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ΜΑΙΟΣ 2005

Το πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό

∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
SZ5Z SSB WPX...
WAP DX Cluster..
J42LH ….
Ραδιοεπαφη Νο7...
Λίγα Λόγια…..
J 4 8 A / LH ….

Την προηγούµενη φορά που η
οµάδα του SZ5Z έκανε την
εµφάνιση της, ήταν στα πλαίσια του
CQWW SSB Contest 2004. Μία
προσπάθεια που άρχισε από το νέο
µας QTH στην Ιαλυσό Ρόδου και µε
σκοπό την συµµετοχή µας σε
µεγάλα contest .
Έτσι βρεθήκαµε τον Ιανουάριο µε
τον Παντελή SV5AZP και την
Παναγιώτα SV5FRB και τους
πρότεινα την συµµετοχή µας στο
WPX
SSB
Contest
αλλά
κολυµπώντας σε λίγο πιο βαθιά
νερά .
Αποφασίσαµε λοιπόν να πάρουµε
µέρος στην κατηγορία MULTI/TWO έτσι για να το γλεντήσουµε και λίγο … Για
όσους δεν γνωρίζουν , είναι µία νέα κατηγορία που επιτρέπει την λειτουργία µόνο
2 ποµποδεκτών ταυτόχρονα αλλά µε το δικαίωµα να αλλάξεις λίγες µόνο φορές
µπάντα ανά ώρα . Έτσι µε κέφι και µεράκι αρχίσαµε από τον Ιανουάριο να
ασχολούµαστε µε κεραίες και όχι µόνο …
Ανεβάσαµε ένα δίπολο για τα 160 µέτρα πάνω σε ένα πύργο πηγαδιού και πάνω
από το σπίτι µου , ένα δίπολο για τα 80 µέτρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Έτσι το µόνο που έµενε ήταν να στήσουµε µία κεραία για τα 40 µέτρα και µία για
τα 10 µέτρα .

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.

Στο Φεβρουάριο ήρθε και η απόφαση του SV5TH (πεθερός ) να µας κληροδοτήσει
όλες τις κεραίες και τους πύργους του. Οργανώθηκε µία απογευµατινή εξόρµηση
και µεταφέρθηκαν όλων των ειδών τα «καλούδια» µε εντυπωσιακότερα τα 4
elements µιας QUADγια τα 10 µέτρα και 6 µαστίγια διαφόρων διαστάσεων για
κάθε είδους χρήση . Υπάρχει και µία ακόµα κεραία που επιφυλάσσοµαι να την
αναφέρω όταν θα δεσπόζει µέσα στο κτήµα πριν από το contest cqww ssb 2005.

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

Έτσι µέσα στο Μάρτιο ανέβηκαν µια κάθετη κεραία από χαλκό (κατασκευής του
πατέρα µου )10 µέτρων µήκους /8radials για τα 40 µέτρα και µπήκε πάνω σε έναν
εξάµετρο πύργο η 4elements Quad για τα 10 µέτρα .

sv5byr@qsl.net
τουλάχιστον µια µέρα
πριν το τέλος του µήνα
για να δηµοσιευθεί
στην επόµενη έκδοση.

Στο κοµµάτι των χειριστών αποφασίσαµε να δώσουµε την ευκαιρία σε δύο νέα
παιδιά να δοκιµάσουν τι εστί contest … το Βαγγέλη SV5CJQ και τη Κατερίνα
SV5KJQ , ενώ στην παρέα προστέθηκε και ο Στέργος SV5FRA (ειδικός στα
ξενύχτια ).
Μία καινοτοµία ήταν η αλλαγή του logging προγράµµατος της οµάδας : αφήσαµε
πίσω µας το CT και µεταπηδήσαµε στο Writelog , ένα πρόγραµµα πιο «καινούργιο
και φρέσκο» , µε πάρα πολλές λειτουργίες –εργαλεία κατά την διάρκεια ενός
contest .
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Σελίδα 2

Μ’ αυτά και µ’ αυτά ο χρόνος πέρασε και την τελευταία εβδοµάδα βγάλαµε το τελικό band plan ανά σταθµό ,
καθώς επίσης και το πρόγραµµα των χειριστών .
Σάββατο ξηµερώµατα και το πανηγύρι αρχίζει … Ένα πανηγύρι που παιζόταν σε δύο διαφορετικά επίπεδα … ένα
µέσα στο shack και ένα στα HF .Το µεν shack να αντιµετωπίζει απρόσµενα προβλήµατα , άλλοτε τροφοδοσίας και
άλλοτε οδήγησης Linear ενώ το κερασάκι στην τούρτα
ήταν και η βλάβη στο control box του ρότορα . Στο δε
πεδίο των συχνοτήτων , να γεµίζουµε µε επαφές στις χαµηλές συχνότητες και να είναι αποκαρδιωτική η συγκοµιδή πόντων στα 10 µέτρα λόγω της κλασικής πρωινής υγρασίας της Ρόδου (έφθασε τους 90 βαθµούς ) .
Στο τέλος της πρώτης ηµέρας , τα αποτελέσµατα ήταν
αρκετά καλά αναλογιζόµενοι το τι είχαµε περάσει τις πρώτες 24 ώρες του contest .
Η δεύτερη µέρα αποδείχτηκε αποκαλυπτική για τον ζήλο
αλλά και τα ψυχικά αποθέµατα, όχι µόνο των παλιών αλλά και των καινούργιων διαγωνιζοµένων . Περιττό να σας
πω , ότι τα προβλήµατα δεν µειώθηκαν µε αποκορύφωση
η αποβίωση του κεντρικού ups του shack και ως συνέπεια το βύθιση των υπολογιστών και ποµποδεκτών στην πλήρη ησυχία – συσκότιση για τουλάχιστον µισή ώρα .
Τέλος ο Στέργος δεν πήρε µέρος αφού µία τροφική δηλητηρίαση της Παρασκευής τον κράτησε µακριά από κάθε είδους βοήθεια προς την οµάδα …
Τα συµπεράσµατα πάντως ήταν θετικά για τα αποτελέσµατα µας που είναι και τα εξής :
SCORE : 3,525,724
QSO
POINTS
160M
127
289
80M
151
358
40M
344
927
20M
1303 1621
15M
930
1288
10M
46
84
TOTAL 2901 4567

PREFIXES
75
33
100
342
203
19
772

Τα µέλη της οµάδας ήταν :

Ενώ οι κεραίες που χρησιµοποιήθηκαν :

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

SV5AZP

160µ

∆ΙΠΟΛΟ λ/2

ΒΑΓΓΕΛΗΣ

SV5CJQ

80µ

∆ΙΠΟΛΟ λ/2

ΣΤΕΡΓΟΣ

SV5FRA

40µ

ΚΑΘΕΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

SV5FRB

20 &1 5µ

Α3 ΒΕΑΜ (CUSHCRAFT)

∆ΙΟΝΥΣΗΣ

SV5FRD

10µ

4el QUAD

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

SV5KJQ

Και οι YAESU FT-1000MP + KENWOOD TL-922A (1ος σταθµός )
και KENWOOD TS-850S +YAESU FL-2100Z (2ος σταθµός).

** Αυτό που ανακάλυψα µέσα στον Απρίλιο ήταν ότι τελικά
η κατηγορία αυτή είναι πιο δύσκολη απ’ ότι φαντάστηκα .Έτσι
, από τα σταλµένα αποτελέσµατα που έχουν σταλθεί στον
υπεύθυνο του WPX SSB , µπορεί το SZ5Z να βρίσκεται µέσα
στην πρώτη εικοσάδα στην κατηγορία του , περνώντας κάποιες οµάδες µε σαφώς µεγαλύτερη εµπειρία και σίγουρα πιο
έτοιµους – ολοκληρωµένους σταθµούς . ΘΑ ∆ΟΥΜΕ …
Καλό καλοκαίρι σε όλους
Για το SZ5Z , ∆ιονύσης Χατζηγαβριήλ

SV5FRD
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Σελίδα 3

Το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεχίζοντας µια πολιτική που εγκαινίασε, πρόπερσι, όταν έθεσε σε δηµόσια συζήτηση την υπουργική απόφαση που µας αφορούσε, θέτει τώρα σε
δηµόσιο διάλογο την κατανοµή συχνοτήτων. Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια και πάλι και ευχαριστούµε για την τιµή. ∆εύτερον όµως, µη µας γράψετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας κύριοι του
Υπουργείου, όπως πρόπερσι. Γιατί τότε στείλαµε πολλοί τις παρατηρήσεις µας, λάβαµε όλοι φαντάζοµαι, µια ευγενική απάντηση που µας ευχαριστούσε, αλλά από εκεί και µετά η απόφαση δεν άλλαξε
σε τίποτα, εκτός κι αν όλοι είµαστε τότε λάθος. Βέβαια τότε ήταν κι άλλη κυβέρνηση οπότε ελπίζουµε ότι αυτή τη φορά θα µας λάβουν υπόψιν....
Στο δια ταύτα λοιπόν. Όσοι δεν κατεβάσατε το σχέδιο κατανοµής συχνοτήτων, πάτε
στη διεύθυνση http://www.yme.gr ,κάπου εκεί αριστερά θα δείτε περί δηµόσιας διαβούλευσης, πατήστε ξανά και στη σελίδα που θα πάτε ξεπεράστε το πρώτο και κάπου παρακάτω θα δείτε
«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για τον Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων 2005».
Εκεί είναι αυτό που µας αφορά. Μελετήστε το καλά και στείλτε τις όποιες παρατηρήσεις σας στο
email dfasma@yme.gov.gr

Από τα σηµεία που πρόσεξα κι έχω κάτι να πω είναι τα:
Παραµένει, η κακή για µας, κατανοµή στα 160µ (1830-1850kHz) και δεν εναρµονίζεται(;) µε
ότι ψήφισε η βουλή (1810-2000kHz), δηµοσίευε µέχρι πρόσφατα το SV-νέα, και τελικά κακώς(;)
χρησιµοποιούµε όλοι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουµε µε όσο το δυνατόν περισσότερα email,
να µας δώσουν το 1810-1850 τουλάχιστον. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι το χρησιµοποιούν.
Επιτέλους εναρµονίζονται τα 80µ µε αυτό που χρησιµοποιούµε χρόνια, δηλ.3500-3800kΗz.
Αν δεν το ξέρατε το «καφενείο» των 80µ στο 3770, και σύµφωνα µε τους παλιότερους κανονισµούς, ήταν παράνοµο!!! Άρα εδώ αποκαθίσταται το παράλογο του πράγµατος....
Εκχωρείται(;) σε δευτερεύουσα βάση το κοµµάτι 7100-7200kHz και η µπάντα των 40µ γίνεται ουσιαστικά 7000-7200kHz. Βέβαια θα πρέπει να ζητήσουµε να γίνει αυτό πιο σαφές, αφού στον
πίνακα αναφέρεται ως ραδιοερασιτεχνική συχνότητα, αλλά στις παρατηρήσεις ότι η πρωτεύουσα
χρήση θα είναι ευρυζωνική µέχρι το 2009. Υποθέτω ότι απ’ όλα αυτά τα γραφειοκρατικά µπορούµε
να συµπεράνουµε ότι έστω όπου δεν υπάρχει ραδιόφωνο θα µπορούµε να εκπέµπουµε ως το 2009.
Ζητήστε να αποσαφηνιστεί υπέρ µας, φυσικά.
∆ΕΝ εκχωρείται αλλά παραµένει το σηµερινό καθεστώς στα 6µ (50-52mΗz). Εδώ πρέπει να
δώσουµε µεγάλο βάρος αφού έχουµε µείνει πολύ πίσω. Να ζητήσουµε να εκχωρηθεί επιτέλους σε
µας κανονικά και µιας και θα απευθυνθούµε στο υπουργείο να ζητήσουµε την εκχώρηση της µπάντας και στην κατηγορία 2 (SW). Άλλωστε αυτό ισχύει παντού.
Όπου να 'ναι και µε την περιφρόνηση που δείχνουµε στα uhf, θα µας τα πάρουν. Ακόµα κρατάνε αλλά είναι κι άλλοι µέσα. Εδώ δεν χρειάζεται να γράψουµε αλλά να δραστηριοποιηθούµε στην
εν λόγω µπάντα.
Πιστεύω ότι µπορούµε να εκφράσουµε τη διαφωνία µας και ατοµικά και συλλογικά στο email
που µας δίνεται.
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Σελίδα 4

Για άλλη µια φορά το hamfest της ΕΕΡ, το µεγαλύτερο στην Ελλάδα, γίνεται το τελευταίο
Σαββατοκύριακο του Μάη, τις ίδιες ακριβώς µέρες µε το δεύτερο µεγαλύτερο διαγωνισµό στο cw, το
cq wpx contest. Η συµµετοχή στον εν λόγω διαγωνισµό είναι τεράστια και το ενδιαφέρον ανάλογο.
∆υστυχώς εµείς οι Έλληνες δε µπορούµε να το απολαύσουµε εκτός κι αν θυσιάσουµε το hamfest.
Αυτό µεταξύ άλλων είχε ως αποτέλεσµα πέρσι ο πρώτος Έλληνας να είναι ένας.... Γερµανός!!!! Βέβαια, θα πει κάποιος όποτε και να γίνει ένα hamfest, πάνω σε κάποιο contest θα πέσει. Αλλά σ’ ένα
από τα µεγαλύτερα της χρονιάς ρε παιδιά; Κι όταν ένα Σαββατοκύριακο νωρίτερα, δεν έχει ουσιαστικά τίποτα; ∆ιότι το προηγούµενο Σαββατοκύριακο γίνεται το µεγαλύτερο hamfest του κόσµου,
στο Dayton της Αµερικής. ∆υστυχώς ο πρόεδρος της ΕΕΡ, παρότι έθιξε το θέµα σε περασµένο editorial, δηµιουργώντας ελπίδες ότι κάτι µπορεί να αλλάξει, τελικά έκανε πάλι φέτος τα ίδια... Η παράδοση ναι, αλλά ποια παράδοση;
Μια µεγάλη οµάδα Καναδών και Αµερικάνων οργανώνει µια DXpedition µεγάλης κλίµακας από το
St Paul Island. Πρόκειται να αρχίσει στις 7 Ιούνη και θα διαρκέσει για ένα µήνα. Θα δοκιµάσει όλα
τα γνωστά και άγνωστα modes και µπάντες. Το πιο εντυπωσιακό δεν είναι οι 4 κάθετες σε φάση για
τα 80 και 40µ ή οι κάθετες και log periodic για τις παραπάνω, αλλά οι 2 VHF σταθµοί στα 6 και 2µ.
Ο σταθµός των 2µ θα είναι κιλοβατικός τουλάχιστον, µε 4 17άρες yagi σε φάση, και σκοπό το πρώτο υπερατλαντικό qso sta 2µ (κατευθείαν και όχι µέσω φεγγαριού). ∆εν είναι τυχαία η επιλογή της
εποχής άλλωστε αφού περιµένουν να έχουν την έυνοια ενός σποραδικού µες τον Ιούνη. Οι χειριστές δε θα είναι όλο το µήνα εκεί αλλά κάθε εβδοµάδα θα αλλάζουν. Μέχρι στιγµής σίγουροι είναι οι
VY2RO, W1AIM, VE9WH, VE1AWP, VY2LI, VY2SS, VE1PZ, N1RR, N1BUG, N0JK, KY1V, VE1CY,
VY2OX, VE2TKH, VA2DV, W1VE, VY2RU, AA5XE, VA7DJ, VE6OH, K1LZ και W2GB. Αρχηγός της αποστολής είναι ο Robby VY2SS και θα είναι ο µόνος που θα είναι όλο το µήνα στο πανηγύρι. Όποιος
αντέχει να µείνει σε τέντα, ας σπεύσει να δηλώσει συµµετοχή, αφού ακόµα ψάχνουν χειριστές. Επισκεφθείτε και το site τους για περισσότερα όνειρα θερινής νυχτός.... http://www.cy9ss.com
QSL για τον CY9SS (Α! Ναι αυτό θα είναι το διακριτικόι)
via VY2SS,
Robby Robertson,
RR#3, Oleary, PEI, C0B 1V0
CANADA.
Και το πιο ωραίο θα βάλουν το log και στο LOTW.

Το καλοκαίρι έρχεται, η διάδοση στις πάνω µπάντες ανεβαίνει, αλλά δυστυχώς µόνο θεωρητικά. Αισιοδοξούµε βέβαια... Οι κάρτες του FT5XO άρχισαν να έρχονται και αυτές του VU4 ήρθαν.
Τα καλά dx αναµένονται το φθινόπωρο µε το Glorioso να πλασάρεται σαν το καλύτερο, αφού το
φτάνουµε κιόλας, ενώ και το KH7 δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο... και ιδιαίτερα τους πιο απαιτητικούς.
Καλά dx και πολλά 73...
Θα τα πούµε στο hamfest των.... SW, αφού και πάλι µάλλον θα θυσιάσω τη µία από τις 2
µέρες του contest, για να δω λίγους αλλά καλούς φίλους.
Κωνσταντίνος... και κατά κόσµον

SV1DPI
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Σελίδα 5

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
Λέξεις που αναγγέλλουν το χαρµόσυνο γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου. Λέξεις που βγαίνουν από
τα χείλη όλων, και µε τις οποίες γίνεται το ποδαρικό του µήνα σε όλους τους επαναλήπτες µια και
συνέπεσαν πρωτοµηνιά και ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ µαζί. Ευχές από όλους προς όλους, που γρήγορα έδωσαν
τη θέση τους στη µαγειρίτσα και στα υπόλοιπα παραδοσιακά εδέσµατα της ηµέρας αυτής. Να ευχηθώ
σε όλους Υγεία, Αγάπη, Οικογενειακή ευτυχία και η Ανάσταση του Κυρίου να µας φωτίζει να κάνουµε τον κόσµο αυτό καλύτερο.
ΤΟ R 0 ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα και πολλές ταλαιπωρίες λειτουργεί και πάλι το R 0 της Κρήτης,
ανανεωµένο καθ’ όλα από την κεραία µέχρι τα duplexer και τον ποµποδέκτη, στη νέα του θέση
όπως έχετε ενηµερωθεί µια και η παλαιά έχει γίνει Ραδιοφωνοκρατούµενη µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Καλορίζικο λοιπόν και ελπίζω η λειτουργία του να είναι συνεχόµενη πλέον και να µας προσφέρει
τις υπηρεσίες του χωρίς προβλήµατα.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2005 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Όπως συνηθίζω κάθε χρόνο τέτοια εποχή µαζί µε τις ευχές µου για καλές διακοπές θα σας παρουσιάσω τον χάρτη της Κρήτης µε τους επαναλήπτες που πιθανόν να σας χρειαστούν και για να µην
το ξεχάσετε…… τυπώστε αυτή τη σελίδα τώρα.

ΣΥΧΝ.RX

ΣΥΧΝ. ΤΧ

ΧΑΡ/ΚΟ

ΧΡΗΣΗ

ΘΕΣΗ

ΕΠΟΠ.

145475

ECHO-LINK

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΡΚ

144800

(A.P.R.S.)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΑΡΧΑΝΕΣ
ΗΡΑΚΛ.

ΕΡΚ

ΥΠΟΤ.

145000

145600

SV9C

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΡΑΚΛ.

ΕΡΚ

88.5

145075

145675

SV9A

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛ.

ΕΕΡ

88.5

145100

145700

SV9F

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΜΕΣΕΛΕΡΟΙ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΡΚ

88.5

145125

145725

SV9B

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΡΚ

88.5

145150

145750

SV9D

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΚ

88.5

433100

434700

SV9E

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛ.

ΕΡΚ

88.5

430875

145125 (R5)

SV9B

ΑΝΑΜΕΤ. 1-R 5

ΘΡΥΠΤΗ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΡΚ

88.5

430475

145125 (R5)

SV9B

ΑΝΑΜΕΤ. 2-R 5

ΜΑΛΑΞΑ
ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΚ

88.5

430550

145125 (R5)

SV9B

ΑΝΑΜΕΤ. 3-R 5

ΜΕΣΣΑΡΑ
ΗΡΑΚΛ.

ΕΡΚ

88.5

144475

433025 (RU1)

SV1C

ΑΝΑΜ/∆ΟΤΗΣ

ΣΧΟΙΝΑΚΑΣ
(ΨΗΛΟΡ)

ΕΕΡ

88.5

430825

145075 (R3)

SV1A

ΑΝΑΜΕΤ. R 3

ΡΟ∆ΟΠΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

ΕΕΡ

88.5

Επίσης για όσους φθάσει η χάρη τους µέχρι το Ηράκλειο στο site της Ένωσης www.qsl.net/sv9 θα
βρείτε το χάρτη της πόλης µε σχετικές οδηγίες που θα σας οδηγήσει στα νέα γραφεία του συλλόγου.
Καλώς να ορίσετε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΚΑΛΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
Μέχρι τον επόµενο µήνα να περνάτε καλά

Αντωνάκος Μανώλης

SV9BMJ
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Σελίδα 6

Όταν στο τεύχος 39 του 5-9 έγγραφα ότι: « εµείς οι Dxers του Αιγαίου νοιώθαµε ο ένας τον άλλον, νοιώθαµε τον χνότο µας την ύπαρξή µας, την RF µας» νόµισα κάποια στιγµή ότι τα παράλεγα και τα µεγαλοποιούσα… να όµως πού η πραγµατικότητα είναι όπως τα έγραφα.
Έτσι χωρίς να προηγηθεί κανενός είδους συνεννόησης, χωρίς καµιά ιδιαίτερη συζήτηση, εννιά µελή της Οµάδας των Dxers του Αιγαίου, τρεις από την Ρόδο,
τρεις από την Λέσβο ,δύο από την Σάµο και ένας από την Ικαρία, όλοι µαζί
ήµασταν στον αέρα τις ίδιες µέρες στο ίδιο contest.

Μεγαλείο, όνειρο, το Αιγαίο πρώτη δύναµη. Έχουµε και λέµε λοιπόν:

SZ5Z ∆ωδεκάνησα. Συµµετοχή στο WPX contest 2005.
SV5AZP-Παντελής, η SV5FRB-Γιώτα και ο SV5FRD-∆ιονύσης (αυτοκόλλητοι στο
χόµπι µα και στη ζωή), SV5KJQ-Κατερίνα, SV5CJQ Βαγγέλης (καλοσήρθατε παιδιά).

SX8M Λέσβος. Συµµετοχή στο WPX contest 2005.
SV8CRI-Παναγιώτης, SV8DCY-Παντελής, SV8DTD-Περικλής. (παλιοπαρέα, πού είσαι DTL;;;).

J48A (Aegean) ΙΚΑΡΙΑ. Ενεργοποίηση του φάρου Πάπας, συµµετοχή στο
WPX contest 2005.
SV0JW/KB2QAQ-Λευτέρης Ικαρία, SV8CYR-Αλέξανδρος και SV8CYV-Βασίλης Σάµος (οι δύο συνήθεις ύποπτοι της περιοχής).
Πάντα τέτοια παλικάρια, συγχαρητήρια σε όλους, και πού είστε;
σσσσς… ησυχία οι ελέφαντες κοιµούνται…
Αλλά ας δούµε την δικιά µας ιστορία.
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Σελίδα 7

Η Οµάδα των DXers του Αιγαίου, το J48A, η Ικαρία και… ο κάβο Πάππας.
Γράφει ο SV8CYV.
Βασίλης Τζανέλλης
Κάποιο απόγευµα του Καλοκαιριού
πού πέρασε, µας καρφώθηκε, στον
SV8CYR-Αλέξανδρο και σε µένα
SV8CYV-Βασίλη, η ιδέα να δραστηριοποιήσουµε ραδιοερασιτεχνικά την Ικαρία, µιας και αυτό δεν είχε πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα, παρά τις επισκέψεις κάθε χρόνο κάποιων… λουόµενων ραδιοερασιτεχνών.
Μετά από την σύσταση του AEGEAN
DX GROUP και στα πλαίσια του
GREEK Islands On The Air – G.I.O.T.A.
(το οποίο σύντοµα θα παρουσιάσουµε στο 5-9 report) η ιδέα αυτή ωρίµασε και έτσι αποφασίσαµε, µετά από προσεκτικό σχεδιασµό, να την πραγµατοποιήσουµε µέσα στο τριήµερο της 25ης Μαρτίου.
Σκεφτήκαµε δε να δραστηριοποιήσουµε και τον Φάρο Πάππα στο οµώνυµο ακρωτήριο, στο ∆υτικό άκρο του νησιού, για να κάνουµε την µικρή µας περιπέτεια ακόµη ποιο
συναρπαστική!
Είκοσι µέρες ποιο µπροστά είχαµε
ζητήσει από την Υπηρεσία Φάρων
του Πολεµικού Ναυτικού, άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών µηχανηµάτων
στον φάρο.
∆υστυχώς όµως το διάστηµα
αυτό αποδείχτηκε λίγο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
έτσι φτάσαµε στο παρά πέντε χωρίς άδεια επίσκεψης και χωρίς ειδικό διακριτικό, µιας και αυτό θα το
παίρναµε µετά την έγκριση της
επίσκεψης µας στον φάρο. Ευτυχώς όµως µετά από µερικά τηλεφωνήµατα του SV0JW/KB2QAQ
– καπετάν Λευτέρη, κατανοήθηκε από την υπηρεσία, η πίεση χρόνου πού είχαµε και ευγενέστατα
και ταχύτατα εξυπηρετηθήκαµε.
Από δε το Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών, η αρµόδια υπάλληλος ενήργησε και αυτή ταχύτατα
και µετά από τηλεφωνική συνεννόηση µας,, Πέµπτη µεσηµέρι
24/3, είχαµε στο fax το ειδικό χαρακτηριστικό κλήσεως,, κυριολεκτικά στο παρά ένα.
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Σελίδα 8

Μηχανήµατα και υλικά ήταν έτοιµα, συσκευασµένα και διπλοτσεκαρισµένα, από µέρες..
Έτσι Πέµπτη βράδυ φορτώνουµε στο µικρό 4Χ4, ένα Alinco
DR-77…, ένα YAESU FT-890…, ένα Icom 706G ένα ICOM
746, ένα Alinco DR-605 δύο Antenna Tuner της MFJ ένα αυτόµατο tuner της ICOM, 100 µέτρα rg213 και 100 µέτρα rg53,
µία 180αρα µπαταρία, 500 µέτρα καλώδιο 2mm, ένα φορητό
υπολογιστή, δύο τροφοδοτικά της Alinco DM-330MVE, ένα
ιστό αλουµινίου µήκους 6 µέτρων και ένα περιστρεφόµενο δίπολο για τα 40, 20, 15 και 10 µέτρα και φυσικά εργαλεία κολλητήρια, όργανα µετρήσεως και διάφορα µικροανταλλακτικά
για πάν ενδεχόµενο. Επίσης ποσότητα τροφίµων, πόσιµου νερού, υπνόσακους υποστρώµατα και ρουχισµό για αντιµετώπιση κάθε πιθανού καιρικού φαινοµένου.
Εν τω µεταξύ είχαν ενηµερωθεί όσο το δυνατόν περισσότεροι DX ρεφλέκτορες,, είχε ενηµερωθεί το 425 DX News, το Daily DX News, η RSGB
και η IOTA Committee, o G4SUC στη Σκοτία που είναι ο διεθνής συντονιστής παρόµοιων
εκδηλώσεων, το World Light House On The Air µέσω του επίσηµου εκπροσώπου του στην
Ελλάδα, που είναι ο SV8DTD-Περικλής,, ο οποίος είναι και µέλος του Aegean DX group
(µπορούσε να µην είναι;), η Ελληνική ιστοσελίδα για τους φάρους, του SV2AEL-Σάββα και
φυσικά όλα τα µέλη του Aegean DX group.
Λιµάνι Σάµου, 7 το πρωί της 25ης Μαρτίου, ο λοστρόµος µας κάνει σήµα και επιβιβαζόµαστε
στο EXPRESS PEGASUS. Οι αφίσες του AEGEAN DX GROUP για την Dxpedition, κολληµένες στις
πόρτες του αυτοκινήτου, προκαλούν απορία και ερωτήσεις… από τους φορτηγατζήδες!
Το πρωινό µετεωρολογικό δελτίο από το OLYMPIA-RADIO, µας γεµίζει αισιοδοξία. Ο Ερµής ο θεός
των ραδιοερασιτεχνών, είναι µαζί µας και έχουµε την εύνοια του Αίολου, σκέφτοµαι!
Μετά από µιάµιση ώρα ταξίδι και µε την ζεστή κούπα του καραβίσιου καφέ στις χούφτες
αντικρίζουµε το ακρωτήριο Ντράκανο, µε τον αρχαίο φαρόπυργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω του.
Είναι ο Ανατολικός κάβος της Ικαρίας. Η Νικαριά όπως µας αρέσει να την λέµε εµείς οι Σαµιώτες. Τόπος βαρύς, σοβαρός, επιβλητικός.
Η Ικαρία ανήκει στο σύµπλεγµα των Ανατολικών νησιών του
Αιγαίου και υπάγεται στον νοµό Σάµου. Βρίσκεται στη µέση του
Αρχιπελάγους, έχοντας ανατολικά την Σάµο, δυτικά την Μύκονο, βόρεια την Χίο και νότια το ιερό νησί της Πάτµου. Απέχει
από τον Πειραιά 140 ναυτικά µίλια και από την Σάµο 40.
Κατά την αρχαιότητα, το νησί ονοµάζονταν Μάκρης ή ∆ολίχη
λόγω του µακρόστενου σχήµατός του, καθώς και Ιχθυόεσσα,
για τα άφθονα ψάρια του. Η σηµερινή ονοµασία του νησιού έχει
την καταγωγή της από το µύθο του πνιγµού και της ταφής του
Ίκαρου.
Αυτόν και τον πατέρα του ∆αίδαλο κρατούσε αιχµάλωτους ο βασιλιάς Μίνωας.
Κρυφά και µυστικά λοιπόν, φτέρωσαν από την Κρήτη µε προορισµό την Αθήνα.
Όµως ο νεαρός Ίκαρος ενθουσιασµένος παράκουσε τις εντολές του πατέρα, ανέβηκε πολύ ψιλά
µε αποτέλεσµα να λιώσει το κερί πού ήταν κολληµένα τα φτερά του και έτσι να πέσει στην θάλασσα
και να πνιγεί . Απαρηγόρητος ο πατέρας πήρε το πτώµα του και το έθαψε έξω στη στεριά. Έτσι το
πέλαγος ονοµάστηκε Ικάριο και το νησί Ικαρία.
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Μεσαίου µεγέθους νησί µε
έκταση 301 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, ακολουθεί τον προσανατολισµό της Σάµου από τα ΒΑ προς τα
Ν∆. Τόπος ψηλός απόκρηµνος,
φρούριο απόρθητο οι ακτές του,
γκρεµίζονται απότοµα στο εξαιρετικού βάθους Αιγαίο σε εκείνη την περιοχή.
Όλο τον κορµό του νησιού τον
καταλαµβάνει το όρος Αθέρας ύψους
1037 µέτρων που ουσιαστικά είναι η
συνέχεια του όρους Κερκετέας (1450
µέτρα) στο ∆υτικό άκρο της Σάµου.
Οι πλαγιές του Αθέρα πέφτουν
απότοµα στη θάλασσα αφήνοντας
λίγες οµαλές παραλίες,. Όµως όλο το
πάνω µέρος του βουνού είναι ένα απέραντο οροπέδιο. Εκεί λοιπόν ψηλά είναι η περιοχή των Ραχών,
µε πολλά χωριά και µε κέντρο το χωριό Χριστός. Το τοπίο µαγευτικό,, µε δάση από πεύκα και καστανιές, φυτείες από αµπέλια, οπωροφόρα δέντρα, κήπους, τρεχούµενα νερά και µια µικρή λίµνη
στά 700 µέτρα υψόµετρο. Εδώ υπάρχουν εστιατόρια ξενοδοχεία και ταβέρνες, µε το υπέροχο µαύρο
µπρούσκο κρασί, το περίφηµο «Πράµνειο Οίνο» του Οµήρου.
Επίσης εδώ συναντιέται και το µοναδικό στην Ελλάδα έθιµο, ίσως και παγκόσµια, της νυχτερινής αϋπνίας και εργασίας αφού δύση ο ήλιος.. Την νύχτα όλα ζωντανεύουν, καταστήµατα, µπακάλικα, εργαστήρια, καφενεία και οι καφετέριες φυσικά, ο φούρνος, το φαρµακείο ,ο σιδεράς,, το συνεργείο, ή ότι είναι δραστήριο σε ένα συνηθισµένο χωριό τις πρωινές ώρες. Με την ανατολή του
ήλιου τα µαγαζιά κλείνουν και οι περισσότεροι
πάνε για ύπνο!
Στο κέντρο της νότια ακτής είναι ο Άγιος Κήρυκος, η πρωτεύουσα του νησιού και πολύ
κοντά του οι ξακουσµένες ιαµατικές θερµοπηγές,, πολλά χωριά, όµορφες παραλίες και κεντράκια µε εκλεκτούς µεζέδες και φρέσκα ψάρια. Εάν εξαιρέσεις τους αµπελώνες εδώ το
τοπίο είναι ξερό και άνυδρο.
Εµείς όµως φτάσαµε στο λιµάνι του Εύδηλου
στην βόρεια πλευρά του νησιού που είναι και
η αφετηρία της µικρής περιπέτειάς µας.
Αµέσως µετά την αποβίβασή µας φεύγουµε
ακολουθώντας τον δρόµο παραλιακά και ανάµεσα σε πεύκα, περνάµε το καταπράσινο χωριό Αυλάκι και φτάνουµε στο Γυαλισκάρι, χωµένο στα πεύκα µε ωραίο λιµανάκι µε την
χρυσή αµµουδιά του και από µέσα µια µικρή
λίµνη πλάι στη θάλασσα! Από κεί σε λίγο φτάνουµε στον Αρµενιστή και συνεπείς στο ραντεβού µας συναντάµε τον καπετάν-Λευτέρη
τον Κανάγιο SV0JW/KB2QAQ…, ο οποίος µας είχε φέρει ατελείωτες προµήθειες αρκετές να τραφεί µια διµοιρία πεινασµένων ραδιοερασιτεχνών!!!
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Σελίδα 10

Πήραµε τις τελευταίες οδηγίες και µε τα βλέµµατα
των περιέργων που µαζεύτηκαν παρατηρώντας το µικρό
κατάφορτο όχηµα, ξεκινήσαµε για τον προορισµό µας
τον φάρο Πάπα…∆ύο χιλιόµετρα, και λές ότι περάσαµε
σε άλλη εποχή… ο ασφαλτόδροµος έστω και σε κακή
κατάσταση τελείωσε. Μπροστά µας φιδογύριζε ένας χωµατόδροµος στενός και απότοµος µε φυτευτή πέτρα και
εγκάρσια βαθιά νεροφαγώµατα από τις βροχές του χειµώνα. Περισσότερο έµοιαζε µε φαρδύ µονοπάτι παρά µε
δρόµο έστω και για 4Χ4 οχήµατα. Με προσοχή προχωρούσαµε, µαγεµένοι όµως από το πρωτόγνωρο τοπίο.
Προχωρούσαµε στον κατ’ ευφηµισµό παραλιακό δρόµο,
µιας και η θάλασσα πού ήταν στο πλάι µας ήταν κάτω
χαµηλά στη βάση του γκρεµού ύψους τουλάχιστον τριακοσίων µέτρων όπως έδειχνε το όργανο µέτρησης υψοµέτρου στο αυτοκίνητο. Και από πάνω µας
άλλος γκρεµός,, κατάφυτος όµως µε πεύκα, οξιές και βελανιδιές. Τα νερά από τους πολλούς χειµωνιάτικους χείµαρρους µπιστούσαν ορµητικά στις γυαλιστερές πέτρες πέφτοντας από ψηλά µικροί
καταρράκτες στο πλάι του δρόµου µας, µικρά ποτάµια και στη συνέχεια χύνονταν στο πλάι ορµητικά
πέφτοντας στο χάος ακολουθώντας την πορεία τους προς την θάλασσα, κάτω στη βάση των γκρεµών! Τριάντα οκτώ χιλιόµετρα τέτοιου υπέροχου τοπίου, τέτοιου άθλιου δρόµου. Συχνά συναντούσαµε µικρούς οικισµούς κτηνοτρόφων. Σπίτια φτιαγµένα
από ξερολιθιά, από πέτρα που µαζεύονταν έξω από το
µικρό χωράφι. Μικρά σπιτάκια µονόπατα µά και δίπατα,
φτιαγµένα µε ότι υλικό έδινε ο τόπος γύρο, εναρµονισµένα απόλυτα µε το τοπίο, χωρίς τίποτα περιττό. Η
πραγµατική εφαρµογή της οικολογίας.
Σιγά σιγά το τοπίο άλλαξε και τις κατάφυτες πλαγιές τις
διαδέχτηκαν πλαγιές µε ποώδη βλάστηση διάσπαρτες
από πέτρες. Όµως σύντοµα οι θάµνοι αραιώσανε και αυτοί και το τοπίο έγινε καθαρά άγονο µε ατελείωτες χαράδρες και εντυπωσιακούς γρανιτικούς βραχοσχηµατισµούς. Όσο κυλούσαν αργά τα χιλιόµετρα εµείς προσαρµοζόµασταν στην κακή κατάσταση του δρόµου και έτσι
απολαµβάναµε το πρωτόγονο του τοπίου ακόµη περισσότερο. Στη διαδροµή αυτή δεν έλειψαν και οι επαφές µέσω του R1 bravo της Σάµου όπου
ο SV8CYU-Ηλίας ήταν συνεχώς σε ακρόαση, του R2 της Ρόδου, του R5 της Κρήτης, του R0
b της Εύβοιας.
Κάποια στιγµή όµως καταλάβαµε ότι µάλλον είχαµε χάσει την παράκαµψη για τον φάρο. Φυσικά δεν
περιµέναµε να δούµε κανενός είδους πινακίδα, τι λέµε
τώρα! Όµως από παλαιότερη αναγνωριστική επίσκεψη
του SV8CYR-Αλέκου, ξέραµε πάνω κάτω σε ποιο χιλιόµετρο ήταν η υποτυπώδεις διασταύρωση. Πίσω λοιπόν και προσεκτικό ψάξιµο µέχρι που εντοπίσαµε τον
χειρότερο δρόµο, από τον ήδη απελπιστικό πού εδώ
και µιάµιση ώρα τώρα χτυπιόµασταν… Και αρχίσαµε
την κατάβαση, λίγο πριν το όριο της ελεύθερης πτώσης, περνώντας πάνω από βράχους και απύθµενα χαντάκια µε κοπλαρισµένα µπρός πίσω διαφορικά στο
αργό και ελιγµούς µε περίεργες µανούβρες. Και κάποια στιγµή όλα αυτά τελείωσαν. Τέρµα.. ∆εν υπήρχε
περίπτωση να προχωρήσουµε µε το αυτοκίνητο άλλο.
Η πλαγιά σχεδόν κάθετη µπροστά µας,, µα ό φάρος πουθενά.
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Το µέρος εκείνο του µεγάλου βουνού είναι ξερό και άδενδρο.
Θάµνα µονάχα φυτρώνουν. Απ’ τα µεγάλα βράχια που είναι
σπαρµένος ο τόπος, ολοφάνερο ήταν πώς πολλές φορές ξεκολλούν κοµµάτια πέτρες που κατρακυλάνε στη θάλασσα. Η ερηµιά
σαν να παίρνει τους ήχους , λές και τους χωνεύει µέσα της. Ησυχία…και. Βράχοι, βράχοι παντού! Και αγριοκάτσικα κατά δεκάδες να τρέχουν πανικόβλητα στο πέρασµά µας,, σηµάδι σίγουρο
ότι σπάνια έβλεπαν όντα σαν εµάς.. Μικρή αχτίδα ελπίδας ότι
ήµασταν στο σωστό σηµείο, µας έδωσε ο εντοπισµός ενός αυτόµατου µετεωρολογικού σταθµού. Έτσι αρχίσαµε την αναγνωριστική περιπλάνηση σκαρφαλώνοντας στους γύρο βράχους,
ώσπου κάποια στιγµή µέσα από το άνοιγµα µιας στενής ρεµατιάς
,άδενδρη κι’ αυτή, που γκρεµίζονταν προς την θάλασσα διακρίναµε την γαλαζωπή κορυφή του φάρου. ∆εν αργήσαµε µε απογοήτευση να αντιληφθούµε ότι η απόσταση ήταν πολύ µεγάλη και η διαδροµή εξαιρετικά δύσβατη χωρίς ίχνος µονοπατιού.
Πίσω στο αυτοκίνητο για κατάστρωση σχεδίου δράσης. Αποφασίσαµε λοιπόν να πάρουµε τα τελείως απαραίτητα για εγκατάσταση ενός σταθµού και βλέπουµε για
µετά.
Ξεκινήσαµε την κατάβαση φορτωµένοι µε το Alinco,
δύο τροφοδοτικά, τα RG, ότι καλώδιο είχαµε φέρει, τον
υπολογιστή τα τρόφιµα, νερά, γειώσεις, πασαλάκια χαλκού, δύο antenna tuner, τα εργαλεία και τα διάφορα
άλλα. Μας είχαν φανεί ελαφριά στην αρχή. Μά όσο προχωρούσαµε την κατάβαση µέσα από τους διάσπαρτους
βράχους, τα πόδια µας άρχισαν να τρέµουν και το φορτίο αποδείχτηκε εξαιρετικά βαρύ. Προχωρούσαµε χωρίς
να βλέπουµε τον φάρο και πολλές φορές αµφιβάλαµε
ότι ήµασταν στην σωστή κατεύθυνση µιας και δεν υπάρχει κανενός είδους µονοπάτι. Η προσπάθεια επικοινωνίας µε το κινητό τηλέφωνο µε τον φαροφύλακα, δεν
απέδωσε… Βρέ λές να λείπει, σκέφτηκα .
Την αµαρτωλή σκέψη µου έπειτα από ώρες την εξοµολογήθηκα στον Σύµο και κείνος τότε ξέσπασε
σε γέλια! « Αλήθεια που µπορούσα νάχα πάει;» αναρωτήθηκε.
Βρισκόµασταν ένα σκαλί πριν την απογοήτευση,
λίγο ακόµη και θα τα παρατούσαµε…
Ένα κόκκινο σηµάδι µπογιάς όµως, πάνω στον βράχο µας
ανέβασε το ηθικό, ένα δεύτερο σε λίγο και µετά
βρήκαµε τους στύλους της ∆ΕΗ που πηγαίνουν το
ρεύµα στον φάρο.
Μια φάση όµως κοµµένη από τους στύλους µας
έβαλε σε καινούργιες σκέψεις. Βρέ λές να βρούµε
τελικά τον φάρο και να µην έχει ρεύµα; Και ποιος
κουβαλάει µπαταρία…
Μ΄αυτά και µ΄αυτά κατηφορίζαµε και τσουλούσαµε, ώσπου σε ένα γύρισµα της πλαγιάς… ανάσταση.
Στην κυριολεξία ξαφνικά µπροστά στα πόδια µας ο
κάβος Πάππας µεγαλόπρεπος µε τον κάτασπρο
φάρο πάνω του.
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Για την προέλευση του ονόµατός του πολλά λέγονται. Η σωστότερη και ποιο τεκµηριωµένη κατά την άποψή µου εκδοχή είναι ότι κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας στο
Αιγαίο όταν οι Βενετοί ναυτικοί αντίκριζαν τις απόκρηµνες πλαγιές του ∆υτικού ακρωτηρίου του Αθέρα να δεσπόζουν του πελάγους, ένοιωθαν δέος και έτσι ονόµασαν το ακρωτήριο, Πάππα που ο τίτλος αυτός εκτός αυτό που γνωρίζουµε όλοι µας, σηµαίνει και « ο
άκρος κορυφαίος της ∆ύσεως».
Μετά από λίγο στεκόµασταν µπροστά στην κλειστή βαριά σιδερένια εξώπορτα καταϊδρωµένοι και
χαρούµενοι. Ε! καπεταναίοι! φώναξα… ανοίξτε ήρθαν επισκέπτες! Έσπρωξα διστακτικά την καστρόπορτα, περάσαµε στην εσωτερική
αυλή του κτηρίου και σχεδόν ταυτόχρονα
µας άνοιξαν από µέσα την εσωτερική εξώπορτα.
Καλώς τους…, µας είχαν ειδοποιήσει
ότι θάρθετε αλλά να σας πω την αλήθεια
δεν το πολυπίστευα… Είµαι ο Σύµος ο φαροφύλακας µας είπε σοβαρά και µας
άπλωσε το χέρι ενώ συγχρόνως µε ερευνητική µατιά περιεργάζονταν τους δύο
καταϊδρωµένους και σκονισµένους περίεργους επισκέπτες του, που κουβαλούσαν
όλες αυτές τις παράξενες πραµάτειες. Τον
δε Αλέκο τον περιεργάστηκε µερικές στιγµές περισσότερο µιας και µε την γενειάδα
του έδειχνε πολύ ποιο αγριωπός και…
πρωτόγονος!
Καλώς ήρθατε στον Πάππα είπε
Ο υπεύθυνος του φάρου Συµεών Πλάκας και
ο γράφων SV8CYV κατά κόσµο Βασίλειος Τζανέλλης
µε σχεδόν επίσηµο ύφος. Συστηθήκαµε, ανταλλάξαµε χειραψίες, δήξαµε για το
τυπικό της υπόθεσης τις ραδιοερασιτεχνικές µας άδειες και ο Αλέκος έδωσε την άδεια εισόδου και
εγκατάστασης στον φάρο, πού µας είχε παραχωρήσει η Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού.
Περάστε µέσα µας είπε αφού διάβασε προσεχτικά το χαρτί. Περάστε και βολευτείτε στα δεξιά
δωµάτια. Εγώ πρέπει να ενηµερώσω το ηµερολόγιο του φάρου για την άφιξή σας και να καταχωρήσω και το σήµα πού µου φέρατε. Θα τα πούµε σε λίγο είπε και χάθηκε κάπου προς τα µέσα.
Εµείς γρήγορη εξερεύνηση των γύρο χώρων. Το κτήριο ορθογώνιο µε Νοτιοδυτική κατεύθυνση. Ανοίγοντας την χοντρή σιδερένια εξώπορτα µπαίνεις στην εσωτερική αυλή. Στην αριστερή πλευρά οι αποθήκες πετρελαίου και παρά δίπλα ένας χτιστός φούρνος. Στην δεξιά πλευρά µία βαριά ξύλινη πόρτα οδηγεί στο εσωτερικό του κυρίως κτηρίου. Ένας µακρύς διάδροµος πού στην δεξιά του
µεριά είναι οι χώροι υγιεινής και τρεις θάλαµοι. Στην αριστερή του πλευρά, µία πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα, µία τραπεζαρία-γραφείο και άλλοι δύο θάλαµοι.
Ευρύχωροι θάλαµοι µε ικανότητα να φιλοξενήσουν έως και δέκα επισκέπτες. Στο βάθος του διαδρόµου η είσοδος του στρογγυλού πύργου του φαναριού. Πρόκειται για την τυπική διαρρύθµιση
φάρου που έφτιαχνε η Γαλλική Εταιρία Φάρων τον πρό περασµένο αιώνα.
Ο πύργος του φαναριού είναι κυκλικής διατοµής, ύψους 11 µέτρων και βρίσκεται χτισµένος στο χείλος γκρεµού . Ύψος από την θάλασσα 75 µέτρα. Φανταστείτε την εικόνα, να
φυσάει, να είσαι στα ρέλια του φάρου, και κάτω από τα πόδια σου στα 86 µέτρα να χτυπάνε τα κύµατα. Μια λέξη µόνο ταιριάζει. ∆έος.
Η δέσµη του εστιάζει στις 65 µοίρες και είναι ορατή από τα 22 ναυτικά µίλια. Γεωγραφικές συντεταγµένες 37`N30’ και 25`E58’. QTH locator KM27xl.
Μια εντοιχισµένη µαρµαρόπλακα πληροφορεί ότι:
« Ο ΦΑΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΨΕ ΤΟ 1886».
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Ήταν κάπου το 1815 όταν η Οθωµανική αυτοκρατορία ύστερα
από τις έντονες πιέσεις των Καπουδάν-πασάδων της (ναυάρχων)
προγραµµάτισε και άρχισε την ανέγερση ΄φάρων στις Ελληνικές θάλασσες για την βελτίωση της ναυσιπλοΐας στα Ελληνικά νησιωτικά
συµπλέγµατα. Έτσι το 1884 µε φιρµάνι που εξέδωσε η Μεγάλη Πύλη
και υπόγραφε ο σουλτάνος Μαχµούτ Β’ έφτασε η σειρά του κάβου
Πάπα. Η Γαλλική Εταιρία Φάρων ανέλαβε την κατασκευή του έργου.
Ιστιοφόρα φορτηγά πλοία φόρτωσαν ποσότητες Μαλτεζόπλακας,, ένα είδος επίπεδης πέτρας πού µοιάζει µε κεραµική, από τις ακτές της Μάλτας Φόρτωσαν και πορσελάνη από την ∆ήλο και µετέφεραν αυτά τα δύο βασικά οικοδοµικά υλικά στην απόκρηµνη ακτή του
κάβο Πάπα. Εκεί έστρωσαν σιδερόραγιες τον γκρεµό και µε βαγονέτα
πού τα τραβούσαν και τα ανέβαζαν πάνω οι σκληροί Νικαριώτες εργάτες χτίστηκε µέσα σε δυό χρόνια ο φάρος.
Τότε και έως πριν έξη χρόνια λειτουργούσε µε πετρέλαιο και ήταν ορατός στα 28 µίλια. Σήµερα
ο Φάρος είναι ηλεκτρικός, ορατός από τα 22 µίλια και έχει την δυνατότητα σε διακοπή ρεύµατος να
λειτουργεί µε µπαταρίες για πάνω από δέκα νύχτες.
∆εν αργήσαµε να καταστρώσουµε τα σχέδιά µας και να αρχίσουµε
να δουλεύουµε πυρετωδώς.. Η µεγάλη εµπειρία πού έχουµε στο
στήσιµο σταθµών έκτακτης ανάγκης µας έκανε να δουλεύουµε χωρίς πολλά-πολλά λόγια. Λίγες κουβέντες, µερικά νοήµατα και µατιές ήταν αρκετά για να έχουµε έτοιµο τον σταθµό µέσα σε µια το
πολύ ώρα.
Μια και λόγο του δυσπρόσιτου του φάρου δεν είχαµε κατεβάσει το
τετράµπαντο περιστρεφόµενο δίπολο µε τον ιστό στήριξης, έπρεπε
να αυτοσχεδιάσουµε και να φτιάξουµε µια καλή συρµάτινη κεραία.
Έτσι δέσαµε µε ένα καλό µονωτήρα, στα ρέλια του φαναριού, ένα
κοµµάτι καλωδίου των 2,5mm, µήκους 20 µέτρων µε γωνία 45
µοιρών. Αυτό συνδέθηκε στο αυτόµατο antenna tuner, πού είχαµε
τοποθετήσει επάνω στον εξωτερικό φράχτη του φάρου και σε
ύψος 2,5 µέτρων από το έδαφος. Απ’ αυτό το ύψος ρίξαµε προς το
έδαφος ακτινικά οκτώ radials των 2mm και µήκους 25 µέτρων το καθ’ ένα. Τα radials αυτά καταλήγανε και ήταν ηλεκτρικά συνδεµένα σε χάλκινα σωληνοειδή πασαλάκια µήκους 60 εκατοστών, πού
τα είχαµε µπήξει στο ευτυχώς µαλακό έδαφος της ράχης του ακρωτηρίου. Αυτό το κεκλιµένο
ground plane µε τα 8 elevation radials λοιπόν πού φτιάξαµε σε ελάχιστο χρόνο, αποδείχτηκε µία
πολύ ικανοποιητική κεραία.
Το tuner της ICOM συµπεριφέρθηκε άψογα και συντόνιζε άριστα και στις επτά µπάντες από τα 80 έως τα 10
µέτρα.
Ο δε σταθµός στήθηκε στον θάλαµο δίπλα ακριβώς από
την είσοδο του πύργου του φαναριού.
Η ώρα ήταν10.37 UTC όταν µε τον SV8CYRΑλέξανδρο στο µικρόφωνο βγήκε το J48A στον
αέρα. (∆υστυχώς το J48Papas πού είχαµε ζητήσει αρχικά δεν ήταν διαθέσιµο και έτσι επιλέξαµε το J48Aegean)
14200 χιλιόκυκλοι και…
this is … Juliet number 4, number 8, Alfa,
IKARIA island,

PAPAS light house activity.
This is… J48A.

GREEK I.O.T.A. ASp-007.
Go ahead…

IOTA EU-049.
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∆εν χρειάστηκε δεύτερη κλίση, το χοντρό pile-up
µας περίµενε στη γωνία µιας και ο αγαπητός SV8CSΣπύρος, πέντε λεπτά ποιο µπροστά είχε πάρει το µήνυµα µας και το J48A ήταν βαλµένο στα DX Cluster. Από
εκείνη την στιγµή όποτε κάναµε QSY ενηµερώναµε τον
Σπύρο που µας περίµενε και ενηµέρωνε άµεσα τα clusters.
Η διάδοση φτωχή ως συνήθως πού όµως µας φίλαγε µια µικρή έκπληξη. Πάρα πολλοί σταθµοί από Νότιο
Αµερική µε δυνατά σήµατα µας καλούσαν συνεχώς στα
15 µέτρα ενώ η Ευρώπη δεν ακούγονταν σχεδόν καθόλου. Επίσης πάρα πολύ καλά σήµατα και από την περιοχή της ∆υτικής Σιβηρίας.
Στα είκοσι µέτρα κάναµε σχεδόν όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες πολλούς σταθµούς από Μέση Ανατολή και κάποια στιγµή άνοιξε και η διάδοση προς τον
Ινδικό Ωκεανό.
Στα 17 µέτρα είχαν κάνει κατάληψη ως φαίνεται οι σταθµοί από την Μεγάλη Βρετανία. ∆εκάδες
τυπικοί Βρετανοί καλούσαν υποδειγµατικά, περιµένοντας την σειρά τους ως συνήθως. Πολλοί απ’
αυτούς γνωστοί µας από την συνεχή παρουσία µας στις DX συχνότητες, δεν παρέλειπαν να µας
συγχαίρονται θερµά για την ενεργοποίηση της Ικαρίας και του Φάρου Πάππα Άς σηµειωθεί δε ότι
µετρούσε σαν NEW ONE για το βραβείο του World Lighthouse On The Air!
Γύρο στίς 5 το απόγευµα άλλη µια εκπληξούλα. Ανοίξανε τα 12 µέτρα και έτσι µέσα σε µια ωρίτσα γράψαµε
µερικές δεκάδες Βόρειο Αµερικάνικους σταθµούς λίγους Γερµανικούς και πολλούς Ισπανούς και Πορτογάλους.

Ο καπετάν Σύµος δεξιά, ο SV8CYR-Αλέκος στο κέντρο,
και αριστερά ο καπετάν Κώστας,που µας επισκέφτηκε εκ
µέρους του ∆ήµου Ραχών.

Από δίπλα µας δεν έλειψε ο Σύµος ο φαροφύλακας,
παρακολουθώντας µε ενδιαφέρον την όλη δραστηριότητα έχοντας για… ξεναγό του τον δεύτερο φύλακα του
φάρου, τον Κελευστή Γιώργο Βατούγιο. Ο Γιώργης υπηρετούσε στον φάρο του Σίγκρι στην Μυτιλήνη όταν
το εκεί παράρτηµα του Aegean DX group τον ενεργοποίησε πρό τριετίας.. Γνωρίζοντας από τότε λοιπόν ο
Γιώργος πώς γίνεται η όλη διαδικασία παρακολουθούσε
και εξηγούσε στον Σύµο µε κάθε λεπτοµέρεια.

Ο ήλιος έπεφτε µέσα στο Αιγαίο, η ώρα ήταν έξη. Η άδεια εισόδου στον φάρο έγραφε µε σαφήνεια
« α. ο Φάρος θα χρησιµοποιηθεί από την ανατολή έως την δύση του ηλίου.
β. Απαγορεύεται η παραµονή εντός του Φάρου και της ζώνης ασφαλείας αυτού µετά τη δύση
του ηλίου.»
Αφού λοιπόν ανανεώσαµε το ραντεβού µας στα ερτζιανά για την
άλλη µέρα το πρωί έδωσα QRT προς µεγάλη απογοήτευση των αµέτρητων Ιταλών πού στοιβάζονταν στα 20 µέτρα για να πάρουν το ριπόρτο
µας.
Καληνυχτίσαµε τα…παιδιά του φάρου και…
Άµεση αναχώρηση µιας και ο καθένας µπορεί να φανταστεί ποια θα
ήταν η κατάστασή µας εάν µας έπιανε το σκοτάδι πάνω στην πλαγιά
µιας και την νύχτα εάν δεν είσαι εξοικειωµένος µε µια άγνωστη διαδροµή όλα σου φαίνονται όµοια.. Άλλωστε είχαµε υποσχεθεί στον καπετάν Λευτέρη ότι το βράδυ θα τρώγαµε παρέα!
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∆έκα και µισή το βράδυ φτάνουµε στις Ράχες, στο σπίτι του καπετάνιου. Τα κορµιά µας άκαµπτα σαν
σανίδες και τα πόδια µας κούτσουρα. Χτυπάµε
και µπαίνουµε ανοίγοντας την σχεδόν πάντα ξεκλείδωτη πόρτα. Το ύφος µας περίεργο και η
έκφρασή του προσώπου µας αλλοπαρµένη. Ο
καπετάνιος καθισµένος πίσω από ένα τεράστιο
µακρύ τραπέζι είναι σχεδόν κριµένος από στοίβες βιβλίων και άλλων άναρχων…αρχείων. Μονίµως διαβάζει, ψάχνοντας να εξηγήσει τα… φιλοσοφικά και υπαρξιακά προβλήµατα του πλανήτη.
Σηκώνει τα µάτια του και µόλις αντικρίζει το χάλι µας ξεσπά στο γνωστό βραχνό γέλιο του. «
Είστε για κλάµατα» λέει συνεχίζοντας να γελάει.
Μισή ώρα αργότερα καθαροί και χαλαροί καθισµένοι µε το τζάκι στις πλάτες µας, ξεκοκαλίζουµε χωρείς τύψεις το «ασκό» κρέας
(αγριοκάτσικο) πού είχε ετοιµάσει ψητό ο ΛευSV0JW/KB2QAQ, o καπετάν Λευτέρης.
τέρης πίνοντας απ’ το µαύρο µπρούσκο της Νικαριάς. Μετά το συµπόσιο περιεργαστήκαµε τις
συλλογές του καπετάνιου και φυσικά µε καµάρι µας έδειξε και την συλλογή του από παλιούς στρατιωτικούς και ραδιοερασιτεχνικούς ασυρµάτους. Άχ εκείνο το Hallicrafter…! Στη συνέχεια άλλη µια
εκπληξούλα. Περιήγηση στό DIEGO GARCIA, µιας ατόλης που χρησιµοποιείται από το USNavy, στο νησιωτικό σύµπλεγµα των Chagos Islands µέσα από µια βιντεοκασέτα πού είχε τραβήξει σε όλα τα αξιοθέατα του νησιού ο καπετάνιος από την εποχή πού σαν πλοίαρχος του Αµερικανικού πολεµικού ναυτικού, US Navy, αλώνιζε τον Ινδικό Ωκεανό , επισκέπτονταν την ναυτική βάση
του νησιού και σαν VQ9/ΚΒ2QAQ το εκεί Radio-Club. Πού είσαι Larry να δείς!
Σύντοµα όµως η κούραση της µέρας, µας παρέλυσε και έτσι δεν αργήσαµε να παραδοθούµε…
Το πρωί της άλλης µέρας (26η Μαρτίου) µας βρίσκει να ανηφορίζουµε µε ταχύτητα αφήνοντας
πίσω µας ένα µακρύ σύννεφο σκόνης στην ορεινή αυτή τη φορά διαδροµή, την εύκολη όπως µας
είπε ο Σύµος. Πράγµατι έτσι ήταν. Η απόσταση η ίδια µά ο χωµατόδροµος ήταν λίγο καλλίτερος από
τον απελπιστικό της προηγούµενης µέρας . Και η πορεία της κατάβασης µας φάνηκε ευκολότερη
αυτή την φορά. Ξεκούραστοι καθαροί και ευδιάθετοι φτάσαµε στον φάρο. Ο Σύµος και ο Γιώργης
µας περίµεναν µιας και είχαν ευχαριστηθεί την παρέα και την κουβεντούλα της προηγούµενης! Ο
SV8CYR-Αλέκος έπιασε αµέσως δουλειά κάνοντας τους Ιάπωνες στα 15 µέτρα να… αλαλάζουν από
ενθουσιασµό!
∆εν πρόκειται να αρχίσω κάναµε εκείνον, µας φώναξε ο τάδε. Η ροή των επαφών ήταν υψηλή και επίσης µετά από
λίγο άρχισε να δουλεύει και το FT-890 ,
που εν τω µεταξύ είχαµε κατεβάσει,
άρχισε λοιπόν να δουλεύει και αυτό σε
RTTY.
Όµως για µένα όσο µεγάλο ενδιαφέρον
είχαν τα QSO και ο χειρισµός του pilleup τόσο και µεγαλύτερο ήταν και το ενδιαφέρον µου να κουβεντιάσω µε τα
παιδιά του φάρου.
Έτσι λοιπόν µε την πρώτη ευκαιρία
άφησα τον Αλέκο στο µικρόφωνο και
έπιασα και πάλι κουβεντούλα µαζί τους.
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Να διευκρινίσω ότι ο άµεσος αντικειµενικός
σκοπός µας δεν ήταν να πάµε µόνο και µόνο για να
κάνουµε το δυνατόν περισσότερες επαφές. Αυτό
ήταν παράλληλο µε µία βασική µας επιδίωξη. Να
ανοίξουµε τον δρόµο να κάνουµε την πρώτη προσέγγιση µε τους ανθρώπους του φάρου και να βάλουµε τις βάσεις για µετέπειτα δραστηριότητες από
κει. Ποιος ξέρει ίσως κάποια στιγµή να καταφέρουµε να «υιοθετήσουµε» ραδιοερασιτεχνικά τον Πάππα και να φτιάξουµε µια οµάδα υποστήριξης και φίλων του φάρου, µε πολλαπλά οφέλη για όλους µας!
Πάντως ο στόχος των 1000 QSOs πού είχαµε θέσει
πραγµατοποιήθηκε µιας και σε συνολικό διάστηµα 17 ωρρών λειτουργίας του J48A πραγµατοποιήσαµε 1135 επαφές SSB σε 6 µπάντες και 227 επαφές RTTY, στέλνοντας
για άλλη µια φορά την φωνή του Αιγαίου στα πέρατα του
κόσµου και σε σύνολο 97 χωρών DXCC.
Τριάντα και βάλε χρόνια φαροφύλακας ο Συµεών ο Πλάκας. Σηµαιοφόρος του Πολεµικού Ναυτικού. Από το Καρκινάγρι η καταγωγή του. Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια έχει υπηρετήσει στους
ποιο δύσκολους φάρους του Αρχιπελάγους.. Καστελόριζο 2 χρόνια, Σύγρι, Παραπόλα 4 χρόνια, 25
µίλια ανοιχτά στο πέλαγος ένας µόνος βράχος και µετά άλλα 25 µίλια η Φαλκονέρα. Τόπος εξορίας
µα και τόσο µοναδικός. Ιστορίες ξετυλίγονται από απλές καθηµερινές, αστείες, σοβαρές µά άλλοτε
µακάβριες και φοβερές. Πότε για έναν φαροφύλακα που δεν άντεξε και τρελάθηκε, πότε για έναν
άλλον πού βρέθηκε νεκρός µέσα στον φάρο από περιτονίτιδα, ή για τον ψαρά που τον έκοψε στη
µέση ο δυναµίτης . Κι’ άλλα, κι’ άλλα, ιστορίες µιας ολόκληρης µοναχικής σκληρής ζωής .
Τους αγαπάει ο καπετάν- Σύµος τους φάρους .Μιλάει γι’ αυτούς σαν νάνε παιδιά του. Μά πιότερο απ’ όλους αγαπάει τον Πάππα. Τον φροντίζει µε περισσή αγάπη ,τον κανακεύει τον αφουγκράζεται. ∆έκα εννιά χρόνια τώρα και πολύ σπάνια λείπει από κοντά του. Ξέρει όλα τα τερτίπια του όλες
τις παραξενιές του, τα χούγια του. Στην βάρδια του, όπως και οι άλλοι φαροφύλακες άλλωστε, κάθε
λίγο και λιγάκι ανεβοκατεβαίνει την στριφογυριστή σκάλα του πύργου για να κάνει άλλον ένα
έλεγχο, µί τυχόν καεί κάποια λάµπα .Τόσα χρόνια τώρα αυτό είναι
τα άγχος του.
Όταν πάρει την σύνταξή του σε
λίγα χρόνια, πάλι εκεί κοντά του
θάνε και θα βλέπει τα βράδια το
φανάρι να αναβοσβήνει και µε το
καΐκι του θα βάζει το δίχτυ, από
κάτω κεί στα νερά του που κρατάνε µπαρµπούνια και άλλα καθαρά.
Γιατί οι φάροι ασκούν µια περίεργη γοητεία, µια περίεργη έλξη στους φύλακες τους.
Ο Γιώργης ο Βατούγιος και αυτός από το Καρκινάγρι . Κελευστής του Πολεµικού Ναυτικού. Νέο παλικάρι ο Γιώργος έχει µπεί στην υπηρεσία εδώ και οχτώ χρόνια. Τα’ αρέσει το επάγγελµα, ήταν επιλογή του και όχι επειδή έτυχε. Πριν µερικά χρόνια υπηρετούσε στο Σίγκρι και εκεί γνωρίστηκε µε τα παιδιά από την Μυτιλήνη. Τον 8CRI-Παναγιώτη, τον 8QG-Aλέξανδρο, τον 8DTLΠαναγιώτη τον 8DCY-Παντελή και τον 8DTD-Περικλή. Στον Περικλή αναφέρετε µε ιδιαίτερη εκτίµηση µιας και αυτός ενήργησε ώστε ο ΟΤΕ να εγκαταστήσει τηλέφωνο στον φάρο µε ασύρµατη ζεύξη.
Ο Γιώργος µπολιάστηκε µε το µικρόβιο του ραδιοερασιτέχνη και ελπίζουµε µε την υποστήριξη
του Aegean DX group, σύντοµα θα είναι ένας από µας.
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Το απόγευµα έχει προχωρήσει. Ανέβηκα απ΄τη στριφογυριστή σκάλα για άλλη
µια φορά στο φανάρι για να αγναντέψω το αφρισµένο πέλαγος και να αποχαιρετίσω κάνοντας νοερά, σπονδή νηφάλια στο µεγαλείο της Φύσης.
Εδώ στα ∆υτικά της Ικαριάς η Θάλασσα δεν είναι ποτές ήσυχη. Είναι το κέντρο του Αιγαίου βλέπετε. ∆εν τόπανε στη τύχη Τσικνιά. Μονάχα πότε-πότε σα
πάει να βραδιάσει, όπως και τώρα, ο αγέρας κόβει και τότες στο βάθος του πελάγου µές στο καθαρό απογευµατινό φώς, αναδύονται, ένα-ένα, τα µακρινά
νησιά των Κυκλάδων. Μένουν όσο η εσπέρα να προχωρήσει, και ύστερα πάλι
γυρίζουν να βυθιστούν στο Αιγαίο απ’ όπου ήλθαν .Όµως στο αντικρινό βουνό
της Ικαριάς, το φώς και η κίνηση και τα χρώµατα δεν είναι τόσο εφήµερα όπως στα µακρινά νησιά
των Κυκλάδων. Όταν ο ήλιος γείρει πίσω τους περνά πολύ ώρα ώσπου να αρχίσει να σκοτεινιάζει.
Σε όλο αυτό το διάστηµα το βουνό είναι πληµµυρισµένο στο φώς. Θα µείνει κάµποση ώρα ώσπου
ν’ αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν οι σκιές. Ανεβαίνουν απ’ τα χαµηλά του βουνού, απ’ τη θάλασσα… αργά και επίσηµα, και σκεπάζουν ολάκερο τον κάβο µε τη σιωπή τους…
Είναι τότε που έρχεται η ώρα του φαναριού…
Το παρά πάνω κείµενο είναι αφιερωµένο στους ανθρώπους που µε κατάθεση ψυχής κρατάνε τα φανάρια ζωντανά.
Είναι αφιερωµένο στα…

Ο Σύµος οΠλάκας και ο Γιώργης ο Βατούγιος,
και στη µέση το J48A. Τα Παιδιά του Φάρου…

ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ.

Κλείνοντας αυτό το οδοιπορικό στην Ικαρία, εµείς τα µέλη του
Aegean DX group, SV8CYR-Αλέξανδρος Καρπαθίου και
SV8CYV-Βασίλειος Τζανέλλης, αισθανόµαστε την ανάγκη να
ευχαριστήσουµε θερµά,

Τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Φάρων του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού, Αρχιπλοίαρχο κύριο Σ. Σουβαλιώτη.
Τον ∆ιευθυντή της ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων κύριο Π. Ιωαννίδη και
την υπεύθυνη του τµήµατος χορήγησης αδειών κυρία Γ. Μπαρδάκα του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, για την άµεση αδειοδότηση των σχετικών αιτηµάτων µας για ενεργοποίηση της Νήσου Ικαρίας για το Greek Islands On the Air. G.I.O.T.A. και του Φάρου ΚΤ 532/010 του ακρωτηρίου Πάππας.
Τον αγαπητό φίλο Λευτέρη Κανάγιο SV0JW/KB2QAQ, για την ανεκτίµητη βοήθειά του στον
σχεδιασµό, την αδειοδότιση και την πραγµατοποίηση του όλου εγχειρήµατος, όπως επίσης για την
ζεστή του φιλοξενία.
Τον εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ραχών Ικαρίας, κύριο Κωνσταντίνο
Πούλο, για την επίσκεψή του στο φανάρι, την παρέα του και το ενδιαφέρον του για τους ραδιοερασιτέχνες.
Τον Κελευστή του Πολεµικού Ναυτικού της Υπηρεσίας Φάρων, κύριο Γεώργιο Βατούγιο, για
την βοήθειά του και το ενδιαφέρον του.
Τέλος ένα µεγάλο ευχαριστώ στον υπεύθυνο του Φάρου Πάππα, σηµαιοφόρο του Πολεµικού
Ναυτικού, της Υπηρεσίας Φάρων, κύριο Συµεών Πλάκα, για την ειλικρινή φιλοξενία του και βοήθειά
του, όπως επίσης για το… υπέροχο κοκκινιστό του και τον ξεχωριστά µυρωδάτο καφέ του…
Βασίλειος Α. Τζανέλλης.
ΣΑΜΟΣ

SV8CYV

sv8cyv@operamail.com

Σηµείωση: Ο χαρακτηρισµός Ι.Ο.Τ.Α. για το GREEK Islands On The Air– G.I.O.T.A., AWARD PROGRAM, χρησιµοποιείται κατόπιν εγκρίσεως από τήν I.O.T.A. Committee του Radio Society of Great Britain. Στον Φάρο Πάππα γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία «Το φώς πού
χάνετε», µε πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ηθοποιοί και υλικά είχαν µεταφερθεί µε ελικόπτερο.
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Λίγα λόγια σταράτα και… καθόλου ραδιοερασιτεχνικά!!!
Συνιστάτε η αποφυγή του παρά κάτω αναγνώσµατος από τους καθαρόαιµους ραδιοερασιτέχνες…
Ο επί των εξωτερικών υπουργός µας συνοµιλούσε στην Άγκυρα και να τα σφιχταγκαλιάσµατα, και τα
σάλια µε τους Ερντογάν – Γκιούλ… και εδώ στη γειτονιά µας και στα Ίµια λίγο παρά κάτω, την ίδια στιγµή,
σουρωτήρι ο ουρανός του Αιγαίου από τα µαχητικά της «φίλης και γείτονος» και µες του Αιγαίου τα νερά οι
ακταιωροί κάνουν πιρουέτες και ο τσαµπουκάς πάει σύννεφο. Οι τούρκοι µας ζητάν και τα ρέστα γιατί κάναµε
παραβιάσεις των χωρικών τους υδάτων!!!
Ο γηραιός µας υπουργός δεν έκανε το λάθος να αποχωρίσει…Το µεγάλο λάθος το είχανε κάνει, αυτός και
οι άλλοι, µερικούς µήνες πριν όταν επέτρεπαν στη γείτονα να πάρει ηµεροµηνία ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
χωρίς ούτε µια τόση δα απαίτηση από µέρους µας,, δώσαµε την συγκατάθεσή µας,, παραιτηθήκαµε της δύναµης πού είχαµε χωρίς να θέσουµε ούτε έναν τόσο δα όρο!!!
Την πρόθεση άρσης του Casus Belli προσπάθησε να θέσει ψελλίζοντας ο πρόεδρος του τουρκικού
«κοινοβουλίου» και δεν πρόφτασαν να σβήσουν τα πυροτεχνήµατα των αθηναϊκών εφηµερο φυλλάδων για
«περίοδο ειρήνης στο Αιγαίο» και οι νατο γαλουχηµένοι τούρκοι καραβανάδες τον έκαναν και τα µάζεψε άρονάρον. Το δε χουνέρι µας τόχαν έτοιµο οι
« φίλοι, γείτονες και σύντοµα εταίροι µας» µέλλοντες ευρωπαίοι
και µε την δικιά µας βούλα και επιµονή !!!
Λοιπόν παλικάρια, ο εξ Ανατολών Κίνδυνος όχι µόνο υπαρκτός εξακολουθεί να είναι αλλά και µέγας και
κραταιός και µη µασάτε τα περί αδελφοσύνης ειρήνης και άλλα αδελφίστικα πού µας σερβίρουν οι διάφοροι
µπουκωµένοι και προσκυνηµένοι. (σε ποιους προσκυνηµένοι και από ποιους µπουκωµένοι ξέρετε ; Ε για σκεφτείτε λίγο, και µη µου πείτε από τους αµερικανούς, γιατί και αυτοί στην ίδια γλίστρα µε εµάς τσουλάνε, χά και
αυτοί προσκυνηµένοι και φυσικά µπουκωµένοι, είναι.)
Και από κοντά να και το τριπλό φτύσιµο από τον µέγα καγκελάριο της ξανθής φυλής. Τρεις φορές µέσα
σε δυό λεπτά το είπε κατάµουτρα στον Έλληνα φιλοξενούµενό του. Macedonia µία, Macedonia δύο, Macedonia
τρεις και το όνοµα κατοχυρώθηκε στη FYROM.
Και από κοντά η σιδερά γερµανίδα κοινοτική επίτροπος, «δεν µε ενδιαφέρει η γνώµη των Ελλήνων, η
FYROM έχει όνοµα και αυτό είναι Macedonia» Αυτά λοιπόν αδέρφια από την, «ευρωπαικήν ένωσην εις την οποίαν ανοίκοµεν»!!!
Να το θυµόσαστε ότι θα κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας, όπως και µε την Τουρκία να γίνουν και τα
Σκόπια (ή να γράφω Macedonia να το συνηθίζουµε;) οµότιµοι εν τη Ευρώπη εταίροι µας… Να θυµηθείτε τότε
και κάτι άλλο, και το γράφω για να µείνει, ότι θα βάλουµε την υπογραφή µας σε σύµφωνα πού θα µας απαγορεύουν ( ΝΑΙ σε ΕΜΑΣ) να χρησιµοποιούµε επίσηµα την ονοµασία Μακεδονία. Να δείτε πού τότε δεν θα αργήσει να µετονοµαστεί… το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ή οι Περιφέρειες Ανατολικής και ∆υτικής Μακεδονίας σε κάτι σαν Βορείου Ελλάδας ή κάτι ακόµη ποιο χλιαρό. Ε αν είµαστε τυχεροί µπορεί να καταφέρουµε να
µην αλλάξει το όνοµα του «Μακεδονικού Χαλβά», και να γιορτάσουµε διαδηλώνοντας άλλη µία νίκη της περήφανης και αδέσµευτης εξωτερικής πολιτικής µας!!!
Αλλά µην νοµίζετε ότι µ’ αυτά τελειώσαµε και µπορούµε να βολευτούµε και πάλι στη χλιδή της πιστωτικής µας κάρτας, του καταναλωτικού δανείου, και του πακτωλού των αγαθών µε δώσεις.. Έχουµε κι άλλα…
έρχεται το Κοσσυφοπέδιο (εάν νοµίζετε ότι δεν µας αφορά πλανάστε πλάνη οικτρά), έρχεται ∆υτική Θράκη,
έρχεται Τσαµουριά, έρχεται ∆ηµοκρατία της Ιωνίας (τι είναι αυτό; Χά!) Σιγά σιγά απ’ όλα έχει ο µπακτσές.
Όµως µη µου στεναχωριέστε. Fame Story θάχουµε και µπουζουκοµάγαζα και τσιφτετέλια θα µας επιτρέπουν να
χορεύουµε και το καινούριο µοντέλο κινητού που θα βγάλει η Μουγγαφόν θα µπορούµε να αγοράσουµε µε τις
πιστωτικές κάρτες πού µάτσο θάχουµε.
Θα µπορούµε γιατί Αυτοί θα µας το επιτρέπουν!!!
Ίσως και µεγάλες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη να κάνουµε και πάλι, εµείς ο χωρίς στοιχειώδη µνήµη λαός.
Θα µπορούµε γιατί αυτοί θα µας το επιτρέπουν…
Και µη χειρότερα… µόνο που κοντεύουν νάρθουν κι΄αυτά. Μη νοµίσετε όµως ότι είναι ότι διαβάσατε
παρά πάνω, είναι άλλα πού σας τα φιλάω για µια άλλη φορά.!!!
73! SV8CYV Βασίλης.

Που είναι λοιπόν η ελπίδα;

Αγαπητέ 2Μδη άς τα εκλάβεις αυτά σαν αργοπορηµένη απάντηση στις απόψεις σου που τόσο µε
προβληµάτισαν, µόνο που δεν άντεξα στον πειρασµό και δηµοσιοποίησα αυτή µου την απάντηση.
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*P3Express: Η Amsat-DL δηµιούργησε νέο «λογότυπο» για τον P3E,
όπου φαίνεται µε αρκετές λεπτοµέρειες και η εικόνα του δορυφόρου.
Ανακοινώθηκαν επίσης λεπτοµέρειες σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δορυφόρου. ‘Εχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι πολλαπλοί συνδυασµοί µεταξύ UpLinks-DownLinks, που υποστηρίζει ο δορυφόρος
αυτός. Συµπεριλαµβάνεται ακόµα και το MODE-A, δηλαδή ο Ρ3Ε
θ’ακούγεται και στα 10µ. (αν ενεργοποιηθεί βέβαια το Mode αυτό),
θυµίζοντας τις παλιές καλές εποχές µε τους ρωσικούς Sputnik (RS10,12 κλπ) ! Φυσικά, µη νοµίσει κανείς ότι ο δορυφόρος θα είναι
«ρετρό», λόγω Mode-Α, διότι αν κοιτάξετε προσεκτικά την εικόνα του,
θα παρατηρήσετε ότι έχει 3-4 παραβολικά κάτοπτρα τοποθετηµένα
στην κορυφή του, κάτι που ασφαλώς παραπέµπει στους …GHz !
Πάντως απ’ότι διαφαίνεται, κύριο µέληµα έχουν οι Γερµανοί να δραστηριοποιήσουν τα δηµοφιλή SatelliteModes, όπως είναι το U-V (παλαιό Mode-B),
έτσι ώστε να επανέλθει η πλειοψηφία των
ερασιτεχνών στους δορυφόρους µε τις υπάρχουσες σε αυτούς εγκαταστάσεις από
τους δηµοφιλείς ΑΟ-10 & ΑΟ-13, αλλά επίσης να χρησιµοποιηθούν και οι εξοπλισµοί
που πολλοί ερασιτέχνες είχαν προµηθευτεί
για τον ΑΟ-40 (1,2 & 2,4 GHZ) και ουσιαστικά, ελάχιστα χρησιµοποίησαν.
Κυκλοφόρησαν και τα πρώτα ενδεικτικά
Keplerians για τον P3E ! Μπορείτε να τα
“κατεβάσετε” από την Amsat-DL, ώστε να
πάρετε µια ιδέα της τροχιάς που θ’ακολουθεί
ο δορυφόρος. Αν και έχει πολύ µικρότερο
απόγειο από τον ΑΟ-40, δηλ. φθάνει περί τα
36.000 Km έναντι 60.000 Km του ΑΟ-40
αντίστοιχα, εν τούτοις ο λοβός του καλύπτει
ακριβώς τον µισό πλανήτη, όπως είναι αναµενόµενο από έναν δορυφόρο «Υψηλής τροχιάς» (ΗΕΟ). Και φυσικά, µε µια τέτοια «γιγάντια» πατηµασιά
(footprint), κάνεις οποιοδήποτε DX-σταθµό µέσω του δορυφόρου!
Η παραπάνω εικόνα άλλωστε, αξίζει «όσο χίλιες λέξεις»… ο λοβός του δορυφόρου Ρ3Ε στην συγκεκριµένη θέση καλύπτει Ευρώπη, Αφρική, ολόκληρο τον Ατλαντικό, την Αµερικανική ‘Ήπειρο αλλά και… ολίγον από Ανταρκτική ! Υποµονή λίγους ακόµα µήνες λοιπόν. Μάλιστα, λόγω του ότι διανύουµε περίοδο µε πολύ χαµηλή ηλιακή δραστηριότητα, ο δορυφόρος θα αποτελεί καθηµερινή διέξοδο για µακρινά DX, ανεξάρτητα από το
αν θα είναι καλή ή κακή η διάδοση στα HF.
Κάτι τελευταίο για τον Ρ3Ε: η προσπάθεια αυτή είναι πολυδάπανη… βασίζεται σε εθελοντές, χορηγούς, δωρεές κλπ. Αλλά η βασική πηγή εσόδων είµαστε εµείς οι ραδιοερασιτέχνες. Όσοι λοιπόν νοµίζετε ότι 10 ή 20 EU
δεν θα σας λείψουν και θέλετε να βοηθήσετε οικονοµικά την προσπάθεια, µπορείτε να επισκεφθείτε το site της
AMSAT-DL όπου υπάρχει ειδική σελίδα, στην οποία µπορείτε να καταθέσετε τον «οβολό» σας. Υπάρχει άµεση
ανάγκη οικονοµικής ενίσχυσης της προσπάθειας, διότι το «ταµείον είναι µείον»!
PCSAT2: Νέος δορυφόρος τύπου PCSAT είναι έτοιµος για εκτόξευση. Προς υπενθύµισή σας, είχαµε αναφερθεί
και παλαιότερα στην κατηγορία αυτή, η οποία είναι υπό την αρωγή του WB4APR, Bob Bruninga (δηµιουργού
του APRS) και του Πολεµικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Πάντως το νέο
αυτό κατασκεύασµα που ακούει στο όνοµα PCSAT-2, δεν είναι
ακριβώς δορυφόρος µε την µορφή που όλοι ξέρουµε, αλλά κάτι που
µοιάζει µε …ταξιδιωτική βαλίτσα, µέσα στην οποία έχουν τοποθετήσει
όλα τα κυκλώµατα. Μάλιστα, το πλέον ενδιαφέρον είναι ότι το
σύστηµα αυτό, δεν θα διαγράφει αυτόνοµη τροχιά, αλλά θα
προσαρτηθεί σε κάποιον βραχίονα του ISS, κοντά στα ηλιακά
στοιχεία του διαστηµικού σταθµού. Επίσης υπάρχουν και κάποιες
διαφοροποιήσεις στα Uplink/DownLinks, συγκεκριµένα το DownLink
θα µεταφερθεί µόνιµα στα UHF, έτσι ώστε να µην υπάρχει
παρενόχληση στις συχνότητες που χρησιµοποιεί ο ISS (ARISS) στα
VHF.
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O PCSAT2 θα υποστηρίζει:
1)APRS UI Digi που θα βοηθήσει την αποσυµφόρηση του ISS PMS (Personal Mail
System)
2) Αναµεταδότη PSK31, µε δυνατότητα πολλαπλής χρήσης (multi-user), ώστε να
βοηθήσει τα σχολικά προγράµµατα επικοινωνίας ARISS.
3)Επαναλήπτη φωνής (FM- Full Duplex), για την επικοινωνία του πληρώµατος επίσης µε τα σχολικά προγράµµατα επικοινωνίας του προγράµµατος ARISS.
4)Τηλεµετρία
Το project αυτό είναι συνδεδεµένο µε το υπό εκτόξευση διαστηµικό λεωφορείο και είναι
ήδη στην πλατφόρµα του Space
Shuttle. Ως γνωστόν, µετά το τελευταίο τραγικό ατύχηµα,
οι διαστηµικές πτήσεις έχουν διακοπεί για να επανασχεδιασθούν τµήµατα του διαστηµικού λεωφορείου, που θεωρήθηκαν υπεύθυνα για την τραγωδία. Πράγµατι τον Απρίλιο,
στο διαστηµικό κέντρο Kennedy ολοκλήρωσαν επιτυχώς το
πλέον βασικό βήµα για την επιστροφή του διαστηµικού
λεωφορείου στις πτήσεις. Η κρίσιµη δοκιµή, από την οποία εξαρτιόταν η επιστροφή ή όχι του λεωφορείου, αφορούσε κυρίως την νέα εξωτερική δεξαµενή. Την 14η Απριλίου 2005, έγινε 11ώρη δοκιµή του σκάφους µε την νέα
εξωτερική ενσωµατωµένη δεξαµενή. Επίσης δοκιµάσθηκε
και το κύριο σύστηµα προώθησης, έτσι ώστε ν’αποκτηθεί εµπειρία στην νέα σχεδίαση και να εξοικειωθούν τα
πληρώµατα και οι τεχνικοί µε τα νέα συστήµατα. Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, αναµένεται επιστροφή του
λεωφορείου στις διαστηµικές πτήσεις τον Μάιο.
*Keplerians: στο προηγούµενο τεύχος αναφερθήκαµε στην απαγόρευση διανοµής των Kepls και τη σχετική
ιστορία που ακολούθησε, µνηµονεύοντας ότι στο τέλος Μαρτίου η Amsat έλαβε άδεια επαναδιανοµής των 2Li
Kepls στους συνδροµητές του Amsat-BB. Πολλοί αναρωτήθηκαν, αν το νέο αυτό Status επέτρεπε την εν συνεχεία διανοµή των Kepls µεταξύ των ραδιοερασιτεχνών ή αν η λήψη τους από το Amsat-BB ήταν σε προσωπικό
επίπεδο και δεν επιτρεπόταν η περαιτέρω διανοµή τους. Οµολογουµένως η κατάσταση δεν ήταν ξεκαθαρισµένη. Τα "∆ορυφορικά νέα" σας είχαν συµβουλέψει να αποφύγετε την αναδιανοµή, µέχρις ότου αποσαφηνισθεί
η κατάσταση.
Πράγµατι, το θέµα ξεκαθάρισε το 1ο δεκαήµερο του Απρίλη. Μετά από εκατοντάδες Emails που δέχθηκε η Amsat, η ερώτηση αν επιτρέπεται η ανα-διανοµή των Kepls µεταξύ των ραδιοερασιτεχνών τέθηκε από την Amsat
στην AFSPC (Air Force Space Command). Η τελευταία, δια στόµατος του αντισυνταγµατάρχη David Maloney
απάντησε "αυτολεξεί": "The short answer is yes. The long answer is redistribution or Space-track TLEs in the
AMSAT format is a part of our prior approval for redistribution.[i.e. AMSAT's CFE RDR001 approval for istribution]" Τελικά φίλοι µου, απ' ότι καταλάβατε, πολλή "σκόνη" σηκώθηκε µάλλον χωρίς αιτία! Όµως, «τέλος
καλό, όλα καλά».
*ESA (European Space Agency): η χώρα µας, από
τις 22 Μαρτίου είναι πλέον και επίσηµα το 17ο µέλος
του «Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος» .
Πρόκειται σίγουρα για σηµαντικό γεγονός, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ESA είναι ο πλέον ενεργός οργανισµός
που δραστηριοποιείται στις διαστηµικές εφαρµογές την περίοδο αυτή, µετά την NASA. Η ESA έχει συµπληρώσει
30 χρόνια λειτουργίας και ήταν η 3η κατά σειρά (µετά τις ΗΠΑ, Ρωσσία) που διέθετε δικό της πύραυλο-φορέα,
κάτι το οποίο της έδωσε σηµαντικό τεχνολογικό προβάδισµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι µετά το 2007, η Ρωσσία
θα εκτοξεύει τον ρωσσικό πύραυλο Σογιούζ από την Γαλλική Γουιάνα, µετά την συµφωνία που υπέγραψε µε
την ESA !
Η ESA είναι ανεξάρτητος οργανισµός και η διοικητική έδρα της βρίσκεται στο Παρίσι. Η δραστηριότητά της σήµερα έχει εξαπλωθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. στην Κολωνία της Γερµανίας υπάρχει το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Αστροναυτών (EAC), στο Ντάρµσταντ το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιαστηµικών Επιχειρήσεων (ESOC), στο
Φρασκάτι της Ιταλίας το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ιαστηµικών Ερευνών (ESRIN), στο Νόρτβικ της Ολλανδίας το
Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιαστηµικής έρευνας (ESTEC) κλπ. και βέβαια η περίφηµη βάση εκτόξευσης, στο Κουρού
της Γαλλικής Γουιάνας.
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Η γεωγραφική θέση της βάσης εκτόξευσης, αποτελεί ιδανικό σηµείο για τοποθέτηση δορυφόρων σε τροχιά.
Απαιτούνται ελάχιστες διορθώσεις µετά την εκτόξευση, καθότι είναι κοντά στον Ισηµερινό της Γης. Έτσι, οι πύραυλοι επωφελούνται περισσότερο από την φυγόκεντρο δύναµη που αναπτύσσεται, ενισχύοντας την επιτάχυνσή τους κατά 460m/sec. Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει οικονοµία σε καύσιµα και επιµήκυνση του χρόνου λειτουργίας του δορυφόρου. Ο πύραυλος-φορέας Ariane που χρησιµοποιεί η ESA για την προώθηση φορτίων στο
διάστηµα, επανασχεδιάσθηκε και από τον Φεβρουάριο του 2005 η ESA στηρίζεται σε βελτιωµένο προωθητήρα,
Αυτό ήταν απόλυτα αναγκαίο, δεδοπου έχει πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες και ονοµάζεται Ariane 5 ECA.
µένου ότι το πρόγραµµα της ESA είναι από τα πλέον φιλόδοξα για τα προσεχή έτη, όπου εκτός των άλλων έχει
προγραµµατισθεί και η αποστολή δορυφόρου στον πλανήτη Άρη, το 2007. Κλείνοντας, γνωρίζετε ότι τo
όνοµα Ariane που έχει δοθεί στον Ευρωπαϊκό πύραυλο, είναι η γαλλική ονοµασία της Αριάδνης, η οποία µε το
µίτο βοήθησε τον Θησέα να βγει από τον Λαβύρινθο?
*HamSat: Στις 13 Απριλίου 2005, το Convoy µε τον πύραυλο-φορέα και όλα τα σχετικά παρελκόµενα, ξεκίνησε από την Bangalore για το τελικό προορισµό του, την πλατφόρµα εκτόξευσης. Η απόσταση αυτή είναι περίπου 350 km.
Τρεις ηµέρες πριν, στις 10 Απριλίου, η Amsat-India είχε δώσει στην δηµοσιότητα τις πρώτες λεπτοµέρειες για
τον υπό εκτόξευση δορυφόρο HamSat, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχατε διαβάσει «αποκλειστικά»
στο 5-9. Πράγµατι το τροχιακό ύψος θα είναι 620Km, η δε περιφορά του θα έχει διάρκεια 97.5 mins περίπου.
Θα διαθέτει 2 Transponders, αµφότερα Mode U-V / 1Watt, που έχουν
τους Ολλανδούς αντίστοιχα. Οι συχνότητες λειτουργίας θα είναι:

κατασκευαστεί από την Amsat-India και

Indian transponder:
Uplink : 435.225MHz to 435.275MHz LSB/CW
Downlink: 145.875MHz to 145.925MHz USB/CW
Beacon : 145.940MHz συνεχόµενο φέρον
Dutch transponder:
Uplink : 435.225MHz to 435.275MHz LSB/CW
Downlink: 145.875MHz to 145.925MHz USB/CW
Beacon : 145.860MHz 12WPM CW

Η ισχύς που απαιτείται από τους επίγειους σταθµούς στο UpLink, δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα 100 W ERP, δηλ . ο
δορυφόρος θα είναι εύκολα προσβάσιµος από επίγειους σταθµούς µε
χαµηλή ισχύ και περιορισµένα κεραιοσυστήµατα.
Την 30η Απριλίου ανακοινώθηκε επίσηµα ότι η ηµεροµηνία εκτόξευσης ορίσθηκε για την 5η Μαΐου 2005, ώρα 10.22.
Ο πύραυλος που βλέπετε στην σχετική εικόνα, είχε τοποθετηθεί
στην νέα εξέδρα εκτόξευσης, την οποία οι Ινδοί χαρακτήριζαν σαν
«έργο τέχνης». Αν και δεν είµαι ειδικός στο θέµα, εν τούτοις και ο
πλέον αδαής οφείλει να οµολογήσει ότι πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό κατασκεύασµα! Στην συνέχεια, οι Ινδοί απόλυτα συνεπείς
στο «ραντεβού» τους, εκτόξευσαν τον πύραυλο-φορέα το πρωί της
5ης Μαΐου και όλα εξελίχθησαν οµαλά, θέτοντας τους δορυφόρους
Cartosat-1 και HamSat σε τροχιά. Αν και Ασιάτες λοιπόν, οι Ινδοί
µας θύµισαν «ελβετικό ρολόι»!
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Η διεθνής ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, άρχισε (επιτέλους) να στέλνει συγχαρητήρια Emails για την επιτυχή
εκτόξευση του δορυφόρου HamSat, αδηµονώντας πλέον να ακούσει το Beacon του νέου δορυφόρου στα 2µ!
Εν τω µεταξύ, τα πρώτα νέα από την ISRO υπήρξαν άκρως ενθαρρυντικά… κανένα απολύτως πρόβληµα δεν
παρουσιάστηκε και οι 2 δορυφόροι τέθηκαν κανονικότατα στις τροχιές τους. Ο HamSat, που κυρίως µας ενδιαφέρει, είχε αρχικά Spin-rate 1,5RPM και οι πρώτες ενδείξεις ήταν ότι η εξέλιξη δεν θα µπορούσε να είναι καλύτερη… η CPU, τα ηλιακά στοιχεία και οι µπαταρίες ήταν απολύτως εντάξει. Σύµφωνα µε τα όσα είπε ο PE1RAH,
περίµεναν πλέον να σταθεροποιηθεί τις επόµενες µέρες το spin-rate του δορυφόρου περίπου στις 4 RPM, οπότε
θ’ αρχίσει να εκπέµπει το Beacon του δορυφόρου και θα δηµοσιοποιηθούν βέβαια και τα ακριβή Keplerians από
την Amsat India.
Αυτά ήταν τα τελευταία νέα που λάβαµε µέχρι το βράδυ της 5ης Μαΐου. Καθυστέρησε µάλιστα για τον λόγο αυτόν το 5-9 την έκδοσή του, ώστε να συµπεριλάβουµε τα ευχάριστα νέα για το νέο δορυφόρο στο παρόν τεύχος. ‘Όµως, λίγο πριν στείλω το άρθρο το πρωί της 6ης Μαΐου, έλαβα τα πρώτα επίσηµα Keplerians του δορυφόρου. Μετά την ενηµέρωση του προγράµµατος Satellite-tracking δεν άντεξα στον πειρασµό… άνοιξα τον δέκτη για να κάνω ακρόαση στις συχνότητες DownLinks του HamSat και…. κατά την διέλευση Νο#17 (09.4509.56), έµεινα έκπληκτος µπροστά στον δέκτη µου όταν άρχισα ν’ακούω συνοµιλίες ! Το σήµα από τον HamSat πανίσχυρο ! Τα πρώτα διακριτικά που ακούστηκαν:
DK1WN, HA2RD, PE1ITR ! 59 S Units όλοι, γύρω στο 145.900 USB, το audio άψογο !
Τα καλά νέα λοιπόν συνεχίζονται… o Ινδικός δορυφόρος HamSat γι΄ακόµη µία φορά µας εξέπληξε ευχάριστα, εκεί που κανείς δεν το περίµενε… όµως το άρθρο που έχετε στα χέρια σας τώρα, έπρεπε να πάει στον
SV5BYR…ο οποίος απείλησε να µε … απολύσει από το 5-9, διότι όπως είπε - καθυστερώ το περιοδικό
«παίζοντας» µε τους δορυφόρους (Hi Hi)!!!
Νοµίζω όµως, ότι άξιζε η καθυστέρηση, δορυφόροι δεν εκτοξεύονται κάθε µέρα και είναι ένα ιδιαίτερο πάντα
γεγονός… όµως, περισσότερες λεπτοµέρειες θα διαβάσετε στο τεύχος Ιουνίου.
«Μείνετε συντονισµένοι» στο 5-9 Report !

73, Μάκης

SV1BSX

Το καλοκαίρι είναι κοντά και η περίοδος των του Sporadic-E έχει ήδη αρχίσει.
Οι φίλοι των VHF πάντα ήθελαν µια ενηµέρωση για το τι "τρέχει" στις µπάντες
των 6m και 2m για να µην χάνουν τίποτε από τα µικρά ανοίγµατα της διάδοσης που προσφέρουν µεγάλες Ραδιοερασιτεχνικές συγκινήσεις. Ακόµη και για
τα βραχέα το βοήθηµα του DX Cluster είναι απαραίτητο για τους "κυνηγούς"
του καινούργιου και του σπάνιου. Ψάχνοντας λύση για την πρόσβαση στο DX
Cluster - εν' 'όψη και του Aegean VHF Contest- από τις βουνοκορφές βρήκαµε στο διαδίκτυο δύο WAP sites που υποστηρίζουν το απαραίτητο αυτό εργαλείο στα κινητά µας εφόσον έχουµε ενεργοποιήσει την υπηρεσία WAP και το
κινητό µας υποστηρίζει περιήγηση σε αυτό το πρωτόκολλο. Αυτό που πρέπει
να κάνετε εκτός από την ενεργοποίηση του WAP είναι να πληκτρολογήσετε
την διεύθυνση http://dxc.andys.ru/wap/ ή http://wap.hfradio.org
και από το µενού που θα παρουσιαστεί να κάνετε τις επιλογές σας.
Η χρέωση στο WAP εξαρτάτε από το µέγεθος των δεδοµένων που κατεβάζετε
και ανεβάζετε αλλά επειδή στην περίπτωση µας είναι µόνο κείµενο (ΤΕΧΤ)
είναι το ελάχιστο δυνατό. Ενηµερωθείτε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην οποία είστε συνδροµητής
για το κόστος ανά ΚΒ για να είστε σίγουροι τι πληρώνετε αν και όπως είπαµε το κόστος είναι αρκετά φτηνό.
Καλή επιτυχία και καλά DX !!!

SV5BYR
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Αφού τελείωσε, ο φάρος του Μεγάλου
Εµβόλου, στόχος της Οµάδας Ραδιοερασιτεχνών ήταν µετά ο Ραδιοφάρος στο
∆έλτα του Αξιού.
Με την είσοδο της νέας χρονιάς
έγιναν τα σχετικά έγραφα για την έκδοση
της άδειας µας. Έτσι είχαµε αρκετό χρόνο για να προετοιµαστούµε. Βέβαια περίµενα µε να στρώσει κάπως και ο καιρός
για να είναι εφικτή η προσέγγιση µας στο
σχετικό σηµείο διότι τους χειµερινούς
µήνες η προσεγγίσει θέλει και άλλα µέσα
που δεν διαθέτουµε… όπως κάποιο αµφίβιο όχηµα η κάτι τέτοιο… που τελικά αποδεικτικέ ότι διαθέτουµε τουλάχιστον
τέσσερα πέντε, όπως θα διαβάσετε και
πάρα κάτω.
Αφού έγιναν δύο αναγνωριστικές προσεγγίσεις στο χώρο του ραδιοφάρου και είδαµε τι θα χρειαζόµασταν και ότι ήµασταν απαλλαγµένοι από Killer Transformer, όπως είχαµε προβλήµατα στους δυο
άλλους φάρους µε αρκετό θόρυβο.
Έγιναν οι ετοιµασίες και όλοι µας µε αγωνιά περιµέναµε να έρθει το πέρας του χρόνου για να
ξεκινήσει η εκδήλωση µας. Ο χρόνος κύλησε και στο πρωί στις 16 Απριλίου συγκέντρωση στην
TARG 06:00 για αναχώρηση στο Ραδιοφάρο.
Η πρώτη οµάδα µε τα εφόδια τους ασυρµάτους τις κεραίες και τις γεννήτριες µε πέντε οχήµατα ξεκίνησε για το Ραδιοφάρο. Μετά από ταξίδι περίπου µιας ώρας φτάσαµε στο Ραδιοφάρο που είναι δίπλα
στο νησί της Αφροδίτης. Η πρώτη οµάδα απαρτίζονταν από τους πιο πάνω εικονιζόµενους , όπως ο
γράφων SV2AYT – Νίκος, ο SV2HNU o Χρήστος, ο SV2BWC – ∆ηµήτρης, ο SV2JJE – Γεώργιος και
ένας ακροατής βραχέων και υποψήφιος ραδιοερασιτέχνης ο SV2-006 – Σάκης.
Σε λίγο κατέφθασε και ο φαροφύλακας ο οποίος µας άνοιξε το φάρο και µας ξενάγησε σ’ αυτόν. Μετά ο πρόεδρος της TARG εκτέλεσε χρέη σηµαιοφόρου και έγινε έπαρση της σηµαίας. Από
την στιγµή αυτή και µετά ακολούθησε ένας οργασµός κινήσεων για το στήσιµο των κεραιών και των
σταθµών. Ο πρώτος σταθµός είχε δύο κεραίες µια κάθετη 17 µέτρα ύψος για όλες τις µπάντες από
τους 14 MHz και πάνω της την MA5V προσφορά του DR electronics και ένα µονόπολο οριζόντιο, καθώς µια DIAMOND X-510
για επικοινωνίες τοπικές στα VHF & UHF. Αφού στήθηκε ο πρώτος σταθµός και άρχισε
να εργάζεται , άρχισε να στήνεται και ο δεύτερος.
Ο δεύτερος είχε την πολυτέλεια εναλλαγής µεταξύ πιο πολλών κεραιών από
monobander κάθετες, συντονισµένα δίπολα,
µονόπολα , και beam. Τον δεύτερο σταθµό
χειρίστηκε ο SV2BWC και έκανε και SSTV,
στέλνοντας φωτογραφίες από τον φάρο, την
Θεσσαλονίκη και την οµάδα καθώς λάβαµε
και παρά πολλές εικόνες απ’ όλο τον κόσµο.
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Τα Qso συνεχίζονταν, όταν έφθασαν και άλλοι συνάδελφοι
από την οµάδα. Οπότε ένα τµήµα από αυτούς ασχολήθηκε
µε την επιχείρηση – κατεδάφιση – πήραν φωτιά τα κάρβουνα .
Έτσι τα Qso συνεχίστηκαν µέχρι το βράδυ αργά που έγιναν
και οι αλλαγές στις βάρδιες των χειριστών. Τελικά διανυκτέρευσαν ο SV2AYT & ο SV2BWC . Όσο για την καντίνα της
εκδήλωσης µέχρι το πρωί είχε ο Σάκης. Το πρωί της Κυριακής νέο κύµα συναδέλφων µας επισκέφθηκαν, αρκετοί δεν
µπορώ να θυµηθώ τα διακριτικά όλων πάντως, µέχρι από
την δράµα ήρθαν συνάδελφοι από την τοπική λέσχη εκεί.
Τα Qso συνεχίζονταν µέχρι που o γνωστός πλέον συνάδελφος µας και των ευχαριστούµε, άρχισε να πατάει, όταν
ήταν να ακούσουµε για να µην µπορούµε να κάνουµε Qso.
Εδώ αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την ΕΕΤΤ, η
οποία έδειξε κατανόηση στο θέµα µας αλλά πλην δεν εργάζεται Σαββατοκύριακα. Έτσι και εµείς επιδοθήκαµε σε κατεδάφιση διότι επισκέπτης που ήρθε και έφυγε νηστικός,
όπως δήλωνε µετά στο R5 του Πηλίου, µας πήραν τηλέφωνο άλλοι συνάδελφοι να τον ακούσουµε, κόντευε να φάει
και την ψησταριά και τέλος! Ευτυχώς! άφησε να φάµε κάτι και εµείς, µόλις άκουσε ότι έρχεται
άλλος συνάδελφος και έφυγε.
Έτσι συνεχίστηκαν µετά τα Qso µέχρι αργά το
απόγευµα που άρχισε να χαλάει ο καιρός. Είχαµε
µείνει ο SV2BWC,ο SV2AYT, ο SV2JJE και ο
SW2HNL.
Αρχίσαµε να µαζεύουµε όσο πιο
γρήγορα µπορούσαµε, όταν τελειώσαµε και µπήκαµε στ’ αυτοκίνητα για αναχώρηση ήρθε η µεγάλη έκπληξη δεν υπήρχε δρόµος. Το ανάχωµα
ήταν γύρω στους 40 πόντους κάτω από την θάλασσα.
Εδώ τώρα τι κάνουµε; Έτσι πήραµε την µεγάλη
απόφαση µπήκαµε στην θάλασσα και καταφέραµε
να περάσουµε απέναντι µια διαδροµή 250 µέτρων
κάνοντας τα αυτοκίνητα αµφίβια.
Το γέλιο έπεσε όταν προχωρούσαµε µέσα στην
θάλασσα το Alfa Romeo του SV2BWC πήρε νερό
από το λεβιέ ταχυτήτων, λόγω συγκοινωνούντων
δοχείων, καλή ψαριά πρόεδρε τον ευχηθήκαµε. Η
ενεργοποίηση και του τρίτου φάρου ανήκει στην
ιστορία… Η TARG έρχεται µες το καλοκαίρι µε
έναν νέο
φάρο που
θα συζητηθεί πολύ αν
µπορέσουµε
να πάρουµε
την σχετική
άδεια.
Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και…STAY TUNE
…de

SV2AYT.
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Γράφει ο Στέργος Μανώλακας

Ερασιτέχνης Αστρονόµος

Αγαπητοί αναγνώστες και λάτρεις της αστρονοµίας γεια σας!
Χριστός Ανέστη και χρόνια σας πολλά.

Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ
Το παντοτινό µας σπίτι που δεν θα αποχωριστούµε ποτέ µας, λέγετε Γαλαξίας. Σίγουρα τον έχετε δει και εσείς
από µια αµµουδιά σε µια καλοκαιρινή νύχτα χωρίς φεγγάρι αλλά ίσως δεν ξέρατε ότι αυτό που βλέπετε είναι
στα αλήθεια ο Γαλαξίας µας. Πριν αρχίσω όµως να γράφω το παρακάτω κείµενο θα ήθελα να σας εκφράσω τι
νιώθω εγώ σαν ερασιτέχνης αστρονόµος κατά την διάρκεια µιας αστροβραδιάς παρατηρώντας και φωτογραφίζοντας το διάστηµα. Κατά την διάρκεια µιας νυχτερινής µου εξόρµησης στην Μονόλιθο της Ρόδου, πέτυχα κάποτε µια πολύ καθαρή νύχτα ιδανική για αστροφωτογράφηση. Η αστροφωτογράφηση που έκανα εκείνο το βράδυ
ήταν ο Γαλαξίας µας. Έπειτα από την κουραστική µέθοδο
της ακολουθίας του τηλεσκοπίου µε τον φωτεινό νηµατόσταυρο, έριξα και µια µατιά προς τον έναστρο ουρανό µε
τα µάτια. ∆εν θα σας κουράσω µε ποιητικούς και ροµαντικούς χαρακτηρισµούς που θα ταίριαζαν ίσως καλύτερα
για να σας περιγράψω τι ένιωσα κοιτάζοντας προς το κέντρο του Γαλαξία µας. Με δύο λόγια σας λέω ότι ένιωσα
ένας µικροσκοπικός ανήµπορος << τιποτένιος >>
άνθρωπος µέσα στο µεγαλείο του σύµπαντος το οποίο
είναι το θέληµα κάποιου ∆ηµιουργού άπιαστο για εµάς.
Τον γαλαξία µας µπορούµε να τον δούµε καλύτερα από
την µέση Μαΐου έως το τέλος των καλοκαιρινών µηνών.
Θα τον εντοπίσουµε πολύ εύκολα µε τα µάτια µας όταν
θα έχει σκοτεινιάσει πια για τα καλά. Πρέπει να κοιτάξουµε νότια. Θα δούµε ένα αχνό σύννεφο που ξεδιπλώνεται από τον ορίζοντα. Επεκτείνοντας την πορεία της παρατήρησής µας αναλόγως την εποχή και την ώρα της
νύχτας, θα τον δούµε να µεσουρανεί και να επεκτείνεται προς τα βόριο ανατολικά. Είµαι σίγουρος ότι αρκετοί
από εσάς, έχετε παρατηρήσει αυτό το αµυδρό σύννεφο τους καλοκαιρινούς µήνες αλλά ίσως δε ξέρατε ότι αυτό που βλέπατε, είναι ένας τεράστιος δίσκος αποτελούµενος από 250 δις. άστρα.
Θα ξεκινήσω από την κοντινή γειτονιά µας τον Ήλιο µας. Αν ο Ήλιος απείχε 2,5 εκατοστά από την Γη, τότε το
κοντινότερο αστέρι θα απείχε 7,5 χιλιόµετρα από τον Ήλιο. Και όµως παρά τις τεράστιες αποστάσεις που
έχουν τα άστρα µεταξύ τους µέσα σε έναν Γαλαξία, δηµιουργούν µια τεράστια κινούµενη αστρική νησίδα που
αποτελείτε από 250 δις. άστρα. Το κοντινότερο άστρο ως προς τον ήλιο είναι το Proxima Centauri και απέχει
4.1 έτη φωτός. Η απόσταση είναι ασύλληπτη για τον νου. Πρέπει σας πω ότι το φως αν ταξιδέψει ένα χρόνο
θα διανύσει µια απόσταση από 9.5 τρισεκατοµµύρια χιλιόµετρα. Και όµως όπως βλέπετε στην φωτογραφία του
Γαλαξία µας (τραβηγµένη από τον κ. Volker Milde) από την Μονόλιθο της Ρόδου δεν φαίνετε να υπάρχει ούτε ένα άδειο σηµείο µέσα του.
Σκεφτείτε ότι ο Γαλαξίας µας είναι ένα C.D. µουσικής το οποίο βλέπουµε από το πλάι. Τότε δεν θα δούµε έναν
στρογγυλό δίσκο αλλά µια ευθεία γραµµή κοιτώντας µόνο το πάχος του δίσκου. Αυτό ακριβώς συµβαίνει και
µε το ηλιακό µας σύστηµα, το οποίο βρίσκεται στην άκρη σε µία από τις σπείρες του Γαλαξία µας που ονοµάζεται και σπείρα του Ορίωνα. Κοιτώντας το παρακάτω σχήµα βλέπετε
την θέση του Ήλιου µας µέσα στον Γαλαξία µας.

5 - 9

R e p o r t

Τ ε ύ χ ο ς 4 1 ο Α Π Ρ Ι ΛΙ Ο Σ 2 0 0 5

Σελίδα 27

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Ο Γαλαξίας αποτελείται από πλήθος αστέρων, που µε γυµνό µάτι δεν µπορεί να τους ξεχωρίσει κανείς, λόγω της µεγάλης πυκνότητας και της µεγάλης απόστασής τους από µας. Με τη βοήθεια όµως του τηλεσκοπίου, έστω
και µικρής διακριτικής ικανοτητάς, η γαλακτόχρωµη ζώνη αναλύεται σε
πλήθος από αστέρες. Η ζώνη αυτή φαίνεται πολύ ανώµαλη και τα µέλη
της έχουν διαφορετική λαµπρότητα. Ανάµεσα στις λαµπρές περιοχές υπάρχουν και σκοτεινές, που προκαλούνται από τη µεσοαστρική σκόνη, η
οποία κρύβει τους αστέρες, που είναι πίσω της. Στο βόρειο ηµισφαίριο,
πολύ γνωστή είναι η σκοτεινή περιοχή του µεγάλου ρήγµατος, το οποίο τη
διαιρεί σε δύο κλάδους µεταξύ των αστερισµών κύκνου και τοξότη. Εξάλλου οι αστέρες που βλέπουµε στον ουρανό µε γυµνό µάτι, ανήκουν όλοι
στο γαλαξία µας, όπως επίσης και τα ουράνια σώµατα του πλανητικού µας
συστήµατος. Η πυκνότητα των αστέρων προς το σφαιρικό κέντρο του γαλαξία είναι πολύ µεγαλύτερη, αλλά δεν µπορούµε να διακρίνουµε σηµαντική διαφορά φωτεινής έντασης λόγω
µεσοαστρικής απορρόφησης. Η γαλαξιακή συµπύκνωση των αστέρων µέχρι του 7ου µεγέθους είναι 3,5. Ο
Ήλιος βρίσκεται κοντά στο εσωτερικό άκρο της σπείρας του Ωρίωνα και σχεδόν στο γαλαξιακό επίπεδο, αφού
είναι µόλις 49 έτη φωτός περίπου βορειότερα αυτού. Γενικά ο γαλαξίας µας µπορεί να θεωρηθεί ως ένας δίσκος, στον οποίο ο Ήλιος βρισκεταί προς τα άκρα, παρά προς το κέντρο. Ο Ήλιος εκτελεί µια περιστροφή γύρω
από το κέντρο του Γαλαξία σε 250 δις. χρόνια. Η χρονική αυτή περίοδος λέγεται κοσµικό έτος. Η διάµετρος του
Γαλαξία είναι περίπου 100.000 έτη φωτός και το πάχος του 16.000 ετη φωτός. Γύρω από το κύριο σώµα του
γαλαξία υπάρχει ένα σχεδόν σφαιρικό στέµµα, στο οποίο περιέχονται σφαιρωτά σµήνη και αραιό αέριο.
Το 1951 ο Morgan µε τους συνεργάτες του βρήκαν ότι η µορφή
του είναι σπειροειδής. Στην αρχή της σπείρας του Ωρίωνα, γύρω
από τον Ήλιο υπάρχει µια συµπύκνωση αστέρων Β, που λέγεται
τοπικό σύστηµα. Η µεσοαστρική ύλη είναι περισσότερο συγκεντρωµένη στις σπείρες του γαλαξία. Η κατανοµή δε του υδρογόνου σ’ αυτές είναι ανώµαλη. Η πυκνότητα των σπειρών είναι δυο
φορές µεγαλύτερη από τη µέση πυκνότητα του Γαλαξία, η δε
έλξη τους είναι το 7% της µέσης ελκτικής δύναµής του. Οι σπείρες δεν είναι δυνατό να περιστρέφονται σύµφωνα µε τον νόµο
της διαφορικής περιστροφής του Γαλαξία. Αυτό σηµαίνει ότι δεν
αποτελούνται πάντα από τους ίδιους αστέρες, αλλά ότι οι αστέρες
περνούν µέσα από τις σπείρες, παραµένουν λίγο περισσότερο σ’
αυτές (λόγω έλξης) και µετά αποµακρύνονται. Έτσι και οι σπείρες
αποτελούν µόνιµους σχηµατισµούς του Γαλαξία, περιέχουν όµως, κάθε φορά και διαφορετικούς αστέρες. Η
φορά περιστροφής του Γαλαξία µας είναι η ίδια µε τη φορά των δεικτών του ωρολογίου (αναδροµή). Το αέριο
του κέντρου του Γαλαξία διαστέλλεται, οπότε µεγάλες ποσότητες ύλης φεύγουν από το κέντρο. Γενικά ο Γαλαξίας µας µοιάζει µε τους άλλους σπειροειδείς γαλαξίες, τους οποίους παρατηρούµε µε αφθονία στον ουρανό.
Όλοι αυτοί οι γαλαξίες στην αρχή της ανακάλυψης τους ονοµάστηκαν εξωγαλαξιακοί νεφελοειδείς, γιατί
έµοιαζαν µε νεφελώµατα. το 1980 διαπιστώθηκε µε τη βοήθεια του παρατηρητηρίου Αινστάιν ότι πολλές περιοχές του κέντρου του Γαλαξία µας είναι πηγές ακτίνων χ. Από τους αρχαίους έλληνες, ο ∆ηµόκριτος, το 460
π.χ., ασχολήθηκε µε τη σύσταση της γαλαξιακής ζώνης και, όπως µας πληροφορεί ο Στοβαίος και ο Πλούταρχος, πίστευε ότι ο ‘’Γαλαξίας εστί πολλών και µικρών συνεχών αστέρων συµφωτιζοµένων αλλήλοις, συναυγασµός διά την πύκνωσιν’’. Η πρώτη δε επιστηµονική επιβεβαίωση της άποψης αυτής του ∆ηµόκριτου έγινε από
το Γαλιλαίο το 1610 µ.Χ. ,όταν ο διάσηµος αυτός αστρονόµος έστρεψε το τηλεσκόπιο του προς τη γαλακτόχρωµη ζώνη και διαπίστωσε ότι αποτελείται από ‘’µια µαζα αναρίθµητων αστέρων, ευρισκοµένων πλησίον αλλήλων κατά σµήνη ‘’. Η πραγµατική έρευνα του Γαλαξία µας αρχίζει το 18ο αιώνα µε τις πρώτες παρατηρήσεις
του χέρσελ (Herschel), ο οποίος δέχτηκε ότι όλα τα άστρα, που φαίνονται µε γυµνό µάτι και µε τηλεσκόπιο,
αποτελούν ένα πελώριο σύστηµα, το Γαλαξία. Όλα αυτά τα άστρα, ακόµη και τα αµυδρότερα, στα οποία αναλύεται η ζώνη αυτή, είναι ήλιοι, όπως ο δικός µας Ήλιος, που και αυτός µαζί µε ολόκληρο το πλανητικό µας σύστηµα είναι µέλος του Γαλαξία. Σήµερα λοιπόν, δεχόµαστε ότι τρία είναι τα βασικά δοµικά στοιχεία του Γαλαξία
µας: Τα άστρα, δηλ. οι απλανείς αστέρες, είναι αυτόφωτα σώµατα µε πολύ µεγάλο όγκο (παρόµοιο µε τον
όγκο του δικού µας Ήλιου), ο οποίος όµως, είναι µηδαµινός µπροστά στον όγκο που κατέχει ολόκληρος ο Γαλαξίας µας. Τα νεφελώµατα είναι ογκώδεις συσσωρεύσεις διάχυτης ύλης ή µικρότερες µάζες µε σχήµα σφαιρικών στρωµάτων ή υπολείµµατα εκρήξεως άστρων. Η διάχυτη µεσοαστρική ύλη έχει πυκνότητα εξαιρετικά µικρή και καταλαµβάνει ολόκληρο το διαστρικό χώρο. Γιαυτό το λόγο η µάζα της µεσοαστρικής ύλης είναι συγκρίσιµη µε όλη την µάζα των άστρων. Γενικά ο Γαλαξίας µας, ενώ έχει τεράστια µάζα, έχει εντούτοις ελάχιστη
πυκνότητα. Έτσι, κατά µέσο όρο αναλογούν 7 γραµµάρια ύλης σε κάθε δισεκατοµµύριο κυβικά χιλιόµετρα. Ο
Γαλαξίας µας περιβάλλεται από µερικές εκατοντάδες σφαιρωτά σµήνη, που είναι συγκεντρώσεις άστρων µε
σφαιρική συµµετρία κατά πολλές χιλιάδες.
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Αυτά µαζί µε µερικά άστρα και µε το αραιότατο νέφος
υδρογόνου, αποτελούν το γαλαξιακό στέµµα ή αλώνι.
Τόση µεγάλη έκταση έχει το στέµµα αυτό, ώστε πολλές φορές αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι η σφαιρική περιοχή του Γαλαξία µας αποτελείται από δυο µέρη: την κεντρική πυκνότερη περιοχή, που ονοµάζεται
πυρήνας και την αραιότερη εξωτερική, που ονοµάζεται στέµµα. Τέλος δυο µικροί συνοδοί γαλαξίες, τα
Νέφη του Μαγγελάνου, τον ακολουθούν στις αιώνιες
περιπλανήσεις του στο αχανές διάστηµα.

ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΜΗΝΟΣ ΩΜΕΓΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Αστρονοµικά φαινόµενα Μαΐου 2005
01/05/05

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΛΗΝΗΣ

08/05/05

ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ

16/05/05

ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

23/05/05

ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

30/05/05

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΛΗΝΗΣ

Ο πλανήτης ∆ίας βρίσκεται ακόµη στον αστερισµό της Παρθένου και είναι ορατός ολόκληρη την νύχτα µετά
το σούρουπο. Βρίσκεται πολύ ψηλά και είναι πολύ φωτεινός αυτή την εποχή. Μπορούµε να τον παρατηρήσουµε ως την δύση του που κατά το µέσο του µήνα δύει γύρω στις 04.00 π.µ.

Ο Κρόνος είναι ακόµη ορατός στον αστερισµό των διδύµων και βρίσκεται ανατολικά του άστρου Πολυδεύκη (
Polux ) των διδύµων. Ο Κρόνος δύει
κατά τις 00.00 κατά την µέση του µήνα
Μαΐου
Ο πλανήτης Άρης στις 20 Μαΐου θα αρχίσει να ανατέλλει στα ανατολικά κατά
τις 03.00 π.µ.

Καλές παρατηρήσεις και ξάστερους ουρανούς σας εύχεται ο

Στέργος Μανώλακας
( ερασιτέχνης αστρονόµος)
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Ραδιοερασιτέχνης Φαντοµάς από την Λιθουανία…
Έρχεται κάνει ενεργοποιήσεις φάρων φεύγει…ξανά έρχεται, ξανά το ίδιο και σε δυο ταξίδια
του στην Ελλάδα έκανε ενεργοποίηση στους µισούς Φάρους της SV1, SV5 & SV8 περιοχών µας.
∆εν έγινε αντιληπτός από κανένα φορέα
στην χώρα µας, η δράση του SV1/LY1DF η
SV5/LY1DF η SV8/LY1DF. Βέβαια όταν µιλάµε για
φορέα η υπηρεσία , εννοούµε και την υπηρεσία του
ραδιοερασιτέχνη, δηλαδή και τον εαυτό µας. Βέβαια
καλό θα ήταν να το έβλεπαν αυτό και κάποιοι εδώ
στην περιοχή µας που έχουν σαν χόµπι τους πλέον
όχι το Ραδιοερασιτεχνισµό αλλά το κυνήγι επικηρυγµένων.
Τι εννοώ, αυτοί είναι οι νονοί των συχνοτήτων µέσα και έξω από την µπάντα και προσέχουν ποίος
αδειούχος πάει να εκπέµψει εκτός µπάντας και ποίος µη αδειούχος έρχεται στην µπάντα την ραδιοερασιτεχνική να στέλνουν χαρτιά στο ΥΜΕ και να
παρέχουν την υπηρεσία του ρ………… , όπως γνωρίζαµε όλοι τον παλιό καλό καιρό. Αλλά η βλακεία
τους είναι τόση που βγαίνουν και κάνουν τον χωροφύλακα και εκπέµπουν και αυτοί παρανόµως εκτός µπάντας στο όνοµα της Αυτής µεγαλειότητας της Βλακείας τους, ποιος τους έδωσε την άδεια::: Μάλιστα
έχουµε και καινούργιο φρούτο που ακολουθεί το παλιό και δηλώνει, ότι ήταν θολός για πάνω από δέκα χρόνια
και προσφάτως πήρε άδεια και είναι ο νέος διώκτης των µη νοµίµων ραδιοερασιτεχνών….το αδίκηµα του δυστυχώς δεν έχει παραγραφεί …ας το έχει υπ’ όψιν του και οποίος χρειάζεται δια τα περαιτέρω, µου έχουν στείλει οι συνάδελφοι κασέτα που έχει την οµολογία του, για να την διαθέσω δια κάθε νόµιµη περαιτέρω χρήση …
Κύριοι ασχοληθείτε µε το χόµπι, αν το βαρεθήκατε: πάτε για ψάρεµα η … και µην ψάχνετε χόµπι µέσα στο
χόµπι. Όποτε είχατε µια ευκαιρία να ασχοληθείτε µε το νέο σας χόµπι την χάσατε όµως…ο Λιθουανος έφυγε.
Ας έρθουµε στο θέµα µας ο εν λόγω LY1DF Τόµας επισκέφτηκε
την χώρα µας το πρώτο τρίµηνο του 2005 και ενεργοποίησε
ανενόχλητος πάνω από έξι φάρος στην περιοχή Αττικής, Εύβοιας και στην Σαλαµίνα. Μάλιστα στην Σαλαµίνα συνελήφθηκε
έξω από ένα φάρο και όπως λέγει ο ίδιος έδειξε την άδεια της
CEPT η οποία δεν τον βοηθείσαι καθόλου, αλλά οι αστυνοµικοί
που τον έπιασαν, δεν γνώριζαν αγγλικά και τους έδωσε να καταλάβουν ότι κάνει δοκιµές και τον άφησαν να φύγει. Φυσικά
ύστερα από έγγραφο που έκανε η Οµάδα Ραδιοερασιτεχνών
Θεσσαλονίκης στο ΥΜΕ, στο ΠΝ και την Ν∆ΒΕ πήραµε την πληροφορία ότι ούτε στο παρελθών δόθηκε άδεια σε αλλοδαπό
λυτέ επρόκειτο να δοθεί στο µέλλον, διότι δεν εκκρεµούσε αίτηση του. Ο εν λόγω, ήρθε στην χώρα µας στις 27 Απριλίου
2005 στις Κυκλάδες Και έκανε επαφές CW δεν γνωρίζουµε πόσο καιρό πριν ήρθε στην χώρα µας, µετά µετακινήθηκε στο στόχο του που ήταν τα ∆ωδεκάνησα στις 28 Απριλίου εθεάθη στην Πάτµο που ήταν ο πρώτος σταθµός του, από όπου εξέπεµψε προς την διεθνή κοινότητα πάντα σε CW. Ενώ αυτός συνέχιζε ανενόχλητος της ενεργοποίησης Φάρων έχουν ενηµερωθεί διάφορες υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό έγκληµα, η κρατική ασφάλεια, το Λιµενικό, το Πολεµικό Ναυτικό, το ΥΜΕ, και όχι µόνο και συνάδελφοι από τα ∆ωδεκάνησα. Αλλά δυστυχώς από τον Άννα
στον Καϊάφα. ∆υστυχώς ο Φαντοµάς έκανε τις ενεργοποιήσεις
µαϊµού από την Νίσυρο , την Σύµη και την Ρόδο. Μόνο ένα
έγγραφο έστειλε το ΥΜΕ ότι δεν εξέδωσε άδεια. Οι άλλες υπηρεσίες καλά Πάσχα έχουµε µε τον Φαντοµά θα ασχολούµαστε;
Τις QSL κάρτες τις θέλει µόνο direct στη Αγγλία και όχι στην
Λιθουανία. Αν θέλετε κάρτα ψάξτε στα γνωστά QRZ.COM &
QSL.NET, φυσικά δεν µετράνε για τα ARLHS µια και ήταν µαϊµού.
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ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ο βασιλιάς της Ισπανίας γνωρίζετε ότι είναι ραδιοερασιτέχνης;
Το διακριτικό κλήσεως του είναι το EA0JC, για κοιτάξτε τις επαφές σας….µήπως κάνατε κανένα QSO µε κάποιον ΧΟΥΑΝ; Η QSL κάρτα του είναι πιο κάτω.

Τακτικά ακούµε σταθµούς από την Βαγδάτη,αλλά…
∆εν έφταναν όλα όσα έχουν γίνει στην Βαγδάτη οι
Αµερικανοί σκέφτηκαν ότι θα έπρεπε να κάνουν και
ένα Ham Fest. Φυσικά δεν γνωρίζουµε πιο είναι το
περιεχόµενο των αντικειµένων στους πάγκους διότι
όπως βλέπετε και στην φωτογραφία ο στρατιώτης
µε τους µικρούς κρύβουν την παράγκα. Μήπως παλιού τύπου για αυτούς, ασύρµατους από τα
άρµατα, τα πλοία και τα αεροπλάνα…. Τα σχόλια
δικά σας.

Κάτι σαν το Βαν της TARG, µόνο που αυτό ανήκει στο
W8MCA στο τοπικό club του Οχάιο και είναι για τις
έκτακτες ανάγκες της περιοχής.
Αυτά για αυτό το µήνα µε περισσότερα τον άλλο µήνα.
Μείνετε συντονισµένοι.

SV2AYT
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Νέο διαστηµικό αντικείµενο
Στην ανακάλυψη ενός αγνώστου διαστηµικού αντικειµένου οδήγησε µία παράξενη και πανίσχυρη έκρηξη ραδιοκυµάτων από το κέντρο του γαλαξία.
Όπως υποστηρίζουν οι αστρονόµοι, η έκρηξη ενδέχεται να προέρχεται από
αυτό το διαστηµικό αντικείµενο. Μάλιστα, ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής φυσικής του Κολεγίου Σουίτ Μπράιαρ της Βιρτζίνια, Σκοτ Χάιµαν, τόνισε
χαρακτηριστικά, πως κερδίσαµε το τζακ-ποτ. Σύµφωνα µε τον ίδιο, µια εικόνα του κέντρου του Γαλαξία σχηµατισµένη από ραδιοκύµατα µήκους περίπου
ενός µέτρου αποκάλυψε, ότι µέσα σε διάστηµα επτά ωρών σηµειώθηκαν πέντε εκρήξεις, ανά τακτά διαστήµατα, από το άγνωστο αντικείµενο. Η πηγή
των εκρήξεων µπορεί να απέχει από τη Γη από 300 έως 24.000 έτη φωτός.
Όπως αναφέρουν οι επιστήµονες, οι εκρήξεις δεν µπορεί να προέρχονται
από κάποιο πάλσαρ. Η πηγή τους ενδέχεται να είναι ο καφέ νάνος ενός µάγκνεταρ, ενός εξαιρετικά σπάνιου, εξωτικού άστρου νετρονίων µε πανίσχυρο µαγνητικό πεδίο. Ονόµασαν το αντικείµενο
αυτό GCRT J1745-3009 και αναµένουν, πως η ανακάλυψή του θα προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των αστροφυσικών, που
θα θελήσουν να µελετήσουν το φαινόµενο. Μάλιστα, όπως τονίζουν ακόµα πιο σηµαντική είναι η πιθανότητα τα ραδιοκύµατα
να περιέχουν άλλα γρήγορα και εφήµερα ραδιοκύµατα, τα οποία οι επιστήµονες ονοµάζουν µπέρπερς. Ο Σκοτ Χάιµαν και η
οµάδα του, έκαναν την ανακάλυψη από το ραδιοτηλεσκόπιο του Εθνικού Ιδρύµατος Επιστηµών στο Νέο Μεξικό.

Ηλεκτρονικό βιβλίο
Στα τέλη Απριλίου θα κάνει την εµφάνισή του στην Ιαπωνία ένα πρωτότυπο βιβλίο, που δεν θα υπάρχει στις προθήκες των
βιβλιοπωλείων, αλλά σε καταστήµατα ηλεκτρικών συσκευών. Πρόκειται για το Libie, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, που ζυγίζει µόλις 300 γραµµάρια και λειτουργεί µε τέσσερις συνηθισµένες µπαταρίες. Το πρωτότυπο βιβλίο κρατά στη µνήµη του 500 κείµενα, ενώ µπορεί να συνδεθεί ανά πάσα στιγµή στο ∆ιαδίκτυο, προκειµένου ο χρήστης να κατεβάσει φρέσκο υλικό ανάγνωσης, όπως εφηµερίδες και κόµιξ. Επίσης, διαθέτει πληκτρολόγιο, θύρα USB και ειδική υποδοχή, στην οποία προσαρµόζονται
τα ραβδιά µνήµης της κατασκευάστριας Sony (Sony Memory Sticks). Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η τεχνολογία της οθόνης
του, που αποτελείται από µικροσκοπικές σφαίρες, µε πλάτος περίπου όσο µια ανθρώπινη τρίχα. Η κατασκευή της οθόνης του
Libie την καθιστά ευκρινή ακόµα και στο έντονο φως, ενώ επιτρέπει την ανάγνωση του βιβλίου από οποιαδήποτε γωνία.
Εκδότες του Libie είναι οι εταιρίες Sony, Philips και E-Ink, που ένωσαν τις δυνάµεις τους γι' αυτό το τεχνολογικό επίτευγµα
από το 2001. Η µαγεία της συνεργασίας των τριών εταιριών είναι εµφανής στην οθόνη του ηλεκτρονικού βιβλίου, η οποία
αποτελεί µοναδική περίπτωση για τις οθόνες τύπου LCD. Με µήκος διαγωνίου 15 εκατοστά και ανάλυση 17 πίξελς ανά ίντσα,
η οθόνη του Libie αποτελείται από εικονοκύτταρα, που εµπεριέχουν µικρές, άσπρες και µαύρες σφαίρες. Οι άσπρες σφαίρες
είναι φορτισµένες θετικά και οι µαύρες αρνητικά, ενώ κάθε εικονοκύταρρο καλύπτεται από ένα ηλεκτρόδιο και έχει άλλα δύο
παρόµοια ηλεκτρόδια στη βάση του. Κάθε φορά που ο αναγνώστης διαβάζει το βιβλίο, ηλεκτρικό φορτίο εναλλάσσεται στα
ηλεκτρόδια της βάσης του εικονοκυττάρου, µεταφέροντας άσπρες και µαύρες κουκίδες στην οθόνη, εµφανίζοντας το κείµενο. Μάλιστα, το βιβλίο έχει και µια γκρι έκδοση, που δηµιουργείται όταν τα εικονοκύτταρα της βάσης είναι αντίθετα φορτισµένα. Παράλληλα, το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι και φιλικό προς το περιβάλλον, αφού δεν καταναλώνει µεγάλη ποσότητα
ενέργειας. Σύµφωνα µε την E-Ink, το Libie θα τραβά ενέργεια από τις µπαταρίες µόνο όταν εµφανίζεται ένα νέο κείµενο στην
οθόνη, ενώ οι κατασκευαστές εκτιµούν πως, µε αυτό τον τρόπο, θα µπορούν να εµφανιστούν περίπου 10.000 σελίδες, πριν
οι µπαταρίες χρειασθούν φόρτιση. Η εταιρία E-Ink επιµελήθηκε την τεχνολογία του χαρτιού, η Phillips παρείχε τα ηλεκτρονικά µέρη του βιβλίου, ενώ η Sony επιµελήθηκε την εξωτερική του εµφάνιση. Πάντως, οι Ιάπωνες αναγνώστες αναµένουν µε
ενδιαφέρον το βιβλίο, που θα κοστίζει 204 λίρες Αγγλίας.

Kρυµµένα µηνύµατα σε CD
Η παλιά διαµάχη σχετικά µε τα κρυµµένα, σατανιστικά για κάποιους, µηνύµατα τα οποία ακούγονται όταν κάποιος παίξει ένα
δίσκο ανάποδα, φαίνεται ότι σύντοµα θα αναζωπυρωθεί καθώς η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την εισαγωγή ακόµη και
εικόνων. Το πρώτο µουσικό κοµµάτι που εντοπίστηκε να περιέχει µια περίεργη ''διαβολόφατσα'' βρίσκεται στο δεύτερο κοµµάτι (χωρίς τίτλο) στο δίσκο Windowlicker του συγκροτήµατος ηλεκτρονικής µουσικής Aphex Twin κατά κόσµον Richard
James.
Για τη δηµιουργία κρυµµένων εικόνων χρησιµοποιείται µια τεχνολογία αντίστοιχη της στεγανογραφίας, (η τεχνική απόκρυψης µιας εικόνας µέσα σε µια άλλη) αλλά για ήχους. Η ανακάλυψη έγινε από έναν ανώνυµο µουσικό ο οποίος αυτοαποκαλείται ''Chaos Machine'' ο οποίος µάλιστα στο site του δίνει εκτενείς οδηγίες για τον τρόπο και τα προγράµµατα που χρειάζονται
για την εµφάνιση της εικόνας. Αργότερα, ο Φινλανδός Jarmo Niinisalo επεξεργάστηκε την αρχική εικόνα και έφερε στο φως
το πραγµατικό πρόσωπο που βρίσκεται κρυµµένο µέσα στο τραγούδι, το οποίο δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του ίδιου
του... Richard James.

Σκότης ∆ρόσος SV5CJN
E-mail: sv5cjn@yahoo.com
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Επίσηµο Περιοδικό της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.
Σάµος Μάιος 2005 Αρ.Τεύχ. 07
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γνωρίστε

την Ελλάδα

1.Το Πρωτοσέλιδο
2. Ήταν Μαγευτικό...

Ζήστε λίγες
ώρες µε τους
Ανθρώπους

3.Θεµελιακή Γείωση

που είναι φύλακες , συντηρητές , αυτών
των

Συντακτική
Επιτροπή

Αλ.Ε.Καρπαθίου
sv8cyr@mycosmow.gr

Βασ. Τζανέλης
Tzanellis@internet.gr
Επιτρέπετε η αναπαραγωγή και επαναδηµοσίευση των άρθρων
ΧΩΡΙΣ κάποια σχετική
άδεια. Επιβάλετε η διάδοση των ιδεών.

« Ναυτικών
Εργαλείων »
που τα βλέπουµε µόνο
από µακριά
όταν αναλάµπουν .

Αξίζει τον κόπο .....

25 και 26 Μαρτίου 2005 οι SV8CYV και SV8CYR πραγµατοποίησαν µια εκδροµή µε σκοπό την ενεργοποίηση του Φάρου στο
δυτικό άκρο της Ικαρίας που ονοµάζετε «Πάππας»

Υ.Γ Αν θέλετε αναφέρετε το περιοδικό .......

Αναλυτικά στις σελίδες του SV8CYV…...

5-9 Report — ‘ράδιο ‘επαφή

σελ.1
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Ήταν Μαγευτικό.........

Από απόσταση 1000 µέτρων και από το µονοπάτι της προσέγγισης

Ήταν ένας τετράγωνος βράχος περίπου 8
κυβικών µέτρων , εκτός από τις
εξωτερικές φθορές , ο χρόνος (λέγεµε βροχή µε δυνατό αέρα) , έχει σκάψει βαθιά αρκετούς βράχους

Από µια άλλη µατιά.............

Είναι αξιοπερίεργο πώς έχουν τοποθετηθεί
έτσι αυτοί οι βράχοι οι οποίοι δηµιουργούν κρύπτες και στεγάζουν κατσίκια σε
ηµι– άγρια µορφή.

5-9 Report — ‘ράδιο ‘επαφή

σελ.2
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Πρέπει να ευχαριστήσω την κα.Ε,Τζανιδακη και τους συνεργάτες της από την εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ
για την δυνατότητα επαναδηµοσίευσης άρθρων συνεργατών από την εφηµερίδα της εταιρείας
«Νέα από τον κόσµο των Κεραυνών»
Αλέξ.Ε.Καρπαθίου

Θεµελιακή Γείωση.

Του

Μηχ/γου Μηχ/κου κου.Γιώργου Βαλυράκη

1.Τι είναι θεµελιακή γείωση: Τό σύστηµα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέµατος θεµελίων µιας κατασκευής και χρησιµοποιείται ως γείωση προστασίας , λειτουργίας, ασθενών ρευµάτων, ηλεκτρονική, αλεξικέραυνου κλπ.
2.Πλεονεκτήµατα θεµελιακής γείωσης έναντι άλλων µορφών:
Α) Χαµηλή τιµή αντίστασης
Β) Σταθερή τιµή αντίστασης χειµώνα καλοκαίρι
Γ) Μηχανική προστασία, αντοχή σε ∆ιάβρωση
∆) Εξάλειψη βηµατικών τάσεων
Ε) Ισοδυναµικές συνδέσεις
Στ) Ευελιξία στην εγκατάσταση Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας
Ζ) Χαµηλό κόστος
3.Πως κατασκευάζεται : Συνήθως στη θεµελιακή γείωση χρησιµοποιείται ηλεκτρόδιο υπό
µορφή χαλύβδινης ή χάλκινης ταινίας, µε αντίστοιχους σφικτήρες σύνδεσής της µε τον οπλισµό , επιµήκυνσης—διασταύρωσής της και τέλος
σύνδεσής της µε στρογγυλό αγωγό .
Πιο αναλυτικά τα εξαρτήµατα περιγράφονται
παρακάτω:
Περιγραφή εξαρτήµατος

Για χαλύβδινο Ηλ/διο

Για Χάλκινο Ηλ/διο

Ταινία

6401030

6420030

Σφικτήρας οπλισµού

6201000

6201000

∆ιασταύρωσης ταινίας

6204130

6224130

Κύριος ισοδύναµος ζυγός

6600000

6600000

Σφικτήρας Επιµήκυνσης ή

Υπάρχει η αντίληψη ότι ο χαλκός εντός του σκυροδέµατος διαβρώνει τον οπλισµό του κτηρίου.
Αυτό είναι λάθος.
Όπως αναφέρει η διεθνή βιβλιογραφία αλλά και σχετικά πρότυπα IEC, δεν υπάρχει κανένας
κίνδυνος εφόσον τοποθετηθεί εντός της θεµελίωσης , όπως εξάλλου ισχύει και για τον χάλυβα.
Ο λόγος είναι ότι το ηλεκτροχηµικό δυναµικό κάθε υλικού εξαρτάτε από το ίδιο το υλικό αλλά και
από το υλικό που το περιβάλλει. Στο σκυρόδεµα ο χάλυβας αποκτά το ίδιο ηλεκτροχηµικό δυναµικό µε τον χαλκό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.
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Β. Εγκατάσταση :
Η θεµελιακή γείωση εγκαθίσταται συνήθως κατά τη
φάση τοποθέτησης του οπλισµού των θεµελίων και
φυσικά πριν την σκυροδέτηση, όπου η ταινία τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση περιµετρικά της θεµελιώσεως αλλά και σε εγκάρσιες και διαµήκης πεδιλοδοκούς
στο κέντρο του κτιρίου συνδεδεµένη ανά 2 µέτρα
µε τον οπλισµό (πεδιλοδοκών , τοιχίων )
Οι αναµονές που αφήνονται σ’ αυτή (για ισοδύναµες
συνδέσεις, αγωγούς καθόδου, κλπ.)
Οµοίως προεκτείνονται προς τις επιθυµητές θέσεις κατά την φάση της τοποθέτησης του οπλισµού στα αντίστοιχα υποστυλώµατα και τοιχία. Εδώ πρέπει να
τονισθεί ότι και οι αναµονές αυτές συνδέονται µε κατάλληλους σφικτήρες ανά 2 µέτρα µε τον οπλισµό.
4.Πότε δεν µπορεί να κατασκευαστεί : Η θεµελιακή
γείωση δεν µπορεί να κατασκευαστεί σε µία νεοαναγειρόµενη κατασκευή εφ’ όσον και µόνο κάτω από τη
θεµελίωση του κτιρίου πρόκειται να τοποθετηθεί
µονωτική µεµβράνη για την κατασκευή στεγανολεκάνης. Στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι δεν υπάρχει αγωγιµότητα µεταξύ της ταινίας
και του εδάφους.
5.∆ιάβρωση. Οι παρακάτω περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγονται κατά την κατασκευή θεµελιακής
γείωσης λόγων των διαφορετικών ηλεκτρολυτικών τάσεων που αναπτύσσονται µε αποτέλεσµα
εκτεταµένο βαθµό διάβρωσης.
Α) Απαγορεύεται η ίδια η χαλύβδινη ταινία της θεµελιακής γείωσης ή οποιαδήποτε αναµονή
από αυτή να εξέρχεται του σκυροδέµατος προς τον περιβάλλοντα χώρο (έδαφος) του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή η χαλύβδινη ταινία θα διαβρωθεί σε πολύ σύντοµο χρόνο.
Σωστή εγκατάσταση είναι τα παραπάνω τµήµατα (ταινία , αναµονές ) να κατασκευάζονται από
ηλεκτρολυτικό χαλκό.
Β) Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεση υπογείων παροχών κοινωφελών δικτύων , σωλήνων ,
κλπ. Με τη θεµελιακή γείωση εφ’ όσον αυτές είναι χαλύβδινες.
Για τον παραπάνω λόγο είναι προφανές ότι ο χαλύβδινος σωλήνας θα διαβρώνεται µε µεγάλη
ταχύτητα. Το σωστό είναι η σύνδεση , όπου απαιτείται , να γίνεται µέσω σπινθηριστή αµέσως
µετά την είσοδο του δικτύου εντός του κτιρίου ή εντός φρεατίου.
Η υποχρεωτική πλέον εφαρµογή της Θεµελιακής Γείωσης ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον νέο κανονισµό Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384 , δηµιουργεί ακόµη περισσότερο την ανάγκη πληροφόρησης
όλου του ενδιαφερόµενου τεχνικού κόσµου.
Το παραπάνω κείµενο είναι
νέδριο της ΠΟΣΕΗ.

περιληπτικά η εισήγηση του µου Γ . Βαλυράκη στό 6ο Κλαδικό Συ-
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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…..
Πωλείται το YAESU FT-897 και το YAESU FT-817 σε άριστη κατάσταση
(HF/50MHZ/VHF/UHF) µε 800 και 600 Ευρώ αντίστοιχα. Επίσης ψηφιακή φωτογραφική ΝΙΚΟΝ CoolPix 3100 (3,2 Μegapixel)σε άριστη κατάσταση µε θήκη,
φορτιστή, καλώδια USB και σύνδεσης σε TV + Manual+ CF memory 16 MB
150 Ευρώ. Πληρ. SV5BYR Μιχάλης, τηλ. 6977806590.
YAESU FT 920 HF+50 ΣΕ ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1250 E KAI LINEAR HF +
50 MHz 1KW RUSSIAN MADE NEW!! ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚAI
ΥΛΙΚΩΝ 1250 Ε ΠΛΗΡ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ sv9col@hotmail.com tel.6977003357

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ICOM 756 PRO ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1400 Ε ΠΛΗΡ. ΜΑΝΟΣ SV9JI
TEL 2810 231647

Πωλούνται Λυχνίες 813, 811, 807, 4-400, 4-250, 4-125, 4CX250,
4CX800/GU74B, GU81M, GK71, GS9B, 2C39, 7289, 6L6, EL84 και άλλες...
Ηλεκτρολυτικοί υψηλής τάσεως, φερίτες, βάσεις λυχνιών κλπ. Πληροφορίες
SV1WA τηλ. 210-8000170 .

YAESU FT-690MK2 50-54MHz ALL MODE ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΕΙOΘΗΚΗ, RUBBER, ΤΟ
∆ΙΚΟ ΤΟΥ LINEAR, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ, EXTRA LINEAR 100W. SV9GPM ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΛ: 6993076466 & 6996145500 sv9gpm@mail.gr

YAESU FT-290MK2 & YAESU FT-790MK2 VHF & UHF ALL MODE ΜΕ RUBBER,
ΜΠΑΤΑΡΕΙOΘΗΚΗ , ΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ LINEAR, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ. ΒΑΛΑΝΤΗΣ
SV9FBZ ΤΗΛ: 6948530213

