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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Το πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό

2005—2005—2005—2005—2005—2005
∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
Αλβανία, ΕΕΡ,…..
SX2LH ….
RAI international...
DX Ιανουαρίου...
VU4 νεότερα...

Συναρπαστική χρονιά το 2004 σε όλα τα επίπεδα. Χρώµα
ελληνικό παντού. Απορηµένος ολόκληρος ο πλανήτης µε το
σθένος και τις επιτυχίες των Ελλήνων.

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 µέρα
πριν το τέλος του µήνα
για να δηµοσιευθεί
στην επόµενη έκδοση.

Μουδιασµένες ψυχές στον αποχαιρετισµό του γέρου χρόνου µε
την σκέψη στην Νοτιοανατολική Ασία.
Πάλι οι Έλληνες δώσανε το περίσσευµα της ψυχής τους.
Ραδιοερασιτεχνικά, το φρέσκο νέο κύµα (ή µήπως τσουνάµι) των
ανθρώπων που θέλουν πρόοδο και επιτυχίες στο χόµπι σαρώνει
από άκρη σ' άκρη την Ελλάδα.
Πράγµατα δεδοµένα και απλά ντύθηκαν µε λατινικούς
ξενόφερτους όρους δύσκολους για την αντίληψη των απλών
Ραδιοερασιτεχνών που ονειρεύονται µε τα πόδια τους να
ακουµπούν στο έδαφος και τα µάτια ανοιχτά.
Affiliation, δεσµός, δέσµευση, δω µου και µένα µπάρµπα και πάει
λέγοντας.....

Καλή Χρονιά σε όλους µε υγεία και πολλές επιτυχίες.
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Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Μακάρι το 2005 να κάνουµε όλοι όσες ραδιοχώρες
µας λείπουν.....
Αλήθεια, τι θα κάνουµε χωρίς Ολυµπιακούς το 2005; Παραφράζοντας τους στίχους
του Καβάφη «και τώρα τι θα κάνουµε χωρίς βαρβάρους».... Έχουµε, έχουµε Κωστάκη µου... δε θέλουµε άλλους..... Τουλάχιστον εσύ έφυγες νωρίς... Θρασύβουλας (που έλεγε κι ο Βέγγος στη γνωστή ταινία)
Τώρα που το πανηγύρι τέλειωσε από το VU4, να δούµε λίγο το γεγονός της προηγούµενης χρονιάς , κατά τη γνώµη µου. Μια οµάδα από Ινδούς Ραδιοερασιτέχνες είχε σκοπό να πάει
διακοπές στα νησιά Ανταµάν και Νικοµπάρ, που βρίσκονται κοντά στην Ταϊλάνδη, αλλά ανήκουν
στην Ινδία. Μια που θα πήγαινε, είπαν να ζητήσουν και άδεια να εκπέµψουν. Τα τελευταία 17 χρόνια κανένας δεν εξασφάλισε άδεια να µας τα πει από κει. Μια αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου
της Ινδίας όµως (ανέλαβε.... ο Μαντέλης της Ινδίας) και τα χιλιάδες γράµµατα της ραδιοερασιτεχνικής κοινότητας ανά τον κόσµο, έφερε τα πάνω κάτω.... Η οικογένεια των Ινδών πήρε άδεια και όλο
το ∆εκέµβριο ήταν στον αέρα από τη σπανιότερη ραδιοχώρα µέχρι στιγµής. Για την Ελλάδα δεν
ήταν τόσο δύσκολοι (αντιθέτως στην Αµερική ακούστηκαν ελάχιστα) παρά τα τεράστια pileup και
τους αρχάριους χειριστές. Τα νέα καθηµερινά τα µαθαίναµε από τον Τσάρλι, K4VUD, έναν καθηγητή
πανεπιστηµίου που είναι παντρεµένος µε Ταϊλανδέζα. Τα παραπάνω από µόνα τους µπορούν να λάβουν το χαρακτήρα του γεγονότος της χρονιάς. Όµως µια δραµατική τροπή, ένας (καλύτερα πολλοί) σεισµός, τσουνάµι και τα σχετικά, έδωσαν µια άλλη διάσταση στην αποστολή. Αµέσως µετά το
σεισµό που είχε επίκεντρο τα εν λόγω νησιά, έστησαν το σακ στην ύπαιθρο για ασφάλεια και απεκατέστησαν την επικοινωνία µεταξύ Ινδίας και νησιών, σώζοντας κόσµο και κοσµάκη, παρέχοντας ιατρικά µηνύµατα και πληροφορίες ελπίδας. Οι ραδιοερασιτέχνες έσωσαν ζωές κι έδειξαν την αξία
τους για µια κόµη φορά, µε εντυπωσιακό µάλιστα τρόπο... Αυτή τη στιγµή, η Ινδική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά, έχει δώσει πάνω από 20 άδειες για εκποµπή από τα νησιά. Αυτές
χρησιµοποιούνται για την ώρα για την παροχή βοήθειας αλλά δικαιολογηµένα αυτή τη φορά δηµιουργείται η ελπίδα για πολλές εκποµπές από κεί, αλλά και από το VU7, που έχει 15 χρόνια να βγει
στον αέρα... Για την ιστορία τα logbook έχουν σωθεί, είναι ασφαλή στην Ινδία. Για QSL µέσω της
Ινδικού Ινστιτούτου ραδιοερασιτεχνών, στη διεύθυνση
National Institute of Amateur Radio, Rajbhavan Road, Somajiguda,
Hyderabad - 500 082. INDIA

e-mail: info@niar.org

καθώς και µέσω µπυρό....

Ένα περίεργο διακριτικό είναι στον αέρα τις τελευταίες µέρες από την Ισηµερινή Γουινέα, µια
ραδιοχώρα που δεν βγήκε στον αέρα το 2004. Ακόµη είναι WFWL (work first worry later, κάντην κι
ανησυχείς µετά...). Το διακριτικό είναι 3CAK, ο χειριστής Ρώσος και ίσως η QSL να είναι via
IK2QID. Φυσικά δεν είναι καθόλου σίγουρο αυτή τη στιγµή ότι θα µετράει στο dxcc.
O Γερµανός DXer DF3CB, Bernd Koch, έκανε ένα άρθρο για το περιοδικό της DARC. Σύµφωνα µε αυτό από τις 335 ραδιοχώρες που υπάρχουν συνολικά, το 2004 ήταν active οι 287. Μεταξύ
αυτών που δεν έπαιξαν το 2004 είναι 1S, 3B7, 3C(στον αέρα τώρα), 3C0 ,3D2/C, 3Y-B, 3YP(έρχεται βλέπε παρακάτω), 7O, 9X, BS7H, BV9P, CE0X, CY0, CY9, D6(αλήθεια µετά το d68c ποιος
το θέλει), E3, E4, FO/C(αναµένεται το 2005), FR/G(ίσως το 2005), FR/J/E, FR/T, FT5W(κάτι υπάρχει για το 2005),FT5X, FT5Z, H40, HK0/M(επίσης κάτι ακούγεται για αποστολή εκεί), J5, KH1, KH3,
KH5, KH5K, KH7K(κάτι παίζεται για τον Απρίλιο), KP1, KP5(είναι στα δικαστήρια κάτι Αµερικάνοι για
να πάρουν άδεια), P5, PY0T, T31, TI9, TL, VK0H, VK0M(στον αέρα το Γενάρη), VK9M(να είναι
άραγε ακόµα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας µετά το τσουνάµι;;), VK9W, VP6/D, VP8/S,
VU7 (έχουµε σοβαρές ελπίδες πλέον), ZK2 (θα ενεργοποιηθεί), ZL8, ZL9. Επίσης ο Bernd σηµειώνει
ότι για να έχει κάποιος και τις 335 πρέπει να ασχολείται µε το σπορ πάνω από 15 χρόνια αφού το
VU7 ήταν QRV τελευταία φορά το Μάρτιο του 1989 και από τότε και µετά έχουν ενεργοποιηθεί
όλες.... Μέχρι το ∆εκέµβριο τα χρόνια ήταν 17, αφού τόσα είχε να βγει το VU4…..
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Αν το γεγονός του 2004 ήταν το VU4, το γεγονός του 2005 ίσως είναι
το Peter Island. Μια µεγάλη αποστολή, αποτελούµενη από 23 άτοµα,
µε 10 σταθµούς στον αέρα, ενισχυτές , κεραίες, κλπ., µε ένα τεράστιο
πλοίο και ελικόπτερο για να µπορέσουν να πάνε σίγουρα στην περίπτωση θαλασσοταραχής θα είναι εκεί για κάµποσες µέρες, προκειµένου να µας χαρίσουν ένα ακόµη new one, από τα παράλια της Ανταρκτικής. Περισσότερα στο site τους, απ’ όπου πήραµε και τη φωτογραφία. http://www.peterone.com/main.htm
Το διακριτικό θα είναι 3Y0X. Καλό κηνύγι...
Από το NG3K πήραµε το πρόγραµµα για το τί αναµένεται τον Ιανουάριο, και το παρουσιάζουµε
(εξελληνισµένο).Περισσότερα
http://www.cpcug.org/user/wfeidt/Misc/adxo.html
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Qsl
Info

Από

Έως

Χώρα

CALL

Παρατηρήσεις

1/1

20/2

Cambodia

XU7

1/1

19/4

Djibouti

J20FH

F5PRU

3/1

11/1

Aruba

P40X

W0YK

4/1

28/1

Turks &

VP5

WA1UK

WA1UKN σαν VP5/WA1UKN από (NA-003) και NA-002, 40 17 15 12 10m SSB

4/1

31/3

Macquarie

VK0MT

JE1LET

VK0MT, HF, 1000-1100 utc

7/1

14/1

Virgin
Islands

KP2

Home
Call

8/1

18/1

Easter
Island

3G0

LA6EIA

9/1

20/1

Cambodia

XU7ACY

K2NJ

11/1

1/2

South

VP8DIF

DB3LSP

13/1

19/1

Canada

VE2

Home

14/1

16/1

Mexico

XF1K

N6AWD

N6VR NN6JV XE2Q XE2TG XE2UCT XE2DN XE2K (NA-165), 80-6m,CW SSB

16/1

23/1

Vietnam

XV2G

JA7GAX

JA7GAX από (AS-130), 40 20 15 10m, CW

18/1

25/1 Guantanamo

KG4

Βλέπε

18/1

27/1

Papua New
Guinea

P29ZAD

P29ZAD
Direct

21/1

4/2

Peter I

3Y0X

K4YL

21/1

6/2

Virgin

KP2

G4OOC

26/1

5/2

British

VP2V

VK4AAR

27/1

22/2

Rotuma

3D2

31/1

7/2

Angola

D2AA

31/1

17/2

South Cook

ZK1

ON6TZ σαν XU7POS, και XU7AJV

F5PRU, 80-10m,CW SSB

W0YK, SA-036; χαµηλές HF + WARC, CW, RTTY

W2AZK, KF2HC σαν /KP2 από το St Croix; 160-6m; SSB CW, QSL OK via Buro ή direct

Οµάδα από LA σαν 3G0YM (SSB) και 3G0YP (CW/ψηφιακά), QSL: Ole Forr, Frya, N-2647 Sor
Fron, Norway ή LA Buro

NO2R , 160 80 40m, CW SSB

DL9LB, AN-007, ½ώρα/µέρα συχνότητες IOTA
VE3JM VE3EY σαν VE2/homecall από ζώνη 2, περισσότερο στα χαµηλά µε κάθετη για τα 160 +
80m

N4BBA N4SIA σαν KG4SB (via N4BAA) και KG4AS (via N4SIA) + 2 other ops; 160-6m; CW
RTTY Digital

P29ZAD(OC-099) ± 14260 8 και 21 UTC,QSL: Jerry Walker, P.O. Box 264, Ukarumpa, EHP 444,
Papua New Guinea

Χαµός πολύς κόσµος, κεραίες κλπ....

G4RCG KI7VR σαν KP2/homecall (NA-106)

W3HQ E-mail sked OK έως 22/1; QRV στο CQ 160m CW Contest
HA8IB HA9RE από OC-060, 160-10m, CW SSB RTTY; 2 σταθµοί; QRV στο CQ 160m CW + ARRL
DX CW
LA9IAA ,160 80 40 30m, κυρίως CW

M3SDE

ZK1WET ZK1XMY ZK1SDE ZK1SDZ, 160-10m, κυρίως SSB, ο ZK1WET QRV CW + RTTY
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες σας εύχοµαι
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ µε Υγεία,
οικογενειακή ευτυχία και επαγγελµατική επιτυχία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Εγώ επιµένω να χρησιµοποιώ Ελληνικούς όρους και ορισµούς που είναι κατανοητοί και µάλιστα µε την αυθεντική τους έννοια.
Τη λέξη αυτή την έχω γράψει και έχω προτείνει την καθαρή της έννοια
πολλές φορές. Η Αγγλική λέξη που χρησιµοποιήθηκε σε κάποιο έγγραφο που
θα δείτε παρακάτω έχει πολλές ερµηνείες.
Ποια είναι αυτή που ταιριάζει καλύτερα, θα το κρίνετε εσείς.
∆εν γνωρίζω πόσοι και ποιοι είναι οι αποδέκτες του, δεν αναφέρεται στο
έγγραφο και όπως θα δείτε δεν διαθέτει ούτε αποδέκτη στο σχετικό χώρο,
ούτε αρ. πρωτοκόλλου, ούτε ηµεροµηνία αποστολής και δεν ξέρω πόσοι από ‘σας θα γνωρίζατε την ύπαρξη του.
Με απόλυτο Ραδιοερασιτεχνικό και ∆ηµοκρατικό πνεύµα…….αποφασίζουµε και
διατάζουµε, µε την άδεια σας φυσικά. Κατά την απόλυτο κρίση του το ∆.
Σ. (το εκλεγµένο από 100 περίπου Ραδιοερασιτέχνες) αποφασίζει ποιο είναι
το συµφέρον του Ραδιοερασιτεχνισµού.
Μήπως το συµφέρον µας είναι, το να βάζουµε τον ένα αναµεταδότη δίπλα
στον άλλο και να κάνουµε κόντρες ποιος ακούγεται πιο µακριά;
Τέτοιες ενέργειες και προτάσεις στέλνουν τους περισσότερους συναδέλφους
στα σπίτια τους να κάνουν DX και να το απολαµβάνουν ή να τα κλείνουν
τελείως και να µην ασχολούνται µε το χόµπι.
∆εν αµφιβάλω καθόλου ότι υπάρχουν πολλά ικανότατα στελέχη στο χώρο
µας που µπορούν να κάνουν τη διαφορά αλλά δυστυχώς όσοι έχουν προσπαθήσει στο τέλος θυµούνται την παροιµία που λέει:
«Όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες».
Το έγγραφο στη διάθεση σας, να το µελετήσετε προσεκτικά και να βγάλετε
τα συµπεράσµατά σας.
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SV9BMJ Μάνος
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Στίς µέρες µας αγαπητοί συνάδελφοι,
η παραχάραξη της ιστορίας είναι κάτι που έχει αναδειχθεί σε πρώτης προτεραιότητας εθνικό ζήτηµα από τα κράτη που περιβάλουν την πατρίδα µας, είτε
αυτά είναι προς τα βόρεια, όπως η Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία είτε αυτά είναι
ανατολικά µας, Τουρκία, είτε και αλλού. Λογικό βέβαια είναι, µιας και η Ελλάδα είναι τροφοδότης
πολιτισµού, να προσπαθούν να οικειοποιηθούν πολλές φορές µερικά από τα επιτεύγµατά µας, ή
τµήµατα της ιστορίας µας οι άνευ βαθιάς ιστορικής ύπαρξης, βαρβαρικής ή βανδαλικής, ή άλλης
παρόµοιας καταγωγής, γειτονικοί λαοί µας. Ένα τέτοιο δήγµα παραχάραξης Ελληνικού ιστορικού
γεγονότος αντιλήφθηκα όταν έλαβα την QSL κάρτα από τον ZA1A σταθµό και Radio Club των Τιράνων.
Η κάρτα λοιπόν αυτή απεικονίζει τον ανδριάντα του
Σκεντέρµπεη. Εθνικού ήρωα της Αλβανίας, που είναι
τοποθετηµένος σε οµώνυµη κεντρική πλατεία των Τιράνων και κάθε χρόνο του καταθέτουν στεφάνια και
του αποδίδουν τιµές. Ποιος όµως ήταν ο Σκεντέρµπεης
και τι είναι για τους Αλβανούς; Ποια η ιστορική διαδροµή του;
Σ’ αυτά τα ερωτήµατα ψάχνοντας απαντήσεις έπεσα
πάνω σε µια πραγµατική αποκάλυψη…
Ο Σκεντέρπεης, ή Ισκεντέρ Μπέης, ήταν ΕΛΛΗΝΑΣ. Το όνοµά του ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ.
Πρωτότοκος γιος του Ηπειρώτη Ιωάννη Καστριώτη, τιµαριώτη (στρατιωτικός αξιωµατούχος επιτηρητής µεγάλης αγροτικής περιοχής) της βορείου Ηπείρου. Κατ’ εντολή του σουλτάνου Μουράτ του
Β΄το 1415, υποχρεώθηκαν οι Έλληνες αξιωµατικοί να παραδώσουν τα πρωτότοκα αγόρια τους στον
τουρκικό στρατό, ως όµηρους υποτέλειας, αλλά και για εκπαίδευση και εξισλαµισµό, (γενίτσαροι).
Οκτώ ετών λοιπόν ο Γεώργιος Καστριώτης παραδίδεται, σύµφωνα µε την εντολή της Μεγάλης Πύλης. Το 1437, τριάντα δύο ετών επιστρέφει σαν βαλής (διοικητής) πίσω στην πατρίδα του, αποκαλούµενος από τον στρατό του «Ισκεντέρ Μπέης», δηλαδή Αλέξανδρος. Σύντοµα αναλαµβάνει διοικητής της επαρχίας Κρόιας , τµήµατος της νότιας Αλβανίας. Όµως φωτισµένοι σύµβουλοί του, Ελληνικής καταγωγής, τον καθοδηγούν στις ρίζες του, µαθαίνει την ιστορία της πατρίδας του, βαφτίζετε
Χριστιανός και αναλαµβάνει δράση για την απελευθέρωση της Ηπείρου από τους Τούρκους. Σηκώνει την σηµαία του στην επαρχία που διοικεί και αποσκιρτεί από την εξουσία του σουλτάνου. Παρακινεί σε επανάσταση τµήµα της Ηπείρου και της νότιας Αλβανίας. Έρχεται σε συµµαχία µε τους ντόπιους φεουδάρχες, Έλληνες και Αλβανούς, εδραιώνει την εξουσία του και γίνετε αµείλικτος διώκτης
των Τούρκων και γενικά κάθε µουσουλµανικού στοιχείου. Μετά από νικηφόρες µάχες απελευθερώνει το βόρειο τµήµα της Ηπείρου, την νότια και κεντρική Αλβανία. Σε όλες τις βαθµίδες διοίκησης
στρατού και πολιτείας όρισε χριστιανούς αξιωµατούχους και κάνει πρωτεύουσά του την πόλη της
Κρόιας, στη νότια Αλβανία. Η Τουρκία έκανε λυσσαλέες προσπάθειες να καταλύσει το κράτος του
προδότη. Όµως ούτε η εκστρατεία του Μεχµέτ Β’, ούτε του Μουράτ Β’, ούτε του Γαζή Εβρενόζ και
του Σινάν πασά, φέρνουν αποτέλεσµα. Η αποτελεσµατική στρατιωτική τακτική που ακολουθούσε ο
Γεώργιος Καστριώτης τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες τους. Όµως 17 Ιανουαρίου 1468 πεθαίνει ξαφνικά. Ο θάνατός του και η απώλεια του ήταν µοιραίες και µετά από σύντοµες µάχες τα απελευθερωµένα εδάφη υποτάχθηκαν ξανά από τους Τούρκους. Αυτός λοιπόν ήταν ο
Γεώργιος Καστριώτης. Αυτόν τον Έλληνα, τον φόβο των Τούρκων και των µουσουλµάνων γενικά,
σήµερα οι µουσουλµάνοι Αλβανοί των παρουσιάζουν σαν τον εθνικό τους ήρωα .
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Καλά και τι σχέση µπορεί να έχει η…Εθνική µας Ένωση µε την… Αλβανία ;
∆υστυχώς δεν είχε και δεν έχει ΚΑΜΙΑ σχέση. ∆ιότι εάν αυτοί που την
διαφεντεύουν είχαν την όρεξη, αλλά και την φαντασία να κάνουν κάτι παρά πάνω από το να σκορπούν δεξιά-αριστερά επαναλήπτες αµφίβολης
χρησιµότητας, για την εδραίωση (όπως νοµίζουν) των… κηδεµονευτικών
βλέψεών τους και συνάµα τη ικανοποίηση του υπερφίαλου εγωισµού
τους, εάν είχαν τη θέληση να αφήσουν στην άκρη τη προβολή του εγώ
τους, θα είχαν βρεί και τους δρόµους για την προώθηση του Ελληνικού
ραδιοερασιτεχνισµού και την έξοδό του από την αφάνεια αλλά συνάµα και
την ηµιµάθεια από την οποία γενεσιουργικά µαστίζετε.
Άς δούµε όµως σύντοµα τα πράγµατα µε την σειρά.
Μέσα του 2002 το Radio Society of Great Britain ( η Βρετανική Ε.Ε.Ρ. δηλαδή),
ανακοινώνει ότι θα λάβει µέρος σε διεθνές πρόγραµµα της I.A.R.U. για την προώθηση του ραδιοερασιτεχνισµού στη Αλβανία. Ταυτόχρονη σχεδόν ανακοίνωση έρχεται και από την
D.A.R.C. (την Γερµανική δηλαδή Ε.Ε.Ρ. έτσι παιδιά;), ότι και από την µεριά τους θα υπάρξει πλήρης
παρουσία και υλική υποστήριξη. Εν τω µεταξύ ο κόσµος άρχισε να ψάχνετε. Τους πρώτους µήνες
του 2003 τα πράγµατα ξεκαθαρίζουν. Ανακοινώνετε ότι η IARU θα αναλάβει το πολυεθνικό πρόγραµµα προώθησης του ραδιοερασιτεχνισµού στην Αλβανία.
Βασικός σκοπός,
«να κερδισθούν από το χόµπι νέοι και να γίνει γνωστό σε ανθρώπους που θα είναι πιθανότατα η καινούρια ΕΛΙΤ αυτής της χώρας, όπως και η υιοθέτηση από τις υπηρεσίες της,
των κανόνων CEPT». Έτσι το παιχνίδι χοντραίνει.
Το πρόγραµµα παίρνει την τελική του µορφή και ονοµάζετε, «Goodwill Albania 2003»
Τον συντονισµό του αναλαµβάνει ο OH2BH Marttii. Στόχος η εκπαίδευση 40 φοιτητών του πολυτεχνείου των Τιράνων, του τµήµατος των τηλεπικοινωνιών. Αµέσως η RSGB ανακοινώνει την συµµετοχή της στα µαθήµατα µε τους: G3LQP Roger, G3OKA John ( καθηγητή του Liverpool University)
και µε την παραχώρηση όλου του διδακτικού υλικού, δωρεάν. Από κοντά και η DARC µε τους
DL6LAU Carsten, DL7AJA Friedhelm, DL3DXX και DJ2YA Ulrich. Όλοι τους πολύ έµπειροι στα ραδιοερασιτεχνικά αλλά και εκπαιδευτικά θέµατα. Η A.R.I. από ιταλικής πλευράς δηλώνει και αυτή
παρών µε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Πάρµα, I2KMG δόκτορα Giorgio Goggi.
Από την Φιλανδία, χώρα µε τεράστια ραδιοερασιτεχνική παράδοση, παρών δήλωσαν εκτός από τον
OH2BH που είχε την όλη ευθύνη του προγράµµατος, οι OH2PM, OH2KI, OH2TA και από την ∆ανία
ο OX0XX. Φυσικά δεν θα µπορούσαν να λείπουν και οι Αµερικανοί. Έτσι µαζεύτηκαν οι, K9LA,
K7WX, K7ZV, WA6CDR και K3NA.
Κάπου εκεί εµφανίστηκε σαν κερασάκι από την FYROM και ο Z35M , (ο εν λόγω κύριος
αρέσκεται να εκφωνεί το Μ σαν Macedonia και µάλλον πρόκειται για…επαγγελµατία ραδιοερασιτέχνη.
Την ευκαιρία αυτή, για διαφήµιση και προβολή την άρπαξε και η YAESU παραχωρώντας τον ανάλογο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό. Έγιναν λοιπόν τα µαθήµατα, αποφοίτησαν 39 από τους 40, εκ
των οποίων 19 Yls παρακαλώ!
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Τρέξανε και το WWDX CW contest Multi-Multi, στήσανε και τον ZA1A σταθµό µέσα στο Πανεπιστήµιο και όλοι είναι χαρούµενοι και ευτυχισµένοι.
Έγιναν 15.000 QSO στη διάρκεια του κόντεστ και 85.000 στη διάρκεια του προγράµµατος.
Τα γραφεία διακίνησης καρτών πληµµύρισαν από τις κόκκινες QSLs. Είπατε τίποτα;;;
Όµορφα µέχρι εδώ όλα αυτά, όµως θα αναρωτηθήκατε , η ΕΕΡ τι δουλειά είχε σ’ αυτή την υπόθεση;
Ακριβώς όπως το είπατε, δεν είχε καµία δουλειά.
∆εν κατάλαβε τίποτα απ’ ότι έγινε στη γειτονική
µας χώρα και αµφιβάλω εάν και µέχρι τώρα έχει
αντιληφθεί κάτι.
Ήταν µια ευκαιρία που εάν την είχαν εκµεταλλευτεί κατάλληλα, ο Ελληνικός ραδιοερασιτεχνισµός θα είχε βγεί στην παγκόσµια σκηνή, µε φωνή και κύρος.
Όµως δεν το έκαναν, δεν βγήκαν από το καβούκι τους και η ευκαιρία χάθηκε ανεπιστρεπτί.
Άλλωστε η εθνική µας ένωση ξέρει να µεγαλουργεί µε την διοργάνωση… εµποροπανηγύρεων στον Ασπρόπυργο και να προβάλει τον Ελληνικό ραδιοερασιτεχνισµό διεθνώς µοιράζοντας… φιστίκια στο Ham Fest του Friedrichafen!!!
Εάν διαβάσατε τα παρά πάνω και πέσατε σε σκέψεις, ε! µάθετε και την συνέχεια της ιστορίας, για
να ολοκληρωθεί η εικόνα.
Τον Ιούνιο λοιπόν πού µας πέρασε διοργανώθηκε στα Τίρανα το πρώτο Αλβανικό DX συνέδριο µε εκπροσώπηση 10 εθνικών ενώσεων από την Ευρώπη και την Αµερική και µε
συµµετοχή 60 ξένων ραδιοερασιτεχνών.
Φυσικά και πάλι η Ε.Ε.Ρ. δεν ήταν εκεί….
Επίσης έλαβε µέρος και η YAESU. Με το τέλος δε του συνεδρίου δώρισε
στο πολυτεχνείο των Τιράνων και σε επιλεγµένους Αλβανούς ραδιοερασιτέχνες 10 ποµποδέκτες .
Αλήθεια από ιδρύσεώς της η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών,
πόσα DX συνέδρια έχει διοργανώσει;;;
Σσσσσσ……. η εθνική µας ένωση κοιµάται………

SV8CYV
Βασίλειος Τζανέλλης.
ΣΑΜΟΣ.
tzanellis@internet.gr
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Χρόνια πολλά και ευτυχισµένο το 2005 σας έχουµε όλους. Ένας νέος χρόνος είναι πάλι εδώ και ελπίζω να έχετε όλοι υγειά και να αξιοποιηθεί δυναµικά απ’ όλους µας.. Καιρός είναι να σταµατήσουν
και οι διάφορες µικροτριβες µεταξύ των ραδιοερασιτεχνών και να επικεντρωθούν για το τι µπορούν
να κάνουν για την βελτιώσει του hobby, ελπίζω µέσα στο νέο έτος 2005 αυτό να είναι ξεπερασµένο.
Το µήνα που κύλησε διάφορα γεγονότα ήρθαν σ’ εξέλιξη και έπεσαν στην αντίληψη µας.
Υπήρχε η δραστηριότητα µε την ενεργοποίηση του φάρου του Μεγάλου Έµβολου (Αγγελοχωρίου )
από την Οµάδα Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονίκης (TARG) µε το διακριτικό SX2LH. Γι’ αυτό θα διαβάσετε σ’ άλλο άρθρο.
Έχουµε το σεισµό στην Ινδονησία και τα παλιρροιακά κύµατα που έχουν σκοτώσει χιλιάδες
συνανθρώπων µας.. Από τις περιοχές αυτές έχουν ακουσθεί και θα ακουσθούν πολλοί σταθµοί. Ακούσθηκαν δίκτυα από Ιταλούς που ήταν οι πρώτοι που µετέβηκαν στην Ταϊλάνδη HS0\IK4XXX και
έστησαν δίκτυο µε την Ιταλία για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα θηµατα και τους αγνοούµενους από την Ιταλία. Ακουγόντουσαν συνήθως στα 20 µέτρα στις συχνότητες των 14.300 MHz
και 14.000 MHz.
Ακούσθηκαν επίσης και πολλοί σταθµοί από την Ινδία µε prefix VU2 και VU4, όπως
VU2MKP από το BANGALORE της Ινδίας στους 21.258 , να συνεργάζεται µε διάφορους Ιταλικούς
σταθµούς , τον VU4RBI National Institute of Amateur Radio, Andaman Dxpedition 7445
χιλιόµετρα απόσταση από την Μακεδονία. Μια φωτογραφία από ένα µέλος του National Institute
of Amateur Radio βλέπουµε στην εικόνα είναι η VU2RBI κα DEVULAPALLI BHARATHI PRASAD, η
οποία είναι από το Νέο ∆ελχί και πήρε µέρος στην Dxpedition από το ANDAMAN & NICOBAR µε το
διακριτικό VU4RBI όπου ήταν και η υπεύθυνη της δραστηριότητας.
Οι επαφές που έκαναν από την Ευρώπη , την Αµερική και την Ιαπωνία ξεπέρασαν τις 10.000. Άλλα µέλη ήταν ο Mr.D.N.Prasad, VU2DBP,
ο Mr.S.Ram Mohan, VU2MYH, ο Mr.R.Sarath Babu, VU3RSB που βλέπουµε επίσης στην φωτογραφία κάτω και ο Mr.D.Varun Sastry,
VU3DVS.
Modes που δούλεψαν ήταν CW, SSB - 3rd - 31st December, 2004 και
Digital - 6-31st December, 2004 και συχνότητες 7 Mhz - 7.060 KHz
στους 14 Mhz - 14.190 Mhz και τέλος στους 21 Mhz - 21.240 Mhz &
21.260Mhz...
Όσο αφορά την qsl κάρτα η διεύθυνση είναι:
National Institute of Amateur Radio, Rajbhavan Road,
Somajiguda, Hyderabad - 500 082.
Έτσι η αποστολή βρέθηκε εκεί τις ηµέρες που έγινε και ακολούθησαν
του σεισµού. Αµέσως έθεσαν σε λειτουργία το δίκτυο επικοινωνιών
τους βάζοντας µπρος τις δικές τους γεννήτριες, που είχαν και απεκατεστισαν µε αυτό τον τρόπο τις επικοινωνίες µε τον έξω κόσµο από τα
νησιά καθώς και µε την πατρίδα τους Ινδία. Εκεί βρέθηκε στ νησιά ANDAMAN & NICOBAR και ο
K4VUD Charles Harpole και έζησε τις στιγµές του σεισµού µια και εκεί κοντά ήταν το επίκεντρο του.
Του οποίου η σύζυγος ευρίσκεται στην Ταϊλάνδη,
έτσι αφού ήρθε σε επαφή µέσω του σταθµού
VU4RBI επικοινώνησε µε ταϊλανδό συνάδελφο HS
ο οποίος επικοινώνησε µε την σύζυγο του και ανέφερε ότι είναι καλά Charles και οι υπόλοιποι
ραδιοερασιτέχνες στα νησιά. Επίσης πληροφορήθηκε και ο ίδιος ότι η σύζυγος του στην Ταϊλάνδη
είναι καλά και δεν έπαθε τίποτε από το tsunami.
Είπε δε σε φίλους του χαριτολογώντας όσο µπορεί
κανείς αυτή την ώρα ότι αυτό είναι το καλό του να
είσαι HAM
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Ψάχνοντας για σταθµούς από την περιοχή, µόλις έγινε ο σεισµός ακούσθηκε ένας σταθµός από
την Ταϊβάν µε χειριστή τον ΚΕΝ, µε διακριτικό κλίσεως BW0IR. ∆υο τρεις σταθµοί από την Ασιατική
Ρωσία, τίποτε από εκεί γύρο όµως δεν ακούστηκε µια και η διάδοση τον καιρό αυτό είναι χαλιά και
δεν ευνοούνται οι υψηλές συχνότητες πάνω από τους 10 MHz.
Ακούσθηκε επίσης πολύ και από το Diego
Garcia o ROGER G. CALLEWAERT JR ( από το
Wisconsin της Αµερικής ), στους 21 MHz , στους
18MHz και στους 14 MHZ. Μιλήσαµε αρκετές φορές
µαζί του από το CHAGOS ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ όπως είναι η
ονοµασία του συµπλέγµατος των νησιών όπου ανήκει
και η ατόλη DIEGO GARCIA. ∆ιαθέτη δυο ασυρµάτους
ένα IC-746 και ένα FT-1000 και όπως βλέπετε και
στην φωτογραφία και εν Linear. Θα εκπέµπει από εκεί
µέχρι τις αρχές του 2005, ύστερα θα επιστρέψει πίσω
στην Αµερική. Για την qsl κάρτα να απευθύνεστε στην
διεύθυνση: ROGER G. CALLEWAERT JR. - POB.
085722 -Racine, Wisconsin 53408-5722 – USA. Το
νησί αυτό το οποίο είναι στρατιωτική βάση και όσοι
µπορεί να θυµάστε ήταν η βάση από την οποία απογειώνονταν τα αµερικανικά Β -52 και έχει και
δυο αόρατα αεροσκάφη που βοµβάρδιζαν στο Ιράκ.
Στην αριστερή εικόνα βλέπετε
το διάδροµο µε τα βοµβαρδιστικά και η στη δεξιά ένα αόρατο αεροσκάφος. Πάντως το
νησί είναι µαγευτικό µπορούν
να το επισκεφθούν οι αµερικανοί πολίτες και χωρίς διαβατήριο παίρνοντας µια από
τις πτήσεις είτε ανατολικά από
την Νέα Υόρκη είτε δυτικά
από το Λος Άντζελες. Υπάρχει
επίσης πτήση από το Τόκιο µε
εισιτήριο µόλις $ 400 USD.
Στο νησί λειτουργεί ραδιοφωνικός σταθµός στα FM και τηλεοπτικό κανάλι φυσικά στρατιωτικά. Καλωδιακή τηλεόραση µε 6 κανάλια µεταξύ των οποίων και το CNN. Επίσης υπάρχουν και τρεις πειρατική σταθµοί , δυο στα βραχέα και ένας στα µεσαία κύµατα, που σε βρε κουµπαρέλο…χα-χα.
Στην εικόνα δίπλα
βλέπετε την ατόλη
Diego Garcia και
το στούντιο που
παράγετε το στρατιωτικό ραδιοφωνικό πρόγραµµα
στο νησί.
Επειδή κάποιοι από
σας θα ενδιαφερόσασταν να ακούσετε τους σταθµούς σας δίνω τις συχνότητες στ HF 12,579 MHz & 4,319 MHz και στα MW 1,489 KHz.

Επίσης στο νησί λειτουργεί ένα παρόµοιο σύστηµα µε το γνωστό πλέον ECHELON το οποίο είναι κάτω από την εποπτεία των Άγγλων και
των Αµερικανών . Στις 27 ∆εκεµβρίου ακούσαµε σε υπηρεσιακή επιχειρησιακή συχνότητα για πρώτη φορά το MAYDAY µε το στίγµα στις
12:34 ώρα UTC εξέπεµψε για δυο φορές και χάθηκε. Πήραµε τηλέφωνο στο YME και ρωτήσαµε που να δώσουµε το σήµα και µας απάντησαν οι υπεύθυνοι, ότι δεν γνωρίζουν , πάντως στις εξετάσεις τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη πέφτει κάθε φορά το SOS, διότι πρέπει να το γνωρίζουµε, για περίπτωση που το ακούσουµε να ενηµερώσουµε τις υπηρεσίες φυσικά πουθενά δεν λέει ποιες υπηρεσίες???
Στις φωτογραφίες αριστερά βλέπουµε το σύστηµα µε το οποίο παρακολουθείτε η Νοτιοανατολική Ασία, και δεξιά τον σταθµό της Cable &
Wireless ο οποίος παρέχει την καλωδιακή TV , το Internet και παροχή καρτοτηλεφώνων.
Κυκλοφόρησαν τα MOBILE LOG BOOK της Οµάδας Ραδιοερασιτεχνών
Θεσσαλονίκης και δόθηκαν στα µέλη της. Άρχισαν σύγχρονος και τα
µαθήµατα για
το πρώτο εξάµηνο του 2005 σε συνεργασία µε το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, και το ∆ήµο Αµπελόκηπων ο οποίος διέθεσε σχολική αίθουσα,
σε σχολείο του ∆ήµου.
Όσοι ενδιαφέρονται για τα µαθήµατα γίνονται στο 1ο Εσπερινό Λύκειο Αµπελοκήπων, στην διασταύρωση των οδών ∆αβάκη και Φιλιππουπόλεως , στο τρίτο όροφο , αίθουσα 2. Τα
µαθήµατα είναι δωρεάν . Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6972142635 & 6936953085.
Σύγχρονος άρχισε και ετοιµάζεται ένα βιβλίο Ραδιοθεωρίας το οποίο περιέχει όλη την
ύλη για το µάθηµα της Ραδιοθεωρίας όπως
ακριβώς είναι τα θέµατα µέσα από τον νόµο 68000/763 – 18 ∆εκεµβρίου 2002 στην σελίδα 20712 Ύλη των εξετάσεων. Και
δυο CD’s ένα Audio και ένα µε Mp3 για την εκµάθηση των
CW. Καθώς και ένα πρόγραµµα για εκµάθηση των σηµάτων
µορς µέσω υπολογιστή. Από τον γράφοντα αυτές τις αράδες σ’
αυτήν στήλη.
Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να καλύψει την ανάγκη αυτή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καθώς επίσης να
βοηθήσει τους υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες προκείµενου να
αποκτήσουν το πτυχίο της κατηγορίας 1 και 2 του ΥΜΕ.
Η Ραδιοθεωρία είναι η βασική γνώση την οποία πρέπει,
να γνωρίζει κανείς, όταν θέλει ν’ ασχοληθεί µε το Ραδιοερασιτεχνισµό.
Ελπίζουµε ότι η έκδοση αυτή ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα καλύψει τις ανάγκες σας είτε
αυτές είναι για την απόκτηση του πτυχίου ραδιοερασιτέχνη
είτε αυτές είναι για την γνώση.
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RAI, όλοι έχουµε ακουστά την Ιταλική ραδιοφωνία και τηλεόραση αυτό που δεν ξέρετε ίσως όλοι
είναι ότι η RAI έχει και ελληνικό πρόγραµµα στα
βραχέα κύµατα. Το παρακάτω κείµενο είναι αυτούσιο από το site της RAI στον Ίντερνετ, διαβάστε το:
H Ραι Ιντερνάσιοναλ εδώ και εβδοµήντα δύο χρόνια, µεταδίδει από τη Ρώµη σε όλο το
κόσµο.
Η Ιταλία είναι από τις πρώτες χώρες που άρχισαν ,στη δεκαετία του τριάντα, να µεταδίδουν ξένες
εκποµπές στα βραχέα κύµατα. Ο ίδιος ο εφευρέτης του ραδιοφώνου, ο Γκουλιέλµο Μαρκόνι , κατασκεύασε κοντά στη Ρώµη ,στο Πόρτο Σµεράλντο, τον πρώτο ποµπό βραχέων κυµάτων ο οποίος
εγκαινιάσθηκε την πρώτη Ιουλίου 1930.Μετά από τέσσερα χρόνια ,κατασκευάσθηκαν άλλα δύο
µηχανήµατα και άρχισαν έτσι οι εκποµπές προς την Βόρειο Αµερική στα αγγλικά και στα ιταλικά .
Το 1935, ξεκίνησαν οι εκποµπές για τη Νότιο Αµερική ,στα ιταλικά ,τα ισπανικά και τα πορτογαλικά. Ακολούθησαν οι εκποµπές για την Ευρώπη , την Αφρική και την Άπω Ανατολή.
Το πρόγραµµα στα ελληνικά ,βγήκε στον αέρα το 1936.
Ο αρχικός στόχος , που ήταν η δυνατότητα επικοινωνίας µε τις µεγάλες κοινότητες της ιταλικής
µετανάστευσης ,πλαισιώθηκε, την περίοδο του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου ,από νέους σκοπούς πολιτικό - στρατηγικού χαρακτήρα, όπως συνέβη άλλωστε µε όλες τις µεγάλες χώρες. Σοβιετική Ένωση , ΗΠΑ, Γερµανία , Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία.
Μετά την εµπλοκή της Ιταλίας στο δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ,οι εκποµπές στα βραχέα διεκόπησαν µε την ανακωχή που υπεγράφη µε τους Συµµάχους στις 8 Σεπτεµβρίου του 1946. Τα προγράµµατα στα ελληνικά ,ξεκίνησαν και πάλι στις 17 Μαΐου 1948.
Υπό τον συντονισµό και την διεύθυνση της εδικής υπηρεσίας ενηµέρωσης της προεδρίας της κυβέρνησης, οι εκποµπές γα το εξωτερικό ανατέθηκαν στη Ραι ,στο δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό ,µε νόµο του 1962. Με το πέρασµα των ετών , έχασαν τον επίσηµο και καµιά φορά
“προπαγανδιστικό” χαρακτήρα τους και εξελίχθηκαν σε πηγή πληροφόρησης που έχει ως σηµείο
αναφοράς όλο το πλουραλιστικό φάσµα της δηµοκρατικής αβασίλευτης Ιταλίας .
Το “Ράδιο –Ρώµη”, υπερασπίσθηκε ,µε την πληροφόρησή του, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την
ελευθερία ,όπως κατά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα.
Το 1975, δηµιουργήθηκε η διεύθυνση δηµοσιογραφικών υπηρεσιών και προγραµµάτων για το εξωτερικό, που έθεσε τις βάσεις για την διεύρυνση του όλου τοµέα. Στη συνέχεια .τα προγράµµατα
για το εξωτερικό εντάχθηκαν, µαζί µε τα υπερπόντια τηλεοπτικά κανάλια ,στη Ραι Ιντερνάσιοναλ
,η οποία θα µετατραπεί σύντοµα σε αυτόνοµη εταιρία της Ραι.
Εκποµπές στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ για τα Βαλκάνια .
Η Ραι Ιντερνάσιοναλ µεταδίδει ραδιοφωνικά ενηµερωτικά προγράµµατα σε 26 γλώσσες και βεβαίως ,στα ιταλικά. Το πρόγραµµα στα ελληνικά για τα Βαλκάνια ,µεταδίδεται καθηµερινά στις 16.20
(ώρα Ιταλίας) –15.20 ώρα Γκρήνουιτς, στις συχνότητες 9850 και 11985 χιλιοκύκλων ,σε αναλογικό σύστηµα από τον δορυφόρο Χότ Μπέρντ 1,στην υποφέρουσα ήχου 7,56 µεγακύκλων του τηλεοπτικού καναλιού Ραι Ντούε ,το οποίο µεταδίδεται µε τη σειρά του στους 1,446 γιγάκυκλους (
Ghz ). Μπορείτε επίσης να ακούσετε τις εκποµπές µας µέσω Ίντερνετ.

5 - 9

Τ ε ύ χο ς 3 8 ο
Ι ΑΝ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 5

R e p o r t

Σελίδα 14

RADIO ONDE CORTE - ZONA F EUROPA ORIENTALE E RUSSIA EUROPE / RUSSIA
Piano stagionale dal 31 Ottobre 2004 al 27 Marzo 2005

Ora UTC (1)
Ora UTC (1)
Frequenze (kHz) Lingua

Frequenze (kHz) Frequenze (kHz) Frequenze (kHz) Frequenze (kHz)

Zona

Ora UTC (1)

Ora UTC (1)

49m

F

04.05

04.25

5965

9655

05.05

05.25

05.30

F

41m

31m

25m

*

Ucraino

5965

*

Lituano

05.50

5965

*

Rumeno*

06.30

13.00

*

*

Italiano*

13.35

13.55

*

9670

*

Albanese*

14.00

14.15

*

9850

*

Sloveno*

14.15

14.35

*

9850

*

Tedesco*

14.35

14.55

*

9850

*

Croato*

15.00

15.20

*

*

11985

*

Turco*

15.20

15.40

*

*

11985

*

Greco*

15.40

16.00

*

*

11985

*

Bulgaro*

18.10

18.25

5990

*

*

*

Ceco*

18.25

18.40

5990

*

*

*

Slovacco*

18.40

19.00

5990

*

*

*

Polacco*

19.10

19.30

6130

*

*

*

Serbo*

19.35

19.55

6130

*

*

*

Ungherese*

21.15

21.35

6125

*

*

*

Rumeno*

21.35

21.55

6125

*

*

*

Ceco

21.55

22.10

6125

*

*

*

Slovacco

22.10

22.25

6125

*

*

*

Polacco

03.45

04.05

5965

9655

*

Russo

06.00

06.20

*

9670

11800

Russo*

16.05

16.25

*

9655

11815

Russo*

20.00

20.20

6125

9670

11800

*

19m

Lingua

Russo

(1) UTC = GMT = Ora italiana invernale -1
* Rai International satellite Hot Bird 13º Est Vert. 11,446 Ghz 7,56 Mhz Analogico
Wegener Panda 1
Στο παραπάνω πίνακα βλέπουµε όλες τις εκποµπές της RAI που έχουν κατεύθυνση την Ανατολική
Ευρώπη και την Ρωσία, φυσικά και τα Βαλκάνια.
Ο πίνακας αυτός έχει ισχύ µέχρι τις 27 Μαρτίου 2005.
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Η µικρή φωτογραφία στα δεξιά είναι µια σηµερινή κονσόλα
από τα υπερσύγχρονα στούντιο της, ενώ κάτω το επιτελείο
της RAI από το Τορίνο το 1948 , µε τα ικριώµατα των ποµπών της εκεί, η φωτογραφία είναι από το αρχείο της RAI.
Κάθε µήνα θα προσπαθήσουµε να σας γνωρίζουµε και
µια άλλη κρατική ραδιοφωνία πρώτα αυτές που έχουν ελληνικά προγράµµατα.

Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε µαζί µου το E-mail είναι : sv2ayt@gmail.com
Έως τον άλλο µήνα να είστε καλά και πολλά 73’ de

SV2AYT…
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Γράφει ο Στέργος Μανώλακας

Ερασιτέχνης Αστρονόµος

Αγαπητοί φίλοι του 5-9 REPORT
Στο σηµερινό µου γράµµα προς στο περιοδικό 5-9 REPORT εκτός από τον µήνα Ιανουάριο
θα κάνω µια πολύ σύντοµη περίληψη των αστρονοµικών φαινοµένων που θα µας χαρίσει το
έτος 2005. Ο Κάθε χρόνος που φεύγει µας χαρίζει µια από τις πιο όµορφες γιορτές του χρόνου και της Χριστιανοσύνης. Με την ευκαιρία των εορτών θα ήθελα να σας πώ λίγα λόγια για το αστέρι των Χριστουγέννων
που σίγουρα θα έχετε ακούσει πάρα πολλά. Τα στοιχεία είναι παρµένα από το λεξικό αστρονοµίας του κ. Κώστα Μαυροµµάτη.
Το άστρο που είδαν οι Μάγοι της Ανατολής κατά την περίοδο του Χριστού.
Τα αστρονοµικά στοιχεία της αφήγησης των Ευαγγελίων σχετικά µε το άστρο
της Βηθλεέµ είναι τα ακόλουθα.
1.- Η θέση και ο χρόνος εµφάνισης του άστρου ήταν γνωστά στους Μάγους.
2.- Ήταν άστρο µε εξαιρετική λαµπρότητα γύρο στο –2 µε –1 magnituto ή µε
άλλα λόγια λαµπρότερο από την Αφροδίτη τον ∆ια ή το φωτεινότερο χειµερινό
άστρο του βόρειου ηµισφαιρίου τον γνωστό Σείριο.
3.- Παρουσίαζε µεταβλητή λαµπρότητα. Έλαµψε στην αρχή, µετά εξαφανίστηκε
(όταν οι Μάγοι έφτασαν στα Ιεροσόλυµα ) και ύστερα ξαναέλαµψε πάλι, γιατί οι
Μάγοι
<<
ιδόντες
τον
αστέρα
εχάρησαν
χαράν
µεγάλην
σφόδρα>>.(Ματθ.β’10).
Από τα στοιχεία αυτά αποδεικνύεται ότι το άστρο των Μάγων ήταν συγκεκριµένο αστρονοµικό φαινόµενο. Για την αστρονοµική εξήγηση του άστρου των Χριστουγέννων υπάρχουν δυο βασικές απόψεις. Την πρώτη διατύπωσε ο Κέπλερ το
1604µ.µ, οπότε έκανε λόγο για σύνοδο των πλανητών ∆ια και Κρόνου, η οποία
συµβαίνει κάθε 20 χρόνια. Ο αστρονόµος Coles συνδυάζει το άστρο των Μάγων
µε την σύνοδο του Άρη και του ∆ια που συµβαίνει κάθε 2 χρόνια. Μια δεύτερη
εκδοχή είναι ότι το άστρο της Βηθλεέµ ήταν ένας υπερκαινοφανής (super nova) αστέρας µε µεταβλητή λαµπρότητα. Την δεύτερη αυτή άποψη δέχονται πολλοί αστροφυσικοί.
Άλλα ας δούµε ποια αστρονοµικά γεγονότα συνέβησαν κατά την εποχή της γέννησης του Χριστού. Ξέρουµε
πότε ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός; Η πρόχειρη απάντηση είναι ότι γεννήθηκε στις 25 ∆εκεµβρίου του έτους
1ου µ.χ. και όµως αυτ’ό δεν είναι σωστό. Γιατί το έτος 525µ.Χ. ο ρωµαίος ερευνητής ∆ιονύσιος ο µικρός καθόρισε ως ηµεροµηνία γέννησης την 25η ∆εκεµβρίου του έτους 754 από κτίσεως Ρώµης και αυτή ακριβώς η ηµεροµηνία αποτέλεσε την αρχή του ηµερολογίου µας. Αλλά ο ∆ιονύσιος στην πραγµατικότητα έκανε λαθεµένο
υπολογισµό 5 ολόκληρων χρόνων, µη υπολογίζοντας το έτος 0 ούτε τα 4 χρόνια, στα οποία ο αυτοκράτορας
Αύγουστος βασίλεψε ως Οκτάβιος, όνοµα µε το οποίο και βαπτίστηκε. Με βάση το σφάλµα αυτό τα αστρονοµικά συµβάντα την περίοδο της γέννησης του Χριστού και τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρουν τα ευαγγέλια,
µπορούµε να καταρτίσουµε τον παρατιθέµενο πίνακα για την εύρεση της πιθανής χρονολογίας, κατά την οποία
γεννήθηκε ο Χριστός. Σύµφωνα µε τον πίνακα αυτό βρισκόµαστε σε δύο ενδεχόµενα: Είτε ο Χριστός γεννήθηκε το χειµώνα του έτους – 7 προς – 6, γεγονός που αναγγέλθηκε µε µια τριπλή συζυγία του ∆ία και του Κρόνου, είτε γεννήθηκε τον Απρίλιο του έτους – 4, οπότε οι Μάγοι άρχισαν την προετοιµασία τους για το ταξίδι,
τη στιγµή της εµφάνισης του Nova στον αστερισµό του αιγόκερω.
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Αστρονοµικά φαινόµενα του µήνα Ιανουαρίου 2005
Την νύχτα της 3ης Ιανουαρίου θα έχουµε ξανά την ευκαιρία να δούµε στον χειµερινό ουρανό διάττοντες αστέρες. Αυτή την φορά τα υπολείµµατα (σκόνες, µικρά πετραδάκια, κοµµάτια πάγου) που ταξιδεύουν στο σύµπαν και όπου η Γή εισχωρεί µέσα σε αυτά κατά την τροχιά της γύρο από τον Ηλιο, προέρχονται από την ουρά του κοµήτη Machholz που έχει αφήσει πίσω του. ∆υστυχώς θα έχουµε το ενοχλητικό φώς της Σελήνης την νύχτα εκείνη που
θα είναι 58% στον ουράνιο θόλο. Παρόλα αυτά θα άξιζε µια παρατήρηση που µπορούµε να
την κάνουµε µε γυµνά µάτια.

Στις

3 Ιανουάριου έχουµε το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης

Στις 17 Ιανουάριου έχουµε το πρώτο τέταρτο της Σελήνης
Στις 20 Ιανουαρίου η Σελήνη θα βρίσκεται µόλις 1,7° από τις Πλειάδες
Στις 25 Ιανουάριου έχουµε πανσέληνο.
ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ 2005
Απρίλιος
Την νύχτα της 22ης Απριλίου έχουµε βροχή µετεωριτών ( Λυρίδες ) Είναι σµήνος µετεώρων µε ακτινοβόλο σηµείο που βρίσκεται στον αστερισµό της Λύρας.
Οκτώβριος
Στις 3 Οκτωβρίου έχουµε µερική έκλειψη Ηλίου, µη ορατή στο µάτι.
Άλλα φαινόµενα για όσους διαθέτουν µικρό τηλεσκόπιο ή κυάλια
Στον πλανήτη ∆ια θα παρατηρήσουµε µερικές επιπροσθέσεις και διαβάσεις από τους τέσσερις µεγαλύτερους δορυφόρους του.
02 - 01 - 05 Θα δούµε µπροστά από τον ∆ια τον Γανυµήδη Και την Ιω από 02.00 – 04.52π.µ.
13 – 06 – 05 ∆ιπλή διάβαση στον ∆ια από τους δορυφόρους του Ιω και Ευρώπη. Με
τηλεσκόπιο θα µπορέσουµε να δούµε και τις δύο σκιές επάνω στον πλανήτη.
20 – 06 – 05 ∆ιπλή διάβαση στον ∆ια από τους δορυφόρους του Ιω και Ευρώπη. Με
τηλεσκόπιο θα µπορέσουµε να δούµε και τις δύο σκιές επάνω στον πλανήτη.
15 – 03 – 05 Η Σελήνη θα απέχει µόλις 1.5° από τις Πλειάδες κατά τις 20.00 ώρα.
19 – 05 – 05 Η Σελήνη θα απέχει 1.5° από τον ∆ια που θα βρίσκεται στα αριστερά της.
13 – 10 – 05 Η Σελήνη θα απέχει 1.5° από τον ∆ια που θα βρίσκεται στα δεξιά της.
03 – 10 – 05 Μερική έκλειψη Ηλίου µη ορατή στο µάτι από 11.13π.µ. εως 14.13µ.µ.
(Αν κάποιος θέλει να κάνει παρατήρηση της εκλείψεως να κάνει µόνο αν έχει προµηθευθεί ένα κατάλληλο ηλιακό φίλτρο. Η παρατήρηση του ήλιου µε γυµνά µάτια έχει 100% σοβαρές συνέπειες για
τύφλωση στο ανθρώπινο µάτι)
05 – 11 – 05 Η Σελήνη θα απέχει από την Αφροδίτη 2.5 °.
13 – 12 – 05 Η Σελήνη θα βρίσκεται µέσα στο ανοιχτό σµήνος αστεριών των Πλειάδων στις 21.00
ωρα . Το φαινόµενο αξίζει να το δείτε µη το χάσετε.
Αυτή ήταν µια πολύ σύντοµη µατιά στο αστρονοµικό έτος 2005. Βέβαια για τον κάθε µήνα θα αναφερθώ ξεχωριστά κατά την διάρκεια του έτους.
Σας εύχοµαι καλή χρονιά 2005 καλές γιορτές και καθαρούς ουρανούς, ο φίλος σας
Μανώλακας Στέργος

(Ερασιτέχνης αστρονόµος)
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Για όσους ανανεώνουν την έκδοση του winamp καλά θα
κάνουν να κατεβάσουν και αυτή την version (25/12/2004)
καθώς διορθώνει κάποια κενά ασφαλείας. Και φυσικά έχει
και κάποια καλούδια που σαφώς η προηγούµενη έκδοση
δεν είχε.... απλά η Nullsoft µας τα έχει ζαλίσει µε τα updates!!!!
Την πλήρη αντίθεσή του στην αύξηση των τιµών του ΕΠΑΚ (Ενιαίος
Πανελλαδικός Αριθµός Κλήσης) που χρησιµοποιείται για
πρόσβαση των χρηστών στο Internet, εκφράζει µε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Σύµφωνα µε τον ΣΕΠΕ «δεν είναι λογικό να
µιλάµε για Κοινωνία της Πληροφορίας και ταυτόχρονα να
συζητάµε για αύξηση του κόστους πρόσβασης στο Internet µέσω
τηλεφώνου, ειδικά τη στιγµή που η συντριπτική πλειοψηφία των
χρηστών δεν έχει άλλη τεχνολογική επιλογή, καθώς η διασπορά υποδοµών ADSL είναι ακόµη αµελητέα».
Εγκαταλείπει τα παλιά Windows η Μicrosoft
Πονοκέφαλο σε χιλιάδες χρήστες υπολογιστών ανά τον κόσµο µπορεί να προκαλέσει η απόφαση της Microsoft
να διακόψει τη διάθεση παλαιότερων εκδόσεων των Windows. Η κολοσσιαία εταιρεία λογισµικού
ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει στο εγγύς µέλλον προϊόντα που χρησιµοποιούνται ακόµα ευρέως,
όπως το λειτουργικό σύστηµα Windows 98, το Windows NT 4 και το «πακέτο» λογισµικού
Outlook 2000. H απόφαση αυτή ελήφθη επειδή τα εν λόγω προγράµµατα περιέχουν κώδικα που
είναι πλέον παράνοµος µετά τον συµβιβασµό στον οποίο κατέληξαν η Μicrosoft και η ανταγωνίστρια εταιρεία
Sun Microsystems. Ωστόσο, έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η AssetMetrix έδειξε ότι εταιρείες µε πάνω από
10 υπολογιστές εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τις παλαιότερες εκδόσεις των προϊόντων της Microsoft. Ειδικότερα, το 80% των 670 επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν ακόµα τα
Windows 98 και την ακόµα παλαιότερη έκδοση του πασίγνωστου λειτουργικού συστήµατος, τα Windows 95.
Mόνο το 7% χρησιµοποιούν την νεώτερη έκδοση του συστήµατος, τα Windows XP, ενώ το πιο «δηµοφιλές»
λειτουργικό σύστηµα φαίνεται να είναι τα Windows 2000.
DOS Vs. Windows
Όλες οι λειτουργίες που σε DOS ήταν αργές και πολύπλοκες, στα Windows είναι γρήγορες και απλές και προκειµένου να σας το αποδείξω, θα αναφέρω µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
Επιλογή φακέλλου:
DOS: Γράφουµε: cd doc Οκτώβριος κείµενα εργασία
Windows: Ανοίγεις το My Computer, Ανοίγεις το C:,Ψάχνεις ανάµεσα στα πολλά εικονίδια τον φάκελο "Doc"
Aνοίγεις το φάκελο "Doc" , Ψάχνεις ανάµεσα στα πολλά εικονίδια τον φάκελο "Οκτώβριος" Ανοίγεις το φάκελο
"Οκτώβριος" , Ψάχνεις ανάµεσα στα πολλά εικονίδια τον φάκελο "Κείµενα" Ανοίγεις το φάκελο "Κείµενα".
Λες "άντε #$@#$@#, πάρα πολλά παράθυρα ανοιχτά". , Κλείνεις το My Computer, Κλείνεις το C: ,Κλείνεις το
Doc , Ξανανοίγεις τον φάκελο "Κείµενα" που εν τω µεταξύ είχες κλείσει κατά λάθος. , Ψάχνεις ανάµεσα στα
πολλά εικονίδια τον φάκελο "Εργασία" Κλείνεις το φάκελο "Οκτώβριος" ,Κλείνεις το φάκελο "Εργασία" , Ξαναπροσπαθείς γιατί ο φάκελος δεν κλείνει , Πατάς CTRL-ALT-DEL , Παρουσιάζεται σφάλµα στον explorer και φτου
κι απ' την αρχή.
∆ιαγραφή φακέλου:
DOS: deltree c: emp
Windows:
Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να διαγράψεις το φάκελο TEMP? ,Ναι Μα στ' αλήθεια θες να διαγράψεις το φάκελο
TEMP? , Ναι Μπορώ να µιλήσω µε τους γονείς σου πρώτα; , Όχι Αδύνατο να διαγραφτεί το αρχείο
PR2~~11.TMP. Το αρχείο χρησιµοποιείται από τον Explorer. ,Θέλετε να κλείσει ο Explorer; .... , Τώρα µπορείτε
να κλείσετε τον υπολογιστή σας.
Blue screens here, error messages there, Bill Gates: stability is my middle name, and reliability my maiden
name!!!

∆ρόσος Σκότης SV5CJN Sv5cjn@yahoo.com
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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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ LINEAR HF 1.8-30 ΜΗΖ(PLUS WARC) 2KW RUSSIAN
MADE NEW !!! ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
2500 Ε
ΠΩΛΕΙΤΑΙ LINEAR HF+50MHZ (1.8-54MHZ) 1ΚW RUSSIAN MADE
NEW !! ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ . 1500Ε
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 807, 811, 4CX 1600 ME TIMES 20 ,40 ,250 E

INFO ∆ΗΜΗΤΡΗΣ SV9COL TEL .6977003357 H sv9col@yahoo.gr

