιστεί προ πολλού. Κάποια πουλήθηκαν και µετασκευάστηκαν σε πλοία εσωτερικής υπηρεσίας λιµένων ή εκτελούν γραµµές τοπικής ακτοπλοΐας.
Κάποια χρησιµοποιήθηκαν σαν πλωτοί στόχοι για ασκήσεις του Πολεµικού Ναυτικού.
Λίγα διατέθηκαν σε τρίτες χώρες και ορισµένα χρησιµοποιούνται σαν πλωτές λέσχες
διαφόρων οργανισµών ή πλωτά εστιατόρια. Τα περισσότερα όµως κατέληξαν σε διαλυτήρια πλοίων. Από τον πανδαµάτορα χρόνο σώθηκαν συνολικά 19 φαρόπλοια, µε
τα τρία παλιότερα να έχουν κατασκευαστεί το 1904. Οι βετεράνοι αυτοί επιπλέουν ακόµα, έχουν αναπαλαιωθεί και χρησιµοποιούνται σαν µουσεία, ανοιχτά και προσβάσιµα πάντοτε στο κοινό. Σαφώς δεν υπάρχει µέλλον για τα φαρόπλοια. Όµως τα πλοία
αυτά και όσοι υπηρέτησαν εκεί, αποτελούν τη ναυτική κληρονοµιά και τη ναυτική ιστορία. Που µπορεί µερικές φορές να παραβλέπεται, αλλά που δεν πρόκειται ποτέ να
ξεχαστεί.
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ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΟ
Ξεφύλλιζα το τεύχος 81 του SVNEA, και το µάτι µου έπεσε σ’ ένα βραβείο, το Cap San Diego. Που
είναι –λέει- ένα πλοίο µουσείο και που το έχει – λέει – η γερµανική ναυτική ραδιοερασιτεχνική λέσχη MF RUNDE. Και παρακάτω αναφέρει την ιστορία του πλοίου που – βέβαια – έχει και δικό του
διακριτικό κλήσης DL0MFH. Και δίπλα ακριβώς οι Βέλγοι δίνουν το Tall ships
award, για ιστιοφόρα πλοία.
Και µετά διάβασα το τεύχος 82 του ίδιου περιοδικού. Γράφει ο αείµνηστος ο
SV1NA για το πλοίο του Ο.Τ.Ε. «Θαλής ο Μιλήσιος», ότι θα το στείλουν για
scrap και µάλιστα στην Τουρκία !!!. ∆ηλαδή τόσο πολύ απαραίτητο είναι να γίνει αυτό ;;. Και πόσα θα πάρει ο Ο.Τ.Ε. απ’ την πώληση αυτή ;; Και θα σωθεί
άραγε, θα πληρώσει τα χρέη του ο Οργανισµός ;;; ΝΤΡΟΠΗ.
∆ηλαδή οι «κουτόφραγκοι» µπόρεσαν και αγοράσανε ολόκληρο το βαπόρι, το
Cap San Diego, αλλά, µπα, µάλλον θα ήτανε ανόητοι που δεν το δώσανε για
παλιοσίδερα ….ενώ εµείς, δε µπορούµε να κάνουµε τίποτα, δε µπορούµε να χτυπήσουµε µια – δυο
πόρτες, ούτε να κάνουµε ένα έρανο….δηλαδή, λέω µέσα µου, δε θα βρεθούνε 1.000 άτοµα ραδιοερασιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, να δώσουνε, όχι πολλά, 20 ευρώ ο καθένας ;;. ∆ε θα βρεθούνε, λέω, και 1.000 άτοµα πρόσκοποι (και ειδικά ναυτοπρόσκοποι) ή το ίδιο το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, δε µπορεί να δώσει άλλα 20.000 € ;; ∆ηλαδή µε 40.000 €, ο Ο.Τ.Ε. δε µπορεί να παραχωρήσει
στους ραδιοερασιτέχνες και στους προσκόπους το καράβι ;;;
µα δικό του θα’ ναι πάλι !!. Εµείς για shack το θέλουµε κι’ οι
πρόσκοποι για λέσχη τους.
Ούτε θα το χαλάσουµε, ούτε θα το ιδιοποιηθούµε. Ζωντανό
και λειτουργικό µουσείο θέλουµε να µείνει. Στην Ελλάδα µας
να µείνει….κι’ όσο για συντήρηση, ε τότε ας το τραβήξει το
Π.Ν. κι’ ας το βάλει στο ντόκο, σε βάθρο, δίπλα στην τριήρη,
να µη φθείρεται.
Τιµή και δόξα βεβαίως στο Θ/Κ Αβέρωφ. Αλλά και η ψαρόβαρκα της Καλύµνου, και το τρεχαντήρι
της Κάσου, κάποια µικρή ιστορία έχουν γράψει κι’ αυτά. Αν δεν υπήρχε ο Αβέρωφ, δε θ’ αρµένιζε
κανένα τους λεύτερο, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά κι’ αν κάποιος «Θαλής ο Μιλήσιος», δεν πόντιζε καλώδια, ο Ο.Τ.Ε. δε θα µας ένωνε. Τουλάχιστον απ’ το 1970 και µετά. Και είναι ανέντιµο να είµαστε
αχάριστοι και να ξεχνάµε την Ιστορία µας. Γιατί είναι µαθηµατικά σίγουρο, πως οι λαοί που ξεχνάνε
την Ιστορία τους, κάποια στιγµή υποχρεώνονται να την ξαναζήσουν….

Ιωάννης Μπρουµίδης
(π. Αξ/κός Ασυρµάτου Ε.Ν.)
SV5DKU
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-mail ή
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το
"5-9 Report"
και δώστε τους.

Το 5-9 report στο Internet

http://www.5
http://www.5--9report.gr
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 είναι 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…..

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
KENWOOD TM-D700E DUAL BANDER VHF/UHF,
σε άριστη κατάσταση, Tιµή:500 EURO,
KOSTAS PAPPAS (SV1EQE)
THL : 6948561534

KENWOOD ΤΗ-D7 σχεδόν αχρησιµοποίητο, εντός εγγυήσεως,
συνοδεύεται από µπαταριοθηκη και από πρόγραµµα τηλεχειρισµού
µέσω PC, Ζητείται ανταλλαγή µε το TH-F7 αντίστοιχης κατάστασης.
∆ηµήτρης SV1CHE sv1che@yahoo.gr

