
SPOTLESS….SPOTLESS….  
Από την φωτογραφία του ήλιου και τον τίτλο του άρθρου  
µπορεί να καταλάβει κανείς τις συνθήκες που επικρατούσαν 
κατά την διάρκεια του CQWW SSB CONTEST 2005 (29-30 / 
10 / 2005 ) . Συνθήκες που έδωσαν το δικαίωµα στις χαµηλές 
µπάντες να ζήσουν νύχτες δόξας και κοσµοσυρροής …     
Ήταν ένας διαγωνισµός µε πολλές χαρές και συγκινήσεις αλλά 
παράλληλα µε συνεχή προσπάθεια για δουλειά  , µε κύριο στόχο µας την καλή 
εικόνα του ραδιοχώρας SV5 σε όλους τους συµµετέχοντες … Η κατηγορία στην 
οποία συµµετείχαµε σαν  οµάδα , είναι η νέα MULTI TWO (M2) κατηγορία , που δίνει 
το δικαίωµα στην οµάδα να έχει δύο σταθµούς σε 
παράλληλη εκποµπή  ( φυσικά όχι στην ίδια µπάντα 
ταυτόχρονα ) , κατά την διάρκεια όλου του 48ωρου . 
Επιπρόσθετα , κάθε σταθµός έχει το δικαίωµα της 
αλλαγής µπάντας οποιαδήποτε στιγµή , φθάνει να µην 
ξεπερνιέται το όριο των 8 αλλαγών ανά ώρα . Ας τα 
πιάσουµε όλα όµως από την αρχή …  Μετά 
την συµµετοχή µας , στην ίδια κατηγορία , στο WPX 
SSB 2005 , αποφασίσαµε ως πυρήνας της οµάδας  ( ο 
Παντελής SV5AZP , η Γιώτα SV5FRB και εγώ SV5FRD ) 
ότι η νέα αυτή κατηγορία έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από 
την κλασική συµµετοχή µας στα 15 µέτρα . Λέω 
ενδιαφέρον γιατί περιλαµβάνει όλες τις µπάντες , οι 
σταθµοί που λειτουργούν είναι δύο και όχι ένας ενώ 
επιπρόσθετα πρέπει και οι δύο να λειτουργούν 48 ολόκληρες ώρες ασταµάτητα για 
να βγει κάτι καλό … Άρα για να µπορέσουµε να πάµε καλά φέρνουµε περισσότερους 
φίλους στην παρέα και µε αυτό τον τρόπο ο «ιός» του contest µεταδίδεται  σε 
περισσότερους amateur της περιοχής SV5 . Είδαµε τις 
ελλείψεις µας , βρήκαµε τα λάθη και τα προβλήµατα 
µας  , ανοίξαµε τα ηµερολόγια µας , υπολογίσαµε τον 
χρόνο που χρειαζόταν η κάθε βελτίωση της υποδοµής 
του χώρου και το πλάνο µας ήταν πια γεγονός .  Για 
όσους θα θελήσουν να το επιχειρήσουν απλά να πω ότι 
η οµάδα χρειάζεται από δύο myltiband κεραίες για τα 
10,15,20 µέτρα και καλή επιλογή κεραιών για τα  
40,80,160 µέτρα .   ‘Έτσι σε πρώτη φάση , 
τον Μάιο µεταφέρθηκε η cushcraft A3 (10,15,20 m) 
από την ταράτσα του σπιτιού µου (σύνολο 8 µέτρα 
ψηλά )σε ένα πύργο ενός πηγαδιού που έχω µέσα στο 
κτήµα (σύνολο 14 µέτρα ψηλά ). 

Στα δεξιά βλέπετε τον Παντελή SV5AZP να φοράει ένα 
µαστίγιο 10 µέτρων πάνω από την beam , ένα µαστίγιο 
που δεν έµελλε να παραµείνει για πολύ εκεί πάνω …  

Το   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   Κυβερνοπεριοδικό   

Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου 
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SZ6INA….SZ6INA….  

Εκλογές Ε.Ρ.∆….Εκλογές Ε.Ρ.∆….  

AAποτελέσµατα        ποτελέσµατα        
AEGEAN Contest….AEGEAN Contest….  

HAMFEST 2005...HAMFEST 2005...  

SX9HS….SX9HS….  

CT3/SV8CS….CT3/SV8CS….  

SX5P  ...Spotless...SX5P  ...Spotless...  

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µηνιαία 
και µπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας 

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

10 κάθε µήνα. 
 
• Αν θέλετε να στείλετε κεί-

µενο µπορείτε να το συ-
ντάξετε σε WORD ή απλό 
κείµενο και να το στείλετε 

στο Ε-mail: 

sv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
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Κατεβάσαµε την κάθετη cushcraft R8 και έτσι βάλαµε πάνω από το σπίτι ένα in-
verted vee για τα 160 µέτρα µε κατεύθυνση 300 µοίρες , ενώ το inv. vee  των 80 
µέτρων έγινε κανονικό δίπολο στα 12 µέτρα ύψος µε βόρειο προσανατολισµό …  
Έτσι µε αυτές τις αλλαγές συµπληρώσαµε τις κεραίες που προικοδοτούσαν τον ένα 
από τους δύο σταθµούς  και έµενε να φτιαχτεί η προίκα του άλλου σταθµού … α-
φού το µόνο που υπήρχε ετοιµοπόλεµο ήταν µια κάθετη κεραία για τα 40 µέτρα , 
κατασκευασµένη από χαλκό .   

Ο Ιούνιος πέρασε µ’ εµένα και τη Γιώτα να ξύνουµε κοµµάτια πύργων για να συ-
ναρµολογηθούν  µέσα στο καλοκαίρι . Το όλο εγχείρηµα όµως της κατασκευής ενός 
ψηλού πύργου ύψους 20 και πλέον µέτρων , από την µια αντιµετώπιζε κατασκευα-
στικά προβλήµατα  και από την άλλη την δυσπιστία µας για την µελλοντική  πρό-
σβαση µας στις κεραίες που θα έµπαιναν πάνω … Ο Ιούλιος πέρασε χωρίς να το 
καταλάβουµε και ήδη είχαµε γεµίσει µε προσχέδια χωρίς όµως να παίρνουµε και 
την τελική απόφαση … Τελικά  , χρησιµοποιήσαµε έναν άλλο πύργο πτυσσόµενο 
συνολικού ύψους 11 µέτρων και µε την ανεκτίµητη βοήθεια του Παντελή 5ΑΖΡ , του Παναγιώτη 5ΑΖΚ και του 
Βαγγέλη 5CJQ , στήθηκε ο πύργος  χωρίς πολλά προβλήµατα .  

Η βίβλος των ραδιοερασιτεχνών µας έδωσε τα σωστά µήκη των µο-
νωµένων αντηρίδων και όλα ήταν έτοιµα για να µπει η  EXPLORER 14 
της  HYGAIN µε την προσθήκη του kit για τα 40 µέτρα , η οποία συ-
ναρµολογήθηκε στα 2 µέτρα ύψος  και µε προσοχή µπήκε πάνω στον 
πύργο που την  περίµενε ανυπόµονα  δύο εβδοµάδες …  

Αυτό ήταν και το τελευταίο µέρος  της τοποθέτησης κεραιών πριν το 
cqww contest αφού δεν υπήρχε λόγος να αναζητήσουµε περισσότε-
ρες επιλογές – µεταβολές σε αυτό τον τοµέα προετοιµασίας . 

Στο εσωτερικό τώρα , οι ηχοµονωτικές επεµβάσεις ήταν απαραίτητες 
για την καλύτερη λειτουργία των δύο σταθµών … Αγοράσαµε λοιπόν 
και τοποθετήσαµε ηχοµονωτικές πλάκες που χρησιµοποιούνται σαν 
υλικά µόνωσης µέσα στους τοίχους και επιτόπου λύσαµε ,σε µεγάλο 

βαθµό , την ηχητική παρενόχληση που δηµιουργούσε ο ένας 
σταθµός στον άλλο . Επιπρόσθετα διαίρεσα την ψύξη του air 
condition στα δύο και µε αυτό τον τρόπο ψύξαµε τα δύο linears 
καθ’ όλη τη διάρκεια του contest .  

Οι σταθµοί που δηµιουργήσαµε είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:  

1ος : 

Πύργος 11µ µε EXPL14 (HYGAIN) 10/15/20/40m στα 13µ 

Κάθετη κεραία 10µ για τα 40m 

Yaesu transceiver FT 1000MP 

KENWOOD linear TL922A 

2Ος : 

 Πύργος 14µ µε Α3 (CUSHCRAFT) 10/15/20m στα 16µ 

Inverted Vee για τα 160m 

∆ίπολο για τα 80m 

KENWOOD transceiver TS850S 

Yaesu linear FL2100Z 

 

Το πρόγραµµα που χρησιµοποιούµε πλέον είναι το  WRITELOG , 
το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις επιθυµίες µας … και αν µη 
τι άλλο είναι καθηµερινά ενηµερωµένο ενώ το YAHOO GROUP 
του µου έδωσε την δυνατότητα να χρησιµοποιήσω πολλά από τα 
άγνωστα σε µένα κοµµάτια του . Ο Οκτώβριος είχε µπει για τα 
καλά όταν ήρθε η έγκριση του ειδικού χαρακτηριστικού SX5P , 
από το υπουργείο και σε  µία προσπάθεια µας να ενώσουµε τις 
φωνές που θα έπαιρναν µέρος στο contest , εντάξαµε στο δυνα-
µικό της οµάδας τον Στάθη SV5DKL , τον Μιχάλη SV5DDP και 
τον Βαγγέλη SV5CJQ ενώ η Κατερίνα SV5KJQ δεν κατάφερε να πάρει µέρος λόγω ξαφνικού προσωπικού της προ-
βλήµατος . Η τελευταία εβδοµάδα πέρασε µε τα µέλη της οµάδας να δοκιµάζουν τα µηχανήµατα και τις κεραίες και 
µ’ αυτά και µ’ αυτά η έναρξη του διαγωνισµού βρήκε εµένα να δουλεύω τα 80/160 µέτρα  και τον Στάθη στα 40 
µέτρα να δηµιουργεί pile up δουλεύοντας άλλοτε κανονικά και άλλοτε split (Αµερικάνους και όχι µόνο ) . 
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Ήδη το Σάββατο 0500 έχουν γίνει 350 περίπου επαφές , µε τη 
Γιώτα και τον Παντελή να προσπαθούν µάταια να ακούσουν οποι-
οδήποτε σταθµό στα 10 µέτρα …  

Τ Ι Π Ο Τ Α  δεν ακουγόταν (ούτε και ακούστηκε δηλαδή σε όλη 
τη διάρκεια του διαγωνισµού ) και έτσι  αφοσιώθηκαν στα 15 και 
20 µέτρα έως και το µεσηµέρι που βρήκε την οµάδα να έχει σχε-
δόν 1600 επαφές µέσα σε 12 ώρες δηλαδή 66 επαφές την ώρα 
ανά σταθµό . 

Το απόγευµα ήρθε στην παρέα ο Μιχάλης που µε υποµονή και 
επιµονή «σκούπισε» τις µπάντες των 80και 160 ενώ ο Βαγγέλης 
είχε αρχίσει το δικό του pile up στα 40 µέτρα . Το πρώτο 24ωρο 
έκλεισε µε 2550 επαφές δηλαδή 53 επαφές ανά σταθµό την ώρα .  

Στους ίδιους ρυθµούς κινήθηκε και η Κυριακή µε τα 10 µέτρα , 
για µας κλειστά , και µε µόνη µας συντροφιά τα 15 και 20 µέτρα 

… Ήδη το απόγευµα έχει φθάσει και µία ιδέα που είχα µε αποδέκτη 
τον Παντελή έπιασε τόπο : να πάµε να ψάξουµε στα 10 µέτρα αν 
περνάει η Νότια Αµερική . Αυτό ήταν … 20 νέες χώρες προστέθηκαν 
σε µία µπάντα κόλαφος για εµάς και έτσι µας έδωσε κουράγιο να 
συνεχίσουµε για multipliers όλη την υπόλοιπη ώρα του απογεύµα-
τος .  

Τι ήθελε και αυτός ο 5Z4DZ να βγει στα 20 µέτρα !!!! Π Α Ν Ι Κ Ο Σ 
για µια χώρα που όποιος τυχερός τον έκανε θα έχει να λέει ότι 
έσπασε ένα γιγάντιο pile up χιλιάδων amateur (εµείς πάντως τον 
κάναµε  , µε τον Στάθη να µην το πιστεύει ακόµη ) … 

Συνολικά  το σκορ µας είναι : 3 941 084 

 

 

 QSOs QSO points Zones Countries Multipliers Score 

160m:   190 227  9  46   

80m:   254 301  9  57 

40m:  884 1422 20  93 

20m: 1235 1723 34 106 

15m: 1968 2938 32 106 

10m:  157 255 16  46 

Totals:      4688 6866                120               454  574 3941084 

 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ : ΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠ’ΟΛΟΥΣ , ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ  

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  : ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ WPX SSB 2006 

Για το SX5P , ∆ιονύσης Χατζηγαβριήλ SV5FRD 
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«∆εν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά... έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα...»    ∆ιονύσης Σαββόπουλος 

Κάποτε ασχολήθηκα µε τη συµπεριφορά πολλών από µας στους διαγωνισµούς (contest). Αυτή µου η ενασχόληση 
παραλίγο να σταθεί αιτία και αφορµή να σταµατήσω να ασχολούµαι µε το 59report. Ευτυχώς ή δυστυχώς, η παρό-
τρυνση του Μιχάλη και η αγάπη του γι’ αυτό που κάνει, µε αποθάρρυνε. Και να’µαι εδώ πάλι να ασχολούµαι µε το 
ίδιο θέµα. Αλήθεια από ποια µεριά πρέπει να το δω. Έχω φτιάξει τρία διαφορετικά άρθρα µέχρι τώρα και κάθε µέ-
ρα αλλάζω γνώµη. Αποτέλεσµα αυτών είναι να καθυστερεί η έκδοση του περιοδικού κι ο Μιχάλης να φρικάρει... 
Να λοιπόν και τα τρία 

Άρθρο 1 .... Μη µε παρεξηγείτε 

«Είχα ξανασχοληθεί µε το θέµα και παρεξηγήθηκα. Παρόλα αυτά επανέρχοµαι ελπίζοντας να συνεισφέρω µε την 
παρέµβασή µου να γίνουµε καλύτεροι και µη αποσκοπώντας σε τίποτα άλλο.  Η επιτροπή του cqww contest δεν 
αποβάλλει όλους αυτούς που "κλέβουν" µε τα cluster spots (δυστυχώς), αλλά ο Κ1ΤΤΤ τους βγάζει στη φόρα µετά 
από κάθε contest. Να υπενθυµίσω ότι από τους κανόνες δεν απαγορεύεται σαφώς το self spotting (να βάζεις ο 
ίδιος τον εαυτό σου στο κλάστερ). Σε κάθε περίπτωση όµως αυτά που καταγράφει ο K1TTT δεν είναι "αθλητική 
συµπεριφορά" (εκτός κι αν είναι). Η µη αθλητική συµπεριφορά συνιστά απόρριψη σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
(κάτι που µέχρι τώρα δε γίνεται) σε όποια κατηγορία κι αν συµµετέχεις. Επίσης να θυµίσω ότι η χρήση του κλά-
στερ (να βλέπεις όχι να "πετάς" τον εαυτό σου σε βάζει στην κατηγορία single operator assisted. Ούτε αυτό όµως 
το ελέγχει η επιτροπή (δυστυχώς)....» 

Άρθρο 2... ωχ αδερφέ µας έπρηξες... 

«...Ναι βρε αδερφέ τι χαζοµάρες απαγορεύεται το self spotting και τρίχες κατσαρές. ∆ηλαδή αυτός ο Κ1ΤΤΤ που τα 
γράφει τα κάνει όλα σωστά και τίµια; Ας γελάσω τρεις... χα χα χα... Ααα από δω και µετά θα τρέχω µε το κιλό και 
θα το στέλνω low power. Όπως είπε κι ο Μητσοτάκης µετά από 10 χρόνια ποιος θα το θυµάται; Θα ‘χω εγώ το 
βραβείο στον τοίχο κι ας πάει και το παλιάµπελο... Θα έχω και κλάστερ, θα πετάω και τον εαυτό µου στο κλάστερ 
κι άµα λάχει και κάνα καλό dx και δεν ευκαιρώ θα πω στο φίλο µου τον Κώστα να µου το κάνει που ‘χει καλές κε-
ραίες και 3 κιλά και δε θα δυσκολευτεί κιόλας... Έτσι για πλάκα θα τον «χτυπήσει». Άλλωστε έτσι όπως έγιναν τα 
dx, δίνεις ένα 59 και τελείωσε δεν το φχαριστιέται έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος. Τον κάνει λοιπόν 5-6 φορές για 
όλους να το νοιώσει κιόλας, που να πάρει... Κι άµα βάλω εγώ το βραβείο στον τοίχο... ποιος θα ξέρει ότι τους µι-
σούς τους έκανε ο Κώστας. Το πολύ πολύ κόβω και τις παρτίδες µου µε τον Κώστα κι αυτό ήταν....» 

Άρθρο 3...   ....Συνέχεια από παραπάνω.... Αυτό που τελικά επικράτησε... 

Λοιπόν η άποψη µου για όλα αυτά συνοψίζεται στους στίχους του µπαρµπά Νιόνιου... «∆εν ξέρω τι να παίξω στα 
παιδιά... έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα...». Να το πω λίγο διαφορετικά, όπως το διάβασα σ’ ένα email του VK6HD 
“What is all the fuss about? After nearly 60 years of enjoying this great hobby it is of no concern to me what 
rules others go by....I have my own, drummed into me by an amatuer radio father, and happy to live within 
them. 73 Mike VK6HD” Τι λέει ο Μιχαλάκης; Σε ελεύθερη µετάφραση...Τι µε νοιάζει βρε αδερφέ τι κάνουν οι 
άλλοι; Εγώ σέβοµαι τον εαυτό µου, τις αρχές µου, αυτά που µου έµαθαν φίλοι και γνωστοί και συνεχίζω να απο-
λαµβάνω αυτό το υπέροχο χόµπι, ανεξαρτήτως «κλεφτών» και δεν ξέρω τι άλλων. Κι άµα σταµατήσω να κάνω 
παρέα τον Κώστα ή δεν µε βγάλει ο Κ1ΤΤΤ στη φόρα, πάλι θα ξέρω για πάντα εγώ ο ίδιος ότι τότε έκλεψα και θα 
νοιώθω ντροπή γι’ αυτό το βραβείο που κρέµεται στον τοίχο».  

Κωνσταντίνος και κατά κόσµον SV1DPI 

ΥΓ 1: ∆εν αναφέροµαι σε dx αυτό το µήνα... Έτσι κι αλλιώς ο Κώστας ξέρει τι κυκλοφορεί και θα κάνει το καθή-
κον του.... 

ΥΓ 2: αληθινός διάλογος σε vhf…. 

Ενας: Τον χτύπησα τον KH5…   Άλλος: έλα ρε.. µπράβο..  Ένας: τον έκανα και για σένα   Άλλος: είσαι φίλος 
ρε.. ευχαριστώ…  Ένας: ελά ρε στενοχωρήθηκα µωρέ για τον.....   Άλλος: γιατί ρε;   Ένας: ..δεν πρόλαβα να τον 
κάνω και γι αυτόν µωρέ…   Άλλος: .. έλα µωρέ κι εσύ µην είσαι υπερβολικός.. Τον έκανες 5 φορές, δεν τον 
έκανες 6... τι να κάνεις... άνθρωπος είσαι.... 

ΤΟ email του K1TTT (στο reflector cq-contest) 

Για του µη έχοντες µια συνέχεια το παραπάνω άρθρο γράφτηκε µε αφορµή ένα email του Κ1ΤΤΤ σχετικά µε αυ-
τούς που κλέβουν στα contest. Επειδή το email είναι πολύ µεγάλο αφήνω µόνο µερικά κοµµάτια. Σηµειώστε ότι 
αναφέρεται στο Σαββατοκύριακο του cq ww ssb contest 

Συνολικά σποτ: 37289      Οι 10 σταθµοί που είδαµε στα κλάστερ περισσότερο:  

6Y2Z 383, V26B 302, CT3YA 293, 8P9R 285, WP2Z 249, PJ2T 247, CT9L 216, FY5KE 207, 3V5A 200, J3A 192, 

Οι 10 σταθµοί που «έδιναν» στο κλάστερ περισσότερο  AA3B 734, W3LPL-4 700, SP8TJU 539, K1TTT-7 483, 
F1JKJ 465, NQ4I 456, RL3A 448, N5KDV 440, K5TR 373, IK0LSV 350 
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Οι µεγαλύτεροι κλέφτες 

Αυτοί που «πέταξαν» τον ίδιο σταθµό περισσότερο από 15 φορές (spotter, σταθµός, σποτ που έδωσε/σποτ που 
έδωσε συνολικά) 

DL7BO 9G5A 42/42, RW3AH T6X 39/46, MM0STH GM0B 36/38, IZ8DFO IG9R 33/33, I8VRU IG9R 31/31, 
IK2GFK IZ2FOS 26/26, W3DF 8P9R 22/26, N8BJQ PJ2T 21/251, DF1LON IS0/DL3EW 20/34, N3CA W3LPL 
20/342, BD5RGB BD5RT 18/18, HS0XNO HS0AR 18/24, CT1CBI CT3YA 17/17, CU2CR CU2T 16/16, PA0AA 
PA0AA 16/18, K8ND PJ2T 16 

Μετά από αυτά ο DL7BO κερδίζει τον τίτλο του «αρχικλέφτη» αφού έκανε το 42/42 για τον 9G5A. 

 

 

 

Ακολουθεί µια ανάλυση για καθέναν ξε-
χωριστά όπου αποδεικνύεται ότι πέταγαν 
τον εαυτό τους χρησιµοποιώντας διάφορα 
διακριτικά τα οποία όµως χρησιµοποίησαν 
την ίδια tcp ip. Σηµειώστε ότι τα σχόλια 
είναι του David... Απλώς µεταφράζω  

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ———> 
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Οι σταθµοί που έδωσαν µόνο 
ένα σποτ 

(dx call, συνολικά σποτ που πή-
ραν στο contest, συνολικά σποτ 
που πήραν από σταθµούς που 
έδωσαν µόνο ένα σποτ,ποσοστό) 

Προσπαθεί να βρει τους σταθ-
µούς που έκλεωαν δίνοντας τον 
εαυτό τους χρησιµοποιώντας 
όµως διαφορετικό callsign από το 
δικό τους για να µη γίνουν αντι-
ληπτοί. Φυσικά αυτό µπορεί να 
συµβεί για σπάνια dx αλλά όχι για 
έναν Ιταλό για παράδειγµα... 

IT9RBW 31 29(93%)  

6Y2Z 383 19(4%)  

3V5A 200 18(9%)  

EC7AMT 14 11(78%)  

RW3WWW 26 10(38%)  

FY5KE 207 10(4%)  

V26B 302 10(3%)  

JT1JA 60 10(16%)  

J49Z 115 10(8%)  

5U7JB 111 9(8%)  

UU7J 139 8(5%)  

λίστα σταθµών που έδωσαν τον εαυτό τους στο κόντεστ (ΣΣ. έγινε 
σύντµηση) 

4M5DX, YV5LIX 

5B4AAI, W1AAA 28500 Calling CQ 
6M0MM K1TTT-14 21280 need Zone 2, Please call 
6W1SA K1TTT-14 28020 cq cq cq 
A61Q RX4HW 1808.3 VIA EA7FTR 
BD4AEO K1TTT-14 7059 @ 7.218 QSX 
BG4THO K1TTT-14 14300 contest 
 BG7KLO K1TTT 14275 open SA,contest 
 CT3MD EA5URV-5 3773 qsx 3839 
DG4MCB K1TTT-14 14115.5 cq contest 
EA3AM EA4URE-5 7059  
EA7GV EA7URG-5 28468.9  
EA8FT EA4URE-5 21153  
EC7AMT K1TTT-14 21198.5 cq worls widw ssb contest , 
GI4VIV GB7MBC 28403  
HS0AR K1TTT 7027  
IH9GPI K1TTT 7093.5 zone 33 
IH9GPI IR4AD 7091 cq33 
IK2EGL IK5PWJ-6 21347.9  
IK2EGL VE7CC-1 21353  
IZ8FTW K1TTT-14 14223 hello 
IZ8GDL IR8AW-6 28493 IZ8DBJ 
J49Z K1TTT-14 14234 contest 
 JI4POR K1TTT-14 3523 psk qsx on freq and 3580 
K3OOO K2UT 7155  
KP4SQ W0MW 21297 cqww 
LZ2JE S50DXS 1852.4 lz9w TEST 
NE8J N5IN 28547.8  
ON4OSA ON0DXK-5 21228 club 
PA0AA PI4CC 14241 cq contest 
PA0AA HS0ZER-15 14241  
PA0AA PI8DXC 14221  
PA0AA PI4TUE-8 21332  
PA0AA K1TTT-14 7089 contest 
PA0AA PI4TUE-8 14247  
PA0AA PI8DXC 14127  
PP5OZ ED7ZAB-5 14280  
PP5ZP AB5K 14295.8  
PT7VB K1TTT 21005 NA WAS SD,UT ,VT. 
RU1A OH5RBI 21275.6 band open to W6/W7 
RZ6AZZ RX4HW 7051.5 7204 
 SP3LPG AB5K-2 7190.7 cq contest 
SP9KRT EA5URV-5 14273 Piekary FB sign 
SV3FUP PI4TUE-8 7080 qsx  7243 
TM2T F5NOD-5 21210.7  
TM5L K1TTT-14 21229 CQ WW 
 UT5UGR PI8DXC 7073  
VA6AE VE7CC 21428.5  
VP9I AD1C 28410.9  
VU3SPQ VU3SPQ 14257 CQ calling USA 
YV6EVC EA4URE-5 7035 CQ CQ 
YY5JRU YV5LIX 28408 HI POWER  1KW FOR YOU 
ZL2AQY ZL2AQY-10 7063 ve7sv cq contest 
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Παράδειγµα για τον EC7AMT 

Spotter FromNode Freq Comment 
JA3HT JA2YYF-7 21173 cq ww ssb contest , qrz 
YT1ER K1TTT-14 21183 cq worls widw ssb contest , 
YV5COR JA2YYF-7 21199.9 cq worls widw ssb contest , 
ZP5VIA JA2YYF-7 21199 cq contest 
EC7AMT K1TTT-14 21198.5 cq worls widw ssb contest , 
IZ0TRC JA2YYF-7 21199.9 cq worls widw ssb contest , 
YB1HDF K1TTT-14 21199 cq contest 
YV4A JA2YYF-7 21167 cq ww contest 
HK0YT K1TTT-14 21199 cq contest 
HG3M K1TTT-14 21199 cq contest 
KN4DG K1TTT-14 21199.9 cq ww contest 
όλα τα σποτς µε παρόµοια σχόλια, µάλιστα µε τα ίδια λάθη  

Το dxsummit log για τον ec7amt έδειξε ότι µπήκε από την ip:81.60.160.127 

Από την ίδια ip ήταν και οι χρήστες IO4T, JA3HT, KR2TR,HG3M, HK0YT,YB1HDF,YT1ER,YV4A,ZP5VIA που πέταγαν 
τον ec7amt Η παραπάνω ip είναι από την Μπαρτσελόνα της Ισπανίας. Σαν πολλοί δεν είναι οι σταθµοί που χρησι-
µοποιούν ένα isp στη Μπαρτσελόνα! 

Η ίδια ανάλυση γίνεται για τους IT9RBW, RW3WWW, HL0O, SV9CVY, KP4VP, EA3NW, UA9YAB, ES7GM 

Για το δικό µας το Μιχάλη SV9CVY γράφει ακριβώς µεταφρασµένα τα παρακάτω 

dxsummit log για sv9cvy (καλύτερα για την ip address παρακάτω) 

από την ip: 212.70.194.21 
K3OP-@: 21415.5 SV9CVY crete louuuuuuud  
KE5RT-@: 7019 SV9CVY CRETE LSN 7289  
KE5TD-@: 21415.5 SV9CVY crete louuuuuuud  
N3RK-@: 7000.5 SV9CVY LSN 210  
N4JA-@: 7019 SV9CVY LSN 289  
SV9CVY-@: 7083.4 AH2R strong  
SV9CVY-@: 7025 CT9L strong  
SV9CVY-@: 7025.2 CT9L  
W2PT-@: 14273.D PJ2T loud  
W3KF-@: 0 8P1A loud  
W3KF-@: 14252 SV9CVY loud  
WB3TK-@: 21376 SV9CVY loud  
η ip είναι φυσικά από την Ελλάδα: 
inetnum:      212.70.192.0 - 212.70.199.255 
netname:      GR-TEE-990503 
descr:        Technical Chamber of Greece 
descr:        4 Karageorgi Servias St 
descr:        GR10248 Athens 
country:      GR 
 

Έτσι λοιπόν ο sv9cvy δίνει δυο σταθµούς,ενώ µετά τον δίνουν µερικοί από την Αµερική από την ίδια ip address 
από την Ελλάδα..Μάλλον πρέπει να ξέρει για την συγκεκριµένη ανάλυση και προσπάθησε να δώσει µερικούς ακό-
µη σταθµούς επίσης... Συγγνώµη δεν είναι τόσο εύκολο 

 

Παράπονα, παρατηρήσεις, σχόλια στον David Robbins K1TTT, e-mail: mailto:k1ttt@arrl.net ,web: http://
www.k1ttt.net 

 

Για την µετάφραση-αντιγραφή και µόνο ... Κωνσταντίνος    
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Γράφει ο  Μάνος Αντωνάκος  Γράφει ο  Μάνος Αντωνάκος  Γράφει ο  Μάνος Αντωνάκος  SV9BMJSV9BMJSV9BMJ   

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    ΠΤΥΧΙΟΥ    ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΟΥ 

 

Το  ενδιαφέρον  για  την  απόκτηση  πτυχίου  Ραδιοερασιτέχνη  ανά  την  Ελλάδα  όλο  και   µεγαλώνει.  Πολλοί  
οι  υποψήφιοι,  πολλοί  οι  επιτυχόντες  όµως  το  κατά  πόσον  το  ενδιαφέρον  αυτό  είναι  πραγµατικό  ή  εξυ-
πηρετεί  κάποιους  σκοπούς,  ή  είναι  προσωρινός  ενθουσιασµός  φαίνεται  µετά  από  σύντοµο  χρονικό  διάστη-
µα  γι’ αυτό  και  πολλά  διακριτικά  υπάρχουν  µόνο  στα  χαρτιά. 

Η  έξαρση  αυτή  ήταν  φυσικό  επακόλουθο  µετά  την  αλλαγή  του  νόµου  και  το  δικαίωµα  συµµετοχής  στις  
εξετάσεις  των  αποφοίτων  ∆ηµοτικού. Λογικά  θα  έπρεπε  να  χαµηλώσει  το  ποσοστό  επιτυχίας   στις  εξετά-
σεις  λόγω  των  γραµµατικών  γνώσεων  αυτής  της  µερίδας  των  υποψηφίων.  Αντιθέτως  τα  ποσοστά  αυξή-
θηκαν  και  µάλιστα  σε  κάποιες  εξετάσεις  πλησίασαν  αρκετά  το  100 %.  Επίσης  πολλές  φορές  παρατηρείται  
το  φαινόµενο  κάποιος  που  δεν  επιτυγχάνει  µετά  από  2  ή  και  3  δοκιµασίες,  την  επόµενη  εξεταστική  πε-
ρίοδο  ή  και  την  ίδια  ακόµη  αν  προλαβαίνει  λόγω  διαφορετικής  ηµεροµηνίας,  να  δίνει  εξετάσεις  σε  άλλη  
περιοχή  (αυτό  απαγορεύεται  βεβαίως)  και  να  επιτυγχάνει.  Πιθανόν  να  τον  εµπνέει…………η   αλλαγή  κλίµα-
τος. 

Στο  2ο  Συνέδριο  Ραδιοερασιτεχνών  του  Υ.Μ.Ε   είχε  συζητηθεί  το  θέµα  του  τρόπου  διεξαγωγής   των  εξε-
τάσεων  και  είχε  προταθεί  οι  ηµεροµηνίες  να  καθορίζονται  κοινές  για  όλη  την  Ελλάδα  προς  αποφυγήν  
των  παραπάνω.  ∆εν  γνωρίζω  καν  αν  εξετάστηκε  η  πρόταση  ούτε  αν  ελέγχει  το  Υπουργείο  το  σωστό  
τρόπο  διεξαγωγής  των  εξετάσεων.  Ειδικά  στο  θέµα  των  ερωτήσεων  µε  πολλαπλές  απαντήσεις  σε  ορισµέ-
να  εξεταστικά  κέντρα  φηµολογείται  ότι  µπαίνουν  4  ή  5  ερωτήσεις  µε  αποτέλεσµα  αν  απαντήσεις  σε αυτές  
και  µόνον  πιάνεις  τη  βάση  και  περνάς  τις  εξετάσεις. 

Υπάρχει  και  µια  άλλη  µερίδα  ενδιαφεροµένων  που  τους  αρέσει  το  χόµπι  µας,  ασχολούνται  µε  αυτό  εκπέ-
µποντας  σε  συχνότητες  εκτός  των  ζωνών  των  Ραδιοερασιτεχνών  και  όταν  καταφέρουν  να  περάσουν  στις  
εξετάσεις  παραµένουν  θαµώνες  των  συχνοτήτων  που  έχουν  συνηθίσει.  Θα  µου  πείτε  τότε  γιατί  πασχίζουν  
κάνοντας  πολλές   φορές  2  και  3  προσπάθειες  για  το  πτυχίο;  Μα  είναι  αυτονόητο.  Για  να  µπορούν  να  
στήνουν  νόµιµα  τις κεραίες  στην   ταράτσα  τους  και  να  µην  κινδυνεύουν  µε  κατάσχεση  των  µηχανηµάτων  
σε  γεννώµενο  έλεγχο. 

Όπως  ενηµερωθήκαµε  εστάλη  έγγραφο  προς  όλες  τις  Ενώσεις  για  έλεγχο  παράνοµων  εκποµπών  στις  συ-
χνότητες  των  6.5 ΜΗΖ   γιατί  γίνονται  παρεµβολές  σε  Υπηρεσίες.   

Μήπως  έχουµε  αξιώµατα  που  δεν  γνωρίζουµε;  Και  τα  πλήρως  επανδρωµένα  οχήµατα  µε  τα  τελειότερα  
µηχανήµατα  ανίχνευσης  τι  δουλειά  κάνουν  όταν  πρέπει  εµείς  να  ψάχνουµε  για  παράνοµες  εκποµπές; Αν  
τα  προαναφερθέντα  είναι  η  πρόοδος  του  Ραδιοερασιτεχνισµού  στην  Ελλάδα  τότε  η  καταστροφή  ποια  εί-
ναι; 

Και  για  να  επανέλθουµε  στο  θέµα  των  εξετάσεων,  τα  µαθήµατα  που  έκανε  και  πάλι   η  Ένωση  Ραδιοερα-
σιτεχνών  Κρήτης  στα  γραφεία  της   για  τους  ενδιαφερόµενους  υποψήφιους  απέδωσαν   κρατώντας  σταθερό  
το  ποσοστό  επιτυχίας.  Έτσι  στους   21  συµµετέχοντες  είχαµε  τους  παρακάτω  επιτυχόντες: 

Κατηγορία  1  ( SV ) 

1. Ζυµβραγουδάκης    Ιωσήφ    2. Ξεκουκουλωτάκης  Αντώνιος     3. Στουπάκη                Ελένη 

Κατηγορία  2   ( SW ) 

 1.   Αναστασάκης            Εµµανουηλ        2.   Βασιλικός                  ∆ηµήτριος 

3.    Γεωργιακάκης          Γεώργιος           4.   ∆ελής                        Νεκτάριος 

5.   Μαυράκης                 Νικήτας            6.   Πατσιάς                     Παναγιώτης 

7.   Πουλινάκης               Παναγιώτης      8.   Τραβαγιάκης             Ζαχαρίας 

8.   Τσιχλάκης                 Κων/νος          10.  Χαριτάκης                Κύσσανδρος 

 

Τους  καλωσορίζουµε  στην  Ραδιοερασιτεχνική  Κοινωνία  και  ευχόµαστε  καλά  QSO. 
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ΥΠΟΤΟΝΟΣ  100 

 

Εφ’  όσον  δεν  µπορεί  να  υπάρξει  συνεργασία  και  οι  αναµεταδότες  στήνονται  όπου  και  όποτε  ο  κάθε  
Σύλλογος  αποφασίσει  και  σε  όποια  συχνότητα,  χωρίς  εναρµόνιση,  η  Ένωση  Ραδιοερασιτεχνών  Κρήτης  για  
να  γλυτώσει  από  τις  παρεµβολές  που  ταλαιπωρούν  τελευταία  τους  αναµεταδότες  και  τ’  αυτιά  µας,  απο-
φάσισε  να  αλλάξει  τον  υπότονο  σε  όλους  τους  αναµετοδότες  και  επαναλήπτες  που  είναι  υπό  την  επο-
πτεία  της  από  88,5  σε  100.  Μέχρι  σήµερα  έχει  αλλάξει  ο  υπότονος  στο  R5,  το  R0,  και  το  R4.  Σύντοµα  
θ’  αλλάξουν  και  στα  υπόλοιπα. 

J 4 9 ZJ 4 9 ZJ 4 9 Z   
 

Για  5η  συνεχόµενη  χρονιά  οι  Φίλοι  µας  από  την  Ιταλία  
ενεργοποίησαν  και  πάλι  το      J 49 Z  από  την  περιοχή  
Κοκκίνη  Χάνι  Ανατολικά  του  Ηρακλείου  για  το  CQ  WW  
Dx  Contest Όπως  κάθε  χρόνο  περίπου  µια  εβδοµάδα  πριν  
για  τις  απαραίτητες  προετοιµασίες  και  δοκιµές.  Παρά  την  
άριστη  οργάνωση  και  τον  τέλειο  εξοπλισµό  όπως  φαίνεται  
και  στις  φωτογραφίες  δεν  έλειψαν  τα  προβληµατάκια  αλλά  
µε  την  παρουσία  και  την  τεχνική  υποστήριξη  των  ειδικών  
της  Ε.Ρ.Κ  όλα   λειτούργησαν   άψογα. 

Η  διάδοση  βέβαια  δεν  βοήθησε  όπως  τα  προηγούµενα  
χρόνια  και  το  αποτέλεσµα  δεν  ικανοποίησε  τους  χειριστές   
και  έρχονται  τόσα  χιλιόµετρα  µε  τέτοιο  εξοπλισµό  ψάχνο-
ντας  το  κάτι  παραπάνω. Salvatore,  Roberto,  Max  δεν  πει-
ράζει.   ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΚΑΛΥΤΕΡΑ. 

   

ΘΑ  ΤΡΙΒΕΤΕ  ΤΑ  ΜΑΤΙΑ  ΣΑΣΘΑ  ΤΡΙΒΕΤΕ  ΤΑ  ΜΑΤΙΑ  ΣΑΣΘΑ  ΤΡΙΒΕΤΕ  ΤΑ  ΜΑΤΙΑ  ΣΑΣ   
Έχετε  ακούσει  την  παροιµία  που  λέει:  «Όπου  ακούς  

πολλά  κεράσια  κράτα  και  µικρό  καλάθι »;   

Επιβεβαιώθηκε  για  µια  ακόµη  φορά.   

Αναµόρφωση  όλων  των  συστηµάτων  στην  Κρήτη,  
ψηφιακά  δίκτυα  µε  κόµβους  στα  UHF  και  άλλα  α-

κούγονται  τώρα  και  ένα  χρόνο.  

«Θα  τρίβετε  τα  µάτια  σας »  µου  είπε  κάποιος  ειδι-
κός  «θα  δείτε  πράγµατα  που  δεν  θα  τα  πιστεύετε»  
όταν  υλοποιηθεί  το  πρόγραµµα  που  έχουµε  για  την  

Κρήτη. 

Προς  το  παρόν  οι  2-3  επισκέψεις  που  έγιναν  στις  
κορυφές   της  Κρήτης   για  αλλαγές  και  βελτιώσεις  

µάλλον  αντίθετα  αποτελέσµατα  έφεραν.   

Και  επειδή  αναφέροµαι  πολύ  γενικά  για  όποιον  ενδι-
αφέρεται  έχω  και  λεπτοµέρειες.   

Όσο  για  το  σήριαλ  του  R5  και  το  ενδιαφέρον  εξυ-
πηρέτησης  …..έτσι  ξαφνικά   µε  άφησε  µε  ανοικτό   

στόµα.    

ΥΠΟΜΟΝΗ          Θα  επανέλθουµε    εν  καιρώ.   

 

Ως  τότε  καλά  να  περνάτε   Πολλά   73 !     
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Η παρουσία της Ένωσης Ραδιοερασι-Η παρουσία της Ένωσης Ραδιοερασι-Η παρουσία της Ένωσης Ραδιοερασι-
τεχνών Βορειοδυτικής Ελλάδος τεχνών Βορειοδυτικής Ελλάδος τεχνών Βορειοδυτικής Ελλάδος 
(((SZ6INA) SZ6INA) SZ6INA) στο στο στο Field Day 2005Field Day 2005Field Day 2005      

 

Η ιδέα 

Από τον περασµένο χειµώνα (αρχές 2005), λίγους 
µόνο µήνες µετά τη δηµιουργία της Ένωσης µας, 
έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων µεταξύ των µελών της Ένωσης η ιδέα να συµµετάσχουµε σε κάποιο επερχόµε-
νο ραδιοερασιτεχνικό event. Αυτό άλλωστε ήταν και ένας από τους σηµαντικότερους λόγους που οδήγησε στην 
ίδρυση της Ένωσης µας: Το να ενεργοποιηθεί ραδιοερασιτεχνικά η περιοχή µας (SV6), βγαίνοντας από τη ραδιοε-
ρασιτεχνική αποµόνωση και την απραξία των προηγουµένων ετών… 

Καθώς ο καιρός περνούσε και το καλοκαίρι πλησίαζε, η ιδέα άρχισε να ωριµάζει στις µεταξύ µας συζητήσεις. Ταυ-
τόχρονα, αρχίσαµε όλοι µας να ενθουσιαζόµαστε µε την ιδέα και να σκεφτόµαστε τι µπορεί να κάνει ο καθένας. 
Τελικά, στις αρχές καλοκαιριού αποφασίστηκε να συµµετάσχουµε στο FIELD DAY CONTEST του 2005 που θα γινό-
ταν στις 3 και 4 Σεπτεµβρίου. Αφού ανακοινώθηκε σε όλα τα µέλη και ζητήθηκε να δηλώσουν όσοι επιθυµούν να 
συµµετάσχουν, άρχισαν πυρετωδώς οι προετοιµασίες. 

Στην επόµενη µας συνεδρίαση τέθηκε το ζήτηµα της περιοχής από την οποία θα εκπέµπαµε. Οι προτάσεις πολλές, 
η περιοχή µας γεµάτη κυριολεκτικά από αξιόλογα µέρη που θα άξιζε να προβληθούν. Τελικά, αφού καταλήξαµε 
κατ’ αρχήν σε 2-3 πιθανά σηµεία, αποφασίστηκε να γίνουν επί τόπου επισκέψεις και φωτογραφίσεις, ώστε να επι-
λεγεί το καλύτερο. Μετά από τις σχετικές επισκέψεις, αποφασίστηκε να επιλεγεί η κορυφή «Τσούκα Ρόσα» του 
ορεινού συµπλέγµατος της Πίνδου, µε υψόµετρο 1987 µέτρα. 

Η περιοχή 

Η µαγευτική αυτή περιοχή, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της άγριας οµορφιάς της Ηπειρωτικής φύσης. 
Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 75 χιλιοµέτρων από τα 
Ιωάννινα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου. Για να φτάσει 
κανείς στο σηµείο, ακολουθεί την Εθνική Οδό Ιωαννίνων 
Τρικάλων µέχρι τη διασταύρωση του Ανατολικού Ζαγο-
ρίου (λίγο πριν συναντήσει το χωριό Μπαλντούµα). Α-
φήνοντας την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων κατευθύνεται 
από τη σχετική επαρχιακή οδό στο χωριό Φλαµπουράρι 
του Ανατολικού Ζαγορίου, από όπου προσεγγίζει το τε-
λευταίο τµήµα της διαδροµής. Από εδώ ξεκινάει χωµατό-
δροµος µήκους 18 χιλιοµέτρων, µέσα σε κατάφυτο ελα-
τόδασος, µε διαρκή ανάβαση προς την κορυφή του βου-
νού. Πρόκειται για ένα τοπίο µοναδικής οµορφιάς, όπου 
κυριαρχούν τα έλατα, τα άφθονα τρεχούµενα νερά, αλ-
λά και η πανίδα του πυκνού αυτού δάσους.  

Από την κορυφή του βουνού αυτού (που ονοµάζεται 
Τσούκα Ρόσα και είναι πασίγνωστη στους ασχολούµε-
νους µε την ορειβασία), έχουµε ανεµπόδιστη θέα προς 
όλα τα σηµεία του ορίζοντα. Ανατολικά βρίσκεται ο Εθνι-

κός ∆ρυµός της Βάλια Κάλντα, ένα από τα οµορφότερα σηµεία της χώρας µας αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης. 
Νότια βρίσκεται η τεχνητή λίµνη των πηγών του Αώου ποταµού και λίγο πιο κάτω το γραφικό Μέτσοβο. ∆υτικά 
της περιοχής, βρίσκονται περιοχές του Ζαγορίου. Παντού κυριαρχεί το πράσινο του δάσους αλλά και τα ψηλά βου-
νά.  

Οι προετοιµασίες 

Καθώς οι µέρες πλησίαζαν προς την ηµεροµηνία του Field 
Day, οι συναντήσεις µας άρχισαν να γίνονται πιο συχνές 
και µεγαλύτερες σε διάρκεια. Αρχίσαµε σιγά σιγά να αντι-
λαµβανόµαστε το µέγεθος του εγχειρήµατος που αναλαµ-
βάναµε… Αρχίσαµε να µετράµε τις δυσκολίες µε το πραγ-
µατικό τους µέγεθος και όχι µε το µέτρο του ενθουσια-
σµού των πρώτων ηµερών. Κινηθήκαµε µεθοδικά και ορ-
γανωµένα και αφού κάναµε πολλές επισκέψεις στην περι-
οχή για να αποτυπώσουµε κατά τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο τις ανάγκες µας, αποφασίσαµε τις ενέργειες που 
έπρεπε να γίνουν αλλά και τα άτοµα που θα τις εκτελού-
σαν. Ταυτόχρονα εξασφαλίσαµε τις απαραίτητες άδειες 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
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Αποφασίστηκε να εγκαταστήσουµε για τις ανάγκες του Field Day τα 
εξής: 

3 Σταθµούς βραχέων για λειτουργία στα 80, 40 και 20 µέτρα σε 
SSB, αλλά και σε ψηφιακά modes 

1 Σταθµό VHF σε SSB  

1 Σταθµό VHF σε FM Simplex 

1 Σταθµό APRS 

Τις σχετικές κεραίες που περιελάµβαναν δύο δίπολα µε BALUN, µία 
G5RV, µία X-50, µία ΕΗ, µία 2M / 9 EL. Bean, και άλλες βοη-
θητικές και εφεδρικές 

3 φορητούς Η/Υ για Log Book και APRS µε µεταξύ τους σύνδεση 
σε δίκτυο Ethernet 100 Mbps 

Μία γεννήτρια µε πετρελαιοκινητήρα, µε δυνατότητα παροχής ρεύ-
µατος 6 KVA 

Ηλεκτροφωτισµό του χώρου για το βράδυ 

Καταυλισµό µε σκηνές για τη διανυκτέρευση 

Μαγειρείο για τη σίτιση των συµµετεχόντων 

Προµήθειες σε καύσιµα, τρόφιµα, νερό, κ.λ.π. 

Αφού έγιναν οι απαραίτητες αγορές υλικών και οι προετοιµασίες, ελέγ-
χθηκαν όλα τα υλικά και κανονίστηκε η µεταφορά τους, ακολούθησε 
χαρτογράφηση της περιοχής και µοιράστηκαν αντίγραφα του χάρτη 
στους συµµετέχοντες. Μετά από αυτά, όλα ήταν έτοιµα για τη µεγάλη 
µέρα… 

 

Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου, ώρα 06.15 

Συναντιούνται οι πρώτοι από την οµάδα των 14 ατόµων που θα συµµε-
τείχε τελικά και κανονίζουν τις τελευταίες λεπτοµέρειες. Μετά από λίγο 
όλοι δίνουν το παρόν, τελικός έλεγχος στα αυτοκίνητα και στο φορτίο που θα είχε ο καθένας και ξεκινάµε… 

Μετά από οδήγηση 2 περίπου ωρών - στο χωµατόδροµο ακολουθήσαµε πολύ αργό ρυθµό λόγω δύσκολου εδά-
φους αλλά και του µεγάλου βάρους που µετέφεραν τα αυτοκίνητα, µετά από µερικές στάσεις για ανασυγκρότηση, 
φτάνουµε τελικά στην κορυφή του βουνού… Η ώρα είναι 8.20 το πρωί και µόλις κατεβαίνουµε συνειδητοποιούµε 
για τα καλά το µέγεθος του εγχειρήµατος… 

Μετά από τη σχετική ξεκούραση από τη δύσκολη διαδροµή, η οµάδα αρχίζει τη δουλειά: Τα χρονικά περιθώρια 
στενά, µέχρι το µεσηµέρι έπρεπε να είναι όλα έτοιµα και στον αέρα! Το Field Day θα άρχιζε σε λίγες ώρες! 

Η οµάδα χωρίστηκε σε 2 τµήµατα. Το πρώτο τµήµα ανέλαβε τα σχετικά µε τις επικοινωνίες και άρχισε να στήνει 
πυρετωδώς κεραίες αφού πρώτα κατασκεύασε επί τόπου τα δίπολα των βραχέων. Σιγά σιγά οι κεραίες άρχισαν να 

παίρνουν τη θέση τους και σειρά είχε πλέ-
ον το στήσιµο των ποµποδεκτών. Το δεύ-
τερο τµήµα της οµάδας ανέλαβε τη δηµι-
ουργία του καταυλισµού, το στήσιµο των 
σκηνών, τη σκηνή - µαγειρείο, την κοπή 
ξύλων για τη φωτιά, τις προµήθειες σε 
νερό και γενικά οτιδήποτε άλλο χρειαζό-
ταν. 

Στο µεταξύ οι ώρες περνούσαν και το ένα 
µετά το άλλο τα µηχανήµατα έπαιρναν τη 
θέση τους, η γεννήτρια λειτουργούσε εξαι-
ρετικά καλά, µε ελάχιστη κατανάλωση 
καυσίµου, και το σηµαντικότερο, το φαγη-
τό είχε αρχίσει να ετοιµάζεται. Καθώς περ-
νούσε η ώρα, όλοι πλησίαζαν τη σκηνή 
του µάγειρα. Προς το µεσηµέρι, παρά την 
η κούραση που είχε αρχίσει πλέον να γίνε-
ται αισθητή, βλέπαµε το έργο µας να προ-
χωράει και η ικανοποίηση µας µεγάλωνε. 
Τα πειράγµατα µεταξύ µας και τα αστεία 
έδιναν και έπαιρναν!  
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Γύρω στις 14.30 είχαµε σχεδόν τελειώσει και µε ικανοποίηση πήραµε 
θέσεις για το µεσηµεριανό φαγητό. Η µακαρονάδα που ετοίµασε ο Θα-
νάσης SV6KPD (επαγγελµατίας µάγειρας) ήταν πραγµατικά καταπλη-
κτική. Αφού ανταλλάξαµε πολλά αστεία, κοιτώντας πάντα το ρολόι 
πήραµε σιγά σιγά θέση στα µηχανήµατα εκποµπής. Οι SV6HMS και 
SV6JHQ πήραν θέση µπροστά από τα Yaesu 767 και Alinco DX-50 για 
να αναλάβουν τα βραχέα και ο SV6JIK µπροστά στα Yaesu 857 και 
Kenwood D700 για να αναλάβει το APRS, το SSTV και τα 2 µέτρα. Το Kenwood TS-2000 που ήταν αποθηκευµένο 
για να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση προβληµάτων των άλλων ποµποδεκτών, µας δίνει µεγάλη ασφάλεια. Θα εκ-
πέµψουµε, οτιδήποτε και αν γίνει! Η ώρα ήταν 3 παρά 1 λεπτό… 

Ώρα 3.00, το Field Day αρχίζει: «CQ CONTEST CQ FIELD DAY CONTEST! THIS IS SZ6INA, QRZ?» 

Τα µικρόφωνα παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά και οι επαφές διαδέχονται η µία την άλλη! Στην αρχή µιλάµε µε µερι-
κούς έλληνες συναδέλφους στα 40 και στα 20 µέτρα και µετά, καθώς περνάει η ώρα αρχίζουµε να κάνουµε QSO 
µε ξένους µακρινούς σταθµούς. Η διάδοση στα βραχέα δεν βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά παρ’ όλα αυτά κάνουµε αρκετά 

QSO µε σταθµούς από τη Ρωσία, το Ισραήλ, την Αγγλία, την Ιταλί-
α, κ.λ.π. Η ώρα περνάει και τα QSO συνεχίζονται…  

Είναι πια περασµένο απόγευµα και το κρύο αρχίζει να κάνει αισθη-
τή την παρουσία του… Η κούραση το ίδιο… Σύντοµα απολαµβάνου-
µε µια µεγάλη φωτιά που ανάψαµε, αλλά η θερµοκρασία συνεχίζει 
να µειώνεται πολύ απότοµα καθώς περνάει η ώρα. Ενώ το µεσηµέρι 
είχαµε 22-23 βαθµούς και καλό καιρό, ήδη έχει πέσει κάτω από 
τους 10 βαθµούς και η υγρασία αυξάνεται επικίνδυνα… Φοράµε 
όλοι πιο ζεστά ρούχα και µπουφάν και αρχίζουµε να ανησυχούµε 
για το κρύο και τη διανυκτέρευση µας το βράδυ… Που να ξέραµε 
ότι τα µεσάνυχτα θα βλέπαµε θερµοκρασίες της τάξης των 5 βαθ-
µών!!!  Ξαφνικά, ακούγεται ο  SV6HMS να φωνάζει: Βραζιλία! 
Κάναµε Βραζιλία! Αµέσως αρχίζουµε όλοι να πανηγυρίζουµε µε 
την επιτυχία µας και πριν καλά καλά συνέλθουµε, ο SV6HMS ακού-
γεται και πάλι: Αργεντινή! Η χαρά µας είναι τεράστια, οι κόποι µας 

ανταµείφθηκαν, η κούραση µας εξαφανίζεται στο δευτερόλεπτο! Οι καταχωρήσεις στο Log Book διαδέχονται η µία 
την, άλλη! Τα µικρόφωνα παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά! Κάθε µακρινή επαφή µας κάνει να χαµογελάµε και περισ-
σότερο. Η χαρά όλων δεν περιγράφεται.  

Κατά τα µεσάνυχτα, παρουσιάζεται και το πρώτο πρόβληµα : Μία από τις κεραίες των βραχέων γεµίζει µε υγρασία 
στο BALUN της, βραχυκυκλώνοντας την κάθοδο και εκτοξεύει το SWR του ποµποδέκτη στο 5:1. Η διάδοση στο 
µεταξύ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, η θερµοκρασία πέφτει συνεχώς και η υγρασία αυξάνεται.  

Με όλα αυτά η ώρα έχει πάει 01.00 µετά τα µεσάνυχτα και οι περισσότεροι από την οµάδα έχουν πάει για ύπνο. Η 
κούραση που νοιώθουµε οι υπόλοιποι, δεν περιγράφεται µε λόγια… Αποφασίζουµε να σταµατήσουµε τις εκποµπές 
και να πάµε επιτέλους για ξεκούραση, µέχρι να ξηµερώσει. 

Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου, ώρα 
06.25 

Την επόµενη µέρα, ξυπνώντας µας 
περίµενε µια δυσάρεστη έκπληξη, 
από τον καιρό αυτή τη φορά : Το 
βράδυ ο καιρός επιδεινώθηκε ρα-
γδαία µε ανέµους και χαµηλή νέ-
φωση. Προς όλες τις κατευθύνσεις 
του ορίζοντα φαινόταν αστραπές. 
Ένα πολύ τροµακτικό σκηνικό, 
όταν είσαι σε µια κορυφή 2.000 
µέτρων. Αυτόµατα όλοι σκεφτήκα-
µε την περίπτωση κεραυνού. Χωρίς 
καµιά χρονοτριβή, µαζευόµαστε όλοι γύρω από τη φωτιά και αρχίζουµε να συζητάµε την κατάσταση. Είναι προφα-
νές ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε. Αποφασίζουµε να µαζέψουµε τα πάντα γρήγορα και να κρατήσουµε σε λει-
τουργία µόνο ένα ποµποδέκτη βραχέων.  

Μέχρι να µαζέψουµε τον εξοπλισµό και να αρχίσουµε να διαλύουµε τον καταυλισµό, έχει πάει πια µεσηµέρι. Ο και-
ρός παίζει κυριολεκτικά µε τα νεύρα µας, αλλάζοντας από χαµηλή νέφωση σε ηλιοφάνεια, µέσα σε δευτερόλεπτα… 

Προς το µεσηµέρι παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής για την πόλη µας, όλοι κουρασµένοι, αλλά ευχαριστηµένοι 
από την απόλυτη επιτυχία του εγχειρήµατος µας : Όλα έγιναν όπως σχεδιάστηκαν, όλοι δούλεψαν µε ενθουσιασµό 
και αγάπη για το hobby µας και τελικά, όλοι γίναµε κατά πολύ πλουσιότεροι σε ραδιοερασιτεχνική εµπειρία σε α-
νάλογες καταστάσεις, µα πάνω απ’ όλα περάσαµε ένα υπέροχο διήµερο! 

Υποµονή, µόνο ένας χρόνος αποµένει µέχρι το επόµενο Field Day!                        73!           SZ6INASZ6INASZ6INA      
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Ηλεκτρονικός Θερµοστάτης µε µια αντίσταση προγραµµατισµού 

Για την κατασκευή ενός θερµοστάτη απαιτούνταν ένας τελεστικός ενισχυτής σε συνδεσµολογία συγκρι-
τού, ένα θερµίστορ ως αισθητήριο και ένα τρίµµερ για το καθορισµό της θερµοκρασίας. Αρκετές εται-
ρείες παρουσίασαν ολοκληρωµένα κυκλώµατα όπου συνδυάζουν τα πιο πάνω σε ένα κέλυφος και το 
µόνο που απαιτείτε µια αντίσταση για το ορισµό της θερµοκρασίας. Ένα ολοκληρωµένο αυτής της τε-
χνικής είναι το AD22105 της ANALOG Devices όπου η θερµοκρασία ορίζετε από µια αντίσταση Rset . 
To κυκλωµατικό διάγραµµα που ακολουθεί έχει καρδιά το AD22105 της ANALOG DEVICES.  To ολο-
κληρωµένο απαιτεί τάση τροφοδοσίας από 
2,7V έως 7V και για το λόγω αυτό υπάρχει 
το IC2 σταθεροποιητής τάσης 78L05 για πα-
ροχή 5V, ενώ οι πυκνωτές C1, 2 φροντίζουν 
για την απόζευξη της τάσης τροφοδοσίας. 
Το ολοκληρωµένο παρέχει  έξοδο ανοικτού 
συλλέκτη όπου µε την βοήθεια της R1 οδη-
γούµε το transistor BD650 τύπου Darling-
ton. Στον εκποµπό του έχει σαν φορτίο τον 
ανεµιστήρα.       

Στον ποιο κάτω πίνακα δίδονται τιµές αντι-
στάσεων που εύκολα βρίσκονται στην αγο-
ρά, µε προτίµηση σε αντίσταση ακριβείας  

1% metal film. 

 

Ο τύπος που µας δίδει τον υπολογισµό της αντίστασης είναι : 

 

Η ακρίβεια στο ορισµό της θερ-
µοκρασίας είναι 2,0 οC ενώ η υ-
στέρηση είναι 4,1 οC σε εύρος 

θερµοκρασίας -40 οC ….+150 oC . Με κατανάλωση µόλις 
230 µW στα 3,3V συνίσταται για φορητές συσκευές καθώς 
και για το ελάχιστο επηρεασµό του εξαρτήµατος µε την θερ-
µοκρασία του περιβάλλοντος.  

   Το κύκλωµα δηµιουργήθηκε σαν ηλεκτρονικός θερµοστά-
της σε ποµποδέκτες VHF/UHF αυτοκινήτου όπου ο ανεµιστή-
ρας λειτουργεί µόνο κατά την διάρκεια της εκποµπής άσχετα 
από την θερµοκρασία του ποµποδέκτη. Ο θερµοστάτης 
έδειξε καλή συµπεριφορά στην RF αφού τοποθετήθηκε πολύ 
κοντά στις βαθµίδες ισχύος χωρίς να µειωθεί η αξιοπιστία 
του. 

SV2CPHSV2CPHSV2CPH   
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CT3/SV8CS    Contest call    CT9L  Madeira island   Loc: IM12nt.CT3/SV8CS    Contest call    CT9L  Madeira island   Loc: IM12nt.CT3/SV8CS    Contest call    CT9L  Madeira island   Loc: IM12nt.   
Για έκτη χρονιά , φέτος , συµµετείχα σε  Dxpedition µε αφορµή συτο γνωστό CQWW ssb contest που διοργανώνει 
το περιοδικό CQ magazine στο τέλος κάθε Οκτώ-
βρη. Τα προηγούµενα χρόνια  συµµετείχα στις 
πιο κάτω αποστολές για τον ίδιο πάντα σκοπό. 

1)1998    IR4T     CQ WW RTTY 

2)1999    IG9A     CQ WW  SSB   2η  θέση παγκόσµια. 

3)2001  IG9A      CQ WW SSB    1η θέση παγκόσµια. 

4)2002  D44TD   CQ WW CW     1η θέση Ευρώπη. 

5)2004    CT8T     CQ WW  SSB   3η θέση  παγκόσµια. 

6)2005    CT9L     CQ WW SSB    1η θέση (ανεπίσηµα). 

Σ’ αυτή την αποστολή έλαβα πρόσκληση από τον 
Walter DJ6QT , για αποτελέσω µέλος της οµάδας  
που θα λάµβανε µέρος σ’ αυτό τον διαγωνισµό 
στην κατηγορία multi 2.  Multi 2 , σηµαίνει ότι 
είναι πολλοί χειριστές και εκπέµπουν ταυτόχρονα 
2 µηχανήµατα σε δυο διαφορετικές µπάντες. Την 
οµάδα αποτελούσαν οι : DJ6QT, DL1YD, DL1YFF, 
DL1QW, DJ8OG, DK5QN, DK3DM, DF8AE, 
DL8OBQ, IK2QEI, SV8CS. 

Ο στόχος αυτή τη φορά ήταν να µπορέσουµε να µπούµε στην πρώτη τριάδα µε πολύ λίγα έξοδα και απλές κεραίες  
(σε αναλογία µε αυτές που εγκαθιστούν στα contests). Πράγµατι είχαµε ένα πύργο µε την Hy-gain TH5 , µια 2 
στοιχείων µε καλάµια ψαρέµατος για τα 40 µέτρα και σε άλλο ιστό µία qubical quad µε fiberglass. 

Από µηχανήµατα είχαµε 2 FT1000 MP ένα Icom 765 , 2 ενισχυτές ACOMM 2000 και έναν AMERITRON. Οι 
«βάρδιες» είχαν κανονιστεί να είναι κάθε δύο ώρες µε τα σχετικά κενά. Τελικά Σαββάτο βράδυ στις 00.00 z άρχισε 
το τρελό πάρτυ στο οποίο ασταµάτητα για 24 ώρες δυο οµάδες φώναζαν συνέχεια CQ και 59-33 !!!! . 

Αποτέλεσµα ήταν να φτάσουµε αισίως στο τέλος «της ωραίας και σεµνής αυτής τελετής» όπως θα έλεγε και ο ποι-
ητής µε σκορ 9219 qso’s , 610 cty , 156 zones και τελικά 21.026.700 πόντους.  Το όλο κλίµα ήταν πολύ καλό , 
άριστη η οργάνωση από τους Γερµανούς και ιδιαίτερα από τον Walter DJ6QT µε όλα τα logistics επάνω του αλλά 
και πολλές πολλές µπύρες!!! Όχι φυσικά από εµένα ή τον Στέφανο IK2QEI…. o οποίος ήταν συνέχεια …. solo ac-
qua e coca-cola. 

Η πολύ µεγάλη σύµπτωση ήταν η παρουσία του Jara DL1YD ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγµα στην οργάνωση 
των τεχνικών ζητηµάτων , µε τον οποίον είχα κάνει το 1984 (περίπου) το πρώτο µου QSO στα 160µ µόλις µας 
είχε δοθεί τότε η άδεια να εκπέµπουµε εκεί.   Για να βρεθώ στην Μαδέϊρα από τη Ζάκυνθο και να ξαναγυρίσω 
χρειάστηκε να πάρω 2  καράβια , να οδηγήσω 600 χλµ, να αλλάξω 6 αεροπλάνα και να περάσω από 3 ραδιοχώ-
ρες. 

Άλλη µεγάλη έκπληξη ήταν όταν πήγαµε να επισκευθούµε το club της Μαδέϊρα CQ9K από το οποίο συµµετείχαν 
σαν Μ/Μ οι CT3YA. Είναι εγκατεστηµένο σε ένα βουνό ύψους 1000 µ µε απίθανες εγκαταστάσεις. 7 πύργοι µε δυο 
monobanders έκαστος µία vertical για τα 160µ και µία 3 στοιχείων για τα 80µ περίπου 80µ πάνω από το έδαφος!!! 
Πρώτοι και αυτοί στην κατηγορία τους!!!   Το contest QTH ήταν στην περιοχή Santana σε υψόµετρο 500µ πάνω 
από τη θάλασσα. Το νησί Μαδέϊρα απέχει περίπου 1100 χλµ από την Πορτογαλία προς τα νοτιοδυτικά. 

Είναι ένα νησί υφαιστιογενές γεµάτο µόνο βουνά και χαράδρες µε πολύ απότοµες ακτές που τις χτυπούν τεράστια 
κύµατα του ατλαντικού. Ο διάδροµος του αεροδροµίου της είναι ο µισός σχεδόν πάνω από τη θάλασσα φτιαγµένος 
πάνω σε υποστυλώµατα. Μεγάλη εντύπωση κάνουν οι άπειρες στοές που έχουν φτιάξει στα βουνά για να δηµιουρ-
γήσουν γρήγορε επικοινωνίες µεταξύ των διαφόρων χωριών και κωµοπόλεων , που κάποιος θα µπορούσε να πει 
άνετα ότι σε αριθµό υπερτερούν (ίσως)  από αυτές που έχουµε στην Ελλάδα. 

Πριν προχωρήσω σε µία άλλη δραστηριότητα της Dxpedition θέλω να ευχαριστήσω θερµά όλους τους Ελληνικούς 
σταθµούς για τα qso’s µαζί µας , περίπου 100 SV , 3 SV5 , 9 SV9 καθώς επίσης και τον Αντώνη SV1GH για την 
φιλοξενία που µου προσέφερε  αλλά και για τις µεταφορές µου από και προς το αεροδρόµιο.  Εντύπωση µου προ-
κάλεσε επίσης η επικοινωνία που είχα στα 15µ µε τον SV8RX τη στιγµή που ήταν mobile µε 80watt και κατόρθωσε 
να ακουστεί πάνω από το µεγάλο pile-up. 

Συνεχίζεται…………… στην επόµενη σελίδα 
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First SV EME 2m, Dxpedition  CT3/SV8CS.First SV EME 2m, Dxpedition  CT3/SV8CS.First SV EME 2m, Dxpedition  CT3/SV8CS.   
 

Στην έκτη αυτή dxpedition µου , δηµιούργησα  για πρώτη φορά 
τις συνθήκες για να γίνουν για πρώτη φορά στα Ελληνικά χρο-
νικά qso’s µέσω φεγγαριού (EME = earth , moon ,earth) µε 
απίθανα λιτές εγκαταστάσεις από Ελληνικό σταθµό εκτός Ελλά-
δος CT3/SV8CS. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που έπρεπε να λύσω ήταν το βάρος 
των αποσκευών, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο, διότι οι 
αεροπορικές εταιρίες σε βάζουν να πληρώνεις πολύ ακριβά το 
υπέρβαρο (πάνω από τα 20 κιλά)  και όταν έχεις να αλλάξεις 6 
αεροπλάνα η δαπάνη γίνεται αρκετά σοβαρή.  Για το λόγο αυτό 
πήρα µαζί µου το Yaesu FT100 µε ένα switching τροφοδοτικό 
που είχα τα οποία έφτανα συνολικά τα 6 κιλά βάρος!!! 

Η αντέννα ήταν sponsoring του I0JXX του Sandro ο οποίος και τις κατασκευάζει , η οποία αποτελείται από 16 
στοιχεία  µε 9.50 µ boom την οποία έστειλε µε courier στο Μιλάνο και την πήραµε µαζί µας  µέσα σε µία θήκη από 
καλάµια ψαρέµατος.  Ο ενισχυτής είναι της TE systems 1452G ισχύος 350w και το switching τροφοδοτικό 50 Α 
είναι sponsoring του Βέλγου ραδιοερασιτέχνη ON4IQ , Johan, ο οποίος έστειλε τον ενισχυτή και το τροφοδοτικό 
µε courier στην Γερµανία στον Thomas DL1QW ο οποίος τα έφερε µε το αεροπλάνο στην Μαδέϊρα!!!! 

Η αντέννα στήθηκε πάνω σε µία βάση η οποία επέτρεπε να κινείται πάνω κάτω µε την βοήθεια ενός σχοινιού και 
ενός ινκλινοµέτρου για να ξέρω πόσες µοίρες έχει ανύψωση. Το azimouth βρισκόταν µε την βοήθεια του Garmin 
60CS GPS. Ο ενισχυτής και το τροφοδοτικό τοποθετήθηκαν κοντά στην αντέννα µε 4 µέτρα καλώδιο και µετά µε 
40 µ RG58 έφτανε το σήµα στο FT100 µέσα στο shack.  Η όλη ΕΜΕ dxpedition είχε ανακοινωθεί στο περιοδικό 
Dubus αλλά και στη σελίδα του EA6VQ. 

Τα απίστευτα όµως άρχισαν µετά το πρώτο CQ… ήταν κάτι το απίστευτο.. πρώτον η ανυπαρξία θορύβου και το 
τεράστιο ΕΜΕ pile-up…..  Τα QSO’s έγινα όλα σε mode JT65B (wsjt) και ο αριθµός τους έφτασε τα 30 qso’s. 

Ασφαλώς θα µπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα αλλά δεν µπορούσα να δουλέψω ΕΜΕ κατά την  διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου , για 2 λόγους, πρώτον έπρεπε να συµµετέχω στο contest σαν CT9L και δεύτερον όταν δεν 
ήµουν στο contest είχα φοβερό qrm από τα HF στα 2µ. Παραθέτω τους σταθµούς µε τους οποίους ολοκλήρωσα το 
qso: 

DL9MS-PA0JMV-DF7KF-SP2OFW-I2RV-F6HVK-SP6GWB-OH7PI-G4CBW -ON4IQ-ON4GG-ES6RQ-W5UN-KB8RQ-
PA3CMC-RA3AQ-RU1AA-EA6VQ-IK1UWL-IK2DDR-RN6BN-S52LM-DK3WG-ON3AE-EI4DQ-DH3YAK-S54T-PE1L-
DK3EE-DK3BU. 

∆υστυχώς δεν µπόρεσα να ολοκληρώσω µε τον 9H1TX. Από Ελληνικής πλευράς ένας και µόνον ένας σταθµός 
ήταν active στα EME και αυτός ήταν ο Μιχάλης SV5BYR, αλλά δεν κατορθώσαµε να κάνουµε τελικά επαφή. 

Αυτή η πρώτη ,όπως είπαµε, Ελληνική VHF 2m EME dxpedition  απέδειξε περίτρανα ότι όταν θέλουµε , µε ελάχι-
στα µέσα , µπορούµε να κάνουµε πολλά!!! Απίστευτο είναι πως έγιναν τόσα qso’s µε µόνο µια αντέννα και 350W. 

Mny tnx going to Johan ON4IQ and Sandro I0JXX http://www.i0jxx.it/ , also to DJ6QT and IK2QEI. 

Ευχαριστώ επίσης και το 5-9 Report για τη φιλοξενία. 

See U in the next contest CQWW CW το τέλος Νοεµβρίου ή στην επόµενη dxpedition. 

73 Σπύρος  

SV8CS    also KC2INN , IG9A , D44TD , CT8T , CT9L and CT3/SV8CS  
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Γράφει ο SV2AYT 

 

Τελευταίος µήνας του φθινοπώρου και τον άλλο µήνα µπαίνουµε στο χειµώνα. Έγιναν και αυτές οι εξετάσεις και 
πολλοί καινούργιοι συνάδελφοι είναι πλέον  ανάµεσα µας.  

Από τον Σεπτέµβριο που µας πέρασε η Ιταλία κατήργησε και αυτή τα σήµατα µορς όπως και ο Καναδάς από τον 
περασµένο Ιούλιο. Έτσι µεγαλώνει ο αριθµός των χωρών που έχουν σταµατήσει τις εξετάσεις για τα CW.  

Έτσι έχουµε την Ιταλία , τον Καναδά, την Ελβετία , την Αγγλία, την Γερµανία, την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, την 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας να έχουν σταµατήσει τις εξετάσεις στα σήµατα µορς και ακολουθούν Ισπανία, Νότιος Α-
φρική, Ισλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, ∆ανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Κένυα, Λουξεµβούργο, 
Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Χόνγκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη και Παπούα και Νέα Γουινέα.  

∆εν βρήκαµε πουθενά τις προθέσεις του Ελληνικού ΥΜΕ και τι προτίθεται να κάνει µε τα σήµατα µορς.  Απ’ ότι 
βλέπετε, είµαστε σε πολύ χειρότερη µοίρα από την Βουλγαρία και την Κένυα, που έχουν δηλώσει επισήµως, ότι 
τους προσεχείς µήνες καταργούνται τα σήµατα µορς, για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού 
σταθµού.  

Όσο για την Αµερική  έκανε πρόταση το FCC µέσα στο καλοκαίρι που µας πέρασε, ότι τα σήµατα µορς δεν εξυπη-
ρετούν ανάγκες, όπως στο περασµένο αιώνα και ότι δεν χρησιµοποιούνται πλέον από τους ραδιοερασιτέχνες κατά 
την πλειονότητα τους. Ε, καλά υπάρχει και SV2A…. (ασυρµατιστής  στο επάγγελµα) και ο SV1…. SV8…., οι οποίοι 
κάνουν χρήση ε , καλά ντε µε την φωλιά του κούκου θα ασχολούµαστε… Όποιος θέλει µπορεί να τα χρησιµοποιεί 
δεν του το απαγόρευσαν.  

Αλήθεια που είναι οι συνάδελφοι αυτοί, που υπερασπίζονται τα σήµατα µορς; ∆εν πήραν χαµπάρι τον διαγωνισµό 
που έγινε στα Σκόπια και δεν υπήρχε Ελληνική συµµετοχή; Στο 6th IARU Region 1 High Speed Telegraphy World 
Championships (HST) 13 – 17 Ιουνίου 2005 στην Οχρίδα των Σκοπίων.  

∆ίπλα βλέπουµε τον επικεφαλής της Γερµανικής οµάδας τον DL4MM.  

Τα αποτελέσµατα στους δώδεκα πρώτους έχουν ως εξής: 

Λευκορωσία   5454.3 πόντους. 

Ρουµανία 4276.3 πόντους. 

Ρωσία  4248.8 πόντους. 

Ουγγαρία 3010.7 πόντους. 

Σκόπια  2657.2 πόντους. 

Σερβία  1875.8 πόντους. 

Τσεχία  1343.8 πόντους. 

Ουκρανία 1232.6 πόντους. 

Βουλγαρία   849.4 πόντους. 

Γερµανία   802.6 πόντους. 

Λιθουανία   652.8 πόντους.  

Αµερική USA    446.0 πόντους. 

Τώρα αν αναρωτιέστε τι δουλειά έχει  η Αµερική στην  περιοχή 1 δεν ξέρω, 
αλλά αυτός ήταν ο λόγος που έδωσα τον κατάλογο κατάταξης µε τους 
πρώτους δώδεκα. 
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Τώρα θα µου πείτε τι έγινε µε την δική µας την ΕΕΡ, που θέλει να λέγεται ότι είναι κάτι αντίστοιχο της ARRL για 
την Ελλάδα. Μόνο µια σκέψη µου περνάει από το µυαλό, αν είναι λάθος θα παρακαλούσα, να µας το αναπτύξουν 
µε κάποιο δικό τους γράµµα η e-mail και εµείς θα το δηµοσιεύσουµε.  

∆εν σας είπα την σκέψη µου όµως , « µια και η IARU, όπως όλοι οι οργανισµοί και έθνη, επικαλέστηκε τα Σκόπια 
µε το όνοµα Μακεδονία  και κανείς δεν αντιδρά η ΕΕΡ αντέδρασε και υποβάθµισε το γεγονός, προσπερνώντας το 
χωρίς να το δει». Εποµένως πως ήταν δυνατόν να µας ενηµερώσει, µιλάω για τα µέλη της; Είναι και ο επίσηµος 
ραδιοερασιτεχνικός φορέας της Ελλάδος στην IARU. Μάλλον η IARU παραπλανήθηκε νοµίζοντας πως η ΕΕΡ θα το 
µάθαινε από την Ίµβρο. 

Τώρα θα µου πείτε πόσοι το πήρανε χαµπάρι, µόνον ένας συνάδελφος από την Αθήνα ο SV1ENS – ∆ηµήτρης ,που 
µας κατέκλυσε µε τα e-mail του και καλά έκανε. Μόνο που θα έπρεπε λίγο πιο νωρίς, δεν του καταλογίζω ευθύνη 
του ανθρώπου γιατί κανείς µας δεν το έµαθε.  

Όσο για τα οργανωµένα σωµατεία της Μακεδονίας, που αναρωτιέται ο εν λόγω συνάδελφος, θέλω να πιστεύω, ότι 
θα έπρεπε πρώτα να έχουν την ενηµέρωση και µετά θα βλέπαµε την αντίδραση.  Τώρα, µετά από µετρικούς µήνες 
…τι; Ελπίζω όχι άλλο φιάσκο… αν και έχω πολλές επιφυλάξεις, για πολλούς συναδέλφους, από την περιοχή µας 
και για την αντίδραση τους, αν θυµηθώ το πώς αντέδρασαν πριν µερικά χρόνια γυρίζοντας στο 199Χ που υπήρχε 
το πρόβληµα έντονο. 

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του SV2LANDSV2LANDSV2LAND      

 

 Κανονικά στις 1 Νοεµβρίου κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του 
SV2LAND, το οποίο µπορείτε να κατεβάζετε από την ιστοσελίδα της     

TARG στη διεύθυνση  www.targ.gr. 

   

Ham Fest Ham Fest Ham Fest της Λάρισας της Λάρισας της Λάρισας 2005.2005.2005.   

 Έγινε και το 10ο Ham Fest Λάρισας την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 
2005 και σηµείωσε µεγάλη επιτυχία. Παραβρέθηκαν πάνω από 2000 
ραδιοερασιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. ∆εν είχε καµιά 
σχέση µε το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης που είχε εξασφαλισµένη την   

αποτυχία του εκ των προτέρων, λόγω κακής διοργάνωσης. Σας 
παραθέτουµε φωτογραφίες   που µας έδωσε ο SV2CTV– Σάκης. 

 
Σας χαιρετώ , θα τα πούµε τον άλλο µήνα, το e-mail είναι 
                        

 sv2ayt@targ.gr , SV2AYTSV2AYTSV2AYT – Νίκος. 
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Στις 15- 16 Οκτωβρίου 2005 ήταν η παγκόσµια ηµέρα 
των προσκόπων που το γιόρτασαν επικοινωνώντας µε 
προσκόπους από διαφορετικές πόλεις και χώρες, όπου το 
ονοµάζουν JAMBOREE ON THE AIR (JOTA, όσο αφορά 
την ασύρµατη επικοινωνία) και  JAMBOREE ON THE 
INTERNET  (JOTI όσο αφορά την ενσύρµατη επικοινωνί-
α). 

Μου έγινε πρόταση απ’ το 2ο σύστηµα προσκόπων του 
Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριµένα απ’ το καλό µου 
φίλο και πρόσκοπο Γιώργο Ανυφαντάκη να τους βοηθή-
σω να τρέξουν για πρώτη φορά στο σύστηµά τους το  

JOTA.  

∆εν είχα κάποιο λόγο να αρνηθώ εφ’ όσον είχα τη βοήθεια απ’ το πολύ καλό συνάδελφο Εµµ. Παπα-
γρηγορίου «SV9GPO», που εξέφρασε την επιθυµία να το τρέξουµε µαζί και την υποστήριξη της ΕΝΩ-
ΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ για ότι χρειαζόµουνα.  

Τη Παρασκευή τοποθετήθηκε µια G5RV (που παραχωρήθηκε απ’ την ΕΡΚ), το απόγευµα το ICOM IC-
706MK2G ήταν έτοιµο για τις πρώτες δοκιµαστικές επαφές και το laptop για να διαφηµίζει το special 
callsing µέσω του APRS.  

Το Σαββάτο ήταν η µεγάλη µέρα και για µας που 
ερχόµασταν πρώτη φορά σαν χειριστές σε επαφή 
µε τα µικρά προσκοπάκια αλλά και για τα προσκο-
πάκια που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή µε αυ-
τό που εµείς ονοµάζουµε ραδιοερασιτεχνισµό.  

Στις 3:00µµ το «πανηγύρι» στις συχνότητες είχε 
ήδη αρχίσει και τα διάφορα συστήµατα ανά την 
Ελλάδα ανταλλάζανε τις κραυγές τους. Το SX9HS 
ήταν στον αέρα και στα παιδιά δόθηκε ευκαιρία να 
συνοµιλήσουν και µε άλλα προσκοπάκια.  

Με µεγάλη µου ευχαρίστηση διαπίστωσα ότι αρκε-
τά παιδιά ενδιαφέρθηκαν να µάθουν περισσότερα 
για το χόµπι µας απ’ τις πολύ σωστές ερωτήσεις 
που µας έκαναν πάνω στο τρόπο επικοινωνίας 

για το χειρισµό ασυρµάτων και τον τρόπο που απέκτησα την άδεια. ∆υστυχώς ο αριθµός των παιδιών 
ήταν µεγάλος και ο χρόνος δεν έφτανε να ικανοποιήσουµε τις απαιτήσεις των εκκολαπτόµενων ραδιοε-
ρασιτεχνών µας, έτσι το καθένα κατάφερε να µιλήσει πολύ λίγο χρόνο.  

Απ’ τα παιδιά ξεχώρισε ο δεκατριάχρονος Θωµάς που είχε πιάσει το µικρόφωνο και µε πολύ ζήλο προ-
σπαθούσε να κάνει επαφές µε άλλους σταθµούς JOTA αλ-
λά και µε ραδιοερασιτέχνες. Ένας απ’ αυτούς τους ραδιοε-
ρασιτέχνες ήταν και ο Βαλάντης (SV9FBZ) που τον συµ-
βούλευσε αν πραγµατικά του αρέσει αυτό το χόµπι να α-
σχοληθεί και µε µια υπόσχεση να τα ξανά πουν στον αέ-
ρα.  

Ο µικρός Θωµάς εξέφρασε  την επιθυµία να εγγραφεί 
στην ΕΡΚ  και να δώσει κάποια στιγµή εξετάσεις για να 
πάρει την άδεια. Φίλε Θωµά σε γνώρισα και είδα ότι είσαι 
ένα ζωηρό παιδί γεµάτο όρεξη και κέφι πιστεύω να παρα-
µείνεις έτσι, ελπίζω την επόµενη φορά που θα τα πούµε 
να ‘ναι σε κάποια συχνότητα σαν ραδιοερασιτέχνης πλέον.  
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Το βράδυ µια αναπάντεχη έκπληξη περίµενε 
εµάς και τους προσκόπους µε την επίσκεψη 
δύο Γερµανών συναδέλφων DK5VP JOACHIM 
και DL4VCG  FRANK, που τους βρήκε στα 
40m ο Μιχάλης (SV9GPY) συνάδελφος και 
πατέρας προσκοπίνας.  

Τη Κυριακή το πρωί έφτασε στο κτίριο του 
2ου συστήµατος προσκόπων το 4ο σύστηµα 
αεροπροσκόπων.  
Τα πράγµατα ήταν πιο εύκολα µ’ αυτά τα παι-
διά γιατί τα περισσότερα είχαν ξαναβρεθεί σε  
JOTA και ήξεραν τουλάχιστον τα βασικά, δί-
νοντας µας την ευκαιρία να πούµε περισσότε-
ρα για τα ραδιοερασιτεχνικά συστήµατα.  
Τους εξηγήσαµε µε τον SV9GPO και SV9GPY 
πως λειτουργεί ένας αναµεταδότης, πως µεταδίδονται τα κύµατα και τους λύσαµε πολλές απορίες.  
Στις 3:00µµ της Κυριακής τα παιδιά αποχώρησαν απ’ το κτίριο και µείναµε εµείς µε τους υψηλόβαθ-
µους προσκόπους που αρχίσαµε σιγά σιγά να µαζεύουµε τις κεραίες και τα µηχανήµατα.  
 
Θα ‘θέλαµε εγώ και ο SV9GPO να ευχαριστήσoυµε τα υψηλόβαθµα στελέχη του 2ου συστήµατος για τη 
θερµή φιλοξενία και την πολύ καλή συνεργασία που είχαµε. Φεύγοντας απ’ το κτίριο ανταλλάξαµε υπο-
σχέσεις απ’ τη µεριά της ΕΡΚ του χρόνου τέτοια εποχή να είµαστε πάλι εκεί και απ’ τη µεριά των προ-

σκόπων, δύο υψηλόβαθµα στελέχη ο Γιώργος 
Γούναρης και Γιώργος Ανυφαντάκης, στις ε-
πόµενες εξετάσεις να είναι υποψήφιοι για το 
πτυχίο του ραδιοερασιτέχνη. 
 
QSL MANAGER   

SV9GPM  Για αποστολή καρτών µέσω        
SV9 BUREAU  ή DIRECT  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ   

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 26 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΤΚ 72200 

 

Info .www.qsz.com. 

www.qsl.net/sv9gpm 
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Γράφει  ο Κώστας Ζαχαρόπουλος  SV2CWW 

Η ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  SZ2GR  
στην ετήσια εκδήλωσή της,  διοργάνωσε µε 
επιτυχία την  9η   ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΒΟΡΕΙΟΥ   ΕΛΛΑ∆ΟΣ HAM 

FEST 2005 µε την στήριξη της  ΝΟΜΑΡΧΙ-
ΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και  χορηγό  τον  ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟ  ΛΙΜΕΝΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στον  χώρο του   Ο.Λ.Θ., το Σάβ-
βατο 24 Σεπτεµβρίου 2005  και την  Κυριακή  25 Σεπτεµβρίου  
2005  στην  ΑΠΟΘΗΚΗ  8. Στην συνάντηση αυτή είχαν την ευ-
καιρία οι επισκέπτες να θαυµάσουν ασύρµατους µε σπάνια συλ-
λεκτική αξία από την εποχή του Samuel MORSE 1874, από την 
σπάνια συλλογή του  κ. Γιώργου Παναγιωτίδη  SV1CEP, αλλά 
και τελευταίας γενιάς ασύρµατοι, από το κατάστηµα ΑΘΗΝΩΝ 
των ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ. Στην έκθεση συµµετείχε η Μακε-
δονική Φωνοθήκη µε τον κ. Στυλιανό Χατζηγιαννάκη από το Μουσείο Ραδιοφωνίας που εδρεύει µέσα στην ∆.Ε.Θ.  
Από την Τετάρτη το πρωί είχε ξεκινήσει  η αντίστροφη µέτρηση της µεγάλης συνάντησης της Θεσσαλονίκης. Ο 

Κώστας Ζαχαρόπουλος SV2CWW και ο Θωµάς Πανταζόπουλος SV2DWF 
µε την συνεργασία της κ. Α. Γαλανοπούλου τακτοποίησαν όλες  τις  τυ-
πικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και αφού όλα  ήσαν έτοιµα προχωρή-
σαµε στην τοποθέτηση των µεγάλων αεροπανό στις κεντρικές εισόδους 
του λιµανιού της Θεσσαλονίκης Πύλη 6 και 11 και  στην είσοδο της Απο-
θήκης 8, µε  καιρικές συνθήκες όχι τόσο καλές, έβρεχε και φυσούσε δυ-
νατά. Την Πέµπτη το πρωί στις 10:15 π.µ. δώσαµε συνέντευξη τύπου 
στην πρωινή ζώνη εκποµπής του κ. Στέφανου ∆ιαµαντόπουλου στο ΡΑ-
∆ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  και κάναµε ζωντανή σύνδεση µε το Σύδνευ της  
Αυστραλίας  µε τον σταθµό του VK2GJM τον κ. ∆ηµήτρη Mουκατατζάκη 
µέσω του EchoLink SZ2GR-L στην συχνότητα 145.525 MHz. To εντυπω-
σιακό ήταν  ότι πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα στον ραδιοφωνικό σταθ-
µό η ανιψιά του Jim  που άκουγε το πρόγραµµα  του σταθµού από την 
εργασία της και  ξαφνικά άκουσε να µιλά ο θείος της.  

Καταλαβαίνετε τι ακολούθησε µετά. Την Παρασκευή το µεσηµέρι είχαµε συνάντηση στον χώρο του HAM FEST όλο 
το επιτελείο της Ραδιολέσχης µε τους  SV2CCR , SV2DWF, SV2CWW, SV2CBR και SV2BWC  για να αναρτήσουµε 
τα πανό µέσα στην αίθουσα, να τοποθετήσουµε τους πάγκους στις θέσεις τους, να οργανώσουµε το stand του 
συλλόγου µας και  γενικά να διαµορφώσουµε τον χώρο έτσι ώστε να έχουµε µια ικανοποιητική εµφάνιση. Το team 
του Κυλικείου είχε οργανωθεί από νωρίς το πρωί, οπότε µετά το τέλος των εργασιών ακολούθησε ο σχετικός Cap-
puccino  fredo.  
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Το Σάββατο στις 12:00 το µεσηµέρι άνοιξαν τυπικά οι πόρτες της Απο-
θήκης 8, αλλά πολύ πιο νωρίς είχαν  ανοίξει ανεπίσηµα  για  να στή-
σουν πάγκους οι συµµετέχοντες. Γύρω στις 01:00 µ.µ. επισκέφθηκε 
την έκθεση ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωµιάδης συνο-
δευόµενος από την µικρή του κόρη Καρολίνα που έδειξε µεγάλο ενδια-
φέρον στο περίπτερο του κ Κώστα Χαντόγλου µε τηλεκατευθυνόµενα 
αεροπλάνα, ελικόπτερα και αυτοκίνητα.  Ο  Νοµάρχης   κ. Παναγιώτης  
Ψωµιάδης  έδειξε  τον   θαυµασµό  του  στο περίπτερο του κ. Γιώργου 
Παναγιωτίδη  SV1CEP, µε τους ασυρµάτους της παλιάς εποχής.  Μετά 
την επίσκεψη του σε  όλα  τα περίπτερα που συµµετείχαν στην έκθεση, 
δώσαµε από κοινού µαζί την καθιερωµένη συνέντευξη τύπου στο τοπι-
κό ∆ηµοτικό Κανάλι της Τηλεόρασης TV100  για  την  καλύτερη  προ-
βολή της Συνάντησης στον κόσµο της Θεσσαλονίκης. Την παράσταση 

την  έκλεψε το οχηµαταγωγό 
πλοίο ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ, όταν γύρω στις 06:00 το απόγευµα εισήλθε στο Λιµά-
νι της Θεσσαλονίκης και  ήρθε στο µέρος µας για  να  δέσει ακριβώς 
δίπλα. Όλοι οι παρευρισκόµενοι εκείνη την ώρα στην έκθεση βγήκαν 
έξω από την ΑΠΟΘΗΚΗ 8  για  να  δουν από κοντά το µεγάλο πλοίο. 

Την Κυριακή το πρωί γύρω στις 11:30 έγινε το αδιαχώρητο. Οι Ραδιοε-
ρασιτέχνες και φίλοι του ωραίου µας αυτού χόµπυ είχαν κατακλύσει την 
ΑΠΟΘΗΚΗ.  Ο καιρός ήταν σύµµαχος µας και πολλοί φίλοι ήρθαν µόνο 
την Κυριακή. Οι εκθέτες συγκεντρώσαν πολύ κόσµο γύρω τους και όλοι 
ήσαν ικανοποιηµένοι µια και οι πάγκοι άρχιζαν να αδειάζουν. Η Θερµο-
κρασία άρχισε να ανεβαίνει απότοµα, οπότε ανοίξαµε τις µεγάλες µπου-
καπόρτες της ΑΠΟΘΗΚΗΣ  και άρχισε να µπαίνει καθαρός αέρας από τον 
Θερµαικό. Γύρω στις 02:00 το µεσηµέρι έγινε και η κλήρωση µε τα 15 

δώρα που πρόσφεραν οι εκθέτες. Το YAESU FT 8900 από το κατά-
στηµα των DR ELECTRONICS το κέρδισε ο SW7KCR. Aκολουθεί 
πίνακας µε τους δωροθέτες και τους τυχερούς της ηµέρας. 

∆εν µπορώ να παραλείψω σ αυτήν την παρουσίαση, να αναφέρω 
τα CALLSIGN  µεγάλων Ραδιοερασιτεχνών που τίµησαν την συνά-
ντηση και εφέτος µε την παρουσία τους όπως του SV2BZN του 
γνωστού µπάρµπα  Νίκου από την Θεσσαλονίκη,  SV7MU ο Χρή-
στος από την Καβάλα, SV2UF ο Λευτέρης από την Θεσσαλονίκη, 
SV0KG ο Βαλάσης από τα Μουδανιά, SV0EN ο ROLF από Θεσ/νίκη, 
SV4KB ο ∆ηµοσθένης από τα Φάρσαλα, SV2QM ο Στράτος από την 
Θεσσαλονίκη, SV3XO ο Κώστας από την Τρίπολη, SV2CMV ο Τρια-
ντάφυλλος από την Θεσ/νίκη, SV2BZQ Γιώργος από Θεσ/νίκη και 
άλλων πολλών  αξιόλογων συναδέλφων που  µας τίµησαν στην 
Θεσσαλονίκη. 
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Την συνάντηση τίµησε µε την παρουσία του ο πολιτευτής µε την Νέα ∆ηµοκρατία κ. 
Παναγιώτης Κοκκόρης , ο εκπρόσωπος της Νοµαρχίας τµήµα Επικοινωνιών κ Άκις Χα-
τζηµέντωρ, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ο.Λ.Θ. κ. Αρχ. Γρηγοριάδης, ο πρόεδρος της 
Λ.Ε.Κ. κ. ∆ηµ. Παπαδόπουλος καθηγητής αστροφυσικός του ΑΠΘ ο οποίος απένειµε 
τιµητική πλακέτα στην ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την διοργάνωση του HAM-
FEST.  Στην συνάντηση συµµετείχε η Ραδιολέσχη Έδεσσας SZ2EDE, ο Σύλλογος Ραδι-

ο- ερασιτεχνών  Ελλάδος SZ1GRC, ο Σύλο-
γος των C.B. TH1 της Θεσσαλονίκης και η Λέσχη Ελλήνων Καταδροµέ-
ων Λ.Ε.Κ. µε ένα εντυπωσιακό περίπτερο. Από πλευράς καταστηµάτων 
συµµετείχαν οι : DR ELECTRONICS  Αφοι Αργυρόπουλοι, RC MODEL-
LING SHOP Κώστας Χαντόγλου, Hobby Land Νίκος Χατζηµπαλάσης, RF 
SOURCE SV2CZF από Αθήνα, SV1EDT Αναστάσιος Τουρής από Αθή-
να ,SV7JAR Θεόδωρος Κιολιούς από ∆ιδυµότειχο, SV1BGN Σπύρος Κρο-
κίδας από Καµένα Βούρλα,  Ανδρέας Μυρωντσέγκος από Πειραιά, και 
SV7FIB Aστέριος Κάλφας από Καβάλα. Φυσικά να αναφέρω την δυναµι-
κή παρουσία του γνωστού σε όλους Πίκρα Club , του SV7APQ Αχιλλέα 
από Κοµοτηνή, SV4ARX Θεόδωρος, SV2KBE Μάκης από Βέροια, SV1BC 

∆ηµήτρης από Λαµία, SV7FDA Βαγγέλης από ∆ράµα, SV2CCR Νί-
κος από Θεσσαλονίκη, SV3XO Κώστας από Τρίπολη και ο SV2SA 
Φώτης από Θεσσαλονίκη.   

Θα ήθελα να ευχαριστήσω δηµόσια όλους τους συµµετέχοντες και 
ιδιαίτερα τον κ. Γεώργιο Παναγιωτίδη SV1CEP για την ευγενή πα-
ρουσία της συλλογής του. Το τµήµα σύνταξης του περιοδικού 
SVNEA για την προβολή του HAMFEST της Θεσσαλονίκης και ιδιαί-
τερα τον φίλο µου τον Σωτήρη SV1HER για την προθυµία του να  
βοηθήσει να  έχουµε αυτήν την µεγάλη επιτυχία. Tο περιοδικό 5–9 
Report για την προβολή του HAM FEST. Επίσης θέλω να ευχαρι-
στήσω τον φίλο µου  κ. Πέτρο Νάσκο SV2DSI  για την  πολύτιµη  
συµβολή του. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον φίλο µου κ. ∆ηµήτριο Ρεπανά και την ASPIS SECURITY για την άψογη 
τήρηση της τάξης τόσο στον χώρο του HAM FEST όσο και στον χώρο του Parking των αυτοκινήτων. 

Από την  Θεσσαλονίκη ανανεώνουµε το ραντεβού µας τον προσεχή Σεπτέµβριο και πάλι στο Λιµάνι  στο   

10ο  Ham Fest 2006,   Καλή Αντάµωση  o  SZ2GRSZ2GRSZ2GR. 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  212121   
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 24 – 10 - 2005 

                                                  

Αγαπητοί φίλοι , 

Με την επιστολή αυ-
τή σας  γνωστοποι-

ούµε µετά µεγάλης µας λύπης τον θάνα-
το  του προσφιλούς µας συναδέλφου, 
φίλου και Γενικού Γραµµατέα του συλλό-
γου µας από το Πλαγιάρι της Θεσσαλονί-
κης , Ιωάννου Νοίτση αντισµηνάρχου 
ε.α. ,  SV2CWE.   

Το Θλιβερό γεγονός  συνέβη  την  20 / 
10 / 2005. 

Παρακαλώ πολύ δηµοσιεύσατε το µέσω 
του περιοδικού 5 – 9 Report  για να το 
µάθουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και 
ιδιαίτερα αυτοί που  γνώριζαν τον Γιάννη 
µας.  

∆υστυχώς Ένα ακόµη  SILENT KEY προ-
στίθεται στο SV Call Book. 

Με απόφαση του ∆.Σ. καταθέσαµε στη 
µνήµη του, δωρεά ποσού 50 € στο Παι-
δικό Χωριό S.O.S. , αντί στεφάνου.  

 

 Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

Κων/νος  Ζαχαρόπουλος  SV2CWW 

Από  αυτή τη χρονιά   έχει   προστεθεί  στο   Contest  και τα 6 Μέτρα  

Η συµµετοχή ήταν αρκετά καλή αλλά του χρόνου   αναµένετε καλύ-
τερη    Έλαµψαν δια της απουσίας της η περιοχή SV9 αλλά από πλη-
ροφορίες που έχουµε  του χρόνου αναµένετε  οµαδική κάθοδος των 
Κρητών και πραγµατικό "σάρωµα" των βραβείων. .Αναµένουµε ! ! ! ! 

Σίγουρα πρέπει να στηρίξουµε αυτό το διαγωνισµό   και σύντοµα θα 
δηµοσιευθεί και σε διεθνή site για ενηµέρωση. 

Συγχαρητήρια   σε όλους  73  Contest  manager 

 Αλέξ.Ε.Καρπαθίου   de  SV8CYR 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  222222   

ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Ρ.∆.ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Ρ.∆.  
Την Κυριακή 6 Νοέµβρη έγιναν οι εκλογές της Ένωσης 
Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου για την ανάδειξη νέου 
∆.Σ της Ένωσης. 

Η προσέλευση του κόσµου ήταν αρκετή αλλά η συµµε-
τοχή των προσώπων στο ∆.Σ περιορίστηκε και πάλι σχε-
δόν στους ίδιους ανθρώπους. 

Πρόεδρος για τα επόµενα 2 χρόνια θα είναι και πάλι ο 
SV5AZP Πα-
ντελής ενώ την 
πλήρη σύνθεση 
µε τις αρµοδιό-
τητες του ∆.Σ 
θα την έχουµε 
τον επόµενο 
µήνα 

Καλή δύναµη Καλή δύναµη Καλή δύναµη 
σε όλους.σε όλους.σε όλους.   
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SSETI Express:  Όπως γράψαµε και στο προηγούµενο τεύχος, ο δορυφόρος αυτός είχε πάρει 3-4 α-
ναβολές εκτόξευσης και τελικώς την 27η Οκτωβρίου εκτοξεύθηκε επιτέλους!  Όµως, γι΄ακόµη µία φο-
ρά ήταν «το ίδιο έργο µε άλλον σκηνοθέτη» !  

Τι εννοώ? Εννοώ ότι και πάλι έβαλε το «χεράκι του» ο Κος Μέρφυ και µετά από µερικές τροχιές γύρω 
από τον πλανήτη µας, o δορυφόρος…. «µας τελείωσε»! Ούτε φωνή-ούτε ακρόαση που λένε !  Ναι... 
µόλις 6 ώρες κράτησε το «πανηγύρι» και µετά «Sign-OFF» ! Τελικά ο δορυφόρος SSETI Express ήταν 
πραγµατικό “Express” όσον αφορά την διάρκεια λειτουργίας του!  Υποπτεύοµαι ότι θα µπει στο βιβλίο 
Γκίνες, ως ο µοναδικός δορυφόρος που κατόρθωσε να εξαντλήσει τις µπαταρίες του σε µόλις 6 ώρες – 
αν και ήταν για 6 χρόνια τουλάχιστον ! 

 Το πλέον ενδιαφέρον δε στην υπόθεση είναι πως ο επικεφαλής Εγγλέζος ανακοίνωσε ότι το πρόγραµ-
µα… επέτυχε κατά τα ….2/3, εννοώντας προφανώς την εκτόξευση και την τοποθέτηση σε τροχιά.  

 Τώρα βέβαια εγώ εδώ αναρωτιέµαι για το υπόλοιπο 1/3, που είναι η λειτουργία του δορυφόρου, δηλ. 
η ουσία του θέµατος… εκτός αν µας είπε µε δικά του λόγια ότι: «η εγχείρηση επέτυχε αλλά ο ασθενής 
…απεβίωσε» ! 

  Εν πάσει περιπτώσει, για την ιστορία θα σας αναφέρω ότι το πρόβληµα εστιάσθηκε στο σύστηµα φόρ-
τισης των µπαταριών του δορυφόρου, το οποίο απέτυχε να τις επαναφορτίσει από τα ηλιακά στοιχεία. 
‘Εδωσε λοιπόν «σηµεία ζωής» όσο χρόνο οι µπαταρίες είχαν ενέργεια, εκπέµποντας κάποια αποσπα-
σµατικά στοιχεία τηλεµετρίας και κατόπιν σίγασε. Η κακοτυχία µάλιστα ήταν τέτοια, που ακόµα και ο 
σταθµός ελέγχου στο Aalborg δεν µπόρεσε ουσιαστικά να πραγµατοποιήσει αµφίδροµες ζεύξεις (πλην 
µίας και µοναδικής) κατά τις πρώτες διελεύσεις του SSETI υπεράνω του, διότι υπήρχε πολύ πυκνή-
χαµηλή νέφωση και οµίχλη στην περιοχή, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την επικοινωνία µε 
τους δορυφόρους.    Για τον λόγο αυτόν, την αποστολή συλλογής πληροφοριών επιφορτώθηκαν απο-
κλειστικά και µόνον οι… ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι µε συνεχείς ακροάσεις στη συχνότητα 437.250 
ΜΗΖ έλαβαν τα λιγοστά στοιχεία που εξέπεµψε ο SSETI και τα προώθησαν στο κέντρο ελέγχου. Από 
την συρραφή των στοιχείων αυτών βγήκε και το πόρισµα της …. «νεκροψίας», περί αποτυχίας του κυ-
κλώµατος επαναφόρτισης των συσσωρευτών.  Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό, ότι τόσον η ESA όσο και 
οι επικεφαλής του προγράµµατος SSETI ευχαρίστησαν δηµοσίως και µάλιστα κατ’επανάληψη την πα-
γκόσµια ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, για την βοήθεια που  προσέφερε µε τις συνεχείς αναφορές λή-
ψεως, καθ’ όλο το 24ωρο, από κάθε γωνιά του πλανήτη.   Κάποιες επίσηµες πηγές βέβαια ευελπιστούν 
ότι υπάρχει πιθανότητα το πρόβληµα φόρτισης να αποκατασταθεί µόνο του.  «‘Ονειρα θερινής νυχτός» 
έχω την εντύπωση, ή µε άλλα λόγια «η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία».   Πάντως, η πικρία είναι µε-
γάλη, διότι η αλήθεια είναι πως η ESA καθιέρωσε µε την αποστολή αυτή νέα standards, θέτοντας τον 
πήχη πολύ ψηλά µε τις καινοτοµίες που εισήγαγε, όπως η Live Web camera µέσα στο “Clean Room” 
όπου κατασκευαζόταν ο δορυφόρος. Οµολογουµένως ήταν άκρως ενδιαφέρουσα εµπειρία για όλους 
εµάς να παρακολουθούµε σχεδόν ζωντανά, βήµα προς βήµα την διαδικασία κατασκευής ενός δορυφό-
ρου.     Επίσης η ESA δηµιούργησε ένα εκπληκτικό γραφείο δηµοσίων σχέσεων, µέσω του οποίου 
προώθησε δυναµικά στα παγκόσµια µέσα ενηµέρωσης την προσπάθεια αυτή, από την οποία κέρδισε 
πολλαπλά και η ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, καθότι το κοινό για πρώτη πληροφορήθηκε ότι συµµετέ-
χουµε σε παρόµοια προγράµµατα.   Είχε απίστευτη ροή πληροφόρησης µέσω του Internet, µε κάθε λε-
πτοµέρεια, καθηµερινώς,  για την εξέλιξη του προγράµµατος. 

  Οργάνωσε επίσης τηλεοπτικό κανάλι, µέσω του οποίου µεταδόθηκε για πρώτη φορά ζωντανά από τον 
γεωστατικό τηλεοπτικό δορυφόρο ASTRA, εκτόξευση ραδιοερασιτεχνικού δορυφόρου. Μάλιστα ήταν 
τόσο άψογη η οργάνωση και άρτια η κάλυψη του γεγονότος, που την ίδια στιγµή της µετάδοσης από 
τον δορυφόρο υπήρχε ταυτόχρονη κάλυψη της εκτόξευσης µέσω Internet ! Αλλά προχώρησε ακόµα 
περισσότερο, παρέχοντας την δυνατότητα στον καθένα, ακόµα κι’αν δεν µπόρεσε να παρακολουθήσει 
ζωντανά την µετάδοση, να «κατεβάσει» το Web stream µεγέθους  64 ΜΒ, να το αποθηκεύσει π.χ. 
σ’ένα CD και ν’απολαύσει όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία µε οπτικοακουστικό υλικό διάρ-
κειας 47 λεπτών από τo Computer του! Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, είναι στην κυριολεξία ατυχής η 
εξέλιξη του προγράµµατος SSETI και αυτό έχει άµεση σχέση και µε το χόµπι µας. ‘Οσοι δεν γνωρίζετε 
λεπτοµέρειες, η ESA (European Space Association) δροµολόγησε το Project αυτό, έχοντας υπόψιν της 
τη συνδροµή των ραδιοερασιτεχνών στη συλλογή στοιχείων τηλεµετρίας από τον δορυφόρο.  

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  232323   
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∆ηµιούργησε και έθεσε σε λειτουργία όλο το απαιτούµενο υπόβαθρο σε επίπεδο Hardware & Software, 
έτσι ώστε οι αναφορές λήψης των ραδιοερασιτεχνών παγκοσµίως, να προωθούνται σε ένα ειδικό 
«κέντρο ελέγχου», όπου και θα γινόταν η επεξεργασία και η αξιολόγησή τους.   

  Με τον τρόπο αυτόν, ουσιαστικά η ESA έθεσε και τις βάσεις για την αναβάθµιση του ρόλου των ραδι-
οερασιτεχνών εν σχέσει µε τους δορυφόρους γενικότερα, απεγκλωβίζοντας τους από την στενή σχέση 
που είχαν µέχρι τώρα µε τους αµιγώς αµατερικούς, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για το µέλλον της πα-
γκόσµιας ραδ/χνικής κοινότητας, ειδικά σε µία περίοδο κατά την οποία υπάρχει µία έντονη άσκηση πίε-
σης εκ µέρους των µεγάλων εταιρειών που ασχολούνται µε τις τηλεπικοινωνίες για την αφαίρεση ζω-
νών συχνοτήτων από τους ραδιοερασιτέχνες και την «άνευ όρων» παράδοσή τους προς εµπορική χρή-
ση.  

 

ISS:  Ακριβώς πριν 5 χρόνια, ο ISS (International Space Station) φιλοξένησε το πρώτο πλήρωµα του 
διαστηµικού σταθµού, που αποτελούσαν οι ρώσσοι κοσµοναύτες Yuri Gidzenko, Sergei Krikalev 
(U5MIR) και ο αµερικανός αστροναύτης William Shepherd (KD5GSL). 

Ο Bill McArthur KC5ACR, που είναι πλήρωµα την 
στιγµή αυτή στον  ISS, σε δηµοσιογραφική συνέ-
ντευξη που έδωσε από τον διαστηµικό σταθµό για 
την συµπλήρωση της 5ετίας ανέφερε τα εξής:  

«Έχουµε κάνει πράγµατα που ήταν  ασύλληπτα πριν 
50 χρόνια. Σκέφτοµαι ότι έχουµε αποδείξει πως τα 
ανθρώπινα όντα µπορούν να ζήσουν και να εργα-
στούν στο διάστηµα, λαµβάνοντας δε υπόψη τη θέ-
ληση τους, µπορούν όχι µόνον να επιστρέψουν στο 
φεγγάρι αλλά και να κατοικήσουν µόνιµα εκεί. ∆εν 
απέχει µάλιστα πολύ η στιγµή που θα στείλουµε   
ανθρώπους και στον Άρη.» 

Ο Bill Gerstenmaier, που διαχειρίζεται τις διαστηµικές αποστολές της NASA, δήλωσε ότι η πενταετής 
αυτή εµπειρία που αποκτήθηκε από τις αποστολές του ISS, είναι η βάση επάνω στην οποία θα στηρι-
χθούν όλα τα µελλοντικά ταξίδια µεγάλης διάρκειας  στο φεγγάρι και στο ηλιακό µας σύστηµα.  

Για την ιστορία, ήταν 31 Οκτωβρίου του 2000 όταν ένα ρωσσικό SOYUZ transporter εκτοξεύθηκε από 
το κοσµοδρόµιο του Baikonur  και προσδέθηκε µε τον ISS στις 2 Νοεµβρίου.  Ο Shepherd ήταν µόλις ο 
2ος αµερικανός αστροναύτης που συµµετείχε σε αποστολή µε ρωσσικό διαστηµικό σκάφος. Ο ρώσσος 
Krikalev ήταν ο διοικητής της αποστολής αυτής. 

Κάθε ένα από τα  12 συνολικά πληρώµατα που έχουν λάβει µέρος µέχρι σήµερα στο πενταετές αυτό 
πρόγραµµα του ISS, είχαν τουλάχιστον από έναν ραδιοερασιτέχνη στη σύνθεσή τους. Ο McArthur την 
εβδοµάδα αυτή συµπλήρωσε ήδη 200 επιτυχείς επαφές (Amateur Radio on the International Space 
Station - ARISS). Τα πληρώµατα επίσης έχουν συµµετοχές στο ARRL Field Day και στο Jamboree On 
The Air (JOTA). 

Οι McArthur & Tokarev που αποτελούν την στιγµή αυτή το πλήρωµα του ISS, θα παραµείνουν στον 
σταθµό µέχρι τον ερχόµενο Απρίλη. 

Ο ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισµός του ARISS ήταν ήδη στον σταθµό όταν έφθασε το 1ο πλήρωµα, το 
οποίο απλώς  συνέδεσε και  ενεργοποίησε τα VHF σε FM voice & Packet-mode µε τα διακριτικά NA1SS 
& RS0ISS αντίστοιχα. 

Αργότερα, κατά το 2003, το πρόγραµµα ARISS επεκτάθηκε µε την εγκατάσταση ενός ποµποδέκτη Ken-
wood TM-D700E, που αποτέλεσε την 2η φάση του προγράµµατος και τοποθετήθηκε στο Module 
ZVEZDA, διαµέρισµα του σταθµού όπου το πλήρωµα ασχολείται καθηµερινά περί τις 6 ώρες. Η νέα αυ-
τή διευθέτηση βοήθησε το πλήρωµα έτσι ώστε να έχει ευκολότερη πρόσβαση στον ποµποδέκτη και να 
τον χρησιµοποιεί  για τις επαφές του προγράµµατος ARISS-school.  Σύντοµα θα εγκατασταθεί ένας α-
κόµα ποµποδέκτης  Yaesu FT-100 HF/VHF/UHF και ένα σύστηµα Slow-Scan television (SSTV). 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  242424   
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Ο ISS είναι σχετικά χαµηλά (περίπου 350 Km), 
σε σύγκριση µε άλλους δορυφόρους. ∆εδοµέ-
νου ότι υπάρχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας 
λόγω των τεράστιων ηλιακών στοιχείων που 
διαθέτει ο σταθµός, εκπέµπει στα VHF µε µεγά-
λη ισχύ και ακούγεται πανίσχυρα. Είναι ο πλέον 
εύκολος τρόπος να πραγµατοποιήσει κάποιος 
τις πρώτες του διαστηµικές επαφές, ειδικά στο 
APRS όπου λειτουργεί σχεδόν αδιάλειπτα. Σε 
κάθε διέλευσή του επάνω από την Ευρώπη, 
µπορείτε να δείτε άλλους ευρωπαϊκούς σταθ-
µούς, ν’ανταλλάξετε µηνύµατα και QSL κάρτες, 
χωρίς να χρειάζεστε ειδικό εξοπλισµό. (Οι κάρ-
τες µετρούν κανονικά σαν δορυφορική επαφή).  

Συντονίστε τον ποµποδέκτη σας σε Split mode, 
έτσι ώστε να ακούει στο 145.800 και να εκπέ-
µπει στο 145.990. Αν «τρέχετε» το UiView, 
βάλτε Unproto address “APRS,RS0ISS-3,SGATE” και περιµένετε την επόµενη διέλευση του ISS. Θα 
δείτε ότι αρκετοί Ευρωπαϊκοί σταθµοί θα εµφανιστούν στην οθόνη σας, οι οποίοι χρησιµοποιούν σαν 
Digi-peater τον ISS !  

 

Σε  NBFM (Voice) οι εκποµπές από τον ISS είναι σπάνιες, ειδικά κατά τις διελεύσεις επάνω από την Ευ-
ρώπη. Συνήθως οι αµερικανοί αστροναύτες συνοµιλούν σ’αυτό το Mode όταν ο ISS διέρχεται πάνω α-
πό τις ΗΠΑ, κυρίως για το πρόγραµµα ARISS-School.   

 Ενίοτε, ενεργοποιούν το D-700 σαν Voice-repeater 
για 1-2 ηµέρες, µε UpLink στα UHF  (437.975) και 
DownLink στην κλασσική συχνότητα 144.800, οπότε 
δίδεται η ευκαιρία σε αρκετούς ραδιοερασιτέχνες να 
συνοµιλήσουν µε άλλους σταθµούς σε FM-mode, µέ-
σω του διαστηµικού σταθµού. 

Ο ISS είναι το µεγαλύτερο και πλέον πολύπλοκο δια-
στηµικό σκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ. Για την 
υλοποίησή του συνεργάστηκαν 16 έθνη, το δε ραδιοε-
ρασιτεχνικό σκέλος του ISS υποστηρίζεται και χρηµα-
τοδοτείται από την ARRL, την AMSAT και την NASA. 

  Κλείνοντας, σας υπενθυµίζω τις δορυφορικές υποζώ-
νες σύµφωνα µε το Band Plan της Region 1 όπου α-

νήκουµε, οι οποίες είναι αποκλειστικά για επαφές µέσω δορυφόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

73, Μάκης SV1BSXSV1BSXSV1BSX 

Ευρωπαϊκοί σταθµοί µέσω… ISS ! (APRS) 



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ   
 

Αγαπητοί αναγνώστες και λάτρεις της αστρονοµίας  γεια σας! 

Αν και φτάσαµε κι’ όλας στον µήνα Νοέµβριο θα ήθελα να σας θυµίσω την µερική έκλειψη ηλίου που είδαµε από 
την Ρόδο στις 3 του Οκτώβρη. ∆εν θα πω περισσότερα σχετικά µε αυτή την µερική έκλειψη ηλίου, απλά νοµίζω 
ότι µια φωτογραφία στην προκειµένη περίπτωση τα λέει όλα. 

Σήµερα θα σας διηγηθώ την µοναδική εµπειρία που έζησα µαζί µε 
άλλους δυο καλούς αστροφίλους ξεκινώντας από τα αρχαία χρό-
νια ο άνθρωπος ήταν παρατηρητής και µελετητής του έναστρου 
ουρανού. Η µανία του ανθρώπου να κατακτά διάφορα πράγµατα 
κατά την διάρκεια της ζωής του είναι ένα γεγονός. Είναι µια ηθική 
ευχαρίστηση να κατακτάς κάτι. Μια από αυτές της ευχαριστήσεις 
ζήσαµε εγώ µε άλλους δυο φίλους. Τον γερµανό και τακτικό επι-
σκέπτη της Ρόδου εδώ και χρόνια, τον κ. Volker Milde, και έναν 
ροδίτη συµπατριώτη µας τον κ. Αλέξανδρο Πάλλα. Η ευχαρίστηση 
που µας δόθηκε ήταν η πρώτη µας νυχτερινή ανάβαση στην στέ-
γη της Ρόδου. ∆εν είναι κάτι καινούργιο για εµάς τους ερασιτέ-
χνες αστρονόµους µια νυχτερινή εξόρµηση µε τηλεσκόπια τηλε-
φακούς φωτογραφικές µηχανές και αστρικούς χάρτες σε κάποιο 
βουνό την νύχτα. Αλλά όταν πρόκειται για µια αστρική παρατή-
ρηση από το ψηλότερο βουνό της Ρόδου, τότε αισθάνεσαι δέος 
και περηφάνια να παρατηρείς και να φωτογραφίζεις τον έναστρο 
ουρανό από τα ίδια µέρη που οι αρχαίοι είχαν χτίσει τον  ναό του Αταβύριου ∆ιός για να είναι πιο κοντά στους 
θεούς. Εµείς δεν ανεβήκαµε εκεί ψηλά για να δούµε τους θεούς αλλά για να δούµε τα άστρα πιο κοντά κατά περί-
που 1215 µέτρα.  

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 
Γέµινος αναφέρει το ύψος του 
Αταβύρου να είναι λιγότερο 
από 8 στάδια δηλαδή λιγότερο 
από 1280µ. (το πραγµατικό 
ύψος του είναι 1215µ.). Η α-
κρίβεια της µέτρησης του Γέµι-
νου οφείλεται στην τελειότητα 
του αστρονοµικού οργάνου 
µέτρησης γνωστού ως διόπτρα 
µε το οποίο µετρούσαν τα υ-
ψώµατα των οροσειρών  οι 
αρχαίοι αστρονόµοι της Ρόδου. 
Το καταπληκτικό είναι ότι µε-
τρήσαµε και εµείς το ύψος του 
αταβύρου µε ένα ψηφιακό GPS 
και η τιµή που µας έδειξε για 
το ύψος του Αταβύρου µε µια 
µέτρηση πέντε δορυφόρων 
ταυτοχρόνως και µε ένα σφάλ-
µα + - 5 µέτρα, ήταν 1216µ.  

Στο αρχαίο βιβλίο «Εισαγωγή 
στα Φαινόµενα» υπάρχουν 

αρκετές αναφορές για αστρονοµικές παρατηρήσεις που έγιναν από την Ρόδο την αρχαία εποχή και πιο συγκεκρι-
µένα για τον αστέρα Κάνωπο που είναι ο δεύτερος λαµπρότερος αστέρας του ουρανού µετά τον Σείριο. Αναφέρε-
ται στο βιβλίο αυτό ότι ο αστέρας Κάνωπος φαινόταν από τα ψηλότερα µέρη της Ρόδου. Να προσθέσω εδώ ότι 
γίνεται αναφορά για τα ψηλότερα µέρη της Ρόδου αλλά χωρίς να λέει όµως και κάτι πιο συγκεκριµένο για τον 
Ατάβυρο. Εδώ δεν πρέπει να παραλείψω και τον σπουδαιότερο από τους αρχαίους αστρονόµους που έζησε στην 
Ρόδο,  τον Ίππαρχο. Ήταν αστρονόµος, µαθηµατικός, γεωγράφος και µετεωρολόγος. Ο Ίππαρχος ο Νικαεύς ή 
Ίππαρχος ο Ρόδιος, γιος του ∆ιονυσίου, γεννήθηκε το 190π.χ. και πέθανε το 120 π.χ. περίπου.  

Με όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία αστρονοµίας που έχουµε από τους προγόνους µας, ήταν µια µεγάλη πρόκληση 
για την µικρή οµάδα µας να κάνουµε µια αστροβραδιά στην κορυφή του Αταβύρου.  

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Γράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης ΑστρονόµοςΓράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης Αστρονόµος  
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Ήταν 3 Σεπτεµβρίου 2005 όταν πήραµε την απόφαση να ανεβούµε στον Ατάβυρο και να παραµείνουµε εκεί έως το 
πρωί. Φτάνοντας  στο χωριό Μανδρικό µηδενίσαµε το GPS µας στο ύψος της θάλασσας για να έχουµε όσο µπο-
ρούµε ακριβέστερη την µέτρηση του υψοµέτρου. Είχα µαζί µου και ένα ανεµόµετρο που δείχνει την ταχύτητα του 
ανέµου αλλά και την θερµοκρασία. Στο Μανδρικό µετρήσαµε µια θερµοκρασία 27 βαθµούς. Η ώρα ήταν 7 το από-
γευµα όταν αρχίσαµε να ανεβαίνουµε τους πρόποδες του Αταβύρου µε τα αυτοκίνητα µας. Το τοπίο ήταν µαγευτι-
κό. Περάσαµε τα υψώµατα Βοσκοτόπι και Φραµµένο και µπροστά µας υψωνόταν η κορυφή του Αταβύρου, ο Αι 
Γιάννης. Με καταπληχτική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις ζήσαµε ένα από τα πιο όµορφα ηλιοβασιλέµατα µε φό-
ντο την Χάλκη, την Κάρπαθο, την Τήλο, την Νίσυρο, την Σύµη, την Τουρκία και για µεγάλη µας έκπληξη διακρινό-
ταν λίγο η Κω αλλά και πολύ λίγο κάτι µικρά βουνά προς τα νοτι-
οδυτικά που κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να ήταν της Κρήτης.  
Στήσαµε ο καθένας το τηλεσκόπιο του και µε µεγάλη ανυποµονη-
σία  περιµέναµε να νυχτώσει. Μιάµιση ώρα µετά την δύση του 
ηλίου, είναι και η ώρα που άρχιζε και η αστρονοµική νύχτα. Ξεκι-
νήσαµε την αστροφωτογράφηση. Στο υψόµετρο που βρισκόµα-
σταν δεν είχαµε καθόλου υγρασία. Ένας  σκοτεινός ουρανός ιδα-
νικός για παρατήρηση. Στη φωτογραφία που βλέπετε, είναι εµφα-
νές το σηµείο που σταµατά το στρώµα της υγρασίας και πόσο πιο 
καθαρός είναι πάνω από αυτό το στρώµα ο έναστρος ουρανός.  

Τα φώτα που βλέπετε είναι οι περιοχές από αριστερά προς τα δε-
ξιά, Λάρδο, Πεύκοι, Κιοτάρι και Γεννάδι. Ο καθαρός ουρανός µας 
ευνόησε να κάνουµε και µερικές πολύ καλές αστροφωτογραφίες 
βαθύ ουρανού η αλλιώς φωτογράφηση Deep – Sky.  

Ένα δείγµα από αυτές είναι η παρακάτω φωτογραφία µε θέµα τα νεφελώµατα από τον (New General Catalogue) 
NGC 6357 και NGC 6334.  

Η νύχτα είχε ξεδιπλωθεί πια για τα καλά από επάνω µας και βρι-
σκόµασταν στην µέση του προγράµµατος µας σχετικά µε το τι 
άλλο θα φωτογραφίζαµε από την στέγη της Ρόδου εκείνο το βρά-
δυ. Η εµπειρία να βρίσκεται κανείς στην κορυφή του Αταβύρου 
και να παρατηρεί το σύµπαν είναι µοναδική. ∆ίπλα µας βρισκόταν 
τα αποµεινάρια του αρχαίου ναού του Αταβύριου ∆ιός.  Αν και η 
ηµεροµηνία του ρολογιού µου έδειχνε 3 Σεπτεµβρίου, οι καιρικές 
συνθήκες στην κορυφή της Ρόδου κατά τις 2 τα ξηµερώµατα 
άρχισαν να γίνονται πολύ χειµωνιάτικες και ανυπόφορες λόγο του 
αέρα και του ψύχους. Πολλοί θα αναρωτιέστε πόσο  κρύο θα µπο-
ρούσε να έχει ο Ατάβυρος στις 3 του Σεπτέµβρη στην κορυφή 
του. Η θερµοκρασία στις 2 τα ξηµερώµατα ήταν 12.5 βαθµούς. 
Πρέπει κανείς να υπολογίζει την µείωση της θερµοκρασίας κατά ένα βαθµό ανά εκατό µέτρα. Το κρύο ήταν ένα 
θετικό στοιχείο στην αστρονοµική παρατήρηση διότι µείωνε την υγρασία και το άσκοπο τρεµούλιασµα των αστέ-
ρων από τα διαφορετικά θερµά στρώµατα της ατµόσφαιρας. Η ελαφριά ενδυµασία µας όµως, µας ανάγκασε να 
εγκαταλείψουµε την αστροπαρατήρηση στον Ατάβυρο. Παρόλο το κρύο και την κούραση της νύχτας δεν το µετα-
νιώσαµε για ένα και µόνο λόγο, ότι, ζήσαµε κάτι µοναδικό εκεί επάνω που λίγοι από τους συµπατριώτες µας θα 
έχουν ζήσει. Ίσως και να ήµασταν οι πρώτοι που έκαναν, αν όχι µια αστρονοµική παρατήρηση από εκεί επάνω, 
αλλά σίγουρα όµως µια αστροφωτογράφηση από την κορυφή της Ρόδου, τον Ατάβυρο.  

Αστρονοµικά φαινόµενα Νοεµβρίου 2005 

 02- 11- 05    ΕΧΟΥΜΕ ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ          09- 11- 05    ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ 

16- 11- 05    ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ            24- 11- 05   ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΛΗΝΗΣ 

ΑΡΗΣ 

Ο πλανήτης Άρης θα κλέψει την παράσταση στον νυχτερινό ουρανό του Νοεµβρίου. Αν και έχουµε συνηθίσει να 
τον αποκαλούνε κόκκινο πλανήτη, οπτικά ο Άρης έχει  από την Γή χρώµα πορτοκαλί. Πάρτε τα κιάλι ή το µικρό 
τηλεσκόπιο που αγοράσατε για το παιδί σας τα περασµένα Χριστούγεννα, και κάντε τον κόπο να τον βρείτε. Αυτή 
την εποχή είναι το µοναδικό αστρικό σώµα που ξεχωρίζει µε το έντονο πορτοκαλί χρώµα του στον ουρανό. Κοι-
τάξτε ανατολικά. Μόλις σκοτεινιάσει γύρο στις 18.00 θα αντιληφθούµε ένα µεγάλο αστρικό σώµα µε πορτοκαλί 
χρώµα να ανατέλλει. Στην περιοχή που θα ψάξετε (στον ανατολικό ορίζοντα δηλαδή) δεν υπάρχουν αυτή την 
στιγµή άλλα έντονα άστρα για να µπερδευτείτε. Ο Άρης κατά τις 7 του Νοέµβρη θα βρίσκετε σε αντίθεση. Αντίθε-
ση ενός εξωτερικού πλανήτη του ηλιακού µας συστήµατος λέµε όταν ο πλανήτης βρίσκετε σε µια ηµιευθεία Ηλίου 
– Γης. Κατά την αντίθεση ολόκληρος ο δίσκος του πλανήτη φαίνεται φωτισµένος από την Γη και µεσουρανεί κατά 
το µεσονύκτιο. Εποµένως η θέση αυτή είναι η καλύτερη για παρατήρηση, µην την χάσετε!    

 Στέργος Μανώλακας Στέργος Μανώλακας Στέργος Μανώλακας  
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Σύµφωνα µε πρόσφατο δηµοσίευµα γερµανικού περιοδικού, είναι πολύ 
εύκολο να υποκλαπούν δεδοµένα µέσω του USB. Αρκούν λίγα δευτερό-
λεπτα ώστε ένας µη εξουσιοδοτηµένος χρήστης να αποκτήσει τον πλήρη 
έλεγχο του υπολογιστή, όπως αναφέρει το περιοδικό. Η γερµανική οµο-
σπονδιακή υπηρεσία για την ασφάλεια στο χώρο του IT (BSI, Bunde-
samt fόr Sicherheit in der Informationstechnik ) επιβεβαίωσε το εν λό-
γω δηµοσίευµα, αναφέροντας ότι υπάρχει, θεωρητικά, πιθανότητα υπο-
κλοπής µέσω του USB.  Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει 
φυσική σύνδεση µε τον υπολογιστή. Για να γίνει κάτι αντίστοιχο µέσω 
του Internet, θα πρέπει ο εισβολέας να έχει συνδέσει το κατάλληλο 
hardware στον υπολογιστή του θύµατος, κάτι που µπορεί να πέσει εύ-
κολα στην αντίληψη του θύµατος.  Κίνδυνος υπάρχει, κατ’ αρχάς, κατά 
τη διαδικασία boot, καθώς όλο και περισσότεροι υπολογιστές µπορούν 
να µπουτάρουν µέσω της θύρας USB. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε κανείς να παρακάµψει τους υπάρχοντες 
µηχανισµούς προστασίας του λειτουργικού συστήµατος, αποκτώντας πρόσβαση στον τοπικό δίσκο, γράφοντας και 
διαβάζοντας αρχεία σε αυτόν.  Ένας επιπλέον κίνδυνος µπορεί να δηµιουργηθεί από συσκευές που συνδέουν τον 
υπολογιστή σε ένα δίκτυο µέσω µιας θύρας USB. Αν, για παράδειγµα, συνδέσει κάποιος ένα ασύρµατο USB 
adapter για δίκτυα WLAN στη θύρα USB ενός PC, χωρίς να τον αντιληφθούν, θα µπορούσε να αποκτήσει αποµα-
κρυσµένο έλεγχο του υπολογιστή.  Ανάµεσα στα µέτρα προστασίας συγκαταλέγεται, σύµφωνα µε το περιοδικό, η 
ρύθµιση του BIOS κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην επιτρέπεται το boot του υπολογιστή από µια συσκευή USB. Επι-
πλέον, θα πρέπει να ρυθµιστεί το λειτουργικό σύστηµα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει µια σύνδεση δικτύω-
σης στη θύρα USB µόνο όταν ο χρήστης διαθέτει τα σχετικά δικαιώµατα. 

 

Νέοι φορητοί υπολογιστές µε 3D εικόνες  

Φορητοί υπολογιστές της Sharp, που δείχνουν τρισδιάστατες εικόνες, θα πωλούνται στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ 
από τον επόµενο µήνα. Σύµφωνα µε την εταιρεία δεν θα απαιτούνται ειδικά γυαλιά για τη θέαση των τριών δια-
στάσεων. Το νέο χαρακτηριστικό θα χρησιµοποιηθεί για βιντεοπαιχνίδια και σχετικούς σκοπούς όπως ο αρχιτεκτο-
νικός σχεδιασµός, ενώ οι χρήστες θα µπορούν να επιστρέφουν στις δύο διαστάσεις, για κανονική χρήση, όπως η 
επεξεργασία κειµένου, µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Η Sharp αναφέρει ότι, αρχικώς, απευθύνεται σε εταιρείες που 
αναπτύσσουν τρισδιάστατο περιεχόµενο και άλλους επιχειρηµατικούς χρήστες. Ωστόσο, σχεδιάζει να παρουσιάσει 
µοντέλα που απευθύνονται και στο γενικό κοινό έως το τέλος του έτους. 

 

Καθυστερεί ο Intel Prescott  

Η επίσηµη θέση της Intel είναι ότι θα ξεκινήσει τη διάθεση ικανών ποσοτήτων του νέου επεξεργαστή Prescott σε 
επιλεγµένους κατασκευαστές συστηµάτων από τα τέλη του τρέχοντος έτους ώστε ο νέος επεξεργαστής να βρει το 
δρόµο του στην αγορά µέσα στον επόµενο Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Παρόλα αυτά, το ιαπωνικό site Akiba PC 
Watch ισχυρίζεται ότι η Intel εξακολουθεί να αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα µε την πολύπλοκη σχεδίαση του 
Prescott. Το άρθρο αναφέρει ότι ο Prescott, ο οποίος αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα υπερθέρµανσης, αντιµετωπί-
ζει επιπρόσθετα προβλήµατα συνεργασίας µε τα chipsets 865 και 875. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτηµα, διότι 
πολλοί κατασκευαστές mobos έχουν βασιστεί στο socket 478, το οποίο θα χρησιµοποιούν και οι πρώτοι Prescott. 
Αν η Intel αναγκαστεί να αλλάξει το socket του Prescott, αυτό θα σηµάνει µεγάλη αναστάτωση και µαταίωση των 
σχεδίων πολλών χρηστών που ήλπιζαν στην αναβάθµιση στον νέο επεξεργαστή διατηρώντας το mobo τους.  

 

Γάµος διάρκειας 55 ωρών  

Ο Τζέϊσον Αλεξάντερ παντρεύτηκε την τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίρς το Σάββατο το πρωϊ µετά από µία νύχτα δια-
σκέδασης µαζί της στο Λας Βέγκας. Γάµος που διήρκησε όµως 55 ώρες. Σχεδόν αµέσως µετά οι δικηγόροι της 
Σπιρς κατέφυγαν στα δικαστήρια για να ζητήσουν την ακύρωση του γάµου. Ο Τζέϊσον Αλεξάντερ είπε στο τηλεο-
πτικό κανάλι Access Hollywood ότι ο γάµος ήταν µία τρέλα της στιγµής.Και πρόσθεσε, αποφασίσαµε να κάνουµε 
κάτι το διαφορετικό, κάτι το τρελό, παντρευτήκαµε λοιπόν, σύντοµα όµως αντιληφθήκαµε ότι κάναµε λάθος. 

 Ο γάµος είναι παρελθόν, είπε ο δικηγόρος της Σπιρς Ντέϊβιντ Τσέσνοφ µετά την ακύρωση του γάµου από δικα-
στήριο του Λας Βέγκας. 

Σκότης ∆ρόσος SV5CJNSV5CJNSV5CJN 

 

E-mail: sv5cjn@yahoo.com 
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Εξαµισάρικες ιστορίες απείρου κάλους ! 

 

Βαγγέλη είσαι δώωω…  Ρέ  Βαγγέληηη… που είσαι ρέεε!!!… 

Ίσως τους έχετε ακούσει… εκεί στους ακατονόµαστους καφενέδες! 

Είναι ο…  Βαγγελάρας, ο Μητσάρας, ο Λάκης, ο Τάκης, ο Άκης, ο Κακόκαρ-
δος και ο Καλόκαρδος, ο Λακεδαίµων , ο Τιραµόλας, ο Ολύµπιος,  ο Γιωργά-
κης και Υµηττός , ο Μπαϊρακτάρης, ο Σαλονικιός , ο Βουνίσιος και ο Καµπί-
σιος, µα  και άλλοι πολλοί καθηµερινά συνωστίζονται σε κλίκες και καφενέ-
δες, διαπληκτίζονται, και κοντράρονται πότε ελαφρώς µα και πότε χοντραί-
νοντας το πράγµα αλληλοβρίζονται συναγωνιζόµενοι ποιος θα βγάλει τα ποιο 
πολλά βαττ  στον αέρα, ποιος έχει την καλύτερη διαµορφωσάρα µε την µε-
γαλύτερη σηµατάκλα!!! Άτοµα µε… βαθιές τεχνικές γνώσεις για κατσαβίδια-
σµα µηχανηµάτων, κλειδαράδες ταχυδακτυλουργοί πού ξεκλειδώνουν τα ερ-
γαλεία  στο άψε σβήσε, τα  τσιτώνουν, τα παντρεύουν µε κάρβουνα, και µε 
φουφούδες, τους φοράνε παντόφλες , ρόµπες και κοµπινεζόν… 

Και οι κεραίες τους, ε αυτές είναι πάτριοτ δολοφονικές… Βάλε ρε µια συστοι-
χία µπουγαδοσύρµατα να σκοτώνεις παντού!!! 

Όταν πάρουν και κανένα καλό ραπόρτο ε τότε µπορεί να µερακλώσουν και 
για να ψυχαγωγηθούν βάζουν το µικρόφωνο µπροστά απ’ τα ηχεία… άλααα… 
τα τσιφτετέλια!!! 

Λέγετε ότι αρκετοί απ’ αυτούς έχουν και… χαρτί, όχι του τρελοκοµείου, µα 
απ’ το άλλο που έχουν αυτοί οι…(φτού να πλύνω το στόµα µου) ραδιοερασι-
τέχνες!…  

∆εν το γνωρίζω, αλλά αν είναι έτσι το πράγµα χοντραίνει και γίνεται σοβαρό. 

 Εάν λοιπόν οι Ενώσεις και οι Σύλλογοι των Ραδιοερασιτεχνών θέλουν να 
κρατήσουν τους τύπους ας στείλουν απαντητικό στην ενηµερωτική επιστολή 
που µας έστειλε το Τµήµα Εποπτείας Φάσµατος της Εθνικής Επιτροπής Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ότι καµία σχέση δεν έχουµε µε αυ-
τούς τους ανθρώπους και ότι είµαστε στη διάθεση της Υπηρεσίας για  παροχή 
κάθε δυνατής βοήθειας και πληροφορίας. 

   

   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

1. Ιστορίες…. 

2. Εξετάσεις… 

3. Προς Νοµάρχη…. 

4. Παλιά µηχανήµατα. 

5. Πολώσεις…. 

6. Ιστός—Βαγόνι.. 

7.  

 

ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   

ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 

sv8cyr@mycosmow.gr 

Βασ. Τζανέλης 

Tzanellis@internet.gr 

 

* * * 
Επιτρέπετε η αναπαραγω-
γή  και επαναδηµοσίευση 
των άρθρων ΧΩΡΙΣ  κά-
ποια σχετική άδεια.  Επι-
βάλετε η διάδοση των 

ιδεών. 

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

Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.  

Σάµος   Νοέµβριος Σάµος   Νοέµβριος 2005  2005  Αρ.Τεύχ.  Αρ.Τεύχ.  1313  
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 Έτσι για να κρατηθούν οι τύποι και πάλι λεω, γιατί εάν οι Σύλλογοι µας  έχουν τα κότσια και θέλουν 
να ασχοληθούν µε την ουσία και την πραγµατική πάταξη του φαινοµένου , ε τότε θεωρώ ότι είναι ποια 
καιρός και πρέπει να τραβήξουν κανένα αυτί !  Εάν δε χρειαστεί ας δώσουν και καµιά κλωτσιά.  

 Για να σταµατήσει ο διασυρµός του ραδιοερασιτεχνισµού, ενός θεσµού που σε χώρες όπου δεν έχουν 
ισοπεδωθεί τα πάντα το να είσαι ραδιοερασιτέχνης είναι και τιµή και τίτλος . Πέρα όµως απ’ αυτά είναι 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και όχι µια επικίνδυνα παρενοχλούσα παράνοµη δραστηριότητα όπως 
αυτή στην οποία επιδίδονται οι διάφοροι…προαναφερόµενοι… 

Έτσι για να σοβαρευτούµε δηλαδή. 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  303030   
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Αρχές Οκτωβρίου Αρχές Οκτωβρίου έγινε η απονοµή των πτυχίων στους νέους ραδιοερασιτέχνες πού βγήκαν µετά 
από συστηµατική προσπάθεια εκπαιδεύσεώς τους από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 
(ΕΡΚΑ). 
Από καιρό τα καινούρια παιδιά συµµετείχαν µε ενθουσιασµό 
σαν δόκιµα µέλη της Ενώσεώς µας, στο  πρόγραµµα  εκπαι-
δεύσεως σε τέσσερις κύκλους µαθηµάτων πού πραγµατοποιή-
θηκαν στο εντευκτήριο στο Πυθαγόρειο της Σάµου. Συστηµα-
τική προσπάθεια µε υψηλό επίπεδο, επιµόρφωσε τους υποψη-
φίους των εξετάσεων σε όλα τα θέµατα πού έπρεπε να γνωρί-
ζουν άρτια για την συµµετοχή τους. 

 Πέρα όµως από τα βιβλία της εξεταστέας ύλης, έγινε και σε 
βάθος παρουσίαση και ανάπτυξη όλων των πλευρών του ραδι-
οερασιτεχνισµού µε κύριο σκοπό µας το ποιο βαθύ µπόλιασµα 
του µικροβίου της επικοινωνίας στους υποψήφιους νέους συ-
ναδέλφους.   Απώτερος σκοπός µας, όχι η δηµιουργία και 
άλλων, µε νεφελώδη άποψη επί του θέµατος πού εάν ρωτη-
θούν… “γιατί θέλεις να γίνεις ραδιοερασιτέχνης ; ” σε κοιτούν 
µε απερίγραπτη απορία, αλλά στην δηµιουργία ραδιοερασιτεχνών DΧers από το ξεκίνηµά τους. 

Ιδιαίτερη επισήµανση πρέπει να κάνουµε και στην απεριόριστη διάθεση για ενηµέρωση και σε βάθος κατανόηση για 
τα θέµατα και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας του Ραδιοερα-
σιτέχνη, πού επιδείχτηκε από την υπεύθυνο της ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Σάµου, κυρίας Ξάνθου, η οποία µας εξέπληξε ευχάριστα.      
Επόµενο φυσικά όλης αυτής της προσπάθειας ήταν να διεξα-
χθούν εξετάσεις υψηλού επιπέδου στις οποίες για πρώτη φορά 
εφαρµόστηκε το σύστηµα Πολλαπλών Επιλογών. 

Έτσι το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου στην µεγάλη αίθουσα συνε-
δρίων του Ξενοδοχείου Σάµος, σε µια απλή τελετή απονεµήθη-
καν από τον Νοµάρχη Σάµου κύριο Μανόλη Κάρλα πού µας 
έκανε την τιµή να παρευρεθεί και την εκπρόσωπο της ∆ιεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα Πτυχία στους 11 επιτυ-
χόντες από τους 13  των εξετάσεων, νέους Ραδιοερασιτέχνες . 

Πριν από την απονοµή απηύθυνε χαιρετισµό στους παρευρι-
σκοµένους ο Πρόεδρος της ΕΡΚΑ SV8CYU κύριος Ηλίας Αθίτσος , αµέσως µετά από τον SV8CYV Βασίλη Τζανέλλη 
έγινε σύντοµη µά ουσιαστική ενηµέρωση του κυρίου Νοµάρχη για τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας του Ραδιοερα-
σιτέχνη και στη συνέχεια από τον SV8CYR Αλέξανδρο Καρπαθίου,  Γραµµατέα της Ενώσεως, παρουσιάστηκε και 
αναπτύχθηκε λεπτοµερώς η δραστηριότητα της ΕΡΚΑ στα 10 χρόνια ύπαρξης και παρουσίας της στο Αιγαίο, όπως 
επίσης και οι µεγάλες δυνατότητες Τουριστικής Προβολής των νησιών του Νοµού Σάµου µέσω του ραδιοερασιτε-
χνισµού.  Επίσης αναπτύχθηκαν οι  παρατηρήσεις µας για την βελτίωση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου αντιµετώ-
πισης εκτάκτων αναγκών πού έχει εγκατασταθεί από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Νοµαρχίας Σάµου. Κα-
τόπιν ο Αλέξανδρος παρέδωσε στον κύριο Νοµάρχη γραπτό υπόµνηµα των προτάσεών µας και των αιτηµάτων µας, 
καθώς επίσης και όλη την σειρά των τευχών της Ραδιοεπαφής. 

Μετά το τέλος της απονοµής των πτυχίων ο κύριος Κάρλας 
δήλωσε εντυπωσιασµένος από τις δυνατότητες του ραδιοερα-
σιτεχνισµού,  δεσµεύτηκε για άµεση έγκριση των βασικών 
αιτηµάτων µας, µεταξύ των οποίων , ήταν η χορήγηση ∆ιαδι-
κτιακού Τόπου και η κάλυψη των εξόδων του QSL BUREAU 
της Ε.Ρ.Κ.Α. πού έχει δηµιουργηθεί για την αποστολή των 
εξερχόµενων καρτών των ειδικών διακριτικών κλήσεως πού 
ενεργοποιούνται πολύ συχνά  από  τα µέλλη του συλλόγου 
µας και ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες κάθε χρόνο! 

 

Η εκδήλωση έκλεισε ζεστά και µε πολλή συζήτηση  DΧικών 
σχεδίων για το άµεσο µέλλον ! 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  313131   

Απονοµή Πτυχίου από τον κύριο Νοµάρχη στον SW8-
Φώτη 

Ο νεότερος της παρέας και SV παρακαλώ, δέχεται τα 
θερµά συγχαρητήρια   από τον κύριο Κάρλα. Είναι ο 

SV8.. ∆ηµοσθένης 

Ο Αλέξανδρος όταν βάζει θέµατα και πειθώ έχει µα και 
στοιχεία για να τα υποστηρίξει! 
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EΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τ.Θ. 04   83100 ΣΑΜΟΣ     ΤΗΛ. 22730 22879— 22730 28371— 6972320436 

Σάµος 10 Οκτωβρίου 2004 

Κύριε   Νοµάρχα, 

Οι  Ραδιοερασιτέχνες της   Σάµου οργανωµένοι  σε Σύλλογο µε την  επωνυµία   “Ένωση Ραδιοερασιτε-
χνών Κεντρικού Αιγαίου ΕΡΚΑ” από το 1997 εκτός από την προσπάθεια που κάνουν για  την   µελέτη   
των  ραδιοεπικοινωνιών    προβάλουν  σε όλο  τον κόσµο την  Ελλάδα αλλά πολύ περισσότερο και τη 
Σάµο. 

Κάθε ράδιο – επαφή  συνοδεύετε από  µία κάρτα επιβεβαίωσης, όπου εκτός από τα τηλεπικοινωνιακά 
στοιχεία έχουνε την   δυνατότητα να ενηµερώσουµε τον συνοµιλητή µας που θα µας βρει   τον τελευ-
ταίο  καιρό µέσω του   διαδυκτίου . 

Όπως εµείς αναζητάµε από ηλεκτρονικούς και συµβατικούς χάρτες  τη  τοποθεσία του συνοµιλητή µας 
έτσι  και οι άλλοι  αναζητούν  την   Σάµο. Ο σύλλογός µας λοιπόν έχει  στο δυναµικό του πάνω από  
δέκα πέντε   χιλιάδες (15.000) επαφές στα τελευταία οκτώ χρόνια  µε αποκορύφωµα τα τρία τελευταία 
χρόνια όπου µε τα   ειδικά  χαρακτηριστικά  δώσαµε µια ιδιαίτερη νότα στις επικοινωνίες. 

Αυτό φαίνεται από τις συνεχείς επισκέψεις Ευρωπαίων ραδιοερασιτεχνών όπου µας γνωρίζουν πλέον µε 
τα µικρά ονόµατά µας και ερχόµενοι στη Σάµο  µας αναζητούν . 

Στο εσωτερικό στην  Ελλάδα συµµετέχουµε στην έκδοση του πρωτοποριακού διαδυκτιακού περιοδικού  
των ραδιοερασιτεχνών  του Αιγαίου το  5-9Report µε αρθρογραφίες αλλά και τον τελευταίο χρόνο µε 
ένα ένθετο  καθαρά τεχνικό περιοδικό ,   “Ραδιο-Επαφή”. Εδώ θέλω να επισηµάνω τον πολύ ωραίο δι-
κτυακό τόπο που έχει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση το www.samos.gr  το οποίο αναγράφουµε τα τελευ-
ταία χρόνια στις κάρτες µας όπως επίσης της Ικαρίας www.ikaria-island.com και να είστε βέβαιοι ότι οι 
επισκέψεις είναι συχνές και πολύς κόσµος ενηµερώνετε από αυτές τις σελίδες.  

Χρειάζεται  λίγο ενηµέρωση  όπως για τα  φεστιβάλ  και τις άλλες εκδηλώσεις προς ενηµέρωση, επίσης 
για τα Μετεωρολογικά δεδοµένα που µετά από ένα πολύ ωραίο δίκτυο που έχει εγκατασταθεί  έχουν   
να ενηµερωθούν οι σελίδες   από το 2002. 

Κύριε Νοµάρχα   δια της παρούσης ενηµερωτικής  επιστολής   θέλουµε και Εσείς όπως οι προκάτοχοί 
σας να µας βοηθήσετε  µε τον τρόπο σας .Θα θέλαµε λοιπόν  

Α. Μια σελίδα   µέσα στο δικτυακό τόπο   της Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  το   www.samos.gr  όπως 
άλλοι σύλλογοι  και να είστε βέβαιοι ότι θα τον διαφηµίζουµε συνεχώς  προς το καλό του τόπου µας. 
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει  κόστος   την δε ύλη   εµείς θα συντάξουµε και θα δώσουµε  στον υπεύθυνο 
προς  δηµοσίευση. 

Β. Να µας βοηθήσετε στην  µαζική  αποστολή  των καρτών επιβεβαίωσης των επαφών µας . Αυτό είναι  
το σπουδαιότερο διαφηµιστικό εργαλείο της περιοχής µας. Πιστεύουµε ότι για την   Νοµαρχία µε το ει-
δικό τέλος που έχει στη αλληλογραφία  θα είναι µικρό το κόστος της αποστολής των  καρτών µία ή δύο 
φορές το χρόνο . Σας διαβεβαιώνουµε ότι σε κάθε κάρτα θα αναγράφετε το www.samos.gr και το αντί-
στοιχο της Ικαρίας  Πιστεύουµε ότι  θα βρούµε ανταπόκριση  στο αίτηµά µας 

Εδώ πρέπει τελειώνοντας να  επισηµάνω  και ένα ακόµα καλό που συµβαίνει στο Νοµό µας. 

Είναι  η  Άριστη   συνεργασία   των ραδιοερασιτεχνών µε την  Υπηρεσία του Ραδιοερασιτέχνη στο τµή-
µα του Υπ. Μεταφ.&Επικοινωνιών στο Νοµό µας. Με την  Υπεύθυνη του τµήµατος την  αγαπητή µας 
πλέον Φώτο  Ξάνθου  αλλά και τον προϊστάµενό της χαιρόµαστε να συνεργαζόµαστε και τους ευχαρι-
στούµε πάρα πολύ. 

Και εσάς κ.Νοµάρχα ευχαριστούµε για την  τιµή που µας κάνατε να βρεθείτε κοντά µας  και να σας ε-
νηµερώσουµε για το έργο µας . Εγώ δεν σας είπα τίποτα απ’ αυτά που κάνουµε γιατί ότι πράττουµε µε 
µετριοφροσύνη είναι καλό και µένει , ότι γίνετε µε “φανφάρες”  αλώνετε  και  αλλοιώνετε. 

 Το   ∆Σ της  ΕΡΚΑ 
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Ανασυγκρότηση κάποιου παλιού ….Ανασυγκρότηση κάποιου παλιού ….Ανασυγκρότηση κάποιου παλιού ….   
 

Ξεκινώντας την   ανασυγκρότηση ενός  παλιού µηχανήµατος (∆έκτη , Ποµπού, ποµποδέκτη) πρέπει  µε   
λίγα λόγια   να προσέξουµε τα παρακάτω.    

 ! ! ! ∆εν το τοποθετούµε   υπό   τάση  προτού τον  έλεγχο  ! ! ! 

 

1,Τα πρώτο  είναι να ψάξουµε να βρούµε στοιχεία , δηλ βιβλία λειτουργίας και  καλά θα είναι να 
έχουµε τα σχεδιαγράµµατά του. Πιστεύω ότι συνάδελφοι  ραδιοερασιτέχνες µπορεί να βοηθήσει ο ένας   
τον άλλον   ή από τη διαδίκτυο  µέσω των µηχανών  αναζήτησης µπορεί να βρούµε πολλά πράγµατα. 

2, Το πρώτο σε  αυτή τη φάση είναι να αφαιρέσουµε την υπάρχουσα σκόνη  µε πίεση αέρα  και κάποιο 
πινελάκι (µε προσοχή µήπως και φύγει από τη θέση του κάποιο εξάρτηµα από την πολύ πίεση του αέ-
ρα).                       

Αφού λοιπόν µελετήσουµε καλά τα σχέδια ( αν έχουµε )  προχωράµε στο µακροσκοπικό έλεγχο του 
µηχανήµατος.  Κοιτάζουµε  προσεκτικά  για  σπασµένα , µαυρισµένα , ξεκολληµένα , εξαρτήµατα.  
Με ένα µητοτσίµπιδο  ελέγχουµε τις κολλήσεις που  κατά την   γνώµη µας δεν είναι καλές.  

Εάν  αντιληφθούµε κάτι τέτοιο  µε κάποιο κολλητήρι   αρκετών  Watt (100 περίπου) αφαιρούµε την 
παλιά κόλληση και βάζουµε µια άλλη  πολύ καλής ποιότητας. Εάν το χαρτί των µετασχηµατιστών   στο 
τροφοδοτικό είναι µαυρισµένο το αφαιρούµε σιγά σιγά για να δούµε την κατάσταση ποιο µέσα. 

3, Ένα µεγάλο θέµα είναι οι διακόπτες , περιστροφικοί  ή  όχι, καθώς και τα ποντεσιόµετρα. Γι’ αυτά 
χρησιµοποιούµε κάποιο  καθαριστικό σπρέι τύπου  (Contact). Αυτά κυκλοφορούν µε λάδι  ή χωρίς , 
κατά την   γνώµη µου καλύτερο είναι µε το λάδι. Παράλληλα στα ποτενσιόµετρα  τα στρέφουµε δεξιά – 
αριστερά για να δουλευτούν και να αποκτήσουν την επαφή που πρέπει.  

Στους περιστροφικούς διακόπτες εάν οι επαφές είναι µαυρισµένες µπορούµε να βάλουµε µεταξύ της 
περιστρεφόµενης επαφής και της σταθερής ένα πολύ λεπτό γυαλόχαρτο (1200) και να προσπαθήσουµε 
να το περιστρέψουµε .   Οι βάσεις των  λυχνιών και αυτές καθαρίζονται µε καθαριστικό σπρέι  τύπου  
(Contact), όσο δε υπάρχει το καθαριστικό επάνω   στις επαφές βάζουµε και βγάζουµε τη λυχνία για να 
(ξεσύρει) πάνω στις επαφές και να φύγει  κάθε  επικαθήµενο υλικό.   

Ελέγχουµε για πυκνωτές που έχουν  χάσει  υγρά  ή  είναι µισό – ανοικτοί   και τους αντικαταστούµε, 
όπως και οποιαδήποτε µαυρισµένη αντίσταση. Παράλληλα καλά είναι να αλλάξουµε όλες τις διόδους 
στην  τροφοδοσία.(π.χ. ΙΝ4004) 

4. Αφού έχουµε ολοκληρώσει τον παραπάνω έλεγχο ερχόµαστε στο ποιο κρίσιµο σηµείο . Τροφοδο-
τούµε  το µηχάνηµα  µέσω ενός  Variac και του δίνουµε σιγά – σιγά  τάση   50 –100 - 150 – 200 - 
220Volt  και σε κάθε τιµή µένουµε περίπου 2 λεπτά πάντα ελέγχοντας οπτικά αλλά και µε την   
όσφρηση. Αυτό γίνετε για να φορτιστούν  σιγά - σιγά οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές ορθά , και να απο-
φύγουµε  απότοµα σκασίµατα, γενικά να ελέγχουµε σταδιακά αν το τροφοδοτικό πάει καλά. Κατά τη   
γνώµη µου  σε ένα µηχάνηµα   40 –50 ετών  αλλάζουµε από την   αρχή όλους τους ηλεκτρο-
λυτικούς πυκνωτές.  

Τις αντιστάσεις σε κρίσιµα σηµεία ελέγχουµε την  τιµή της (αφού τις  αφαιρέσουµε)  και  αντικαθη-
στούµε  αυτές  που παρεκκλίνουν   από την  τιµή   που  γράφει. Αφού  διαπιστώστε  ότι όλα πάνε καλά   
τότε αρχίστε τις µετρήσεις εάν  έχετε κάποια στοιχεία , εάν όχι  συµβουλευθείτε   από βιβλία µε τα χα-
ρακτηριστικά των λυχνιών. 

 

 Σίγουρα   η χρήση ενός παλιού µηχανήµατος  είναι  κάτι  ευχάριστο   και  σίγουρα µπορεί να κοσµήσει  
ένα καλό γραφείο Ραδιοερασιτέχνη . 
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..........Κατασκευή   Ιστού   µε Βαγονέτο  
 

Η στήριξη  των κεραιών  είναι ένα  πρόβληµα που  προσπαθούν 
να λύσουν  οι ραδιοερασιτέχνες όλου  του κόσµου   και προπά-
ντων όταν βρίσκονται σε  πυκνοκατοικηµένες  πόλεις .  

Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις η απαίτηση για εύκολη πρόσβαση 
στη κεραία  καθώς και η προστασία της από  δυσµενές καιρικές 
συνθήκες είναι το ζητούµενο  για κάθε ραδιοερασιτέχνη. 

 

Μετά από πολύ σκέψη ,  συζητήσεις , κατασκευαστικές ιδέες ,  
προχώρησα στην παρακάτω κατασκευή  που θα σας περιγράψω.  

Αµέριστη η συµβολή  του   SV8CYW του αγαπητού 

 Μανόλη που τα ωραία <δώρα> του αλλά  και τις συµβουλές του 
πιστεύω ότι κάτι  έκανα. 

 

Ο βασικός  ιστός  είναι ένας <Κυλοδοκός> 7 Χ 7   εκατοστά  
και ύψους  εξ  (6) µέτρων γαλβανισµένος . 

 

Η βάση είναι  από   Π σιδερένιο βαρέως τύπου διαστάσεων 
30Χ70Χ30 χιλιοστά , πάχους  5 χιλιοστών   

Με την  κατασκευή  αυτή  έχει τη  δυνατότητα   να ανακληθεί 
εύκολα ο «κυλοδοκός»  και να στηριχθεί χωρίς την  ανάγκη  
επίτονων  .  

Για την  κατασκευή αυτή  χρειάζεται  ένα καλό  δράπανο, κό-
φτης (για σίδερα) , Ηλεκτροκόληση και  άλλα βασικά  εργαλεία 
. 

Σιδερένια  Βάση  

Η βάση αποτελείτε από  δύο κάθετα σίδερα   ύψους 50 έως 100  
εκατοστών. 

Κόβουµε από την  µία πλευρά τα πλαϊνά των δύο καθέτων ώστε 
να µπορέσει να  καθίσει µέσα  στην παρακάτω  οριζόντια  βάση. 

 

Είναι  πολύ χρήσιµο  
τα δύο κάθετα να 
κρατηθούν   σε µια 
απόσταση  7,1 εκατοστών ώστε να αποτελούν µια συµπαγή  
κατασκευή  κατά την ώρα της συναρµολόγησης. Αυτό µπορεί 
να γίνει   βιδώνοντας  µια ντίζα  περαστή σε κάθε αντικριστή  
τρύπα µε περικόχλια µέσα-έξω για να κρατηθεί η απόσταση 
αυτή . 
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Η βάση έχει  σχήµα σταυρού  , το ένα τεµάχιο έχει  µήκος  
ενός (1) περίπου µέτρου. 

 Στο κέντρο τοποθετούµε τα δύο  κάθετα   αφού πρώτα έχει 
εκπληρωθεί η προηγούµενη παράγραφος της σταθερής από-
στασης. 

Αφού  τα  τοποθετήσουµε σε ακριβός κάθετη θέση τα κολλάµε 
µε  ηλεκτροκόληση. 

Από το  κέντρο   ακριβώς της βάσης  κολλάµε δεξιά και αρι-
στερά της κάτω βάσεως  άλλα δύο σίδερα µήκους 50 εκατο-
στά έκαστο περίπου ώστε η βάση να πάρει το σχήµα του 
σταυρού. 

 

Στη συνέχεια  κόβουµε κοµµάτια   από  µπετοσίδερο ή ότι 
άλλο µας  βρίσκετε και δηµιουργούµε µικρά επίτονα από τα 
κάθετα προς τα οριζόντια τµήµατα. 

Στο οριζόντιο τµήµα της βάσης  έχουµε  φροντίσει να  ανοίξει  
τρύπες για την στήριξή της στο µπετό µε  στριφώνια και ούπα   
τουλάχιστον   12 χιλ. 

 

Αφού σηµαδέψουµε  καλά στην πλάκα ανοίγουµε τις τρύπες , 
βάζουµε τα ούπα  (σιδεράνια άν έχουµε )και βιδώνουµε την 
βάση. Με κάποιο αλφάδι µπορούµε να κάνουµε µικροµετρικές 
διορθώσεις στη  τοποθέτηση  βάζοντας διάφορα παρεµβάσµα-
τα  µεταξύ βάσεως και µπετού. 

 

Ο Ιστός στη φωτογραφία είναι µια κατασκευή για τον SV8CYV  

Προετοιµασία  κυλοδοκού. 

Στο ένα άκρο του κυλοδοκού  (επάνω µέρος) αφού κάνουµε 
δύο εγκοπές κολλάµε  ένα  ράουλο  προκειµένου εκεί επάνω 
γλιστρά το συρµατόσχοινο. Το ράουλο µπορούµε να το βρού-

µε από τα καταστήµατα που   
φτιάχνουν συρόµενες  πόρτες. 
(Σιδερένιες ή από αλουµίνιο ) 
είναι αυτό που κυλά πάνω στη 
σιδερένια γωνία της βάσης. Η 
εγκοπή που κιλά το συρµατόσχοινο είναι περίπου 5 χιλ.  

Κατόπιν   βιδώνουµε σε κατάλληλη θέση  τον «εργάτη» που θα ανε-
βάζουµε το βαγονέτο. 

Αυτόν  τον βρίσκουµε σε καταστήµατα  που έχουν  Ναυτιλιακά  προ-
ϊόντα , είναι ο ίδιος που έλκει τις βάρκες πάνω στο τρέϊλερ. Καλά 
είναι να έχει καστάνια ασφαλείας και από τις δύο πλευρές, και στην 
άνόδο αλλά και για την κάθοδο του βαγονέτου. Κάνουµε µια τρύπα 
σο κυλοδοκό ποιο πάνω από τον εργάτη για να περνά  το συρµατό-
σχοινο εσωτερικά. Η άλλη άκρη του συρµατόσχοινου δένετέ µε ένα 
σφικτήρα στο  πάνω µέρος του βαγονέτου.   
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Το  Βαγονέτο : 

 

Αυτό   είναι   και το καλύτερο µέρος της κατασκευής 

Βασικό στοιχείο  είναι  τα τέσσερα λάστιχα µε τα οποία  κιλά πάνω 
στο κυλοδοκό. 

Αυτά τα βρίσκουµε σε καταστήµατα  Ναυτιλιακών ειδών, και είναι   
αυτά που  πάνω τους κιλά  η βάρκα όταν  έλκετε για να ανέβει / κα-
τέβει  στο τρέϊλερ. Είναι από σκληρό λάστιχο που µπορούµε να το 
προσαρµόσουµε στο κυλοδοκό κόβοντας ορισµένες γωνίες ή τυλίγο-
ντας πάνω λαστιχοταινία για να αλλάξουµε την  επιφάνεια. Αυτά συ-
νοδεύονται µε πύρους που µάλλον δεν θα χρησιµοποιήσετε. Υπάρχει 
και σωληνάκι, µέρος από πλαστική   σωλήνα το οποίο αν δεν διατίθε-

ται  καλά   είναι να   το 
προµηθευτείτε. Κάνει 
την κατασκευή ποιο  
προσεγµένη. 

 

 

 

 

 

 

∆ύο  κοµµάτια αλουµινίου    1µ Χ 30εκ. Και πάχους  

5 χιλιοστά  είναι τα πλαϊνά τµήµατα τα οποία µε την   βοή-
θεια  τεσσάρων κοµµατιών  ντίζας (τζαβέτα)  Μ16 διαπερ-
νούν τα προαναφερθέντα λάστιχα (Σχ.2) και µε διπλά περι-
κόχλια (µέσα /έξω)  δηµιουργούν ένα βαγόνι που µπορεί να 
κιλά στον κυλοδοκό. Με το σχήµα και τις φωτογραφίες πι-
στεύω ότι θα µπορέσετε να καταλάβετε  πώς κατασκευάζετε.  

Στην   µία πλευρά (που ονοµατίζουµε και µπροστινό τµήµα) 
βιδώνουµε αλουµινινογωνίες για να µπορέσουµε να προσαρ-
µόσουµε τη «φάτσα» του βαγονέτου.  

 

 

Στο  σχ.4  
βλέπουµε 
µιά ποιό 
παλιά κατα-
σκευή   κατασκευή  όπου   αντί για λάστιχα για  
να  κιλά ο κυλοδοκός είναι από το Ερταλόν κατα-
σκευασµένα στο τόρνο  και µε περιέλιξη   µε  λα-
στιχοταινία. Το ύψος  αυτού του βαγονέτου είναι  
50 εκατοστά , λεπτοµέρειες σε  άλλες  φωτογρα-
φίες  . 

Σχ.4 

Σχ.1 

Σχ.3 

Σχ.2 
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Σ’ αυτή   τώρα  Πρόσοψη   έχουµε τοποθετήσει  ένα 
κοµµάτι αλουµινίου οριζόντιο τµήµα πάνω στο οποίο   
θα βιδωθεί  ο   «ρότορας». Προς το πάνω µέρος της 
πρόσοψης  και κάθετα προς αυτήν , πρέπει να βιδώσου-
µε κάτι που θα συγκρατεί τον  κάθετο τελικό  περιστρε-
φόµενο σωλήνα ,  πάνω στον οποίο θα τοποθετηθούν  
οι κεραίες. Αυτό το σηµείο µπορεί να κρατά και ένα µέ-
ρος του βάρους των κεραιών αν ο ρότορας είναι κάποια 
κατασκευή που δεν µπορεί να σηκώσει µεγάλο βάρος. 
Εάν δεν έχετε την   δυνατότητα ιδιοκατασκευής  µπορεί-
τε να χρησιµοποιήσετε τις βάσεις που δίνουν   σαν   αξε-
σουάρ για ένα ρότορα κεραιών τηλεοράσεως . Το κόστος 
του αξεσουάρ δεν είναι µεγάλο (περίπου 35Ευρώ).  

Οπωσδήποτε  όµως χρειάζονται δακτυλίδια για το πάτηµα 
του ιστού πάνω σ’ αυτές τις βάσεις όπως φαίνετε στις παρα-
κάτω φωτογραφίες.   

 

Στη  δίπλα φωτογραφία βλέπουµε την κατασκευή το βαγονέ-
το σε µέγεθος 50 εκατ. Και την πρόσωψη  1 µέτρο. 

 

 

 

 

 

Αυτή  ήταν η πρώτη κατασκευή σιγά-σιγά όµως τις βελτιώ-
νω. 

Ο ρότορας είναι  προσφορά του SV8CYW από κάποιο ηλε-
κτροµηχανικό  σύστηµα   και προσάρµοσα πολύ εύκολα ένα  
µοτέρ από υαλοκαθαριστήτες  αυτοκινήτου  µε τον µειωτήρα 
του. Η τάση 
είναι 12 Volt 
και µε κάποιο 
διακόπτη που 
είναι στη βά-
ση   αλλάζω 

την  πολικότητα για στροφή δεξιά-αριστερά.  

 

Η ένδειξη έρχεται από ένα ποτενσιόµετρο που έχω  
προσαρµόσει  στο κάτω µέρος του µειωτήρα .... Αυ-
τό θα το γράψουµε κάποια άλλη φορά. 

 

 Αυτή την  εποχή προσπαθώ να φτιάξω ένα  ρότορα 
αρκετά οικονοµικό , µεγάλης αντοχής και θα σας 
παρουσιάσω τα αποτελέσµατα κάποια άλλη φορά µε 
το πέρας της κατασκευής. 
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Φώτο 1 και 3  η κεραία σε ασφαλή θέση 

Φώτο 2  ο ρότορας της YAESU προσαρµοσµένος σύµ-
φωνα µε την  επιθυµία του .... Πελάτη  

 

 

 

 

     Το βαγονέτο  στα  
ύψη      Πλήρη   ανά-
πτυξη ........... 

Όλες οι φωτογραφίες είναι   από την  εγκατάσταση του  SV8CYV του   
Βασίλη Η δε κατασκευή του SV8CYR  Στη διάθεση σας για  κάθε λε-
πτοµέρεια ή ασάφεια περιγραφής ή ακόµα και για ..κατασκευή . 
       

de  SV8CYR  

Φώτο 1 

Φώτο 2 

Φώτο 3 
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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, CX800/GU74B, GU81M, GK71, 
GS9B, 2C39, 7289, 6L6, EL84 και άλλες...    Ηλεκτρολυτικοί υψηλής τάσεως, φερίτες, βάσεις λυ-
χνιών κλπ. Πληροφορίες  SV1WA τηλ. 210-8000170 . 

 

YAESU FT-690MK2 50-54MHz ALL MODE ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙOΘΗΚΗ, 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 

ΑΓΓΕΛΙΑΑΓΓΕΛΙΑ  

Ονοµατεπώνυµο: Βαστιάνος Γεώργιος, Χαρακτηριστικό: SV8GXC/1 Τηλέφωνα: 210-7783773 / 
697-2414304 

WEBCAM LOGITECH QUICKCAM EXPRESS (PC Interface USB 2.0 & USB 1.1 / Video Resolution 
640 x 480) ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΡΗΣ/ΝΗ / ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΑΞΙΑΣ 38 EURO 
ΜΟΝΟ 25 EURO  

 VHF ANTENNA MIDLAND 2m 5/8 (Freq. 144 MHz / Max Power 200W / Gain 3.4dB / Weight 
200g Length 1.33m / Con. PL-259) ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ 28 EURO ΜΟΝΟ 18 EURO 

HF ANTENNA (80/40/20/15/10) Hy-Gain AV-14AVQ (40m/20m/15m/10m) & Hy-Gain MK-
80 (80m Add-on Kit for AV-14AVQ) (Max Power 1500 Watts PEP / Weight 4.1kgr Height 5.5m / 
Connector SO-239) ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΧΡΗΣΗΜ/ΤΗ / ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
225+95=320 EURO ΜΟΝΟ 250 EURO 

HF ANTENNA TUNNER MFJ-945E (Freq. 1.8 – 60 MHz / Max Power 300 Watts) ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΧΡΗΣΗΜ/ΤΟ / ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΑΣ 165 EURO ΜΟΝΟ 120 EURO  

ANTENNA ROTOR SKYMASTER ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΧΡΗΣΗΜ/ΤΟ / ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΟΥ  ΑΞΙΑΣ 95 EURO ΜΟΝΟ 70 EURO  

40A SWITCHING POWER SUPPLY MANSON SPS-9400 (Voltage 3-15V or 13,8V /Current 40A 
Max / Input 230VAC@50 Hz ) ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΡΗΣ/ΝO / ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤOY  ΑΞΙΑΣ 205 EURO ΜΟΝΟ 170 EURO  

VHF TRANSCEIVER ALINCO DJ-195 (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)(TX/RX 135-173.995 MHz / Modes FM/NFM 
/ 40 memory channels, plus CALL channel / Con. BNC / RF PWR 5W ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΑ ΧΡΗΣ/ΝA / ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤOYΣ ΑΞΙΑΣ 150 EURO (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) ΜΟΝΟ 95 EURO 
(ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) 

2.4 GHz WIRELESS AV SENDER AIRWAVE TECHNOLOGIES AWV-322 Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ATV ΣΤΟΥΣ 2.4 GHz ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΧΡΗΣΗΜ/ΤΟ   ΑΞΙΑΣ 105 EURO ΜΟΝΟ 70 EURO 

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
τυπώστε το "5-9 Report" και 

δώστε τους. 


