
      

 

 

Πριν από κάµποσα χρόνια, το µάθηµα της έκθεσης στις Πανελλαδικές, είχε ένα θέµα 
περί «αρωγής και ευδοκίµησης». Ούτε λίγο ούτε πολύ, το εν λόγω θέµα ζητούσε από τα 
Ελληνόπουλα να αναπτύξουν τις σκέψεις τους, πώς βοηθώντας ο καθένας µας το 
κοινωνικό σύνολο, αυτό και συνεπώς όλοι εµείς ευδοκιµούµε και προχωράµε µπροστά . 
Φυσικά ως γνήσια Ελληνόπουλα, πατώσαµε. ∆εν µπορούσαµε να καταλάβουµε εµείς οι 
Έλληνες των εµφυλίων, πώς γίνεται να λειτουργήσουµε οµαδικά.... Εµείς που ακόµα και 
σε καιρό πολέµου µαλώναµε...... 

Καµιά δεκαριά χρόνια µετά, έγινα ραδιοερασιτέχνης. Τότε άρχισαν οι ατελείωτες 
κόντρες για το ποιος θα κάνει τις περισσότερες ραδιοχώρες... Το χειρότερο όµως ήταν 
εκείνο το ψεύτικο πνεύµα «αρωγής» και «αλληλοβοήθειας», όπου ο ένας έκανε στον άλλο 
µια ραδιοχώρα, χωρίς ο δεύτερος να θέλει ή να το ζητήσει, µόνο και µόνο για να του 
πάρει τη χαρά.... να την κάνει.... Παράλληλα κάποιοι «έκλεβαν» ή έτσι νόµιζαν τις κάρτες 
του άλλου από το µπυρό και διάφορα τέτοια ευτράπελα.... Για τέτοιο πνεύµα προσφοράς 
και οµαδικότητας µιλάµε.... 

Τον ίδιο καιρό οι ξένοι ραδιοερασιτέχνες οργάνωναν οµαδικά αποστολές σε διάφορα 
εξωτικά και αποµακρυσµένα µέρη, πέρναγαν τελικά καλύτερα και ξέφευγαν από τη µιζέρια 
που εµείς είχαµε µάθει να ζούµε.... 

Από τη µιζέρια αυτή, αρκετά χρόνια µετά την τελευταία οµαδική µας προσπάθεια 
(τον Τρωικό πόλεµο αν θυµάµαι καλά), µας έβγαλε η ιδέα του Σάββα. Ο Σάββας είχε µια 
ιδέα που σε άλλους άρεσε και σε άλλους όχι, αλλά σίγουρα είχε κάτι το ξεχωριστό: 
Απαιτούσε την κοινή προσπάθεια όλων µας. Έτσι και πάνω απ’ όλα, η συγκεκριµένη ιδέα 
κατάφερε να ενώσει τους περισσότερους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Έτσι άρχισε η 
«αντίστροφη µέτρηση» και τα SΧxA/xx, µια εµπειρία που όσοι έγιναν κοινωνοί της, 
εντυπωσιάστηκαν από την επιτυχία της και την αποδοχή που γνώρισε απ’ όλο τον κόσµο. 
Τα pileup ήταν και είναι ατελείωτα και πρωτόγνωρα και η αίσθηση ότι είµαστε όλοι µαζί, 
πρωτόγνωρη. Εκεί ανάµεσα, κάπου αρχίσαµε να αισθανόµαστε αυτό που έρχονταν. Είχαµ 
κερδίσει την Πορτογαλία στο ποδόσφαιρο και όλοι εµείς που κρατούσαµε τα pileup τη 
δεδοµένη στιγµή, γίναµε οι αποδέκτες των «µπράβο» και της αναγνώρισης που έρχονταν 
απ’ όλο τον κόσµο. 

Παράλληλα, λοιπόν, µε τη δικιά µας ραδιοερασιτεχνική προσπάθεια, µια άλλη, ακόµη 
σπουδαιότερη, αφού έχει µαζικότερη απήχηση και µεγαλύτερο κοινό, βρίσκονταν σε 
εξέλιξη. Αυτή της Εθνικής µας οµάδας ποδοσφαίρου, που τον καιρό που αρχίζαµε εµείς, 
άρχιζε κι εκείνη, την προετοιµασία της για τα τελικά του EURO2004. Αυτοί οι άνθρωποι 
ξεπερνώντας τα προσωπικά τους «εγώ» και τα συµφέροντά τους, έβαλαν πάνω απ’ όλους 
την οµάδα και υλοποιώντας το σύνθηµα των τριών σωµατοφυλάκων «ένας για όλους και 
όλοι για έναν», πέτυχαν το ακατόρθωτο. Να βρεθούν στην πρώτη θέση της Ευρώπης. 
Αυτοί, που στα σχέδια όλων, ήταν οι τελευταίοι, αφού είπαµε ήταν «κουµπούρες» στην 
έκθεση περί «αρωγής και ευδοκίµησης», κατάφεραν να γίνουν οι πρώτοι. Έτσι 
καταφέραµε να νιώσουµε όλοι Εθνική ανάταση και περηφάνια, συναισθήµατα που είχαµε 
από το 1987 µε την Εθνική µπάσκετ, να ξανανιώσουµε. Μόνο που τότε, το κατόρθωµά της 
οµάδας µπάσκετ, δεν είχε την αναγνώριση που έχει αυτό που έγινε τώρα, αφού το 
ποδόσφαιρο είναι πολύ δηµοφιλέστερο του µπάσκετ. 

Σ’ όλα αυτά λοιπόν, εµείς οι ραδιοερασιτέχνες δικαιούµαστε να έχουµε ένα µυστικό, 
αφού παράλληλα µ’ αυτά τα παιδιά, πετύχαµε κι εµείς κάτι παρόµοιο, συµµετέχοντας σε 
µια οµαδική Ελληνική προσπάθεια, εντυπωσιάζοντας το ίδιο θετικά, έστω και σε πολύ 
µικρότερη κλίµακα, την ανθρωπότητα. ∆είχνοντας και µεις την ίδια αυταπάρνηση και 
οµαδικότητα, µε τον Ζαγοράκη, το Νικοπολίδη και το Χαριστέα.                

 

Εµπρός λοιπόν..... «Ίτε παίδες Ελλήνων....»  

Το   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   Κυβερνοπεριοδικό   
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R-2 στη Νάξο !!!... 

Πήτερ  Θροκµόρ-
τον... 

Μαύρη Αφροδίτη... 

J45M στο AEGEAN... 

S Χ 5 Α ….. 

Προενισχυτής…. 

J 4 9 L H ….. 

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µη-
νιαία και µπορείτε 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 µέρα 
πριν το τέλος του µήνα 
για να δηµοσιευθεί 
στην επόµενη έκδοση. 

ΑΡΩΓΗ  ΚΑΙ ΕΥ∆ΟΚΙΜΗΣΗΑΡΩΓΗ  ΚΑΙ ΕΥ∆ΟΚΙΜΗΣΗ  



DXDX  νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο  

• Κάπου αναφερθήκαµε και παραπάνω, αλλά επειδή δε θα σας πω 
τίποτα αν σας µεταφέρω τα δεκάδες συγχαρητήρια Άγγλων, Γάλλων, 
Πορτογάλων για τη νίκη της Εθνικής, αναδηµοσιεύω µε την άδειά του, 
ένα µήνυµα που έστειλε ένας άγνωστος κατά τ’ άλλα 
ραδιοερασιτέχνης από την Ιδονησία, στο φίλο µου Σπύρο SV1DPP. 

 

”VERY BEATIFUL FINAL IN EURO 2004 ! 
 GREECE 1 - PORTUGAL 0 ! 
 FANTANTIC HEADING FROM CHARISTEAS ! 
 VIVA HELLAS ! 
 VIVA GREECE ! 
 VIVA THE EURO 2004 CHAMPIONSHIP ! 
 VIVA THE GREAT TEAM ! 
 VIVA KING OTTO REHHAGEL ! 
 VIVA NIKOPOLIDIS ! 
 VIVA VRYZAS ! 
 VIVA DELLAS ! 
 VIVA CHARISTEAS!YOU ARE THE GREAT PLAYER OF THE 
WORLD! 
 73 de YB9BU (ex YC9BU) 
 PS. Just for you know,The name of your country in 
Indonesian language is  YUNANI.  VIVA YUNANI !!” 

Μιλάµε για παροξυσµό, για Εθνική τρέλα δηλαδή... Γιατί αυτό µόνο µε 
ανέκδοτο µοιάζει. Φαν της Εθνικής στην Ιδονησία!!!! 

 

• Την προηγούµενη φορά αναφερθήκαµε στο Hamfest της ΕΕΡ. Εν 
τω µεταξύ όµως έγιναν γνωστά τα νέα από το µεγαλύτερο hamfest του 
κόσµου, στο Dayton του Ohio. Την παράσταση έκλεψε φυσικά το νέο 
µηχάνηµα που θα βγάλει η Yaesu το FT DX 9000. Είναι hf και 6µ, έχει 
χαρακτηριστικά και τιµή που συναγωνίζεται το 7800 της Ιcom (µέχρι 
και όνοµα–νούµερο 9000/7800 όπως ο ανταγωνιστής) και ισχύ σε 2 
version, 200 και 400 w!!! Ο δέκτης εννοείται ότι έχει χαρακτηριστικά 
που εντυπωσιάζουν, όπως third order intercept point περίπου στα 
40dbm!!! Και η πάλη των δύο εταιρειών για το ποιος θα έχει το 
καλύτερο µηχάνηµα στην αγορά συνεχίζεται.... 

• Βέβαια κι ενώ το 9000 αναµένεται στο τέλος της χρονιάς και να 
δούµε, στο Dayton έκανε την εµφάνισή του µε χάρες και τιµές το Icom 
7800 το οποίο βέβαια πωλείται αυτή η στιγµή κανονικά κάπου 10500 
δολάρια στην Αµερική.... Μπρρρρ.... 

• Στην Ελλάδα έχουν γίνει 2-3 παραγγελίες από το Μήτσο και 
Εξάρχεια, το Λευτέρη τον Παράνοµο και το σκέφτεται ο Σπύρος ο 
Χασάπης..... γιατί τελευταία πολύ του µπήκε στη µύτη ο Λάµπρος και 
Ανατολή... Φυσικά και οι 4 έχουν πάρει άδεια αλλά µιλάνε ακόµα στις 
«δικές τους» συχνότητες που είναι και πιο καθαρές... Θα 
τρελαθωωωωωωωωωώ.... 

• Πάλι στο Dayton και η Yaesu είχε ακόµη ένα καινούριο v-u το 
FT60R, ένα αδιάβροχο tuner, το fc40, ειδικά σχεδιασµένο για το ft897 
και ft857. 

Ένα ωραίο πρωινό και εκεί 
που το R-2 της Ρόδου τα πή-
γαινε µια χαρά µετά από πολ-
λά προβλήµατα τον τελευταίο 
καιρό ...τσουπ!!! να κάτι περί-
εργα σήµατα να αναµιγνυο-
νται µε το καθαρό σήµα του 
αναµεταδότη τόσο µέσα στη 
πολη αλλά πολύ πιο έντονα 
έξω από αυτή στην δυτική 
πλευρά του νησιού. 

Πήρε λίγο να βρούµε από που 
έρχεται το QRM και τελικά το 
βρήκαµε. Νέο - λέει - R2 στη 
Νάξο της ΕΕΡ που µετά από 
πολύ (?) έρευνα και έλεγχο η 
τεχνική επιτροπή των VHF 
τοποθέτησε!!! 

Άντε τώρα ψάχνε να δεις τι 
γίνεται… και ο αναµεταδότης 
να ανοίγει αλλά το audio να 
αρνείται να περάσει… ακόµη 
και από το ψηλότερο σηµείο 
του νησιού (1216µ) µε 25 
Watts είναι αδύνατον να 
µπεις αν και το σήµα σπάει το 
S-meter του µηχανήµατος !!! 

Τετάρτη 7-7-2004 τηλέφωνο 
στον SV1IW µε πλήρη ανάλυ-
ση του προβλήµατος.   
...«Έχουµε άδεια  για τον εν’ 
λόγω αναµεταδότη εδώ και 4 
χρόνια και αποφασίσαµε να 
τον τοποθετήσουµε τώρα» 
Εντάξει,  και µε τον αναµετα-
δότη της Ρόδου που τον κρα-
τάµε ζωντανό µε νύχια και 
δόντια 24 χρόνια τώρα τι θα 
κάνουµε;  Να τον ξηλώσου-
µε; Να του αλλάξουµε εµείς 
συχνότητα αφού πρώτα κά-
νουµε µια «φρέσκια» αίτηση 
στο Υπουργείο; 

A, το υπουργείο λέει φταίει 
(κατά τον IW) που έγκρινε 
την άδεια της ΕΕΡ για R-2 στη 
Νάξο και όχι η επιτροπή που 
δεν έκανε τον κόπο να τσεκά-
ρει µε τι γειτνιάζει ποιοι πιθα-
νόν θα ενοχλούνται (και θα 
ενοχλούν και τον ίδιο αναµε-
ταδότη) και πώς θα µπορούσε 
αν δεν υπήρχε άλλη λύση να 
συζητήσει το θέµα µε τους 
εµπλεκόµενους. 

 Περιµένοντας τις διορθωτικές 
κινήσεις της επιτροπής της 
ΕΕΡ θυµίζουµε ότι η διαυλο-
ποίηση έχει αλλάξει και µπο-
ρούµε πια να χρησιµοποιούµε 
και 12,5άρια... 
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• Η Palstar έβγαλε καινούριο tuner το AT1KBAL, που θα σχεδιαστικά αποφασίστηκε να είναι 
1,5kw , φθηνό και εύχρηστο. Για να το δούµε και στην πράξη.... 

• Από αυτά που ξεχώρισαν και ενδιαφέρουν, αφού εισάγονται στην Ελληνική αγορά, είναι η νέα 
κεραία της Cushcraft, η MA8040V, που από το όνοµά της και µόνο καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι 
για τα 80 και 40 µέτρα και κάθετη (vertical). Ελαφριά και ντελικάτη είναι σίγουρα, αφού έτσι 
είναι όλες οι cushcraft…. 

• Τις µέρες που πέρασαν, οι συµµετέχοντες και επιτυχόντεςς στα Γερµανικά contest, WAEDC και 
WAG, έλαβαν τα βραβεία τους και ένα περιοδικάκι που είχε τα αναλυτικά αποτελέσµατα. 
Ξεχωρίζει η παρουσία του SV1BJW στο Worked All Germany 2003 (cw) πήρε την Τρίτη θέση στον 
κόσµο στην κατηγορία του (single operator low power). Αξίζει να αναφέρουµε ότι ο Βασίλης µε 
το σκορ που πέτυχε θα ήταν 2ος στον κόσµο στη µεγαλύτερη κατηγορία High Power!! VIVA 
YUNANI 

• Επίσης η ARRL ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα του contest των 10 µέτρων του 2003, σύµφωνα 
µε τα οποία, ο SV1XV ήταν mixed-qrp και 3ος στην Ευρώπη – 7ος στον κόσµο (µπράβο Κώστα), ο 
SV1BJW mixed-low power και 5ος στην Ευρώπη, ο SV0XAI cw-low power και 2ος στην Ευρώπη- 
7ος στον κόσµο. Θυµίζω ότι το έν λόγω contest έχει κατά τη γνώµη µου τους δικαιότερους 
κανόνες, δίνοντας σ’ 
όλους την ευκαιρία να 
νικήσουν και µετράει το 
δυνατόν λιγότερο ο 
σταθµός. Μπράβο σ’ 
όλους... VIVA YUNANI 

• Μιας και µιλήσαµε 
για το µεγαλύτερο 
hamfest στον κόσµο, να 
πούµε και µια κουβέντα 
χιλίων λέξεων  για το 
µεγαλύτερο της 
Ευρώπης, αυτό του 
Friedrichshafen. Μεταξύ 
και άλλων Ελλήνων, στη 
Γερµανία   βρέθηκαν και 
οι δύο κύριοι δίπλα: ο 
Γιάννης, SV3CYM, και ο 
Νίκος SW1JMN. 
Αναρωτιέστε γιατί 
φιλοξενώ τη 
φωτογραφία µόνο αυτών 
των δυο και όχι και των 
υπολοίπων..... 1) Οι συγκεκριµένοι πήγαν εκεί µε δικά τους έξοδα, όπως φαντάζοµαι κι άλλοι 
αλλά όχι όλοι.... 2) Στη φωτογραφία υπάρχει και τρίτος.... το Lada που µετέφερε κατά την 
επιστροφή τα πράγµατα της ΕΕΡ..... Είδατε οικονοµία η ΕΕΡ; Περιµένω περισσότερα νέα προς 
δηµοσίευση στο επόµενο από αυτούς που πήγαν.... VIVA YUNANI 

 

• VIVA YUNANIΙΙΙΙΙΙΙ λέωωωω... 
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Αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες  σας  χαιρετώ  

  

AEGEAN   VHF  Contest  2004 

 

  Μια  ιδέα  που  έγινε  πραγµατικότητα.  Μια  πραγµατικότητα  που  γίνεται  θεσµός. Μεγάλο  
το  ενδιαφέρον  και  αυτή  τη  χρονιά  απ’  όλη  την  Ελλάδα.  Κατά  οµολογίες συµµετεχόντων  η  
διάδοση  δεν  βοήθησε,  αλλά  χάρη   στην  υποµονή  και  επιµονή των  διαφόρων  ΤΕΑΜ  αλλά  
και  µεµονωµένων  συναδέλφων  που  είχαν  πάρει  τα  βουνά  στην  κυριολεξία,  τα  αποτελέσµα-
τα  είναι  ικανοποιητικά.   

Στη  βόρεια  Ελλάδα  βλέπω  και  πάλι   την  πρωτιά.  Θα  δούµε  τ’   αποτελέσµατα  όταν  ανα-
κοινωθούν.  Αισθητή  η  απουσία  του  δίδυµου  από  την  Κω  που  είχε  εντυπωσιάσει  πέρυσι µε  
τον  τρόπο  εκποµπής  που  επέλεξε.  Και  επειδή  από  τη  στήλη  αυτή  γράφονται όλες  οι  αλή-
θειες,  οµολογώ  ότι  ήταν  πολύ  µεγάλη  και  η  απουσία  των  Κρητικών. 

 Αγαπητοί  φίλοι  σίγουρα  δεν  είναι  εσκεµµένη  η  απουσία  µας,  µάλλον  οφείλεται σε συ-
γκυρίες   και   θα  προσπαθήσουµε  του  χρόνου  να  το  αποδείξουµε.   Θέλω  να  ευχηθώ  συγχα-
ρητήρια  σε  όλους  τους  συµµετέχοντες  αλλά  και  στους   οργανωτές  για  την  προσπάθεια  αυ-
τή  και  του  χρόνου  περισσότεροι.   

ΑΥΞΑΝΕΣΤΕ  ΚΑΙ  ΠΛΗΘΥΝΕΤΕ 

  Πολλές  νέες  εγκαταστάσεις  επαναληπτών  πέσανε  τελευταία,  έτσι  σαν  επιδηµία και  επί-
κεινται  κι’  άλλες  απ’  ότι  πληροφορούµαι. Και  να  γινόταν  οι  επιλογές  των  θέσεων  και των  
συχνοτήτων  κατόπιν  φρονίµου  σκέψεως  και  συνεργασίας  µε  απώτερο  σκοπό  την  σωστή  κά-
λυψη  όλων  των  περιοχών  για  καλύτερη  επικοινωνία,  να  πεις  αξίζει  την  προσπάθεια  και  τον  
κόπο.  Επειδή  προσωπικά  γνωρίζω  πολύ  καλά  και  το  κόστος  και  τις  εργασίες εγκατάστασης  
αλλά  και  την  φροντίδα  συντήρησης  ενός  επαναλήπτη  απορώ ειλικρινά  για  κάποια  πράγµατα  
που  βλέπω  και  γίνονται.  Μετά  το  µπάχαλο  των  R 0  στη  Νότια   Ελλάδα,  έρχεται  να  συ-
µπληρώσει ξαφνικά  το  αλαλούµ  των  επαναληπτών  το  R 2  της  Νάξου.   

Γιατί  αγαπητοί  συνάδελφοι  R 2 ;   

Εφαρµόσατε  στην  Πρωτεύουσα  την  λειτουργία  των  12,5  ΚΗΖ.  Γιατί  όχι  στη Νάξο  που  
γύρω  γύρω  έχει  απ’  όλους  τους  επαναλήπτες  και  ότι  R  και   να  βάζατε θα  µπέρδευε  µε  
κάποιο  άλλο,  ή  γιατί  όχι   έναν  επαναλήπτη  UHF  να  µην  έχουµε  παρενοχλήσεις;  Καλά  το  
R2  της  Ρόδου  δεν  το   λάβατε  καθόλου  υπ’  όψιν  σας.  Των  ∆ολιανών,  που  είναι  δική  σας  
εγκατάσταση;  Θα  είναι  σαν  να  πάµε  στα Χανιά  να  βάλουµε  ένα  R 5,  δεν  νοµίζω  η  απόστα-
ση  να  είναι  µικρότερη;     

 Οι  πληροφορίες  µου  λένε  ότι  επίκειται   εγκατάσταση  R 0  στην  Ικαρία.   Αν  αυτό  αλη-
θεύει  θα  είναι  το  αποκορύφωµα  και  βεβαίως  θα  σηµαίνει   άλλα πράγµατα.  Θα  σηµαίνει  ότι  
οι  εγκαταστάσεις  αυτές  δεν  έχουν  σαν  σκοπό  να  διευκολύνουν  τους  συναδέλφους των  πε-
ριοχών  αυτών   στην  µεταξύ  τους  επικοινωνία  αλλά  να  δηµιουργήσουν  προστριβές  και  τοπι-
κά  καφενεία  (µε  την  έννοια  το  δικό µας  και  το  δικό  σας)  όπως  έχει  γίνει  µε  τις  simplex  
συχνότητες  σε  κάποιες περιοχές  και  αλίµονο  σου  αν  προσπαθήσεις  να  χρησιµοποιήσεις  την  
δική  τους   συχνότητα,  όπως  την  αποκαλούν. 

 Έχω  πει  και  ξανά  πει,  έχω  γράψει  και  ξανά  γράψει. Είµαστε  Ραδιοερασιτέχνες. 

Έχουµε  κοινό  χόµπι  και  σε  όλα  τα  χόµπι  προσωπικά  συµφέροντα   δεν  χωράνε.         
Μας  ενώνουν  πολλά,  δεν  µας  χωρίζει  τίποτα. 

   

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α    
 Καταλάβετε  το   επιτέλους   
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Αποτέλεσµα  συνεργασίας  είναι  και  το  LINK  του  R 5  που  λειτουργεί  εδώ  και  δύο  εβδοµά-
δες  περίπου  στη  Σύρο  στη  συχνότητα  431.050  µε  υπότονο  77. 

Συνεργασία  της  Ένωσης  Ραδιοερασιτεχνών  Κρήτης,  του  Συλλόγου  Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος,  
και  των  συναδέλφων  από  τη  Σύρο.  

Και  βέβαια  δεν  είναι  η  µόνη   συνεργασία  της  Ε.Ρ.Κ  µε  άλλους  συλλόγους  και  σε  εγκατα-
στάσεις  και  σε  εκδηλώσεις  αλλά  και  σε  πρωτοτυπίες  όπως  είναι  αυτό  το  ίδιο το  περιοδικό  
που  διαβάζετε. 

 Στον  αρχικό  σχεδιασµό  του  R 5  της  Κρήτης  ήταν  να  λειτουργήσει  µε  3  Link στην  
Κρήτη.  Όταν  το  άκουσαν  κάποιοι  γέλασαν  και  µας  διαβεβαίωναν  ότι   θα µιλάµε  όλοι  µαζί  
και  δεν  θα  ακούει  κανένας.  Μετρήστε  πόσα  λειτουργούν  άψογα σήµερα.  Το  µυστικό  κρύβε-
ται  σε  δύο  λέξεις.   «Σωστή  χρήση»    

 Πριν  χρησιµοποιήσει  το  δίκτυο  του  R 5  της  Κρήτης  κάθε  συνάδελφος  από οποιοδήπο-
τε  Link  πρέπει   

α)  Να  κάνει  ακρόαση  στην  συχνότητα  εκποµπής  VHF (145125)  του  Link  για  να      α-
κούσει  τυχόν  εκπέµποντα  σταθµό  από  την  ίδια  συχνότητα  και  δεν  τον  ακούει   απ’  ευθείας.   

β)  Ανάµεσα  σε  δύο  µικρόφωνα  αφήνουµε  το  σχετικό  κενό  για  να  προλάβει  να  κλείσει  
η  ουρά  και  τα  Link  για  να   υπάρχει   η  δυνατότητα  διακοπής.    

γ)  Τα  µικρόφωνα  δεν  έχουν  µεγάλη  διάρκεια   

 Όταν  αυτά  εφαρµόζονται   δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβληµα  όσα  Link  και  αν  συνεργά-
ζονται   µε  ένα  επαναλήπτη. 

 Όσοι  λοιπόν  δεν  πήγατε  ακόµα  διακοπές  και  θα  πάτε  Κυκλάδες  κρατήστε  την παρα-
πάνω  συχνότητα,  συµβουλευτείτε  και  τον  πίνακα  του  προηγούµενου  τεύχους αυτής  της  στή-
λης  για  να  µιλήσετε  µε  το  φίλο  και  συνάδελφο  σας  που  δεν  ήθελε να  ‘ρθει  µαζί  σας  και  
πήγε  ∆ωδεκάνησα  -  Κρήτη  ή  Νοτιοανατολική  Πελοπόννησο.  

 

ΚΑΛΕΣ   ∆ΙΑΚΟΠΕΣ 
  Να  είστε  καλά,  και  καλά  να  περνάτε  

Μέχρι  τον  επόµενο  µήνα   σας   χαιρετώ                                                       
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Parasitic-Array=παρασιτική διάταξη ακτινοβολούντων στοιχείων…, 
Beam=κατευθυνόµενη ακτινοβολία…                
YAGI= ? ? ? ….             
Τι θα πει Yagi ; Αναρωτηθήκατε ποτέ ;  

Εάν ναι, αλλά δεν βρήκατε την απάντηση, διαβάστε παρά κά-
τω. Εάν πάλι το ξέρετε και πάλι διαβάστε παρά κάτω γιατί σίγουρα υπάρχουν 
και άλλα σηµαντικά πού σίγουρα δεν τα ξέρετε… Όπως και νάχει το πράγµα 
δεν θα σπαταλήσετε άδικα τον χρόνο σας! 

 
 Λοιπόν, η παρασιτική κατευθυνόµενης ακτινοβολίας κεραία ή απλά κατευθυνό-
µενοι, είναι το αποτέλεσµα της έρευνας πού έγινε στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήµιο του Tohoku της Ια-
πωνίας κάπου στις αρχές του 1920… Μια ερευνητική  οµάδα µε επί κεφαλής τον καθηγητή Hidetsuku YAGI, ο 
οποίος προηγουµένως είχε συγκεντρώσει τις θεωρητικές αποδείξεις που είχαν ανακοινωθεί σε Ευρώπη και Αµε-
ρική, σχετικά µε την κατευθυνόµενη ακτινοβολία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Ο καθηγητής Yagi συµπεριέ-
λαβε στην οµάδα του τον καθηγητή Kinjiro Okabe, ειδικό ερευνητή του µαγνητισµού, τον καθηγητή 
Shintaro Uda,ειδικό ερευνητή συστηµάτων ακτινοβολίας και µια µικρή οµάδα… ανήσυχων φοιτητών του Πα-
νεπιστηµίου. 

Όλοι αυτοί δούλεψαν συστηµατικά για πέντε περίπου χρόνια κάνοντας χιλιάδες µετρή-
σεις και συγκρίσεις, του πρωτοτύπου µοντέλου,  παρασιτικής κατευθυνόµενης καθέτου 
πολώσεως κεραίας, που κατασκεύασαν, µε άλλες κεραίες, όπως δίπολα , βρογχοειδείς 
και τύπου Μαρκόνι.  

Ο καθηγητής Uda έκανε στη συνέχεια µια σε βάθος ανάλυση του επηρεασµού της κα-
τευθυντικότητας του ακτινοβολούµενου ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, σε σχέση µε το 
µήκος των παρασιτικών στοιχείων της κεραίας, την απόσταση µεταξύ τους και την γεω-
µετρική τοποθέτηση τους, σε σχέση µε το ακτινοβολών στοιχείο. 

Επίσης παρουσίασε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, ως προς την συµπεριφορά των κατευθυνόµενων κεραιών 
εκποµπής και λήψης χωριστά, σε συνάρτηση µε το ύψος τοποθέτησής τους ως προς την τέλεια γη. 

Τα αποτελέσµατα των πενταετών ερευνών της οµάδας Hidetsugu Yagi, τα παρουσίασε ο καθηγητής Uda στην 
επιστηµονική κοινότητα στις αρχές του 1926, γραµµένα στην Ιαπωνική γλώσσα. 

Το 1928 ο καθηγητής Yagi επισκέφτηκε τις ΗΠΑ και παρουσίασε την εργασία στα µέλη της επιστηµονικής κοι-
νότητας της Νέας Υόρκης, στο IRE Institute New York. Επίσης σ’ αυτή την επίσκεψη κατέθεσε και γραπτώς , 
στην Αγγλική αυτή την φορά, τα αποτελέσµατα των ερευνών της οµάδας τα οποία δηµοσιεύτηκαν στην επιστη-
µονική επιθεώρηση της IRE, τον Ιούνιο του 1926 και στο τεύχος Νο 16/6 µε τον τίτλο: Beam Transmission 
of Ultra Short Waves,  Prof. Hidetsugu Yagi. 

Σήµερα το άρθρο αυτό θεωρείτε η κλασική αναφορά στην επιστηµονική θεώρηση των κεραιών κατευθυνόµε-
νης ακτινοβολίας. 

Η πρώτη αναφορά ραδιοερασιτεχνικής χρήσης κεραίας κατευθυνόµενης ακτινοβολίας έγινε στό QST 
του Οκτωβρίου 1928 και στο άρθρο High Angle Radiation. Στα πλαίσια του Technical Development 
Program τις ARRL, για τις ανάγκες διερεύνησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας µεγάλων 
αποστάσεων, µέσω ανάκλασης από την ιονόσφαιρα, κατασκευάστηκε η πρώτη κατευθυνό-
µενη κεραία. Ήταν για τους 28Mhz, καθέτου πολώσεως, 6 στοιχείων, (δύο κατευθυντή-
ρες, ένα ενεργό στοιχείο, και τρεις ανακλαστήρες, σε τοξοειδή διάταξη γύρο από το ακτι-
νοβολών στοιχείο!!!). Κατασκευαστής ήταν ο, 1CCZ,   E. C. Crossett.                                               

 
 
Βιβλιογραφία: 

Pioneers W. A. Atherton. 

Electronics and Wireless World. January 1989. 

Atlanda Ham. October 2002. 

Yagi: The Man and his Antenna/Robert h. Welsh N3RW. QST October 1993.  
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Πήτερ  Θροκµόρτον… 
Αντί  Μνηµόσυνου… 

 

 Η ιστορία, η άσχετη µε τα ραδιοερασιτεχνικά,                                                                                                        
«άρχισε την άνοιξη του 1958. 

Ένας Αµερικάνος ερχόταν µε το τζιπ του από την Ινδία, µέσω 
Αφγανιστάν στη Μεσόγειο.  

Έµαθε ότι στα νερά της Αλικαρνασσού βρέθηκε µια µπρούτζινη ∆ήµη-
τρα. Η φαντασία του φλογίστηκε. Τράβηξε γραµµή προς την Κωνστα-
ντινούπολη. 

Για τον Αµερικάνο αυτό αξίζει να µιλήσουµε λίγο. 

Είναι ένας άνθρωπος γεννηµένος αργά. Ψηλόλιγνος, µε µαλλιά λιναρέ-
νια, απύθµενα γαλάζια µάτια, γεµάτα ανησυχία. Κάπου εκεί πίσω δια-
κρίνεις την αναλαµπή µιας άλλης εποχής, γενναίας, όπου λογάριαζε η 
παλικαριά και η αντρίκεια αναµέτρηση µε τον κίνδυνο. Μέσα στις φλέ-
βες του βράζει αξεθύµαστο το µπρούσκο αίµα των ωραίων κατακτητών 
του Γουέστ. Εκείνων των άγριων και αξούριστων, που καβάλα στο 
φτεροπόδαρο άλογο, µε την καραµπίνα Γουίντζεστερ στη σέλα, χαρά-
ζανε εγκάρσια το δρόµο της αλύγιστης απόφασης, της αψηφισιάς και του ανθρώπινου κουράγιου πάνω στην 
ανήµερη απεραντοσύνη της αµερικανικής γης. ∆αµάζανε το φοβερό Μεγάλο Φαράγγι, και σπάζανε µε αίµα, µε 
πιστολιές και πεισµατωµένο ιδρώτα το γιγάντιο φραγµό των πέτρινων βουνών. 

Σήµερα βέβαια ο Αµερικάνος µας –Πήτερ Θροκµόρτον τ’ όνοµά του- δεν φοράει στη µέση του τα ξακουστά 
Κολτ των 45. Και το Γουέστ δεν είναι πια περιπέτεια. Φτάνει κανείς εκεί µε εκατό µίλια την ώρα πάνω σε ατσα-
λάκωτους χάι-γουέις, και στο Γκράν Κάνιον µυρµηγκιάζει το ανέκφραστο πλήθος της οργανωµένης τουριστικής 
αποβλάκωσης. 

Οι απόκρυφες γωνιές της γης, τ’ άγνωστα µονοπάτια της, έχουν από καιρό τελειώσει. Στα νησιά Φίτζι δροσίζε-
σαι µε κόκα-κόλα, η ίζολα Φερναντέζ έχει γίνει αξιοθέατο πολυτέλεια, και στη µαύρη αφρικανική ζούγκλα, κα-
θισµένος αναπαυτικά στα κλαδιά των γιγάντιων µπαουµπάπ  χαζεύεις τους έρωτες των λιονταριών. 

Έτσι ο Θροκµόρτον, µιας και παραβιαστήκανε όλες οι σφραγισµένες πόρτες της γης, αναζήτησε την περιπέτεια 
στο βυθό της θάλασσας. Εκεί κάτω, όπου όλα είναι ακόµα παρθένα, (Μιλάµε για εποχή 1950-1960. Σήµερα και 
ο βυθός της θάλασσας έχει χάσει προ πολλού την παρθενιά του…)απάτητα και όπου ο κίνδυνος είναι ακέραιος 
και η πάλη τίµια. 

 Κι απ΄την Κωνσταντινούπολη βρέθηκε στη Σµύρνη. 

Είδε στο µουσείο της τη ∆ήµητρα –ένα χάλκινο µπούστο από χαµένο υπερφυσικό άγαλµα του 5ου αιώνα- αντά-
µωσε και ένα τουρκοκρητικό υποβρύχιο φωτογράφο, το Μουσταφά Κιαπκίν. Αυτός ήξερε το σφουγγαρά που 
είχε βρει στο βυθό της θάλασσας τη ∆ήµητρα…………»                                                                                                  

Ο Θροκµόρτον ερωτεύτηκε το Αιγαίο, του βράχους του το βυθό του. Ερασιτεχνικά στην αρχή, παρέα µε Τούρ-
κους και Καλύµνιους σφουγγαράδες, χιλιάδες ώρες καταδύσεων στη θάλασσα της Κω και της Καλύµνου. Εκεί 
µέσα που είναι σπαρµένα ένα µάτσο νησάκια. Η Ψέριµο, η Πλάτη, από τη µεριά της ∆ωδεκανήσου, τα Καρα-
µπαγλά, η Τιουλούς, και η Γιασί-Αντά, κοντά στο ακρωτήρι Χουσεϊν, από τη µεριά της Μικράς Ασίας. Οι 
άνθρωποι της θάλασσας στην αρχή µε επιφύλαξη, αλλά σιγά-σιγά αποδέχτηκαν τον παράξενο αυτόν Αµερικά-
νο, πού έτρωγε και έπινε σαν κι αυτούς, µα πάνω απ’ όλα βουτούσε σαν κι αυτούς. Τον αγάπησαν και τον 
έβαλαν στα τσούρµα των σφουγγαράδικων. Μαζεύανε µαζί σφουγγάρια, ψαρεύανε στείρες και ροφούς, πίνανε 
ούζο και ρακί! 

Του είπανε τις αγωνίες τους, τους φόβους τους, τα µυστικά τους… Και ο Θροκµόρτον βουτούσε και κατέγραφε 
τα αρχαία ναυάγια εκστασιασµένος από τον πλούτο της θάλασσας του Αιγαίου! Κατέγραφε µε συνέπεια και εν-
θουσιασµό. Πότε από την πλευρά της Ελλάδας, πότε από την πλευρά της Τουρκίας. Ήρθε σε επαφή µε τις 
αρχές, µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.  Σήµανε η ώρα της επιστήµης. 
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Ο Θροκµόρτον φορτωµένος σχέδια, φωτογραφίες και ιδέες γύρισε στην Αµερική. Άναψε το ενδιαφέ-
ρον του Πανεπιστηµιακού Μουσείου της Πενσυλβάνιας.    Πέσανε τα λεφτά.        
Οργανώθηκε µια άρτια επιστηµονική αποστολή. Επικεφαλής ένας από τους πρωτοπόρους της σύγ-
χρονης υποβρύχιας αρχαιολογίας, ο αρχαιολόγος Τζώρτζ Μπάς. 

Και το Καλοκαίρι του 1960 ξεκίνησε ένα µεγάλο πρόγραµµα υποβρύχιας έρευνας και µελέτης των 
ναυαγίων της Γιασί-Αντά.   Η δουλειά βάστηξε χρόνια.  

Τα ναυάγια µε ειδική τεχνική υποβρύχιας ανασκαφής αποκαλύφτηκαν από την άµµο, σχεδιάσθηκαν 
και φωτογραφήθηκαν µε σχολαστική ακρίβεια. Οι αµφορείς και τα άλλα ευρήµατα ανασύρθηκαν και 
µπήκαν στη σφαίρα της εξαντλητικής αρχαιολογικής έρευνας.»1. 

Η ίδια ιστορία επαναλήφτηκε το Καλοκαίρι του 1962, αυτή την φορά στη θάλασσα της Μεθώνης. Ο 
υποβρύχιος εξερευνητής είχε στόχο την Σπίθα. Η βόρεια άκρη της Σαπιέντζας, ο κάβος Καρσί, την 
Σχίζα και την µικρότερη ακόµη βραχονησίδα Αγία Μαριανή. 

Αυτή τη φορά πολύ πιο οργανωµένα από την πρώτη, είχε φέρει µαζί του ειδικευµένη οµάδα και τε-
λευταίου τύπου υλικά.  

Μια καινούρια περιπέτεια άρχισε εκεί. Ναυάγια αρ-
χαία, µεσαιωνικά και νεότερης περιόδου, αποκαλύ-
φτηκαν και έγιναν και αυτά αντικείµενα εκτεταµέ-
νης αρχαιολογικής έρευνας. 

Εκεί ο Πήτερ Θροκµόρτον γνώρισε και τους 
άλλους Μεγάλους δύτες των Ελληνικών Θαλασ-
σών. Τον αείµνηστο Μανόλη Παπαγρηγοράκη, τον 
Νίκο Καρτελιά και τον Σαµιώτη γιατρό αυτοδύτη, 
Κώστα Ι. Καλάτζη. Από κοντά και η νεοσύστατη 
τότε Οµοσπονδία Υποβρυχίου ∆ραστηριότητος, 
όπως και αρκετοί Έλληνες αρχαιολόγοι.  

Αυτή η περίοδος θεωρείτε το ξεκίνηµα της Υπο-
βρύχιας Αρχαιολογικής Έρευνας στην Ελλάδα…     
Τέλει Ιουνίου του 1990 είπαν ότι ο Πήτερ Θροκµόρτον… πέθανε. 

Όµως ο καπετάν Κεµάλ Αράς ορκίζετε ότι, όποτε χοντραίνει ο καιρός, και θεριεύει το µελτέµι, τότε 
που η θάλασσα του Αιγαίου παίρνει αυτό το Μελανό µπλε, ορκίζεται ότι τον βλέπει πάνω στο άσπρο 
τρεχαντήρι, την Βασιλική, του Καπετάν Γιώργη του Κότορα, να περνάει απ το µπουγάζι τις Κώ και 
να τραβάει ίσια πάνω προς την Φαρµάκο. 

Αυτοί πάλη  που επιµένουν πώς πέθανε λένε ότι εκείνη την ώρα γύρισε το κεφάλι του στα ανατολι-
κά, στη µεριά της θάλασσας που τόσο αγάπησε, και κάτι ψιθύρισε…          
Ίσως να είπε το όνοµά σου,  ΑΙΓΑΙΟ……………….     

Σηµείωση:  1.  Το κείµενο εντός των εισαγωγικών είναι από το βιβλίο του Σαµιώτη γιατρού και συγ-
γραφέα Κώστα Ι. Καλατζή.  Το Ταµπάκικο. Το υγρό κοιµητήρι της γιασί-αντά, εκδόσεις Πιτσιλός. 

Προσωπικά ευχαριστώ τον Νίκο Καρτελιά για την διήγηση και τις πληροφορίες του. 

                                                                                

                                                              Έγραψε και αντέγραψε ο  SV8CYVSV8CYV. 

                                                                 Βασίλης Τζανέλλης. sv8cyv@operamail.com 
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                                     << Η ΜΑΥΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ >> 

Αγαπητοί  φίλοι του 5-9 Report για σας! 

 Η Αφροδίτη, θεά της οµορφιάς, και λαµπερό αστέρι του ουράνιου θόλου στόλισε τον µήνα που µας 
πέρασε όχι µοναχά τις νύχτες µας, αλλά και τις ηµέρες µας. Θα σας φαίνετε παράξενο έτσι όπως το 
περιγράφω διότι έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε αστέρια και πλανήτες την νύχτα και όχι την ηµέρα. 
Ναι, και όµως ο πλανήτης Αφροδίτη είναι η αστρονοµική εξαίρεση του ουρανού. Στις 8 Ιουνίου 
2004 είδαµε την Αφροδίτη και την ηµέρα, βλέποντάς την να περνά µπροστά από το αστέρι της ηµέ-
ρας , τον Ήλιο. 

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά αστρονοµικά 
φαινόµενα του αιώνα έλαβε µέρος στις 8 
Ιουνίου 2004. Πρόκειται για την περιβόητη 
διάβαση της Αφροδίτης µπροστά από τον 
Ηλιακό δίσκο. Το συγκλονιστικό  αυτό γε-
γονός δεν το έζησε ξανά άνθρωπος στην 
εποχή που ζούµε. Χιλιάδες αστρονόµοι αλ-
λά και ερασιτέχνες του είδους σε ολόκληρο 
τον κόσµο παρατήρησαν και φωτογράφισαν 
το σπάνιο αυτό φαινόµενο. Εµείς από την 
Ρόδο είχαµε την τύχη να έχουµε πολύ καλό 
καιρό και παρατηρήσαµε το γεγονός.  

Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος κατά σειρά 
πλανήτης από τον Ήλιο προς την Γή. Η διάµετρος του είναι 12.103 χιλιόµετρα. Λιγάκι µικρότερος 
από την Γη. Η Γη κάνει µια πλήρη περιστροφή γύρο από τον Ήλιο σε 365,256 ηµέρες του χρόνου. 
Η Αφροδίτη χρειάζεται να διανύσει µια πλήρη περιστροφή γύρο από τον Ήλιο  µόνο σε 224,701 η-
µέρες του χρόνου. Έτσι κάθε 583,92 ηµέρες η Αφροδίτη βρίσκεται ανάµεσα στην Γη και τον Ήλιο. 
Παρ´ότι αυτό συµβαίνει αρκετά συχνά, είναι σπάνιο να συµπείψουν οι τροχιές έτσι ώστε να δούµε 
τον πλανήτη ακριβός µπροστά από την Ηλιακό δίσκο. Η τελευταία διάβαση της Αφροδίτης είχε γίνει 
στις 6 ∆εκεµβρίου 1882.  

Η πρώτη αναφορά για την διέλευση της Αφροδίτης µπροστά από τον Ηλιο έγινε το 1627 από τον 
Johannes Kepler. Σε µια άλλη διέλευση του 1716 ο Halley γνωστοποίησε τους υπολογισµούς του 
που αφορούσαν την απόσταση του Ηλιου από την Γη. Η µετρήσεις για την απόσταση του Ηλιου  
ήταν µεταξύ 125 και 155 εκατοµµύρια χιλιόµετρα. Το 1882 τραβήχτηκαν η πρώτες φωτογραφίες 
από µια διέλευση της Αφροδίτης µπροστά από τον Ηλιο από το US Naval Observatory Library.  

Στις 8 Ιουνίου µαζί µε τον συνεργάτη µου κ. Volker Milde και µε καλή παρέα καταφέραµε να τρα-
βήξουµε αρκετές φωτογραφίες µε το τηλεσκόπιο µας.   

Το πιο ενδιαφέρων ήταν την στιγµή της εισόδου και της εξόδου της Αφροδίτης µπροστά από τον 
Ηλιακό δίσκο. Για ποίον λόγο εκείνα τα κρίσιµα δευτερόλεπτα είναι τόσο ενδιαφέροντα θα σας εξη-
γήσω αµέσως. Είχαν αναφερθεί από παλαιότερες διαβάσεις ότι την στιγµή που εισέρχεται ο πλανή-
της µέσα στον Ηλιακό δίσκο κάποιοι παρατηρητές αστρονόµοι είδαν τον πλανήτη να φαίνετε σαν να 
αλλάζει σχήµα και να παίρνει το σχήµα µια σταγόνας. Είναι το περίφηµο  φαινόµενο της σταγόνας  
‘’Drop Phenomen’’. Θα το καταλάβετε καλύτερα βλέποντας το παρακάτω σχήµα. 

 

  

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Γράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης ΑστρονόµοςΓράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης Αστρονόµος  
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Πολλοί από τους ερασιτέχνες αστρονόµους αλλά 
και γνωστοί µου που είναι έµπειροι παρατηρητές 
εξηγούν το φαινόµενο στα άσχηµα οπτικά συστή-
µατα των παλαιών αστρονόµων που ήταν ασύ-
γκλητα ή στα κακά ηλιακά φίλτρα των τηλεσκοπί-
ων τους που παραµορφώνανε τα είδωλα. Υπάρχει 
µια ακόµα πιθανότητα να εξηγηθεί το φαινόµενο 
της σταγόνας από την ακραία διάθλαση του φω-
τός µέσα στην ατµόσφαιρα λόγο ακραίων µεταβο-
λών της θερµοκρασίας. Θα µπορούσαµε ακόµα να 
εξηγήσουµε το φαινόµενο στην διαφορετική θερ-
µοκρασία που έχει ο σωλήνας ενός τηλεσκοπίου 
σε σύγκριση µε την εξωτερική θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος. Θα µπορούσε και αυτό να είναι παράγοντας οπτικών παραµορφώσεων. Στις φωτο-
γραφίες που τραβήξαµε δεν είδαµε το φαινόµενο αυτό και µπορείτε να το διαπιστώσετε µόνοι σας. 

Η επόµενη διάβαση της Αφροδίτης  θα γίνει στις 2 Ιουνίου 2012 µόνο που θα την παρατηρήσουµε 
κατά την ανατολή του Ηλίου. Θα δούµε δηλαδή τον ανατέλλοντα Ήλιο µε µια µαύρη κηλίδα ακρι-
βός στη µέση του. Το 2012 θα δούµε µόνον την έξοδο της Αφροδίτης γιατί η είσοδος θα συµβεί κα-
τά την διάρκεια της νύχτας πριν την ανατολή. 

 
  

Σας εύχοµαι καθαρούς ουρανούς  

και καλές παρατηρήσεις.  

 

              
Μανώλακας Στέργος  

              
(Ερασιτέχνης Αστρονόµος)             

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  
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Αναλφάβητη δασκάλα  

Μία αναλφάβητη Κινέζα δίδασκε για πολλά χρόνια σε δηµοτικό σχο-
λείο πριν διαπιστωθεί ότι δεν είναι ικανή να διαβάσει ή να γράψει.  
Η 45χρονη γυναίκα έπαιρνε στο σπίτι οδηγίες από τον γιο της πριν 

πάει στο σχολείο για να διδάξει.  Ενδεικτικό είναι ότι αυξάνονται τα κρούσµα-
τα αναλφάβητων στην Κίνα που παρουσιάζουν πλαστά έγγραφα για να εξα-
σφαλίσουν  θέσεις εργασίας ως διδάσκοντες και τους ικανοποιητικούς µι-
σθούς και τα προνόµια που συνεπάγονται οι θέσεις αυτές. 

Ερωτοδουλειές µέσω τράπεζας  

Νέα εποχή στα τραπεζικά δεδοµένα έρχεται να ανοίξει µια γερµα-
νική τράπεζα. Ξεχάστε τους λογαριασµούς όψεως και τα  στεγα-
στικά δάνεια µε χαµηλό επιτόκιο και ζητήστε από τον ταµία ένα 
πικνίκ µε τον αγαπηµένο σας ή ένα ροµαντικό δείπνο για δύο. Η 

ιδέα για το λογαριασµό αγάπης ανήκει στον φιλότεχνο κύριο Akku και οι εν-
διαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην Volksbank  της πόλης Giessen. Τα βήµατα για το λογαριασµό είναι απλά και τα 
ίδια µε κάθε άλλη τραπεζική συναλλαγή. Πάτε στην τράπεζα, παίρνετε το χαρτάκι µε τον αριθµό προτεραιότητας και περιµέ-
νετε τη σειρά σας.    Η τράπεζα προσφέρει από ροµαντικά χαρτοµαντηλάκια µε µελιστάλαχτα µηνύµατα του στυλ, είσαι υπέ-
ροχος, για να το προσφέρετε στο συναχωµένο έτερον ήµισυ, µέχρι και email σε ροζ φόντο µε καρδούλες, αν ο εκλεκτός της 
καρδιάς σας είναι καψούρης και µε την τεχνολογία.      Αν πάλι είστε απίστευτα ροµαντικοί, η τράπεζα διαθέτει τον δικό της 
ποιητή στιχουργό, που αναλαµβάνει να γράψει ένα ποίηµα ειδικά αφιερωµένο σε σας και το πρόσωπο που αγαπάτε ή να εξυ-
µνήσει τον έρωτά σας. Κι αν θελετε, η Volksbank µπορεί να σας  κάνει και µια λίστα µε όλα τα καλά και τα κακά της σχέσης 
σας, προς γνώση και συµµόρφωση του αγαπηµένου σας. Βέβαια, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και γι' αυτό η τράπεζα 
παρέχει και υπηρεσίες χωρισµού. Στην κατηγορία αυτή, υπάρχουν µηνύµατα που γράφουν τη λέξη χωρίζουµε και ονοµάζο-
νται δολοφόνοι αγάπης.   Τέλος, αν µισείτε τόσο πολύ τον/την πρώην σας, που δεν θέλετε να τον βλέπετε, η Volksbank ανα-
λαµβάνει να του επιστρέψει   καθετί που σας χάρισε τον καιρό του έρωτά σας. 

Σχολείο για hackers  

Μπορεί το χτύπηµα ενός χάκερ να στοιχίζει πολλά σε µία εταιρία και η τοποθέτηση φίλτρων προστασίας να κοστί-
ζει ακόµη περισσότερα, όµως το Σχολείο Χάκερς στο Λος Άντζελες δεν φαίνεται να πτοείται.   ∆εκαπέντε µαθητές, 
µε δάσκαλο τον Ralph Echemendia, µαθαίνουν σε ειδικά σεµινάρια πώς µπορεί κανείς να σπάσει έναν κώδικα 

ασφαλείας και µάλιστα µε απόλυτη επιτυχία. Οι µαθητές πλήρωσαν περίπου 40.000 δολάρια για να παρακολουθήσουν τα 
µαθήµατα αυτά, να πάρουν µέρος στις εξετάσεις και να αποκτήσουν δίπλωµα Ηθικού Χάκερ. Τα σεµινάρια του Σχολείου Χά-
κερς προετοιµάζουν τους µαθητές για τις εξετάσεις, που οργανώνει το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ηλεκτρονικού Εµπορίου.       
Όποιος καταφέρει να περάσει, αποκτά το πολυπόθητο δίπλωµα, που τον ανακηρύσσει Πιστοποιηµένο Ηθικό Χάκερ.  Τα µαθή-
µατα πάντως δεν είναι και τόσο εύκολα. Οι εκπαιδευτές τρέχουν από το ένα θέµα στο άλλο, ενώ οι θεµατικοί τοµείς  περιλαµ-
βάνουν ενότητες, όπως το συµµετρικό σύστηµα κρυπτογράφησης, η επικοινωνία µε κώδικες και οι υπηρεσίες TCP.  Τα δύ-
σκολα για τους επίδοξους χάκερς αρχίζουν από την πρώτη κιόλας µέρα των µαθηµάτων. Αντί για τον καθιερωµένο αγιασµό,  
οι µαθητές κάνουν εκτενείς αναζητήσεις σε βάσεις δεδοµένων και µηχανές αναζήτησης, προκειµένου να εντοπίσουν πληρο-
φορίες  για κάποιες εταιρίες, τα στελέχη και τα συστήµατά τους.   Το σεµινάριό µας δεν απευθύνεται στον οποιονδήποτε, λέει 
ο επικεφαλής του Σχολείου, Μπεν Σούκινγκ, που θέτει ως προαπαιτούµενο  για κάθε µαθητή την επιστηµονική γνώση στα 
διδασκόµενα αντικείµενα. Αν κάποιος δεν έχει τη γνώση, δεν τα βγάζει πέρα, επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Σούκινγκ.  Και 
για να µην αρχίσετε να ανησυχείτε, ότι η παραβίαση συστηµάτων θα γίνει επάγγελµα, σηµειώνουµε πως τα µαθήµατα γίνο-
νται  σε σχολή ηλεκτρονικών υπολογιστών και σκοπός των εκπαιδευτών είναι η αποτροπή των χάκερς.   Στόχος µας είναι να 
κατανοήσουµε πως σκέφτονται οι χάκερς, δηλώνει ο διευθυντής της σχολής, Ντέιβ Κάουφµαν,  υποστηρίζοντας, πως µε τα 
µαθήµατα αυτά η αποτροπή των χάκερς είναι εφικτή. 

Μάχη στα δωρεάν webmail  

Toν τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει µια αδυσώπητη µάχη ανάµεσα στις διάφορους παροχείς Web e-mail. Την αρχή 
έκανε η Google µε  την υπηρεσία Gmail και ακολούθησαν η Yahoo, η Hotmail, η Lycos κ.α.  Η Yahoo µέ το Gmail 
προσφέρει σε κάθε χρήστη έως 1GB χώρο για την αποθήκευση των e-mails του. Ήδη η Lycos Europe και η 

Yahoo! έχουν αντιδράσει στην πρόκληση της Google. Στα τέλη Μαΐου η Lycos Europe ανακοίνωνε ότι θα έδινε στους χρήστες 
της υπηρεσίας της  1GB αντί µιας µηνιαίας συνδροµής της τάξης των 5 ευρώ, ενώ η Yahoo ανακοίνωνε ότι µέχρι το τέλος 
του καλοκαιριού το όριο  χωρητικότητας στο web mail θα ανεβεί στα 100ΜΒ.  Σύντοµα θα υπάρχει απάντηση στην Google 
και από το Hotmail. Από τον Ιούλιο, οι χρήστες του Hotmail θα αποκτήσουν 250ΜΒ  πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο, ενώ θα 
µπορούν να στέλνουν και να λαµβάνουν attachments µεγέθους έως τα 10ΜΒ.  Μέχρι στιγµής οι χρήστες που χρησιµοποιούν 
δωρεάν τις υπηρεσίες του Hotmail έχουν στη διάθεσή τους αποθηκευτικό χώρο 2ΜΒ, ενώ µπορούν να αποκτήσουν, αντί πλη-
ρωµής, έως 10ΜΒ. Μελλοντικά όποιος πληρώνει 19,95 ευρώ για τις υπηρεσίες του Hotmail θα αποκτάει χώρο 2GB και τη 
δυνατότητα αποστολής attachments µεγέθους έως τα 20ΜΒ.  Στα νέα χαρακτηριστικά του ανακαινισµένου Hotmail θα περι-
λαµβάνεται και µια λειτουργία προστασίας από ιούς, η οποία θα ελέγχει  αυτόµατα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα e-mails για 
ιούς και worms. 

 

 ∆ρόσος Σκότης ∆ρόσος Σκότης ∆ρόσος Σκότης SV5CJNSV5CJNSV5CJN 
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Για άλλη µια φορά η οµάδα του J45M συναντήθηκε µε σκοπό το AEGEAN VHF CONTEST.Μια οµά-
δα που αποτελείται από τον Μιχάλη SV5BYR τον Γιάννη SW5FRI και τον Παναγιώτη SV5FRP.  
Βεβαίως φέτος είχαµε ακόµα ένα άτοµο που έκανε την διάφορα στο φετινό CONTEST… !           
Ήταν ο γιος του Μιχάλη , ο Μανόλης που 
σε λίγα χρόνια θα είναι και αυτός ραδιοε-
ρασιτέχνης.     Έτσι φέτος στις 3-4 Ιουλίου 
βρεθήκαµε για την καθιερωµένη κορυφή 
του Ατταβυρου, του ψηλότερου βουνού 
της Ρόδου. 

Με τον εξοπλισµό να παραµένει σχεδόν ο 
ίδιος, δηλαδή ένα YAESU FT-897 και µια 
κεραία 9 στοιχείων µε οριζόντια πόλωση, 
είχαµε µια σηµαντική διαφορά…µια γεννή-
τρια ώστε να έχουµε 220 volt ρεύµα για 
την τροφοδοσία του µηχανήµατος.  Μια 
σηµαντική διαφορά αν σκεφτούµε ότι πέρ-
σι παίρναµε ρεύµα από την µπαταρία του 
αυτοκινήτου. 

Έτσι λοιπόν το Σαββάτο το πρωί βρεθήκα-
µε για να ξεκινήσουµε για το βουνό. Κατά 
τις 10:30 φτάσαµε στην κορυφή 1216 µέ-
τρα πάνω από την επιφάνια της θάλασσας. Ο καθένας µας είχε αναλάβει και µια δουλεία έτσι ώστε 
µε συντονισµένες ενέργειες να τελειώσουµε το στήσιµο όσο πιο γρήγορα γινόταν…., και το πετύχα-
µε αν και είχαµε κάποια µικροπροβλήµατα. 

Στις 11:15 ήταν όλα έτοιµα και αµέσως αρχίσαµε να καλούµε αλλά δεν ακουγόταν τίποτα. Ενώ είχε 
περάσει ένα µισάωρο περίπου ακούγονται κάτι διακριτικά 
από Ισραήλ. Αν και βγαίναµε και από το 3 mode δεν α-
κούσαµε κάτι αξιόλογο. Βεβαίως την επιτυχία του περσι-
νού contest βοήθησε και το σποραδικό που µας έδινε την 
δυνατότητα για πολλούς πόντους. Αλλά πάλι χωρίς σπο-
ραδικό θα πρέπει να δείξεις τι µπορείς να κανείς µε κανο-
νικές συνθήκες 

Οι ώρες περνούσαν και τα QSO ήταν ελάχιστα. Ο φετινός 
διαγωνισµός ήταν για άτοµα µε υποµονή και γέρα νεύρα. 
Αλλά πάλι δεν υπάρχει ραδιοερασιτέχνης που να µην έχει 
υποµονή για να πετύχει κάτι καλό. Και αυτό δεν ισχύει 
µόνο στα CONTEST αλλά και κάθε φορά που αποφασίζει 
να κάνει QSΟ γενικά. 

Η θερµοκρασία πάνω στο βουνό ήταν αρκετά υψηλή αλ-
λά το αεράκι που φυσούσε  δεν την έκανε αφόρητη. Επί-
σης η τέντα έκανε καλά την δουλεία της και µας έδωσε 
την δυνατότητα να έχουµε µια µεγάλη σκιά.  

Έχοντας κάνει περίπου 15 επαφές και ενώ η ώρα είχε πά-
ει 14:00 είπαµε να κάνουµε ένα διάλειµµα για φαγητό και 
αµέσως µετά συνέχεια για κάτι καλύτερο. 

Και ενώ οι ώρες περνούσαν, τα QSO γίνονταν µε δυσκο-
λία. Έτσι κατά τις 19:30 αρχίσαµε να ξεστήνουµε τα µη-
χανήµατα και την κεραία και να τα φορτώνουµε πάλι στο 
αµάξι. Έτσι κατά τις 21:30 ήµασταν στα σπίτια µας µετά 
από µια κουραστική αλλά ευχάριστη µέρα.  

SV5FRPSV5FRP  

 
Kαι οι Ραδιοερασιτέχνες της περιοχής 5 έκαναν 
το καθήκον τους για το Ολυµπιακό ειδικό δια-
κριτικό το οποίο χορηγήθηκε µε βάση την ιδέα 
του SV2AEL. ∆υστυχώς προσωπικά προβλήµα-
τα τα οποία εµφανίστηκαν τελευταία στιγµή σε 
ένα-δυο σταθµούς που είχαν δηλώσει συµµετο-
χή µείωσαν το συνολικό τελικό αποτέλεσµα της 
περιοχής αλλά δεν πειράζει. 
 
Αυτό που µείωσε την εικόνα της περιοχής είναι 
η απουσία διακριτικών που εµφανίζονται µόνο 
κάτω από "ειδικές συνθήκες" και εφόσον     
υπάρχει προσωπική ή άλλη προβολή και όχι 
"χαµαλίκι".... Τους δοκιµάσαµε τους είδαµε τους 
ξέρουµε....    Λίγοι και µικροί απέναντι στις προ-
κλήσεις και τις ευκαιρίες. Είναι οι ίδιοι που εµ-
φανίζονται µόνο στις εκλογές της Ένωσης και 
µάλιστα µε αξιώσεις....   
 
Μπράβο στους Έλληνες που έδωσαν ότι µπο-
ρούσαν από το χρόνο τους:  
 

SV5AZP, SV5DKL, SV5DKU, SV5AZP, SV5DKL, SV5DKU, SV5AZP, SV5DKL, SV5DKU, 
SV5DZX, SV5FRB, SV5FRD.SV5DZX, SV5FRB, SV5FRD.SV5DZX, SV5FRB, SV5FRD.   

  

De...SV5BYRDe...SV5BYR  

S  X  5  AS  X  5  A  
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Αυτό είναι ένα απλό κύκλωµα προενισχυτή µικροφώνου που µπορείτε να χρησιµο-

ποιήσετε µεταξύ του µικροφώνου και του στερεοφωνικού ενισχυτή σας. Αυτό το κύκλωµα 
προενισχυτή είναι κατάλληλο για  χρήση σε Hifi/CD/aux/Κασετόφωνα. Αυτός ο προενισχυ-
τής µικροφώνων µπορεί να οδηγήσει  δυναµικές και electret κάψες µικροφώνων. Η ιδέα 
αυτού του κυκλώµατος είναι να κρατηθεί το σχέδιο όσο το δυνατόν απλούστερο και  να 
είναι εύκολη στη κατασκευή του. Αυτός ήταν ο στόχος µου όταν χρειάστηκα έναν απλό ε-
ξωτερικό προενισχυτή µικροφώνου για τον µίκτη µου. Η απόδοση του κυκλώµατος δεν εί-
ναι τίποτα τροµακτική αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλές εφαρµογές. 

Το κύκλωµα είναι απλός ενισχυτής µε τρανζίστορ µε την ενίσχυση περίπου 30-40 
DB (εξαρτάται από το τρανζίστορ, θερµοκρασία και τάση). Το Led D1 µας δίνει ότι το κύ-
κλωµα είναι σε λειτουργία.. Η αντίσταση R4 και ο πυκνωτής C5 κάνουν έναν φίλτρο για  
πιθανό θόρυβο από την µπαταρία ή άλλη πηγή τροφοδοσίας που χρησιµοποιείται για να 
λειτουργήσει  αυτό το κύκλωµα. Οι πυκνωτές C1, C2 και C3 χρησιµοποιείται για να εµποδί-
σει της συνεχής τάσης στη βάση του Q1 για να περάσει από την είσοδο στο µικρόφωνο (η 
πολικότητα όλων των πυκνωτών να είναι θετική  = + και αρνητική γραµµή = -).  

 Η είσοδος µικροφώνων Electret έχει µια αντίσταση R1 για να µην παραµορφώνει. 
Το µικρόφωνο Electret χρειάζεται κάποιο ρεύµα (περίπου 1mA) για να λειτουργήσει, επειδή 
υπάρχει ένα µικρό κύκλωµα ενισχυτών µέσα στην κάψα µικροφώνων. Αυτό το κύκλωµα 
είναι κατάλληλο για όλες τις χαρακτηριστικές φτηνές κάψες electret που διαθέσιµος από 
οποιοδήποτε κατάστηµα ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ  ——> 
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Επειδή electret τα µικρόφωνα έχουν την υψηλότερη παραγωγή επιπέδων σηµάτων, 
είναι αρκετά εύκολο να παραµορφώνει  ο ενισχυτής όταν φωνάζετε στο µικρόφωνο 
electret. 

Το κύκλωµα τοποθετείστε τo µέσα  σε ένα µικρό µεταλλικό κουτί κατασκευών  όπως 
στην εικόνα . Βάλτε τη 9V µπαταρία µέσα π.χ σε αυτή την  περίπτωση ή αν θέλετε εξωτερι-
κή τροφοδοσία. 

 

 

Μετρήσεις του προενισχυτή 

• Frequency response: 20 Hz to 20 kHz +-1dB 

• Noise level (A-weighted): -85 dBm 

• Amplification: 35 dB 

 

 

 

Λίστα Εξαρτηµάτων  

 

R1      4.7 kohm 

R2      220 kohm 

R3      2.2 kohm 

R4      120 ohm 

C1..C4  10 uF 16V electrolytic  

C5      100 uF 16V electrolytic 

D1      Red LED 

Q1      BC547B 

SW1     on/off switch 

 

Επίσης µπορείτε να χρησιµοποιή-
σετε αντί για το BC57B  το 2Ν2222 

 

 

 

Γιαννης Πανάγου 

SW5FRI  

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΕΡΚ θα πάρει µέρος 
στο ΙΟΤΑ contest. To callsign θα είναι το J49LH. 

Φέτος η συµµετοχή θα είναι από τον Φάρο του ακρωτη-
ρίου Σίδερο στο πιο βορειοανατολικό σηµείο της Κρήτης 
Μαζί µε το  ΙΟΤΑ contest θα ενεργοποιηθεί και ο φάρος.   

AKRA SIDHEROS  ARLHS: CRE 010       

Lat/Lon 35°19'N 26°19’E    
Locator KM35DH 

 Οι ώρες λειτουργίας θα εί-
ναι οι ώρες του IOTA 
contest δηλαδή από 1200 
UTC 24 Ιουλίου έως 1200 
UTC 25 Ιουλίου 2004.   

Multi-operator, mixed 
mode, IOTA Island Station 
100 W. 

 QSL VIA RASC (Radio 
Amateur Society of Crete). 

P.O.box 1390 Iraklion 
71110 Crete  Greece 

E-mail: rasc@mail.gr 

http://www.qsl.net/sv9/ 

  

Πολλά 73  SV9ANJ Μάνος 

J  4  9  L  H 
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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 στο στο στο InternetInternetInternet   

http://www.5http://www.5http://www.5---9report.gr9report.gr9report.gr   
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55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου 

 

KENWOOD TMKENWOOD TM--D700E DUAL BANDER VHF/UHF, D700E DUAL BANDER VHF/UHF,   

σε άριστη κατάσταση,  Tιµή:500 EURO,  

KOSTAS PAPPAS (SV1EQE) 

THL : 6948561534 

 

KENWOOD KENWOOD ΤΗΤΗ--D7 D7 σχεδόν αχρησιµοποίητοσχεδόν 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 

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 "55--9 Report9 Report"  

και δώστε τους. 


