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

10 κάθε µήνα. 
 

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

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 
το τέλος του µήνα για να 
δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

   



Τις στιγµές που γράφονται αυτέ οι γραµµές δε βγήκε ακόµα το BS7H 
στον αέρα. Εν αναµονή λοιπόν. Και σ’ αυτή την αναµονή θυµόµαστε όλα 
αυτά που πέρασαν όπως την εξαιρετική operation του Βαγγέλη SV2BFN 
από τον Ειρηνικό. Πραγµατικά ο Βαγγέλης ηχούσε όπως οι άλλοι, σαν 
επαγγελµατίας. Παράλληλα βοήθησε αρκετούς Έλληνες να 
πραγµατοποιήσουν την πρώτη τους επαφή µε το Swain Island ή µε τη 
∆υτική Σαµόα. Όλοι µαζί τον ευχαριστούµε και του ευχόµαστε… και του 
χρόνου… (στη φωτογραφία, για όσους δεν τον έχουν δει από κοντά, ο 
Βαγγέλης είναι ο πρώτος από αριστερά). 

Κάτι γίνεται τελευταία µε τη Θεσσαλονίκη… Ενώ δε γίνεται τόσο αισθητή 
όταν προσπαθώ να σπάσω κάνα pileup, έχει τροµερή εκδροµική 
δραστηριότητα. Ποιον να πρωτοθυµηθώ και να πρωτοαναφέρω… Μεταξύ 
άλλων λοιπόν ένα dx club, έτσι όπως όλοι θα θέλαµε να έχουµε ένα στον 
τόπο µας, αποτελούµενο από ανθρώπους µε µεράκι και καθοδηγούµενο 
από έναν ακούραστο χειριστή το Γιάννη SV2FPU. Όπως ο δολοφόνος 
γυρνάει στον τόπο του εγκλήµατος έτσι κι αυτός γυρνάει στη Σκύρο (EU060). Πιθανώς θα θυµούνται οι περισσότεροι τα 
συρτάκια που είχε χορέψει από κει το 2001-2002. Ατέλειωτα pileup έφεραν τη Σκύρο στο No4 most wanted, γιατί αλλιώς θα 
ήταν στο Νο1. Το WHITE TOWER DX TEAM λοιπόν θα είναι στη Σκύρο από 17 Ιουνίου (03:00 local) µέχρι 23 Ιουνίου (03:00 
local) 2007. Χειριστές του ειδικού διακριτικού 'SY8WT', που εξασφαλίστηκε για την αποστολή θα είναι τα µέλη του WHITE 
TOWER DX συν η Γεωργία SV2GNQ. Περισσότερες πληροφορίες στο εξαιρετικό site των συναδέλφων http://whitetowerdxt.com 
Εµπρός παλικάρια… και να εύχοµαι να διαβάσουµε µετά πώς περάσατε στο 59report… 

Φαίνεται όνειρο αλλά πού θα πάει… Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν ταξιδευτές. Και τώρα στο χόµπι µας µας έχουν 
πάρει την πρωτοκαθεδρία οι ξένοι. Σιγά σιγά θα γίνουν τόσοι πολλοί οι Έλληνες εκδροµείς σε dx προορισµούς που θα γράφω 
µόνο για Έλληνες… 

…και συνεχίζουµε…. Η οµάδα που ενεργοποίησε τη Φαλκονέρα το περασµένο Νοέµβριο, αποτελούµενη από τους SV1JG 
Κλεάνθη, SV1RC Σπύρο,SV1EEX Νικηφόρο,SV1GRM Θεόδωρο,SW1GZL Λυκούργο και SV1HER Σωτήρη, έχουν προγραµµατίσει 
µια νέα Dxpedition στο σύµπλεγµα των τριών (3) ακατοίκητων βραχονησίδων Αστακίδα στο Καρπάθιο πέλαγος (IOTA: EU-001)
µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση του Φάρου της βραχονησίδας (WLOTA: L-0393)µε το ειδικό διακριτικό SX5AS. Θα είναι η πρώτη 
φορά που ενεργοποιούνται ραδιοερασιτεχνικά οι βραχονησίδες Αστακίδα και ο φάρος ταυτόχρονα. Οι βραχονησίδες βρίσκονται 
δυτικά της Καρπάθου και βόρεια της Kάσου (KM35jv). Η εκδροµή θα λάβει χώρα από 17-23 Ιουλίου 2007. Εκτός από τα HF θα 
είναι active και µέχρι τα 23 εκατοστά σε όλες τις γνωστές διαµορφώσεις: SSB/CW/PSK/RTTY/ FSK441/FM. Θα προσπαθήσουµε 
επίσης και για δορυφορικές επαφές στα 2 µέτρα - 23 cm FM. QSL manager: SV1HER. Επιθυµία των συναδέλφων είναι να 
κάνουν πάρα πολλές επαφές µε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Κι εµείς το ελπίζουµε ρε παιδιά…. 

….Γιατί αν περίµεναν από µένα οι Έλληνες για να κάνουν επαφή µε τα 
∆ωδεκάνησα… έχασαν. Παρότι βρέθηκα τελικά στη Ρόδο, κατάλαβα γιατί οι 
Ρόδιοι βγαίνουν τόσο λίγο στον ασύρµατο… Βρέθηκα κάποια στιγµή στο 
σύλλογο των παιδιών εκεί, συνάντησα επιτέλους τον εκδότη µου από κοντά 
(hi hi) έκανα και 78 ακριβώς qso και τέλος… Παρότι µου διετέθη ο εκεί 
σταθµός, οι προκλήσεις της Ρόδου ήταν πολλές και δεν µπόρεσα να ξανά 
πάω αφού προτίµησα να κάνω γύρες στο νησί µε την οικογένεια… 
Υπόσχοµαι να επιστρέψω δριµύτερος. 

∆ριµύτερος µάλλον δε θα επιστρέψω όµως στο hamfest της ΕΕΡ (λόγω 
οικογενειακής υποχρέωσης θα προσπαθήσω να έρθω την Κυριακή µετά τις 
11 – όποιος θέλει να φέρει κάρτες για τα βραβεία του περιοδικού cq ας τις 
ετοιµάσει για την Κυριακή το µεσηµέρι λοιπόν). Φέτος, σύµφωνα µε 
ανεπίσηµες πληροφορίες, θα γίνει 2-3 Ιούνη σε χώρο του 9,84 και όχι στον 
Ασπρόπυργο. Ενδιαφέρον να µαθαίναµε επίσηµα τι έγινε και 
εγκαταλείφθηκε ο προηγούµενος χώρος, γιατί πολλά ακούγονται. Επίσης 

ελπίζω στο νέο χώρο να απαγορεύεται το κάπνισµα γιατί η κατάσταση ήταν απαράδεκτη πέρσι. Λογικά θα επανέλθουµε τον άλλο 
µήνα, απλά για να πάρουµε τα συχαρίκια… 

Τέλος αυτό το µήνα µε µια γαργαλιστική λεπτοµέρεια από το 5A7A, που είχε διαφύγει της προσοχής µας. Ανάµεσα στα 
ανταλλάγµατα που ζήτησαν οι Λίβυοι από τους Γερµανούς, για να τους δώσουν άδεια εκποµπής από τη Λιβύη, ήταν να µη 
δουλέψουν ούτε ένα σταθµό δηλαδή από το Ισραήλ. Οι Εβραίοι κάποια στιγµή αντελήφθησαν ότι δεν µπορεί να µη µε ακούει ρε 
παιδί µου, κάτι άλλο γίνεται κι άρχισαν να γίνονται Ουκρανοί. ∆ηλ. ο 4X1DPI για παράδειγµα φώναζε σαν UX1DPI. Τον έπαιρνε 
ο χειριστής και µετά έστειλαν κάρτα στο manager µ’ ένα σηµειωµατάκι ότι ρε παιδί µου να δε µ’ άκουγε καλά κι έκανε λάθος και 
µε πήρε ux αντί για 4x, κλπ. κλπ. µήπως και πάρουν την κάρτα. Βέβαια ο manager δε τσίµπησε µε τίποτα αφού ήταν µέσα στο 
παιχνίδι και οι Εβραίοι βγήκαν στο διαδίκτυο µε παραποιηµένη την κάρτα του 5Α7Α µε ένα καγκελωτό σταυρό… Βλέπετε λοιπόν 
πόσο λάθος γινόµαστε αµφότεροι όταν αφήνουµε την πολιτική να µπαίνει ανάµεσά µας. Θα ήθελε κάποιος να βρεθεί στη θέση 
του Εβραίου, που ήθελε τη ραδιοχώρα και δεν τον έπαιρναν οι άλλοι για τις ανοησίες του Καντάφι και του δεν ξέρω και πώς τον 
λένε πρωθυπουργό τους; Φαντάζεστε να κάνει cq ένας Ζ3 και να τον καλούµε οι Έλληνες και να µη µας απαντάει όχι γιατί έτσι 
το καταλαβαίνει (οπότε λες έλα µωρέ ένας ανόητος ακόµη) αλλά γιατί έτσι του έχουν επιβάλλει. Μην αφήνετε το φανατισµό να 
µας/σας παρασύρει…. 

 

Κωνσταντίνος και κατά κόσµον SV1DPI 
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Ραδιοερασιτεχνικές αναµνήσεις και εµπειρίες περασµένων χρόνων… 
 

Τέλει του 1971 γοητευµένος από τά άρθρα της «Τεχνικής Εκλογής», έστειλα στην « Ένωση Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών» Ε.Ε.Ρ. ένα γράµµα µε το οποίο ζητούσα πληροφορίες για το από πού θα µπορούσα να µάθω 
περισσότερα για τον ραδιοερασιτεχισµό, ποιες ήταν οι δραστηριότητες της «Ένωσης» και πώς θα µπορούσα να 
αποκτήσω ραδιοερασιτεχνική άδεια!...  ∆υστυχώς η τότε γραµµατεία της ΕΕΡ δεν µπήκε ποτέ στον κόπο να 
απαντήσει στον δεκατετράχρονο τότε επαρχιώτη πιτσιρικά πού είχε την εντύπωση ότι µπορούσε να γίνει 
ραδιοερασιτέχνης!... 

 Αφού άφησα να περάσει τρίµηνο περιµένοντας µάταια κάποια απάντηση, έστειλα στις 20-1-1972 µια δεύτερη 
επιστολή µε περιεχόµενο ακριβώς όµοιο όπως της πρώτης, αλλά µε παραλήπτη αυτή την φορά την  «Εθνική 
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών» Ε.Ε.Ε.Ρ. ή 3ΕΡ όπως συνήθισαν να την λένε για να την ξεχωρίζουν από 
την ΕΕΡ. 

Παρότι είχα αντιληφθεί µέσα από τά άρθρα της «Τεχνικής Εκλογής» ότι ένα άλλο πνεύµα αντιµετώπισης των νέων 
πού ήθελαν να γίνουν ραδιοερασιτέχνες, υπήρχε στην ΕΕΕΡ, παρ’ όλα αυτά είχα πολλές επιφυλάξεις και ήµουν 
σχεδόν βέβαιος ότι και αυτή η επιστολή µου θα είχε την ίδια αντιµετώπιση και τύχη µε την πρώτη… 

Όµως στις 28 του ίδιου µήνα  προς µεγάλη µου έκπληξη, έλαβα απάντηση από την ΕΕΕΡ µαζί µε αίτηση εγγραφής 
και αντίγραφο του καταστατικού της «Ένωσης»! 

Αµέσως έστειλα τις 100 δραχµές για δικαίωµα εγγραφής µαζί µε την σχετική αίτηση. Στις 7 Φεβρουαρίου 1972  και 
µε αριθµό πρωτοκόλλου  Α.Π. 2705 έλαβα επιστολή υπογεγραµµένη από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα της 
ΕΕΕΡ κύριο Α. Εξαρχόπουλο SV1EM πού µού ανακοίνωνε το χαρακτηριστικό µου, SW1XS, σαν ραδιοακροατού. 

Έτσι πιθανότατα ήµουν ο νεότερος Έλληνας SWLer µε διακριτικό! ∆υστυχώς όµως τον επόµενο µήνα εκδόθηκε 
χουντικός νόµος «Περί Σωµατείων και Ενώσεων» σύµφωνα µε τον οποίον δεν επιτρέπονταν σε συλλόγους να 
εγγράφουν µέλη κάτω των 18 ετών. Έτσι τον Ιούνιο του 1972  γίνεται τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΕΡ 
για να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του χουντικού νόµου… 
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Αποτέλεσµα αυτού ήταν όµως να διαγραφώ, έστω και προσωρινά σαν ανήλικας, από το δυναµικό της «Ένωσης». 
Αυτά λοιπόν µού ανακοίνωσε µε ιδιόχειρη επιστολή ο κύριος Α. Εξαρχόπουλος SV1EM, πού έν το µεταξύ είχε γίνει 
Γενικός Γραµµατέας της ΕΕΕΡ, µε την διευκρίνιση ότι   

« …σας διαγράφοµεν προσωρινός, επανεγγράφοντάς σας µόλις  συµπληρώσετε το 18ον…» 

Τά αµέσως επόµενα χρόνια πού 
ακολούθησαν άλλαξαν οι 
προτεραιότητες µου, οι απαιτήσεις 
του σχολείου αυξήθηκαν και έτσι 
σιγά σιγά ατόνησε το ενδιαφέρον 
µου για το σχεδόν άγνωστο χόµπι 
και το θέµα το ξέχασα. 

 

∆εν µε ξέχασε όµως η ΕΕΕΡ !...  

 

Μόλις συµπλήρωσα τά 18 µου, 
έλαβα επιστολή µε Αριθµό 
Πρωτοκόλλου 3809/76 πού  µε 
καλωσόριζαν, συνεπέστατοι, στο 
δυναµικό της «Ένωσης» και µού 
ανακοίνωναν επίσης ότι τον 
επόµενο µήνα θα διεξάγονταν 
«προκαταρκτικά τέστ» για την 
προετοιµασία χορήγησης 
Ραδιοερασιτεχνικού Πτυχίου για τήν  
Γ’ Κατηγορία! 

 Παρακάτω υπήρχαν τά τηλέφωνα 
για συνεννόηση σε περίπτωση πού 
θα πήγαινα στην Αθήνα για να 
συµµετάσχω στα µαθήµατα, ή εάν 
δεν µπορούσα λόγω αποστάσεως να 
µού στείλουν τά σχετικά φυλλάδια 
για να τά µελετήσω!!!  

 Η επιστολή υπογράφονταν από τον 
Πρόεδρο κύριο Κωνσταντίνο 
Ψηλογιάννης  SV1DB και τον 
Γενικό Γραµµατέα κύριο Π. 
Παπανδρώνη. 

Αµέσως µετά από λίγες µέρες, νέα 
επιστολή, τυποποιηµένη αυτή τη 
φορά, µε την λίστα των 
δικαιολογητικών πού έπρεπε να 
υποβάλω «…για την συµµετοχή 
µου στις εξετάσεις πού θα 
διενεργούνταν το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του 
Σεπτεµβρίου κ.λπ. κ.λπ. …» 

 

Μαζί µε τον κατάλογο των δικαιολογητικών έλαβα και των 100 σελίδων  «Ο∆ΗΓΟ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΟΥ»!. 

 Ένα εγχειρίδιο πολύ προχωρηµένο για την εποχή του και περιείχε ΤΑ ΠΑΝΤΑ πού έπρεπε να ξέρει ένας 
υποψήφιος για εξετάσεις νέος ραδιοερασιτέχνης.  

Ήταν µία έκδοση µοναδική ακόµη και σήµερα για τά Ελληνικά δεδοµένα. 
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Ρίχτηκα µε τά µούτρα στο διάβασµα.  

Ξέθαψα και ότι παλιό υλικό είχα κρυµµένο στα ντουλάπια. Ξεσκόνισα και το χειριστήριο µε τον µαύρο βοµβητή και 
το ξεχαρβαλωµένο µεγάφωνο…  Όµως κατά την λαϊκή ρήση: «λογάριαζα χωρίς τον ξενοδόχο» 

4ος του 1976. Προεδρικό ∆ιάταγµα 271 και ενεργοποιείται ο Νόµος 1244/72 

Αντί άλλου σχολίου παραθέτω απόσπασµα από άρθρο στο 5-9 Report/Ραδιοεπαφή τεύχος 63, του αγαπητού 
συναδέλφου καί ιδρυτικού µέλους της « Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονίκης» Ε.Ρ.Β.Ε. Χάρη 
Παναγιωτίδη, SV2JJ.  Γράφει λοιπόν ο SV2JJ 

 

«… ήταν ο 1244/1972 . Πανηγυρίσαµε και αµέσως προβληµατιστήκαµε. 

 Στο άρθρο 4 παρ 4 π.χ. πριν προχωρήσουµε παρακάτω διαβάζαµε ότι 

 «. .. προς απόκτηση πτυχίου ο αιτών πρέπει να τυγχάνει απαραιτήτως µέλος 

ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου, ανήκοντος   εις πρωτοβάθµιαν Ραδιοερασιτεχνική Ένωση, 

διεθνώς αναγνωρισµένη µέλος της INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION  / IARU…»  
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Ωραιότατα.  Αλλά αυτός ήταν νόµος για κοινωνία  αγγέλων.  

Αν γνωρίζοµε ανάγνωση της ελληνικής , ο νόµος έστελνε ακόµη και αυτούς που αποφάσιζαν 

να δώσουν εξετάσεις, να πάνε κατευθείαν να γίνουν µέλη της ΕΕΡ, η οποία πληρούσε 

ακριβώς τους όρους του νόµου...»! 

  

Και φυσικά δεν θα είχα καµία αντίρρηση να γραφώ µέλος της 

 « Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών» Ε.Ε.Ρ. πράγµα πού ήταν και η πρώτη µου επιδίωξη, (βεβαίως τώρα είµαι)
… 

Αλλά το γράµµα του πιτσιρικά το 1971 ποτέ δεν έλαβε απάντηση … 

 

Προσωπικά δεν γνώρισα  κανέναν από το ∆.Σ. και τά µέλη της Εθνικής Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 
Ε.Ε.Ε.Ρ. 

 Όµως ένοιωσα πολύ καλά την θερµή διάθεση όλων τους να απαντήσουν στα γράµµατά µου και να µού λύσουν 
κάθε απορία µου. 

 

 

 

Πρόσφατα µόνο, γράφοντας το άρθρο αναφορά για το Ελληνικό SWLing (5-9 Report/Ραδιοεπαφή No 52) γνώρισα 
τον Αυγουστίνο (Ντίνο) Νοµικό SV1GK αντιπρόεδρο τότε της ΕΕΕΡ, ο οποίος συντάχτηκε µε νεανικό 
δυναµισµό και ενθουσιασµό στην προσπάθεια πού γίνεται µε το περιοδικό µας 5-9 Report/Ραδιοεπαφή και γράφει 
τά υπέροχα άρθρα «Περί…κεραιών» πού διαβάζουµε κάθε µήνα, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση 
συναδελφικότητας και µοιράσµατος των γνώσεων πού πρίν 39 χρόνια είχε ξεκινήσει η «Εθνική Ένωση Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών» Ε.Ε.Ε.Ρ. 

 

 

 

 

 

 

 

73s de SV8CYV 

   tzanellis@sam.forthnet.gr 
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Η Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΑΣ   

Γράφει ο SV2JJ    Χάρης Παναγιωτίδης    Θεσσαλονίκη. 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε την πρώτη στέγη της Ε.Ρ.Β.Ε. µετά την Ιδρυση του και 

την πρώτη Γενική Συνέλευση µε αρχαιρεσίες στον κινηµατογράφο ABC , όπου εξελέγη 

παµψηφεί πρόεδρος ο SV1HA ο Σπύρος ο Κοµιανός .Η πρώτη µας αίθουσα ήταν 

συγκεκριµένα ένα γραφείο στον 4ο όροφο της οδού Λαγκαδά στο Νο 13 , δεξιά κατεβαίνοντας προς την πλατεία . 

Εκεί συνέβαινε το αδιαχώρητο , γιατί ∆ευτέρα και Τετάρτη , τα µέλη δεν χωρούσαν µέσα . Τριγύριζαν όλοι 

συζητώντας στο διάδροµο , έξω από το γραφείο . Ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον .Η δεύτερη ήταν µια µεγάλη 

αίθουσα στον 6ο όροφο κάτω από την ταράτσα . Στην πραγµατικότητα ήταν δυο συνεχόµενα µεγάλα ραφεία .Έξω 

είχε τεράστια µπαλκόνια που έβλεπαν προς ανατολάς και βορρά και την άνοδο της οδού Λαγκαδά και κυρίως τα 

δωµάτια ενός ξενοδοχείου όπου σύχναζαν πολλοί Σκοπιανοί , που τους ονοµάζαµε ακόµη τότε Γιουγκοσλάβους , 

γιατί η Γιουγκοσλαβία του Τίτο ήταν ακέραια και σχετικά µονιασµένη . Η φουρτούνα ήρθε µετά ( δυστυχώς ) . 

Το ενδιαφέρον των συναδέλφων συγκέντρωνε πολύ συχνά όχι η παρουσία των ενοίκων Γιουγκοσλάβων , στο 

ξενοδοχείο αλλά οι ωραιότατες Γιουγκοσλάβες για τις οποίες είχε προστεθεί και ένας χαρακτηρισµός επιπλέον τις 

λέγαµε  - Τεράστιες – όχι βέβαια για τον όγκο ή τις διαστάσεις τους , αλλά δια το καλλίγραµµων που διέθεταν , 

δεδοµένου ότι και η ηλικία των µελών µας ήταν από 15 έως 35 ετών .Εµπνευστής του χαρακτηρισµού ο εξαίρετος 

Εδεσσαίος συνάδελφος ο Γιώργος ο Γκάτσης µετέπειτα SV2KD από τους καλύτερους χειριστές των ηµερών 

εκείνων , ιδιαίτερα στην Ιταλική γλώσσα .Στην αίθουσα αυτήν έγιναν πράγµατα και θαύµατα , που ήταν η 

συγκέντρωση αρκετών µηχανηµάτων που τα λειτουργούσαµε µε δανεικά διακριτικά , όπως το SV1CH/C , που 

είχε γίνει παγκοσµίως γνωστό και ρωτούσαν – τι επί τέλους – είναι αυτό το /C στο τέλος του διακριτικού . 

Εξηγούσαµε τότε µε υπερηφάνεια ότι είναι από την Θεσσαλονίκη το Club και το διακριτικό µε την άδεια 

του Υπουργείου , ανήκε στον συνάδελφο Πάνο Σουρλάγκα , που πρόσφερε πάρα πολλά στην Ένωση 

µας , µέχρι να ξεθαρρέψει η αρµόδια υπηρεσία και να µας χορηγήσει αποκλειστικό διακριτικό στην 

λέσχη , που η κατάληξη του ήταν το SZ2TSL .Μεγάλο απόκτηµα ήταν η ταράτσα που την είχαµε 

εξολοκλήρου καταλάβει και όπου όλη την ώρα ήµασταν επάνω και εφαρµόζαµε διαφόρων τύπων 

κεραίες , κάθετες , η οριζόντιες µε κορωνίδα µια QUBICAL – QUAD της οποίας τα σπάνια και δυσεύρετα 

καλάµια για την κατασκευή της , µας είχε δωρίσει ο Κωνσταντίνος Ψηλογιάννης SV1DB από την 

Αθήνα. Πρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΕΕΕΡ.  Η ενέργεια 

του αυτή είχε ανεβάσει πολύ την εκτίµηση που του είχαµε γιατί η φωνή του ήταν η µοναδική 

φωνή συµπαράσταση προς την ΕΡΒΕ από την ηµέρα που ιδρύθηκε και από πλευράς Αθηνών . 

Με την κεραία αυτήν είχαµε και ένα κατόρθωµα . ∆ηλαδή ο έπαινος ανήκε αποκλειστικά στον 

συνάδελφο Παναγιώτη Βελέτσο αργότερα SV5QR που πέτυχε µια επαφή σε CW µε Αµερική και µε ισχύ 

µόνο 1 WATT . Το επίσης αξιοθαύµαστο του 

περιστατικού αυτού ήταν ότι ο ποµπός ήταν 

ιδιοκατασκευή, από σχέδιο του HAND-BOOK . 
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Οι διαλέξεις του Πάνου του Σουρλάγκα ήταν αξέχαστες γιατί ακούγαµε πράγµατα για πρώτη φορά , 

όπως κάποια πολύ σπάνια κεραία τύπου κουρτίνας , η οι κεραίες log-periodic που αργότερα στην Φωνή 

της Αµερικής τις περιεργασθήκαµε . 

Μια µεγάλη αποκλειστικότης των ηµερών εκείνων ήταν οι Κυριακάτικες πρωινές 

εκποµπές σε ΑΜ στα 40 µ.  Με µαθήµατα ΜΟΡΣ , διαλέξεις και ραδιοερασιτεχνικά νέα 

από την Β.Ελλαδα . Αυτό ήταν κάτι πρωτάκουστο για την εποχή και µας έδιναν 

ραπόρτο από την Κρήτη , τα νησιά του Αιγαίου και κυρίως πάντα από ένα χωριό της 

Πελοποννήσου που λεγόταν Κλειτοριά, πάνω από τα Καλάβρυτα . 

Αυτή η ειδυλλιακή εποχή άρχισε δυστυχώς να χάνει  έδαφος από τις µέρες που κάποια µέλη µας είχαν 

δηµιουργήσει στενότερες σχέσεις µε συναδέλφους των Αθηνών και είχαν αρχίσει να πιέζουν το 

διοικητικό συµβούλιο – σαφώς κατόπιν παροτρύνσεων - , για συνεργασίες συλλόγων κλπ. καθώς και 

οµαδοποιήσεις µέσα στους κόλπους της Ένωσης . Ένας σοβαρός λόγος που συνέτεινε στις συζητήσεις 

που γινόντουσαν ήταν και η δυσφορία ορισµένων µελών που έπρεπε προκειµένου να ανανεώσουν τις 

άδειες των στα δυο χρόνια , να προβούν υποχρεωτικά σε εγγραφή ΚΑΙ στην ΕΕΡ άλλως η άδεια των 

θα ανακαλείτο .....Ιδού λοιπόν αµείλικτος ο 1244/72 µε τα κλειδιά που αναφέραµε σε άλλα κεφάλαια 

και σε τι απέβλεπαν .΄ 

 Όλα αυτά βάρυναν το κλίµα ...Κάποτε βέβαια αποδείχθει ότι η βεβαίωση ήταν αντισυνταγµατική και 

καταργήθηκε.. Μέχρι να επιτευχθεί όµως αυτό ο Ρ/ερασιτεχνισµός στη Βόρεια Ελλάδα υπέστη 

σοβαρότατο πλήγµα ακόµα και του διχασµού. Η κατάσταση αυτή µας οδήγησε στη µετατροπή των 

Ενώσεων σε παραρτήµατα της ΕΕΡ , που ξεκίνησαν καλά κατόπιν της συµφωνίας του Πηλίου.  

∆υστυχώς όµως δεν ετηρήθη από πλευράς Αθηνών και η ΕΡΒΕ  αναγκάστηκε να 

επαναδραστηριοποιηθεί , τραυµατισµένη µεν αλλά µε αποφασιστικότητα να µη δίνει πίστη 

σε υποσχέσεις που στοχεύουν σε συγκέντρωση όλων των εξουσιών στη Πρωτεύουσα. 

 Η τρίτη στέγη ήταν αυτή της οδού Σαλαµίνος στο κάτω άκρο της οδού ∆ωδεκανήσου. 

 Εκεί ήταν το παράρτηµα της ΕΕΡ πλέον. Μια καλή αρχή. Ήταν µια αναλαµπή που αποκλειστικά 

οφείλετο στο οργανωτικό δαιµόνιο του συνάδελφου SV2PK του Γεώργιου Κωτσίδη, που παρά τις 

δυσχέρειες που συνάντησε στη διαδροµή του , έκανε σπουδαία δουλειά. Ήταν όµως φανερό ότι 

απώτερος σκοπός του κεντρικού καταστήµατος, όπως αποκαλούσαµε τότε την ΕΕΡ, ήταν η κατάργηση 

της συµφωνηµένης αυτοδιοίκησης και η εγκατάσταση µιας διορισµένης διοικήσεως πράγµα που δεν 

δεχόµασταν µε τίποτε.   ∆εν νόµιζα ότι πρέπει να πούµε περισσότερα για τη περίοδο εκείνη. 

 Την ιδέα της ιδιοκτησίας πριν ακόµη φύγουµε από τη οδό Λαγκαδά σε µια γενική συνέλευση τη 

πρότεινα εγώ. Είχα πει συνάδελφοι τη µερίδα του λέοντος την τρώει το ενοίκιο. Αν εξασφαλίσουµε 

στέγη, ότι χρήµατα µαζεύουµε, θα τα διαθέτουµε σε µηχανήµατα κεραίες κλπ ... Υπήρξαν βέβαια 

µερικά χαµόγελα , αλλά δεν τα έβαλα κάτω. 
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 Τους είπα , γελάτε σήµερα αλλά θυµηθείτε ... µια µέρα θα έχουµε ιδιόκτητη στέγη.  

Μετά τη επαναδραστηριοποίηση η ΕΡΒΕ στεγάστηκε σε ένα κατάστηµα της οδού Θεαγέννους Χαρίση 

στη περιοχή Μπότσαρη και άρχισε τον αγώνα της όπως εκείνη γνώριζε, τώρα όµως µε περισσότερη 

δηµοκρατία π.χ . οι πόρτες ανοικτές. Όποιος θέλει φεύγει. Όποιος θέλει µπαίνει και για το καλαµπούρι 

πρόσθετα εγώ και όποιος έφυγε, αν θέλει 

ξαναµπαίνει...   

Πρόεδρος ο SV2TR  ο ∆ηµοσθένης ο 

Παπαγεωργίου. Πολύ καλή διοίκηση , µε το 

χιούµορ του ∆ηµοσθένη περάσαµε καλά, το 

ενοίκιο όµως µας βασάνιζε και ο χώρος ήταν 

απελπιστικά στενός. ∆εν βρίσκαµε καρέκλα να 

κάτσουµε. Που να κάνουµε µαθήµατα... που 

ήταν απολύτως απαραίτητα. Τα µέλη 

δυσανασχετούσαν. Ο ∆ηµοσθένης έλεγε 

συνέχεια . . . κάνουµε κοιλιά .. είχε δίκιο. Τότε έκανε την εµφάνιση του µετά από πολλά χρόνια ένα 

ιδρυτικό µέλος µας. Ο SV2YS ο ∆ηµήτρης ο Λύρας. Ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος αλλά και 

πολυάσχολος. Μαζί µε το Λύρα κάτι ακόµα φάνηκε στο ορίζοντα. Μια πιθανή βοήθεια από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελε κάποια τρεχάµατα αλλά είχαµε και νέο αίµα αυτή τη φορά και ο Λύρας σαν 

τραπεζιτικός είπε κάτι ακόµη. Ίσως πάρουµε και κανένα δάνειο από τη τράπεζα που εργαζόταν. Τότε 

πήραν τα µυαλά µας αέρα. Το ακίνητο ερχόταν µόνο του.. η προϋποθέσεις ήταν ευνοϊκές. Το πράγµα 

ήθελε δούλεµα, αλλά δεν φοβόµασταν γιατί είχαµε άνθρωπο που γνώριζε τι κινήσεις χρειάζονται. 

Γρήγορα έπρεπε να βγούµε στη πιάτσα να δούµε τι θα βρούµε.. κανένας δεν εκινείτο.  Καλά πως θα 

γίνει.. ελάτε που είστε καλά παιδιά να σας δώσουµε µια λέσχη σε καλή τιµή ??? Ήθελε τρέξιµο και δεν 

έτρεχε κανένας. Τότε άρχισα να τρέχω µόνος, αλλά ήταν και τα τυπικά. Κάναµε Γενική Συνέλευση να 

πάρουµε το ΟΚ από τα µέλη και τότε διαπιστώσαµε το εξής ευτράπελο. Είχαµε διστακτικούς . . 

άτολµους.. θα µπλέξουµε µε χρέη, θα µπλέξουµε µε δάνεια και αν δεν µπορούµε να πληρώσουµε τα 

χρέη ; Και αν µας κάνουν κατασχέσεις ; Και έχουµε τραβήγµατα ; Και έχουµε δικαστήρια ; Φέρανε τη 

συντέλεια του κόσµου. 

 Ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας και τότε είδαµε λευκά , είδαµε ΟΧΙ και µας έκοψε ιδρώτας. Φτάσαµε στη 

βρύση διψασµένοι και θα φεύγαµε χωρίς να ξεδιψάσουµε. Φοβήθηκα. 

 Το ίδιο και πολλοί συνάδελφοι. Χάναµε τη ευκαιρία . πάντως η πλειοψηφία έλεγε ΝΑΙ. Άρχισε όµως 

και κάτι άλλο για µένα πολύ δυσάρεστο. Άρχισαν αποχές από τη Ένωση. Συνάδελφοι ΕΦΕΥΓΑΝ και 

µερικοί ακόµη δεν γύρισαν. Ήρθαν όµως άλλοι νέοι και πήραν τη θέση τους. Το µοναστήρι νάναι καλά 

έλεγε ο Λύρας.  
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Γύριζα στις γειτονιές και έφτασα στη Άνω Τούµπα , όπου βρήκα κάτι όπου ήταν ακόµη γιαπί. Η 

Πολυκατοικία τελειωµένη. Το ηµιυπόγειο όµως ατελείωτο. Βρήκα τυχαία τον εργολάβο. Κάτι είπαµε, 

φάνηκε ότι ταιριάζαµε. Ποιον να ειδοποιήσω. Βρήκα ένα τηλεφωνικό θάλαµο και το µόνο τηλέφωνο 

που θυµόµουν ήταν του SV2PU του συχωρεµένου του Σωτήρη του Καρακάση . 

 «Κλείστο γρήγορα» µου είπε. «Μην ψάχνεις κανέναν. Κλείστο αµέσως …»  

Γύρισα πίσω και έδωσα ένα ραντεβού. Έφτασε ο Λύρας που συνέχισε διπλωµατικές επαφές αµέσως.  

Κάναµε πάλι Γενική Συνέλευση και είπαµε ξεκινάµε. Τότε ξεσπάθωσε και ο Λύρας που εξήγησε στους 

επιφυλακτικούς ότι αν κολλήσουµε κάπου το χειρότερο που θα πάθουµε , θα είναι να µας το πάρουν . 

Τίποτε άλλο. Έτσι άρχισε µια Οδύσσεια. Ένας δύσκολος αγώνας. Πήραµε µια δόση από την ΕΟΚ. 

Είδαµε όµως τη εστί ΕΟΚ. Έπρεπε να έχουµε συµµετοχή σε κάθε παροχή και εµείς δεν διαθέταµε 

συµµετοχή. Ούτε επιχορήγηση. Έπρεπε να παρουσιάζουµε ότι πληρώναµε τους δασκάλους. Οι 

άνθρωποι δίδασκαν για τι ψυχή του πατέρα τους. Να κάνουµε αποδείξεις που δεν θα ήταν αληθινές, να 

κάνουµε όλοι δηλώσεις της εφορίας  ότι εισπράτταµε τα χρήµατα, να κάνουµε κατάλογους ότι αυτοί 

που τους διδάσκαµε ήταν άνεργοι και ηλικίας κάτω των 25 ετών. Φοβηθήκαµε .. ίσως άλλοι όλα αυτά 

τα έκαναν και λάµβαναν τα χρήµατα. Εµείς όµως δεν θελήσαµε, γιατί είχαµε τα µέλη που θα νόµιζαν 

αλλά αντί άλλων. Έτσι η ΕΟΚ πήγε στη άκρη. Αλλά δεν ήταν η µόνη που πήγε στη άκρη , γιατί καµία 

σίγουρη επιχορήγηση πήγε στη άκρη και άρχισαν τα δύσκολα. Μόνο µε τις συνδροµές των µελών δεν 

βγαίναµε πέρα. Τα επιτόκια υψηλά , πανωτόκια , κατωτόκια και κολλήσαµε....  Άρχισα και εγώ ο 

αισιόδοξος να φοβάµαι. Ξυπνούσα τη νύχτα και δεν έκλεινα µάτι. Θα µας έπαιρναν το ακίνητο και θα 

βγαίνανε αληθινοί οι απαισιόδοξοι. Ευτυχώς η τράπεζα κάποτε σταµάτησε να ανεβάζει το χρέος και 

περιέργως περίµενε. Τι περίµενε δεν µπόρεσα να καταλάβω, αλλά και ο Λύρας δεν φαινόταν να 

ανησυχεί εµφανώς τουλάχιστον έλεγε περιµένετε. Κάναµε θυελλώδεις Γενικές Συνελεύσεις και 

καταλήξαµε σε µια διαπραγµάτευση. Να πάµε το χρέος πολύ µακριά και µε µορφή κάποιου ενοικίου, 

και δίναµε δόσεις στη τράπεζα µέχρι αποπληρωµής. 

 Στεγνώσαµε κυριολεκτικά αλλά εκεί φάνηκαν οι γεροί τιµονιέρηδες που ήταν στα προεδρία 

µας. Ο SV2CLS  ο Σάββας ο Καπνόπουλος και µετά ο SV2CLL ο Θόδωρος ο Παπαθεοδώρου 

παλικάρια µε καρδιά νοικοκύρεψαν το σύλλογο και µια ωραία πρωία  µας ανακοίνωσαν ότι, 

πληρώθηκε και η τελευταία δόση , έγινε και η άρση της υποθήκης και το ακίνητο είναι πλέον 

ιδιοκτησία µας! 

 ΝΙΚΗΣΑΜΕ !!! 

             Πολλά 73 σε όλους τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες  

και σε όλους τους αναγνώστες του 5-9 Report/Ραδιοεπαφή 

             Ραντεβού τον άλλο µήνα! 

de SV2JJ Χάρης.   
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Του Αντώνη Μποσνακούδη 

antboss@eexi.gr 

 

Μέχρι τις 23 Απριλίου 2007 είχαν τοποθετηθεί σε τροχιά 
5909 δορυφόροι (που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν στο 
παρελθόν) και 25210 «σκουπίδια» (είτε τµήµατα 
πυραύλων ή άχρηστοι δορυφόροι ή τµήµατα δορυφόρων) 
σε  τροχιά γύρω από τη Γη. 

 Η ∆ιαστηµική ∆ιοίκηση δεν δίνει στοιχεία ποιο είναι το 
ελάχιστο µέγεθος ενός «σκουπιδιού» αλλά πρέπει να είναι 
της τάξης των µερικών εκατοστών.  

Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα στοιχεία (τέλη του 2006) 
πριν από την κινεζική αντιδορυφορική δοκιµή, περιγραφή 
της οποίας διαβάσατε στο προηγούµενο 5-9 Report/
Ραδιοεπαφή, η Κίνα έχει 1666 σκουπίδια σε τροχιά σε σύγκριση µε τα 335 πριν από 
την δοκιµή. Αναλυτικότερα, ο διαστηµικός πληθυσµός ήταν: 
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∆ιεθνής Κωδικός Φορέας-Ιδιοκτήτης 

AB   Arab Satellite Communications Organization 

AC    Asia Satellite Telecommunications Company (ASIASAT) 

ALG   Algeria 

ARGN   Argentina 

AUS    Australia 

BRAZ    Brazil 

CA                                       Canada 

CHBZ                                           China/Brazil 

CHLE                                                       Chile 

CIS                                      Commonwealth of Independent States (former USSR) 

CZCH                                                      Czech Republic (former Czechoslovakia) 

DEN    Denmark 

EGYP   Egypt 

ESA    European Space Agency 

ESRO   European Space Research Organization 

EUME   European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) 

EUTE   European Telecommunications  Satellite Organization (EUTELSAT) 

FGER   France/Germany 

FR    France 

GER    Germany 

GLOB   Globalstar 

GREC   Greece 

IM    International Mobile Satellite Organization (INMARSAT) 

IND    India 

INDO   Indonesia 

IRAN   Iran 

IRID   Iridium 

ISRA   Israel 

ISS    International Space Station 

IT    Italy 

ITSO   International Telecommunications Satellite Organization (INTELSAT) 

JPN    Japan 

LUXE   Luxembourg 

MALA   Malaysia 

MEX    Mexico 

NATO   North Atlantic Treaty Organization 

NETH   Netherlands 

NICO   New ICO 

NIG    Nigeria 

NOR    Norway 

ORB    ORBCOMM 

PAKI   Pakistan 

POR    Portugal 

PRC    People's Republic of China 

PRES   People's Republic of China/European Space Agency 

ROC    Taiwan (Republic of China) 

RP    Philippines (Republic of the Philippines) 

SAFR   South Africa 

SAUD   Saudi Arabia 

SEAL   Sea Launch 

SKOR   South Korea 

SPN    Spain 

STCT   Singapore/Taiwan 

SWED   Sweden 

THAI   Thailand 

TURK   Turkey 

UAE    United Arab Emirates 

UK    United Kingdom 

US                                           United States 

USBZ                                          United States/Brazil                  73s!  Αντώνης  



ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΑΘΩΝΑ 
ΑΓΑΠΗΤΟΙ,  ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ  ΚΑΙ Σ’ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ  ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΤΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ  ΕΥΧΕΣ ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΩ 

 Ο ΑΝΑΣΤΑΣ  ΚΥΡΙΟΣ  ΝΑ ΣΑΣ  ΕΥΛΟΓΕΙ 

 Γράφει ο  

Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης 

 SV2ASP/A 

«Ουρανοί µεν επαξίως ευφραινέσθωσαν, γη δε αγαλλιάσθω, εορταζέτω δε κόσµος , ορατός τε άπας και 
αόρατος, Χριστός γαρ εγήγερται, ευφροσύνη αιώνιος» 

Χριστός Ανέστη !   Αληθώς Ανέστη ! 
 Αυτές οι δύο φράσεις κρύβουν το µεγαλείο της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως και για 40 ηµέρες 
είναι ο καθηµερινός χαιρετισµός όλων των Χριστιανών. Πάρα πολλές φορές επαναλαµβάνεται στις 
καθηµερινές ακολουθίες της Εκκλησίας. 

 Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, περπάτησε στην γη, δίδαξε, θαυµατούργησε, απέκτησε πολλούς µαθητές 
και στο τέλος, εγκαταλελειµµένος από όλους, πέθανε  σαν κακούργος, µε τον χειρότερο τρόπο εκείνης 
της  εποχής.  Κάπου όλοι σάστισαν µε αυτό το γεγονός και από το µυαλό όλων πέρασε η ιδέα πως πάει 
και αυτός !!! Και κανονικά οι µαθητές Του  
γύρισαν στις εργασίες τους µε πολλούς 
λογισµούς για το πέρασµα Του, περίµεναν 
όµως να περάσουν οι τρεις ηµέρες, για να 
δουν αν όντως αναστηθεί ο ∆ιδάσκαλός τους. 
Βλέπετε, το περίεργο τέλος Του τους 
σοκάρισε.   Να όµως που κάποιες γυναίκες 
που Τον ακολουθούσαν, εκεί που όλα  «τα 
‘σκιαζε η φοβέρα…», πριν ακόµα ανατείλει ο 
ήλιος πήγαν στο Τάφο µε αρώµατα, αλλά 
έµειναν έκπληκτες µπροστά στο γεγονός της 
Αναστάσεως και έγιναν κήρυκες  του 
µεγάλου αυτού θαύµατος. 

Στην Ορθόδοξη Ελλάδα είχαµε καλές 
παραδόσεις και από την Γιαγιά πήγαινε  στον 
εγγονό η συνέχεια και έτσι δεν έµεναν µόνο 
στο «Πασχαλινό σφάγιο»  και στο «κόκκινο 
αυγό !!!».  Σήµερα όµως που τα χωριά µας 
άδειασαν και οι άνθρωποι µαζεύτηκαν στις µεγάλες πόλεις, δεν µπορούν πλέον να έχουν µαζί τους την 
Γιαγιά. Την πάνε  στο Γηροκοµείο, και τα παιδιά τα µεγαλώνει πλέον η «µεγάλη» δασκάλα, η 
τηλεόραση. Φτάσαµε στο σηµείο να πολεµούµε ό,τι όσιο και ιερό είχαµε και κρατούσαµε, και αρχίζει  
σιγά σιγά το κακό. 

Πέρυσι την Μεγάλη Τεσσαρακοστή µάς ανακάλυψαν το «ευαγγέλιο του Ιούδα», φέτος τον «τάφο του 
Χριστού» και, το χειρότερο, πάλι λασπολογίες για την παρουσία του Αγίου Φωτός, που όλα σκοπό 
έχουν να µολύνουν την συνείδηση των απλών ανθρώπων. Όπως και να το κάνοµε είµαστε πρόκληση 
σ’ αυτούς που πήραν το φως από εµάς και τώρα προσπαθούν να εξαφανίσουν την φωτιά διότι και τα 
ίχνη της τους ενοχλούν.  
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Θα σταµατήσω όµως εδώ, διότι όλοι σας παρακολουθείτε τα µέσα ενηµέρωσης και µπορείτε να 
ακούσετε πολλές απόψεις και στο τέλος µπορεί ο καθένας 
να βγάλει το δικό του συµπέρασµα.  

Το κακό όµως προχωρά και στην ιστορία µας, και πλέον 
θέλουν να µας κάνουν στρατιωτάκια, να µας περάσουν ό,τι 
θέλουν οι άλλοι, και όχι έτσι όπως την έζησαν και µας την 
διηγήθηκαν οι παππούδες µας και την έγραψαν άνθρωποι 
που έζησαν κοντά  στα ιστορικά γεγονότα. 

 Εδώ πλέον η ευθύνη όλων µας να αρχίσοµε να ψάχνοµε 
την αλήθεια κοντά στην Εκκλησία, που έχει ευθύνη να 
αρχίσει και πάλι «τα κρυφά σχολειά», που και αυτά τα 
αµφισβητούν, που τον καιρό της Τουρκοκρατίας µπόρεσαν 
να κρατήσουν την Ελληνική γλώσσα και να µπορούµε σήµερα εµείς να την µιλάµε. Με πολλή χαρά 
διαπιστώνω πως όλη η πολεµική, για να χάσουν οι άνθρωποι την πίστη τους από τις αµφιβολίες, είναι 
µάταιη και τα ίδια τα γεγονότα τα µαρτυρούν. 

 Περισσότερος από κάθε χρονιά ήταν εφέτος ό κόσµος που πέρασε τις Άγιες ηµέρες στο Περιβόλι της 
Παναγίας, µε σκοπό να εξοµολογηθούν και να ζήσουν τα γεγονότα του Θείου Πάθους και της 
Λαµπροφόρου Αναστάσεως  του Κυρίου µας.   Φέτος εδώ στο Άγιον Όρος, συνέπεσε η εορτή του 
Ευαγγελισµού το Μέγα Σάββατο, και έτσι πολλοί άνθρωποι ήλθαν για να παρακολουθήσουν αυτόν τον 
συγκερασµό των δύο εορτών, του πένθους, αφού όλα σιγούν αυτή τη µέρα µια και ο Χριστός βρίσκεται 
στον Τάφο, άλλα και της µεγάλης Χαράς του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, όπου ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 
έφερε το χαρµόσυνο µήνυµα στην Παρθένο Μαρία πως θα γεννήσει τον Χριστό. Μεγάλη χαρά από την 
µια εορτή και µεγάλη λύπη από την άλλη και έτσι έχοµε την λεγόµενη  «χαρµολύπη», ένα 
συνηθισµένο και διαρκές βίωµα στην Ορθόδοξη Εκκλησία µας. 

Από την µια «την άβυσσον ο κλείσας νεκρός οράται, και σµύρνη και σινδόνι ενειληµµένος εν µνηµείω 
κατατίθεται ως θνητός ο αθάνατος, γυναίκες δε αυτόν ήλθον µυρίσαι, κλαίουσαι πικρώς και εκβοώσαι. 
Τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογηµένον, εν ω Χριστός αφυπνώσας αναστήσεται τριήµερος.» , και 
από την άλλη  «Ευαγγελίζου γη χαράν µεγάλην, αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν. ∆ανιήλ σε όρος καλεί 
νοητόν. Γεννήτριαν Θεού ο Ησαϊας, βλέπει δε ως πόκον Γεδεών, ο ∆αβίδ δε Αγίασµα φάσκει, ο δε 
Γαβριήλ σοι κραυγάζει. Χαίρε Κεχαριτωµένη , ο Κύριος µετά Σου». 

Να γίνεται περιφορά Επιταφίου και να ακολουθεί η εικόνα του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου. Όσο και 
να θέλω να σας µεταφέρω τα γεγονότα δεν µπορώ να γράψω αυτά που όλοι µας ζήσαµε αυτή τη µέρα. 
Μόνο τούτο θα σας πω: Ένας δεξιός ψάλτης µιας µεγάλης Ενορίας και µε µεγάλη θέση στην κοινωνία, 
άφησε την Εκκλησία του και ήλθε εδώ στην Μονή µας για να ζήσει αυτόν τον συγκερασµό των δύο 
εορτών, και είπε χαρακτηριστικά, «είµαι 60 ετών, δεν θα έχω άλλη ευκαιρία για να δω πώς 
παντρεύονται αυτές οι δύο εορτές».  Ας δούµε όµως πώς αυτά τα κορυφαία γεγονότα βιώνονται στο 
Άγιον Ορος.  Μετά από προετοιµασία, που λίγα αναφέραµε  στο προηγούµενο κείµενο, και την ειδική 
ετοιµασία της Αγίας και Μεγάλης Εβδοµάδος, που συνήθως οι περισσότεροι προσπαθούν να την 
τηρήσουν, έφτασε και η «Εορτή Εορτών και Πανήγυρις Πανηγύρεως», όπου κατά τον Κατηχητικό λόγο 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου «πλούσιοι και πένητες µετ΄ αλλήλων χορεύσατε, εγκρατείς και 
ράθυµοι  την ηµέρα τιµήσατε…». Εµείς οι οικιστές  του Άθωνα δεν µένοµε αµέτοχοι αυτής της λαµπρής 
εορτής, αλλά την ζούµε  µε τον δικό µας τρόπο και µε παρουσία πολλών αδελφών από τον έξω κόσµο. 

Μετά το τέλος της αγρυπνίας της Μεγάλης Παρασκευής όλα στην Εκκλησία στολίζονται Πασχαλινά και 
περιµένοµε την Ανάσταση. Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ξεκινούν οι Ώρες και ο Εσπερινός µε 
την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Στον Εσπερινό οι ιερείς  φορούν πένθιµα άµφια και 
διαβάζοµε 15 Αναγνώσµατα  από την Παλαιά ∆ιαθήκη που µιλάνε προφητικά για την Ανάσταση του 
Κυρίου και την µεγάλη εορτή. Εδώ πλέον φορούν τα πασχαλινά τους άµφια και µετά την ανάγνωση 
του Αποστόλου ο Ηγούµενος µε τους ιερείς και τους διακόνους βγαίνουν από το Ιερό σκορπίζοντας 
λεµονανθούς και άλλα άνθη στο Ναό και ψάλλοντας όλοι µαζί πολλές φορές το  «Ανάστα ο Θεός, 
κρίνον την γην, ότι συ κατακληρονοµήσεις εν πάσι τοις έθνεσι».  
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Στο σηµείο αυτό είναι το αποκορύφωµα της όλης χαράς και 
αµέσως αρχίζουν να χτυπάν χαρµόσυνα όλες οι καµπάνες και 
για λίγο να γίνεται ο χαµός µέσα στο Ναό µε τους κτύπους και 
των στασιδιών. Από εδώ βγήκε και η παροιµιώδης φράση 
«έγινε ανάστα ο Θεός». Μετά διαβάζεται  το Ευαγγέλιο που 
αναφέρει το γεγονός της Αναστάσεως και την εµφάνιση του 
Ιησού στις Μυροφόρες και στους Μαθητές. Από εδώ πλέον 
συνεχίζει η Θεία Λειτουργία  του Μεγάλου Βασιλείου µε 
λαµπρό  ρυθµό που, αντί του χερουβικού, ψάλλεται το 
Τροπάριο, «Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία, και στήτω µετά 
φόβου και τρόµου, και µηδέν γήϊνον εν εαυτή λογιζέσθω. Ο 
γαρ Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων 
προσέρχεται σφαγιασθήναι, και δοθήναι εις βρώσιν τοις 
πιστοίς, προηγούνται δε τούτου οι χοροί των Αγγέλων µετα 
πάσης Αρχής και Εξουσίας, τα πολυόµµατα Χερουβίµ και τα 
εξαπτέρυγα Σεραφείµ, τας όψεις καλύπτοντα και βοώντα τον 
ύµνον. Αλληλούϊα». Για κοινωνικό ψάλλοµε το, «Εξηγέρθη ως 
ο υπνών Κύριος, και ανέστη σώζων ηµάς. Αλληλούϊα», και 
αντί του «Είδοµεν το φως …» το «Μνήσθητι εύσπλαχνε και ηµών καθώς εµνηµόνευσας του Ληστού εν 
τη βασιλεία των ουρανών».  

Κατά τη µοναχική παράδοση, µαζί µε το Αντίδωρο ο Ηγούµενος δίνει και σύκα, διότι παλιά στα 
µοναστήρια  της Παλαιστίνης, τελείωνε η Λειτουργία πολύ αργά, και ένεκα της νηστείας του Μεγάλου 
Σαββάτου οι πατέρες έτρωγαν µόνο αυτά τα σύκα και έµεναν στον Ναό µέχρι να αρχίσει η αγρυπνία 
της Αναστάσεως.  
Το υπόλοιπο αυτής της ηµέρας επικρατεί σιωπή και στις εννέα το βράδυ χτυπάει το τάλαντο και όλοι  
µαζευόµαστε στην Εκκλησία όπου για µία ώρα διαβάζοµε από τις Πράξεις των Αποστόλων και στην 
συνέχεια διαβάζοµε την οµιλία του Αγίου Επιφανίου, «εις την κάθοδο του Ιησού στον Άδη». Η 
θαυµαστή αυτή διήγηση δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο ακούγοντας την ευσπλαχνία του Κυρίου να 
κατέβει και στον Άδη για να σωθούν και αυτοί που µίλησαν γι’ αυτόν, αλλά δεν τον γνώρισαν. Στη 
συνέχεια ψάλλεται ο θαυµάσιος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου «Κύµατι  θαλάσσης…» και φτάσαµε 
πλέον στο σηµείο που σβήνουν τα πάντα στον Ναό και µέσα σ’ αυτό το σκοτάδι, ακούγεται από το ιερό 
το Εωθινό τροπάριο «Ιδού σκοτία και πρωί…». Στο τέλος του ο Ηγούµενος ανάβει από το, µόνο 
αναµµένο, ακοίµητο  κανδήλι  του Εσταυρωµένου την Αναστάσιµη λαµπάδα του, βγαίνει στην Ωραία 

Πύλη και προσκαλεί όλους µε το, «∆εύτε λάβετε φως εκ του 
ανεσπέρου φωτός, και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ 
νεκρών». Μέσα στο σκοτάδι τρέχουν όλοι, κρατώντας τις 
ευωδιαστές από µελισσοκέρι λαµπάδες, να τις ανάψουν από την 
λαµπάδα του Γέροντα και να του ευχηθούν «και του χρόνου», 
και αµέσως αρχίζει το άναµµα των κανδηλιών. Στην συνέχεια 
µε λιτανεία, ψάλλοντες «Την Αναστασίν σου Χριστέ Σωτήρ, 
Άγγελοι υµνούσιν εν ουρανοίς, και ηµάς τους επί γής 
καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζειν», µεταφερόµαστε  
έξω από την Μονή, όπου έχει τοποθετηθεί ο άδειος πλέον 
Επιτάφιος και γίνεται η τελετή της Αναστάσεως. Εδώ διαβάζεται 
το Β’ Εωθινό  Ευαγγέλιο «∆ιαγενοµένου του Σαββάτου…», 
όπου αναφέρεται το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου και 
της εµφανίσεώς του στις µυροφόρες, και στο τέλος ο 
Ηγούµενος, θυµιάζοντας το Ευαγγέλιο, εκφωνεί «∆όξα τη αγία 
και οµοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε νυν και 
αεί και εις τους αιώνας των αιώνων» και αµέσως µε δυνατή 
φωνή ψάλλει το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον 
πατήσας και τοις εν τοις µνήµασι ζωήν χαρισάµενος».  
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Στο άκουσµα αυτού αρχίζουν να κτυπούν χαρµόσυνα πλέον τα σήµαντρα και οι καµπάνες. ∆έκα φορές 
επαναλαµβάνεται το Χριστός Ανέστη Ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Κατόπιν, ψάλλοντες  τον 
Αναστάσιµο κανόνα, τον θαυµάσιο αυτό ύµνο του Αγίου Ιωάννου του ∆αµασκηνού, επιστρέφοµε στο 
Ναό, όπου ο Ηγούµενος στέκεται στο ∆εσποτικό, και γύρω του οι Ιερείς και Μοναχοί, και όλοι µαζί µε 
δυνατές φωνές ψάλλουν στην φωτισµένη, από κεριά και κανδήλια, Εκκλησία. Σε κάθε Ωδή που 
ψάλλοµε, µε την σειρά θυµιάζουν τον Ναό οι Ιερείς, οι ∆ιάκονοι και οι Εκκλησιαστικοί (οι αδελφοί που 
διακονούν στον Ναό), και στους Αίνους γίνεται ο Αναστάσιµος ασπασµός. Ασπάζονται οι αδελφοί το 
Ευαγγέλιο και στην συνέχεια ασπάζονται αλλήλους µε το «Χριστός Ανέστη» «Αληθώς Ανέστη». Στο 
τέλος αυτών αρχίζει η Αναστάσιµη Θεία Λειτουργία, που είναι το αποκορύφωµα της όλης εορτής. 

 «…Η τράπεζα γέµει τρυφήσατε πάντες, ο µόσχος πολύς, µηδείς εξέλθει πεινών. Πάντες απολαύσατε 
του συµποσίου της πίστεως. Μηδείς θρηνείτω πενίαν, εφάνη γαρ η κοινή βασιλεία. Μηδείς οδυρέσθω 
πταίσµατα, συγγνώµη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον, ηλευθέρωσε γαρ ηµάς ο 
του Σωτήρος θάνατος …».  

Το Σώµα και το Αίµα του Κυρίου πλέον µας ενώνει όλους και έτσι είµαστε αδελφοί εν Χριστώ. Αυτό 
είναι το µεγαλύτερο δώρο που περιµένοµε εµείς οι Μοναχοί η Θεία Κοινωνία. Μετά το τέλος της Θείας 
Λειτουργίας πηγαίνοµε όλοι µε ποµπή στην επίσηµη αίθουσα της Μονής που λέγεται Συνοδικό. Εδώ 
γίνεται η ευλόγηση των κόκκινων αυγών και του φρέσκου τυριού και στην συνέχεια ο Ηγούµενος δίνει 
σε όλους αυγό και άρτο. Μετά κατερχόµεθα όλοι στην κατάγραφη από τοιχογραφίες Τράπεζα της 
Μονής, όπου ύστερα από την πνευµατική τροφή, απολαµβάνοµε και την υλική. Στο τέλος του φαγητού 
όλοι οι συνδαιτηµόνες  τσουγκρίζουν αυγό µε τον Ηγούµενο, γίνεται η «ύψωση της Παναγίας» και 
επιστρέφοµε στο Ναό,  όπου γίνεται δέηση, πολυχρονίζοµε τον Ηγούµενο και µε το φως της ηµέρας 
πλέον πηγαίνει έκαστος στα ίδια, για να ξεκουραστεί. Κατά  τις 10 ή ώρα αρχίζουν να κτυπούν 
Αναστάσιµα οι καµπάνες και όλοι περνούν από το Ηγουµενείο όπου δίνεται κέρασµα και ο Γέροντας 
συνοµιλεί µε τους προσκυνητές.  Στις 3 το απόγευµα µαζευόµαστε πάλι στο Συνοδικό όπου οι Ιερείς 
και οι ∆ιάκονοι φορούν τα λαµπρά Πασχαλινά άµφιά τους και λιτανεύοντες και ψάλλοντες το 
«Αναστάσεως ηµέρα…» σε αρχαίο µουσικό µέλος, φτάνοµε στον Ναό για τον Εσπερινό της Αγάπης. 
Κατά την διάρκεια του Εσπερινού διαβάζεται το Ευαγγέλιο και σε ξένες γλώσσες, δείγµα πως το 
κήρυγµα της Αναστάσεως ακούστηκε σε όλη την οικουµένη. Στη Μονή µας φέτος διαβάστηκε σε 8 
διαφορετικές γλώσσες. 

 Κατά την παράδοση της Μονής µας την ∆ευτέρα µετά την Θεία Λειτουργία γίνεται η µεγάλη λιτανεία 
του Πάσχα µε λάβαρα, εικόνες, Άγια Λείψανα, το Τίµιο Ξύλο  και το αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της 
Παναγίας της Γοργοϋπηκόου. Υπάρχει παλιά ειδική ακολουθία µε καθορισµένες στάσεις και ειδικές 
ευχές. Ξεκινάµε από το Ναό, ψάλλοντες τον Αναστάσιµο κανόνα και ειδικό κανόνα των Αρχαγγέλων, 
πηγαίνοµε στο κοιµητήριο, όπου γίνεται µνήµη όλων των κοιµηθέντων πατέρων, στη συνέχεια στην 
παραλία, όπου γίνεται και ο αγιασµός µε τα Λείψανα, αγιάζονται όλοι και ασπαζόµεθα το  τίµιο Ξύλο, 
τα Άγια Λείψανα και τις Ιερές Εικόνες και επιστρέφοντες διαβάζονται ειδικές ευχές δια την ευλόγηση 
των πλοίων, των ζώων, των µελισσών, των δένδρων, των κήπων… και µνηµονεύονται οι διακονηταί  
αδελφοί, φτάνοµε προς τα όρια της γείτονος Μονής  Ξενοφώντος όπου ψάλλοµε το τροπάριο  του 
Αγίου Γεωργίου και γίνεται δέηση για τον Ηγούµενο και τους πατέρες Αυτής της Μονής και 
επιστρέφοµε αγιάζοντας όλη την φύση έχοντας συντροφιά τα κελαδήµατα των πουλιών. Περνάµε από 
το Αγίασµα των Αρχαγγέλων και µπαίνοµε στο Ναό όπου γίνεται η τελική δέηση και εδώ τελειώνει η 
όµορφη αυτή τελετή. Προσπάθησα να σας µεταφέρω κάτι από ό,τι ζούµε εµείς αυτό το διάστηµα στο 
ευωδιαστό και γεµάτο από ψαλµωδίες ανοιξιάτικο και αναστάσιµο Περιβόλι της Παναγίας και ας µας 
αξιώσει ο Θεός και σ’ αυτή τη ζωή να εορτάζοµε κάθε χρόνο την Ανάσταση του Κυρίου και στην 
µέλλουσα να γίνουµε µέτοχοι του αιωνίου και αδιαδόχου Πάσχα της Βασιλείας Του. 

 

Με πολλές Αναστάσιµες ευχές 

Ο Θεός να ευλογεί ! 

 Γέρων Απολλώ  ∆οχειαρίτης SV2ASP/A 
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Μια ιστορική αναφορά για τον ραδιοερασιτεχνισµό , όπως τα είδε και τα έζησε ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 

 

ΤΑ   ΠΡΩΤΑ   ΧΡΟΝΙΑ 

Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και κυρίως µετά τον εµφύλιο σπαραγµό , η Ελλάδα προσπαθούσε να µαζέψει 
τα συντρίµµια της και να ανασυγκροτηθεί . 

Ο κόσµος επέστρεφε στις δουλειές που είχε εγκαταλείψει κατά την διάρκεια του πολέµου και η οικονοµία της 
χώρας , από την δεκαετία του 50 , άρχιζε σιγά-σιγά να ανακάµπτει .  

Τα οικονοµικά βέβαια για τον καθένα τότε ήταν πολύ περιορισµένα και η κύρια  ψυχαγωγία του κόσµου , λόγω 
οικονοµικής δυσπραγίας , ήταν το ραδιόφωνο , το οποίο σηµειωτέον εκείνη την περίοδο άρχιζε να µπαίνει δειλά 
στα σπίτια των Ελλήνων . 

Το τότε Ε.Ι.Ρ. (Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας) που εξέπεµπε µόνο στα µεσαία κύµατα , ήταν αρκετά έως υπερβολικά 
σοβαρό , µε πολλές ώρες κλασσικής µουσικής , λειτουργούσε ορισµένες ώρες την ηµέρα και κατά την διάρκεια της 
νύκτας σταµατούσε να εκπέµπει . 

Η προσωπική µου ψυχαγωγία στο ραδιόφωνο τότε ήταν ,  το Θέατρο της ∆ευτέρας µε τον Αχιλλέα Μαµάκη , το 
«Σε τριάντα δευτερόλεπτα» , ένα παιχνίδι γνώσεων µε παρουσιαστή τον Μίµη Πλέσσα και ο Τζων Γκρήκ , µία 
ραδιοφωνική σειρά που περιέγραφε τις περιπέτειες ενός Ελληνοαµερικανού ντεντέκτιβ , τον οποίο υποδύετο ο 
ηθοποιός Λιάκος Χριστογιαννόπουλος . 

Όσον αφορά τις µουσικές εκποµπές , συντροφιά µας έκανε ο Νίκος Μαστοράκης , ο Γιώργος Παπαστεφάνου και ο 
Αµερικάνικος ραδιοφωνικός σταθµός που εξέπεµπε από την Αµερικάνικη Βάση στην Λεωφόρο Βουλιαγµένης , 
κοντά στην Γλυφάδα και στην συχνότητα 1584 Kc/s . 

Την περίοδο δε της Μεγάλης Εβδοµάδας ήταν αδύνατο να ακούσεις Ελληνικό Ραδιόφωνο , γιατί µετέδιδε µόνο 
κλασσική µουσική και µάλιστα τα πιο βαριά και πένθιµα κοµµάτια .  Έτσι µόνη ραδιοφωνική παρηγοριά µου ήταν η 
αναζήτηση ξένων σταθµών σε όλες τις συχνότητες που διέθεταν τότε τα ραδιόφωνα του εµπορίου και κυρίως το 
βράδυ που ανέβαιναν τα σήµατα . Κάπως έτσι άρχισε και το χόµπι για το SWLing . 

Στις αρχές µε µέσα της δεκαετίας του 60 άρχισαν δειλά-δειλά να εµφανίζονται στα µεσαία και οι πρώτοι πειρατικοί 
ραδιοσταθµοί . Η δίψα του κόσµου για µουσική ψυχαγωγία ήταν τέτοια που σε λίγο χρονικό διάστηµα οι 
περισσότεροι άκουγαν σχεδόν αποκλειστικά µόνο τους πειρατικούς ραδιοσταθµούς . 

Υπήρχαν µάλιστα δύο κατηγορίες , αυτοί που έβαζαν µόνο µουσική και αυτοί που ασχολούνταν µόνο µε 
συνοµιλίες . Οι τελευταίοι µάλιστα συγκεντρώνονταν συνήθως στην άκρη της µπάντας , µετά την συχνότητα του 
Αµερικάνικου Σταθµού και έκαναν ολονύκτιες συνοµιλίες . 

Οι πειρατικοί ραδιοσταθµοί άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια και πολλαπλασιάζονταν ραγδαία . Έτσι η 
µπάντα των µεσαίων γέµισε από παράσιτα , σφυρίγµατα και παρεµβολές που πολλές φορές κάλυπταν ακόµα και 
τους κρατικούς ραδιοσταθµούς . 

Βέβαια ανάµεσά τους υπήρχαν και µερικοί που έκαναν πολύ σοβαρή δουλειά , σχεδόν επαγγελµατική . Από αυτούς 
µάλιστα ξεπήδησαν και έγιναν αργότερα διάσηµοι µουσικοί παραγωγοί , όπως ο Γιώργος Πολυχρονίου , ο Μιχάλης 
Τσαουσόπουλος και άλλοι . Όλοι αυτοί οι σταθµοί βέβαια αυτοαποκαλούντο ραδιερασιτεχνικοί . 

Η λέξη και η έννοια ραδιοερασιτεχνισµός ήταν σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα . Η Ε.Ε.Ρ. που είχε ιδρυθεί από το 
1958 δεν έκανε γνωστό το χόµπι ευρύτερα στον κόσµο .Η κατάσταση στα µεσαία είχε φτάσει στο απροχώρητο , µε 
τους πειρατικούς ραδιοσταθµούς να αυξάνονται συνεχώς . 

Το Ελληνικό κράτος ενώ στην αρχή δεν ασχολείτο καθόλου µε αυτό το θέµα , γιατί είχε να λύσει έντονα πολιτικά 
προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί εκείνη την εποχή , δεν µπορούσε πλέον να ανεχθεί αυτήν την κατάσταση .  

Έτσι στις 9 Μαρτίου 1967 όλες οι εφηµερίδες έγραφαν την είδηση : Το Ελληνικόν Κράτος είναι αποφασισµένο 
να πατάξει την ασυδοσίαν των ερτζιανών εφαρµόζοντας τας διατάξεις περί κατασχέσεως των 
πειρατικών ραδιοσταθµών . 

Και ενώ την ίδια εκείνη ηµέρα η ARRL εξαπέλυε τον τρίτο κατά σειρά τηλεπικοινωνιακό της  δορυφόρο , τον 
OSCAR  III , ο οποίος εξέπεµπε το σήµα ΗΙ,ΗΙ,ΗΙ, σε CW στους 145,850 Mc/s , η Ε.Ε.Ρ. ξύπναγε από τον λήθαργό 
της . θορυβηµένη και φοβούµενη µήπως πάρει και αυτήν η µπάλα αναγκάζεται να στείλει την παρακάτω επιστολή 
στον Τύπο στην οποία εξηγούσε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό τι είναι ο ραδιοερασιτεχνισµός . 
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟ 

Μέχρι και το 1964 δεν υπήρχε η παραµικρή ενηµέρωση για το τι πραγµατικά ήταν ο ραδιοερσιτεχνισµός και αν 
κάποιος δεν είχε έναν γνωστό αδειούχο ραδιοερασιτέχνη για να ενηµερωθεί δεν υπήρχε περίπτωση να 
πληροφορηθεί το παραµικρό . Για τους περισσότερους από εµάς , η αντίληψη ήταν ότι , ραδιοερασιτέχνης ήταν  
αυτός που ασχολείτο ερασιτεχνικά µε επισκευές ή κατασκευές ραδιοφώνων . 

Τον Ιανουάριο του 1965 κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην χώρα µας το περιοδικό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΕΑ , το οποίο 
από το πρώτο κόλας τεύχος του ανήγγειλε ότι θα περιλάµβανε κάθε µήνα στην ύλη του και ειδικές σελίδες για 
τους ραδιοερασιτέχνες .Έτσι λοιπόν περίµενα µε µεγάλη αγωνία να κυκλοφορήσει το επόµενο τεύχος . 

Μόλις κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1965 , το ξεφύλλισα γρήγορα για να βρω τις σελίδες που θα ανέφεραν 
για τον ραδιοερασιτεχνισµό και πράγµατι στην σελίδα 47 βρήκα αυτό που µε µεγάλη αγωνία έψαχνα . 

Ο Β. Καραβίτης - SV1BA , περιέγραφε µε αναλυτικό τρόπο τι είναι ο ραδιοερασιτεχνισµός , πώς γίνονται οι 
επικοινωνίες , πώς είναι οι QSL , σε ποιες συχνότητες λειτουργούν οι ερασιτεχνικοί σταθµοί και τόσα άλλα θέµατα 
που δεν χόρταινα να τα διαβάζω . Το µάτι µου δεν ξεκολλούσε από την QSL του ερασιτεχνικού σταθµού του 
Ο.Η.Ε. στην Γενεύη – 4U1ITU , του Αµερικάνου Γερουσιαστή Barry Goldwater – Κ3UIG και την φωτογραφία του 
τότε προέδρου της RSGB στο shack του , στο οποίο µέτρησα τουλάχιστον 30 µηχανήµατα και 
ιδιοκατασκευές .Αυτό ήταν , είχα κολλήσει αµέσως το µικρόβιο . 

Στο επόµενο τεύχος του Μαρτίου 1965 , ο SV1BA συνέχιζε να δίνει λεπτοµέρειες για την σωστή λειτουργία ενός 
σταθµού , παρουσίαζε το κώδικα Q , τον κώδικα RST , καθώς και τα prefix όλων των κρατών της εποχής εκείνης . 

Τον Αύγουστο του 1965 αρχίζει να αρθρογραφεί ο Αντώνης ∆ηµάκης – SV1BK και τον Μάιο του 1966 προστέθηκε 
ο Γιώργος Γεράρδος – SV1AG , παρουσιάζοντας διάφορες κατασκευές όπως αυτή ενός S-meter για τον 
στρατιωτικό δέκτη BC-348 . 
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Πού να φανταστώ τότε ότι µετά από κάποια χρόνια θα αρθρογραφούσα και εγώ στο ίδιο περιοδικό .Στο σπίτι µας 
είχαµε ένα ραδιόφωνο Grundig , πολύ προχωρηµένο για την εποχή του , αφού διέθετε εκτός των άλλων και 
µπάντα για τα FM . Οι πρώτες προσπάθειες όµως για ακρόαση από αυτό το ραδιόφωνο ήταν απογοητευτικές και 
παρόλο που για κεραία είχα µια long wire , τα σήµατα ήταν ακατάληπτα (τότε δεν γνώριζα τίποτα για το SSB) και 
οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί που εξέπεµπαν ΑΜ ήταν ελάχιστοι , CW δεν γνώριζα , αλλά και να γνώριζα ο δέκτης 
δεν διέθετε BFO για την αποδιαµόρφωση του σήµατος . 

Μία ηµέρα όµως έγινε το θαύµα . Ακούω στα 40 µέτρα και σε διαµόρφωση ΑΜ να συνοµιλεί ο SV1BR µε τον 
LZ1KAA . Αυτό ήταν , έστειλα αµέσως επιστολή που να επιβεβαιώνει το QSO αυτό και σε λίγο καιρό έλαβα direct 
την πρώτη µου QSL κάρτα , σαν ακροατής βέβαια , από τον LZ1KAA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ερώτηµά µου βέβαια ήταν , πού µπορούσε κάποιος να συναντηθεί και να συζητήσει µε τους Έλληνες 
ραδιοερασιτέχνες ; Και η απάντηση δεν άργησε να δοθεί . 

Τον Φεβρουάριο του 1966 διαβάζω στην στήλη των αναγνωστών των Ηλεκτρονικών Νέων µία απάντηση σε 
κάποιον Κων/νο Γρανιτσιώτη , άγνωστος σε µένα τότε , αλλά µετέπειτα αδειούχος – SV1GO και πολύ καλός 
φίλος . 

Έτσι λοιπόν πληροφορήθηκα για πρώτη φορά ότι οι ραδιοερασιτέχνες 
συγκεντρώνονταν στο ζαχαροπλαστείο του Παπασπύρου στην Λεωφόρο 
Συγγρού . 

∆εν έχασα καιρό και την αµέσως επόµενη Τετάρτη το απόγευµα βρισκόµουν 
στου Παπασπύρου , σκαστός βέβαια από το φροντιστήριο που είχα εκείνο το 
απόγευµα . 

Μόλις έφτασα εκεί , κοντοστάθηκα διερωτώµενος ,  «Τώρα , σε πιο τραπέζι 
βρίσκονται ; » Περίµενα να δω αρκετό κόσµο αλλά είχε ησυχία . 

Βλέπετε δεν γνώριζα και κανέναν . Ίσως να ήρθα νωρίς σκέφτηκα και ακόµη 
να µην έχουν συγκεντρωθεί . 

Έτσι αποφάσισα να κάτσω σε ένα τραπέζι και να παρακολουθώ µε προσοχή την κίνηση στην αίθουσα . 

Πράγµατι σε λίγη ώρα δύο τραπέζια µου τράβηξαν την προσοχή γιατί συγκέντρωναν αρκετό κόσµο .Αν και ένιωθα 
έναν κόµπο στο στήθος , πήρα το θάρρος και τους πλησίασα , τους συστήθηκα και έτσι άρχισε η πρώτη µου 
γνωριµία µε την ΕΕΡ . 

Κάθισα αρκετή ώρα συζητώντας διάφορα θέµατα σε µια µάλλον ευχάριστη ατµόσφαιρα µε συχνούς αστεϊσµούς και 
παρόλο που παρατήρησα ότι υπήρχαν δύο τραπέζια , στο ένα κάθονταν οι αδειούχοι και στο άλλο οι µη αδειούχοι , 
εν τούτοις µεταξύ τους υπήρχε µια σύµπνοια και µια συναδελφικότητα .  Αν και προσωπικά διαπίστωσα ότι οι 
περισσότεροι αδειούχοι έρχονταν κυρίως για να πάρουν τις QSL τους και όχι τόσο για να συζητήσουν µε τους 
υπόλοιπους . 

∆υστυχώς παρόλο που ήλπιζα ότι θα βρισκόµουν συχνά στου Παπασπύρου δεν τα κατάφερα . Ήµουν βλέπετε 
µαθητής ακόµη στην τελευταία τάξη του Σχολείου και ετοιµαζόµουν να δώσω εισαγωγικές εξετάσεις στο 
Πανεπιστήµιο . Με το φροντιστήριο και το διάβασµα δεν υπήρχε χρόνος εκείνη την περίοδο για ραδιοερασιτεχνικές 
απασχολήσεις . 

Παρόλα αυτά όµως , µετά από ένα µήνα περίπου , κατάφερα να ξαναπάω στου Παπασπύρου , δυστυχώς όµως δεν 
υπήρχε κανένας εκεί και το χειρότερο δεν είχα σκεφθεί την πρώτη φορά να κρατήσω κάποιο τηλέφωνο .  

Έτσι λοιπόν απευθύνθηκα στα Ηλεκτρονικά Νέα , τα οποία τον Μάιο του 1966 µου απάντησαν δίνοντας µου την 
νέα διεύθυνση της ΕΕΡ , «Κλεοµένους 57Α , Κολωνάκι» . 

Σε αυτήν την διεύθυνση έκανα και την αίτηση για να γίνω µέλος της ΕΕΡ. 
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Θυµάµαι µάλιστα χαρακτηριστικά , την ηµέρα που έκανα την αίτηση την 
παρέδωσα στους SV1AE , SV1AG και SV1AN που κάθονταν γύρω από ένα 
γραφείο . 

Ο SV1AG παρέλαβε την αίτηση και σοβαρός-σοβαρός µου λέει : «Βρε µη 
τυχόν επειδή δεν έχεις άδεια πας και µου φτιάξεις κανένα σταθµό στα 
µεσαία και κάνεις αφιερώσεις ;»  Όχι-όχι , του είπα τροµοκρατηµένος , 
αισθανόµενος σαν τον Γαλιλαίο µπροστά στην Ιερά Εξέταση . 

Όσον αφορά τα δύο µέλη που έπρεπε να σε συστήσουν δεν υπήρχε 
ιδιαίτερο πρόβληµα γιατί µετά από µερικές επισκέψεις στην Ένωση είχες 
γνωριστεί µε αρκετά άτοµα µε τα οποία είχε ήδη δηµιουργηθεί γρήγορα µια 

ιδιαίτερη φιλία και αλληλοεκτίµηση .  Έτσι , γρήγορα έγινα τακτικό µέλος της ΕΕΡ . 

Τότε , στα γραφεία της Ένωσης , δεν υπήρχε κάποιο µηχάνηµα για να κάνει κανείς ακροάσεις ή QSO , µόνο 
κάποια βιβλία και περιοδικά . Υπήρχε όµως διάθεση για πολλή και καλή συζήτηση για κεραίες , µηχανήµατα και 
κατασκευές .   Στα τέλη του 1966 έπρεπε να υπήρχαν περίπου 50 αδειούχοι . 

Βέβαια και µόνο η λέξη άδεια ήταν κάτι το άπιαστο . Όποιος κοινός 
θνητός επιχειρούσε να κάνει αίτηση για άδεια έπαιρνε µετά από λίγο 
καιρό µια στερεότυπη απάντηση «∆εν εκδίδονται άδειες επειδή δεν 
υπάρχει ακόµη ειδικός Νόµος που να το ορίζει». Θα µου πείτε και αυτοί 
που είχαν ήδη πάρει άδεια , υπήρχε για αυτούς ιδιαίτερος Νόµος ; Όχι , 
απλώς υπήρχαν ιδιαίτερες γνωριµίες . 

Η επιθυµία για QSO γινόταν όλο και πιο  έντονη και έτσι  πολλοί 
αναγκάζονταν τότε να χρησιµοποιούν από µόνοι τους ένα δικό τους call 
sign ,συνήθως χρησιµοποιώντας τα τελευταία γράµµατα του αλφαβήτου 
και µε έναν ποµπό που είχαν κατασκευάσει ή αγοράσει από το 
Μοναστηράκι , έβγαιναν κρυφά στον αέρα . Βέβαια όλοι οι υπόλοιποι το 
γνώριζαν αυτό αλλά έκαναν τα στραβά µάτια . 

Αυτό ήταν τότε και το µελανό ίσως σηµείο της ΕΕΡ ή µάλλον για την 
ακρίβεια της τότε διοικήσεως της ΕΕΡ , γιατί σε όσους της ήταν αρεστοί έκανε τα στραβά µάτια , ενώ σε όσους δεν 
της ήταν αρεστοί τους κατηγορούσε ότι εκπέµπουν παράνοµα και προχωρούσε στην διαγραφή τους . 

Έτσι έγινε και µε τον Κων/νο Ψιλογιάννη (µετέπειτα SV1DB) , που ενώ 
ήταν µέλος της ΕΕΡ από το 1967 , µόλις βγήκε στον αέρα , χωρίς επίσηµη 
άδεια τότε και µε χαρακτηριστικό SV1RS , άρχισε το κυνηγητό εναντίον 
του , που έφτασε να τον διαγράψουν από την ΕΕΡ . 

Ο ίδιος µάλιστα ισχυριζόταν τότε ότι προχώρησαν και σε καταγγελία στην 
ΚΥΠ , η οποία ήρθε σπίτι του για έρευνα , αλλά ευτυχώς πρόλαβε και τα 
έκρυψε και έτσι δεν του βρήκαν τίποτα . 

Πόσο κακοήθης πρέπει να είναι κάποιος για να φτάσει να κάνει καταγγελία 
στην ΚΥΠ για ένα τόσο ασήµαντο θέµα και µάλιστα εκείνη την περίοδο της 
επταετίας ; Ήταν τόσο µεγάλο το έγκληµά του ; 

 Ποιοι και γιατί ενοχλήθηκαν τόσο πολύ ; Μήπως επειδή κάποιοι 
έσπαγαν το µονοπώλιο του ραδιοερασιτεχνισµού από τους ολίγους 

που το έπαιζαν DX σταθµοί ;  

Βέβαια τελικά από τους «πειρατές» ραδιοερασιτέχνες , όλοι σχεδόν αργότερα απέκτησαν νόµιµη άδεια . 

Έτσι λοιπόν περνούσε ο καιρός και αφού άδεια δεν υπήρχε στον ορίζοντα τα ενδιαφέροντά µας περιορίζονταν 
κυρίως στην ακρόαση και σε διάφορες κατασκευές .   

Όσον αφορά για µηχανήµατα , ούτε λόγος να γίνεται , δέκτες ή ποµποί δεν επωλούντο στην Ελλάδα , αλλά και 
εάν επωλούντο δεν µπορούσες να τα αγοράσεις γιατί ζητείτο ειδική άδεια , η οποία όµως δεν εδίδετο ποτέ . 

Στο εµπόριο δεν έβρισκες ούτε καλώδιο coaxial , εκτός βέβαια από αυτό των 60 Ωµ που τότε χρησιµοποιείτο για 
την τηλεόραση .  Έτσι λοιπόν όλοι µας στραφήκαµε στην µοναδική πηγή εφοδιασµού που ήταν τα παλιατζίδικα 
στο Μοναστηράκι . 

Κάθε Κυριακή λοιπόν πού µας έχανες πού µας εύρισκες είµαστε οι τακτικότεροι πελάτες των παλιατζήδων . 
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Από όλους τους παλιατζήδες όµως ήταν δύο που ξεχώριζαν ιδιαίτερα , ο Βασίλης 
Καζαντζίδης που είχε ένα γωνιακό µαγαζί στην Ερµού και ο Σγούρος που είχε 
µαγαζί στην οδό  Νορµάνου 3 . Ήταν πάντα καλοντυµένος µε πουκάµισο και 
γραβάτα και οδηγούσε Mercedes . 

Στο µαγαζί του εύρισκες , ότι µπορούσε να φανταστεί κανείς από εξαρτήµατα 
ποµπών και δεκτών . Όλα αυτά προέρχονταν κυρίως από µηχανήµατα που 
εκποιούσαν οι Αµερικάνικες Βάσεις στην Ελλάδα . 

Αυτό όµως που δεν εύρισκες εύκολα , ήταν ολοκληρωµένους ποµπούς και δέκτες σε καλή κατάσταση και αυτό 
γιατί κάποιοι φρόντιζαν να τον λαδώνουν από πριν ώστε όταν κάτι καλό του έπεφτε στα χέρια , αυτός τους 
έπαιρνε τηλέφωνο και τους ενηµέρωνε πρώτους πριν τα εµφανίσει στους υπόλοιπους . Ήταν κάτι σαν τα ψαράδικα 
«Τα καλά ψάρια πάνε στους καλούς πελάτες» . 

Εµείς όµως είχαµε βρει και άλλη πηγή εφοδιασµού , τις µάντρες της Λεωφόρου Καβάλας . 

Στην αρχή το θέµα του δέκτη το είχα καλύψει µε την κατασκευή ενός converter . 

Μια ηµέρα όµως βλέπω στο κατάστηµα του Βενιέρη , 
στην οδό Βερανζέρου , έναν ολοκαίνουργιο δέκτη 
µάρκας TRIO 9R-59 , τιµή 5500 δραχµές (περίπου 16 
Ευρώ) , ποσό τεράστιο για την εποχή εκείνη .  

Είχα κάτι οικονοµίες και την άλλη ηµέρα εµφανίζοµαι 
στον Βενιέρη και του λέω ότι θέλω να αγοράσω τον 
δέκτη . Εκείνος αρχίζει να κοµπιάζει : Ξέρεις , µου 
λέει , δεν µπορώ να στον πουλήσω γιατί θέλει ειδική 
άδεια . Καλά του λέω εγώ και αν δεν µπορεί να βγάλει 
κανείς άδεια , εσένα θα σου µείνει ο δέκτης 
απούλητος ; τότε γιατί τον έχεις στο ράφι ;  

Έµπορος αυτός, σκέφτεται πού θα αφήσω τον πελάτη 
να φύγει τώρα που είναι ζεστός και ενδιαφέρεται ; και 
τότε µου λέει «Ξέρεις τι θα κάνουµε ; θα γράψω στο 
τιµολόγιο ότι τον παίρνεις για δοκιµή και θα αναλάβω 
εγώ να σου βγάλω άδεια »  

Του έδωσα όλα τα στοιχεία µου και τα λεφτά 
εννοείται , υπέγραψα το τιµολόγιο , πήρα αγκαλιά τον 
πρώτο µου δέκτη και έφυγα πανευτυχής . 

Η άδεια για τον παραπάνω δέκτη ήρθε πράγµατι , αλλά 
πέρασε ένας χρόνος και οκτώ µήνες . Φαίνεται ότι ο 
Βενιέρης είχε αρκετά µέσα και ίσως τότε να ήµουν ο 
µοναδικός στην Ελλάδα που είχε άδεια κατοχής και 
λειτουργίας ενός ραδιοδέκτη .  

Εδώ όµως γεννάται ένα εύλογο ερώτηµα : Αν ο 
τυχαίος Βενιέρης είχε αυτήν την δυνατότητα , 
µήπως την ίδια δυνατότητα είχε και η ΕΕΡ και το 
έπαιζε αδιάφορη ; (απλώς , ένα ερώτηµα θέτω) 

Προκειµένου δε να πετύχω καλλίτερη ακρόαση έφτιαξα τότε και το πρώτο µου  αλουµινένιο περιστρεφόµενο 
δίπολο .   

Περνούσε λοιπόν ο καιρός και τα χρόνια αλλά καινούργιες 
άδειες δεν εµφανίζοντο στον ορίζοντα , εκτός από µερικούς 
που κατάφερναν να τις αποκτήσουν λόγω υψηλών 
γνωριµιών ή λόγω ειδικών θέσεων που κατείχαν σε κάποιες 
υπηρεσίες .  

∆εν γνωρίζω αν η τότε ΕΕΡ έκανε ενέργειες για να 
δηµιουργηθεί κάποιος Νόµος που θα προέβλεπε την έκδοση 
αδειών . Αυτό που είναι γεγονός όµως , είναι ότι τον Ιούνιο 
του 1965 δηµοσιεύεται η παρακάτω ανακοίνωση στο 
περιοδικό Ηλεκτρονικά Νέα . 
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Άραγε η προώθηση του νοµοσχεδίου που αναφέρει έγινε από την ΕΕΡ ή 
από πρωτοβουλία της τότε Κυβέρνησης ; ∆υστυχώς όµως , όσους και αν 
ερώτησα δεν κατάφερα να µάθω ποτέ µε βεβαιότητα τίνος πρωτοβουλία 
ήταν . 

Γεγονός πάντως είναι ότι , η τότε πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα άρχιζε 
να µπαίνει σε µια δοκιµασία κατά την οποίαν άλλαζαν συχνά κυβερνήσεις , 
άρα η προώθηση ενός τέτοιου νοµοσχεδίου ήταν δευτερεύον θέµα και 
εποµένως η τύχη του ήταν προδιαγεγραµµένη .   

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 , στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν µόνο δύο 
περιοδικά που αναφέρονταν σε ραδιοερασιτεχνικά θέµατα , τα 
Ηλεκτρονικά Νέα και η Τεχνική Εκλογή και στην ουσία µόνο από αυτά 
αντλούσαµε πληροφορίες για το χόµπι . 

Κάποια ηµέρα λοιπόν , αρχίζουν να εµφανίζονται σε αυτά ανακοινώσεις για 
µια νέα ένωση ραδιοερασιτεχνών που επρόκειτο να δηµιουργηθεί . Στην 
αρχή δεν δώσαµε ιδιαίτερη σηµασία , σκεπτόµενοι ότι θα έχουµε πάλι µια 
από τα ίδια . Βλέπαµε όµως σε κάθε τεύχος των παραπάνω περιοδικών να 
δίνονται πληροφορίες και ανακοινώσεις , από αυτή την νέα ένωση , για 
πάρα πολλά ραδιοερασιτεχνικά θέµατα , ενώ συγχρόνως καλούσε όποιον 
ενδιαφερόταν και χωρίς να είναι µέλος της , να παρακολουθήσει κάθε 
Κυριακή στα εντευκτήριά της , µαθήµατα CW και χειρισµό µηχανηµάτων , 
δωρεάν φυσικά .  

Πράγµατι λοιπόν , µια ηµέρα αποφάσισα να την επισκεφθώ , πιο πολύ από 
περιέργεια , για να δω τι γίνεται . Τα γραφεία της ήταν τότε στην οδό Κάνιγγος 10 . Όταν έφθασα εκεί µια 
πινακίδα στην είσοδο τράβηξε την προσοχή µου : «Εθνική Ένωσις Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών » . 

Ο χώρος που διέθεταν δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλος , αλλά ήταν ζεστός και συµπαθητικός , υπήρχαν φυτά 
εσωτερικού χώρου που διακοσµούσαν το εντευκτήριο , µοκέτα στο πάτωµα και ένα γυάλινο διαχωριστικό που 
δηµιουργούσε έναν δεύτερο χώρο στον οποίον υπήρχαν δύο γραφεία και µια βιβλιοθήκη . 

Το ένα από τα δύο γραφεία , γεµάτο έγγραφα και διάφορα έντυπα , ήταν προφανώς για την γραµµατεία και το 
άλλο ήταν η µεγάλη αγάπη όλων , πάνω του υπήρχαν δύο από τους καλλίτερους δέκτες εκείνης της εποχής , ο 
ένας ήταν ένας εγγλέζικος στρατιωτικός και ο άλλος ήταν ο περίφηµος δέκτης της Heathkit , Mohawk . 

Το περιβάλλον ήταν αρκετά φιλικό και γρήγορα µε τράβηξε κοντά του , οι επισκέψεις µου γίνονταν όλο και πιο 
συχνές , ώσπου αποφάσισα να κάνω αίτηση εγγραφής και σε λίγο διάστηµα έγινα τακτικό µέλος . Από την ΕΕΕΡ 
πήρα και την άδειά µου , µετά από ένα χρόνο περίπου . 

Αυτό που µου έκανε εντύπωση , ήταν ότι όταν 
εγγράφετο κάποιος , του έδιναν αµέσως ένα 
χαρακτηριστικό ακροατού , όπου τα πρώτα γράµµατα 
ήταν SW , Εγώ είχα τότε το χαρακτηριστικό SW1MF . 

Η   Ε.Ε.Ε.Ρ.  ιδρύθηκε µε την υπ’ αριθµ. 8969/68 
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είχε τότε και την 
έγκριση του Αρχηγείου Ενόπλων ∆υνάµεων προκ. 
24/67 . 

Πρόεδρός της ήταν ο Κωνσταντίνος Ψιλογιάννης , 
SV1DB και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κοντσές , SV1DA . 
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Ο Ψιλογιάννης , ένας άνθρωπος πάντα ευγενής και καλοντυµένος , ήταν 
φιλικός  και θερµός µε όλους και από ότι διαπίστωσα αργότερα είχε βάλει 
σαν στόχο της ζωής του να κάνει ευρύτερα γνωστό τον 
ραδιοερασιτεχνισµό σε όλη την Ελλάδα και συγχρόνως να προωθήσει µε 
κάθε µέσον που διέθετε , το θέµα των αδειών , που είχαν τότε 
βαλτώσει . Βέβαια σε αυτό ίσως να τον ώθησε και ένας επί πλέον λόγος , 
η οδυνηρή εµπειρία του από την ΕΕΡ που τον είχε διαγράψει από τα µέλη 
της . 

Γεγονός πάντως είναι ότι ενώ ο ίδιος είχε άδεια δεν σταµάτησε 
εκεί , όπως έκαναν όλοι οι προηγούµενοι αδειούχοι , αλλά αυτήν 
την άδεια προσπάθησε να την µοιραστεί και µε πολλούς άλλους .   

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε έναν αγώνα , εφαρµόζοντας κάθε αρχή του mar-
keting , όχι µόνο για να προωθηθούν νέες άδειες αλλά και να κάνει το 
χόµπι γνωστό σε όλο τον κόσµο και προκειµένου να το επιτύχει αυτό δεν 
έχανε ευκαιρία µε το να κάνει δηµοσιεύσεις σε κάθε ειδικό περιοδικό της 
εποχής , µε ειδήσεις , ειδικά άρθρα και κατασκευές .   

Πίστευε ότι ο ραδιοερασιτέχνης πρέπει να είναι ευπρεπής και στην 
συµπεριφορά και στην εµφάνιση , γι’αυτό και σε κάθε δηµόσια παρουσία 
προτιµούσε να είναι όλοι καλοντυµένοι , κυρίως φορώντας πουκάµισο 
και γραβάτα , κάτι που άλλωστε ήταν συνηθισµένο εκείνη την εποχή . 
Βέβαια κάποιοι ενοχλήθηκαν (γιατί άραγε;) και τον κατηγόρησαν 
γι’αυτό . 

Προσπαθούσε µε κάθε ευκαιρία να τονίζει δηµόσια την παρουσία της 
ΕΕΕΡ ,γι’αυτό και στα πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς της έκανε ακόµη και 
κατάθεση στεφάνου στο µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτου στην Πλατεία 
Συντάγµατος .  

Κατηγορήθηκε και γι’αυτό , αλλά βέβαια πού να καταλάβουν κάποιοι τότε 
ότι όλα αυτά γίνονταν µέσα στα πλαίσια µιας γενικότερης στρατηγικής 
που ακολουθούσε για να κάνει γνωστή την ύπαρξη της ΕΕΕΡ , γι’αυτό το 
λόγο είχε τυπώσει πάνω στην Ελληνική Σηµαία που χρησιµοποιούσε η 
Ένωση και το SV µαζί µε το «Εθνική Ένωση Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών» . 

 

Τον Ιανουάριο του 1973 εκδίδει 
βιβλίο µε τίτλο «Ο Οδηγός του 
Ραδιοερασιτέχνου» ,το οποίο 
περιείχε κώδικες , prefix , και ότι 
άλλο χρειαζόταν ο 
ραδιοερασιτέχνης για να κάνει 
ένα σωστό QSO . 

 

 

 

Εκεί όµως που έγινε ευρύτερα γνωστός ο 
ραδιοερασιτεχνισµός στην Ελλάδα , ήταν 
όταν η ΕΕΕΡ συµµετείχε µε δικό της 
περίπτερο στην έκθεση «Ήλεκτρον 70» που 
έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο από 14 έως 22 
Νοεµβρίου 1970 και επανελήφθη δύο 
χρόνια αργότερα µε µεγάλη επιτυχία στην 
έκθεση «Ήλεκτρον 72» . 
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Αν δει κάποιος την αντίστοιχη δηµοσίευση 
στο περιοδικό Τεχνική Εκλογή , τον 
∆εκέµβριο του 1970 , θα παρατηρήσει ότι 
στην σελίδα αυτή αναφέρονται τα 
τελευταία νέα της ΕΕΕΡ , οι νέοι αδειούχοι , 
η συµµετοχή της στην έκθεση του 
Ζαππείου καθώς και µια απλή κατασκευή 
του γράφοντος . 

Αν προσέξατε , τότε ήµουν ακροατής 
ακόµη µε SWL χαρακτηριστικό SW1MF , και 
σκέφτοµαι , πόσο προφητικός πρέπει να 
ήταν ο Ψιλογιάννης , ώστε να 
χρησιµοποιεί από τότε το SW , κάτι που 
εµφανίστηκε 36 χρόνια αργότερα . 

Στο Ζάππειο η ΕΕΕΡ είχε δικό της περίπτερο 
που βρισκόταν λίγο πριν το τέλος της 
έκθεσης και στο οποίο επιδεικνύετο τι ήταν 
ο ραδιοερασιτεχνισµός , πώς γίνονταν τα 
QSO και τι µηχανήµατα χρησιµοποιούνται . 
Έτσι αναγκαστικά όσοι επισκέπτονταν την 
έκθεση περνούσαν µπροστά από το 
περίπτερο και ήσαν πάρα πολλοί αυτοί που 
έδειχναν πραγµατικό ενδιαφέρον , ενώ 
εµείς δεν προλαβαίναµε να µοιράζουµε 
φυλλάδια .   

Είχε φτιαχτεί ένα αντιπροσωπευτικό 
ραδιερασιτεχνικό shack στο πίσω µέρος του 
οποίου υπήρχε ένας τεράστιος παγκόσµιος 
χάρτης , πάνω στον οποίο και 
συγκεκριµένα στην πρωτεύουσα κάθε 
χώρας είχαµε τοποθετήσει ένα λαµπάκι που 
µε ειδική συνδεσµολογία αναβόσβηνε .   

 

 

Όταν λοιπόν γινόταν ένα QSO π.χ. µε την Ιαπωνία αναβόσβηναν δύο 
λαµπάκια , ένα στην Αθήνα και ένα στο Τόκυο , πράγµα που 
εντυπωσίαζε όλους τους επισκέπτες της έκθεσης που 
παρακολουθούσαν την διαδικασία αυτής της επαφής . Για κεραία τότε 
είχαµε µια cubical quad , η οποία είχε τοποθετηθεί στην στέγη του 
Ζαππείου . Πράγµα βέβαια αδιανόητο για την σηµερινή εποχή . Όλες 
αυτές οι προσπάθειες είχαν σαν αποτέλεσµα την ταχύτατη αύξηση των 
µελών της ΕΕΕΡ . Το εντευκτήριο της οδού Κάνιγγος αποδείχτηκε 
πολύ µικρό για να χωρέσει τα εκατοντάδες µέλη της .  

Έτσι η ΕΕΕΡ µεταφέρθηκε σε νέα µεγαλύτερα γραφεία στην οδό 
Σωκράτους 79 και το τηλέφωνο αυτής : 548690 . 
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Από την αρχή της ιδρύσεώς της η ΕΕΕΡ είχε σαν κύριο στόχο την προώθηση 
και την έκδοση νέων αδειών , κάτι που πραγµατοποιόταν µε ταχύτατους 
ρυθµούς . ∆εν χρειαζόταν πλέον κανείς να είχε µέσον για να πάρει άδεια , 
αρκούσε µια απλή διαδικασία εξετάσεων , η συµπλήρωση κάποιων ειδικών 
εντύπων και η άδεια έβγαινε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα . Αυτό που 
ισχύει σήµερα , ο Ψιλογιάννης το είχε καταφέρει πριν 37 χρόνια και 
χωρίς  ακόµη να έχει ψηφιστεί ο αντίστοιχος νόµος .  

Η ταχυδροµική θυρίδα της , P.O.BOX 1442 , είχε γίνει πλέον διεθνώς 
γνωστή . 

Παράλληλα η ΕΕΕΡ δηµιουργεί και τυπώνει για πρώτη φορά µια πληθώρα 
ραδιοερασιτεχνικών διπλωµάτων όπως τα : ACROPOLIS AWARD , EUROPE 
SSB DIPLOMA , EUROPE AM DIPLOMA , EUROPE CW DIPLOMA , καθώς και 
το EUROPE SWL DIPLOMA  για τους ακροατές , όπως και το περίφηµο  SZ0 
AWARD 1821-1971 , αναµνηστικό για τα 150 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821 .Στις 13 µε 16 Οκτωβρίου 1972 , γίνεται µια πρώτη δοκιµαστική 
dxpedition στον Άθω , µόνο µε τον Άρη Γερµάνη-SV1GA και µε 
χαρακτηριστικό SY1MA . Όλα τα ραδιοερασιτεχνικά περιοδικά ανακοινώνουν 

το γεγονός και το Γερµανικό περιοδικό 
QRV το παρουσιάζει στο εξώφυλλό 
του . 

Μετά από ένα χρόνο και µε την 
εµπειρία της πρώτης dxpedition 
πραγµατοποιείται µία νέα , αλλά 
οργανωµένη αυτήν την φορά και µε 
µεγάλη συµµετοχή , dxpedition στον 
Άθω (5-9report τεύχος 54) . 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες , είχαν 
σαν αποτέλεσµα η ΕΕΕΡ να γίνει 
ευρύτερα γνωστή στο εξωτερικό και 
ήσαν αρκετοί οι ξένοι 
ραδιοερασιτέχνες που την 
επισκέπτονταν συχνά , µεταξύ των 
οποίων και ο γνωστός Norman Joly - 
G3FNJ , o DL1CU , εκδότης τότε του 
Γερµανικού περιοδικού QRV , και 
άλλοι .  

Στην φωτογραφία 1 , εικονίζεται ο DL1CU µαζί µε τον SV1DB 
µπροστά στο QSL bureau της ΕΕΕΡ . 

Στην φωτογραφία  2 , εικονίζονται από αριστερά οι : Κ. 
Γρανιτσιώτης-SV1GO , Α. Γερµάνης-SV1GA , Felix-DL1CU  και Κ. 
Ψιλογιάννης-SV1DB , οι οποίοι επιδεικνύουν ένα χειροποίητο πιάτο µε το 
έµβληµα της ΕΕΕΡ , το οποίο είχε κατασκευάσει σχεδιάσει και ζωγραφίσει 
στο χέρι ο SV1GO (φωτογραφία  3) . 

∆υστυχώς ελάχιστα από αυτά τα πιάτα , ίσως λιγότερα από 5 , 
σώζονται µέχρι σήµερα . Το δικό µου πάντως , µετά από 35 χρόνια 
διατηρείται άψογο . 

Αυτή η ξαφνική προβολή όµως της ΕΕΕΡ , 
η έντονη παρουσία και δραστηριότητά 
της , η γρήγορη έκδοση των αδειών 
καθώς και η πληθώρα των µελών της , 
ενόχλησε το τότε προεδρείο της ΕΕΡ και 
ιδιαίτερα τον πρόεδρό της Γ. Γεράρδο-
SV1AG , ο οποίος όσο περνούσε ο καιρός 
τόσο και περισσότερο ενοχλείτο από τον 
Ψιλογιάννη , σε σηµείο µάλιστα που να βάλει σαν στόχο στην ζωή του την 
εξάλειψή του και µε κάθε αφορµή εύρισκε ευκαιρία να τον κατηγορεί . 
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Η κατάσταση αυτή είχε σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία κακόβουλων 
κουτσοµπολιών που έφταναν ακόµη και κατά της προσωπικής ζωής 
του Ψιλογιάννη . Ευτυχώς όµως αυτά , εκτός από ελάχιστους , τους 
υπόλοιπους δεν τους άγγιζαν και στην ουσία έµεναν µόνο σε επίπεδο 
προέδρων . 

Όλοι οι υπόλοιποι αδειούχοι και παρόλο το ψυχροπολεµικό κλίµα που 
είχε δηµιουργηθεί από αυτήν την κατάσταση εκείνη την εποχή , 
διατηρούσαµε άριστες φιλικές σχέσεις , ανεξάρτητα από την ένωση 
που ήταν γραµµένος ο καθένας µας . Απόδειξη τα ζεστά λόγια που 
ανταλλάξαµε µε τον SV1AA , Γ. Ζαρίφη , σε ένα από τα QSO που είχα 
µαζί του , όπως άλλωστε φαίνεται από την QSL κάρτα του . 

Την περίοδο εκείνη ήµουν αντιπρόεδρος της ΕΕΕΡ και είχα αναλάβει 
να πηγαίνω στην ΕΕΡ τις QSL που έρχονταν σε εµάς και ανήκαν στην 
ΕΕΡ , ενώ από εκεί παραλάµβανα τις αντίστοιχες δικές µας . 

Έτσι κάθε Τετάρτη επισκεπτόµουν την ΕΕΡ και έµενα αρκετή ώρα εκεί 
συζητώντας διάφορα θέµατα . Αυτό είχε σαν συνέπεια την δηµιουργία 
µιας φιλικής σχέσης ανάµεσα σε µένα και στον Γιώργο Γεράρδο η 
οποία συνεχιζόταν και πολλές άλλες ώρες την εβδοµάδα στο 
Εργαστήριό του . Όποτε µάλιστα µε έβλεπε µου έλεγε αστειευόµενος 
«Τι κάνει ο πρόεδρός σας;»  

Έτσι σιγά-σιγά µε τον καιρό έγινα ο µοναδικός µυστικός κρίκος 
ανάµεσα στους δύο προέδρους χωρίς όµως ποτέ να προδώσω την 
εµπιστοσύνη τους και χωρίς ποτέ να µεταφέρω τις µύχιες σκέψεις που 
µου εκµυστηρευόταν ο ένας για τον άλλον . 

Λίγο καιρό πριν από την κατάθεση του Ν.∆. 1244/72 , µια αντιπροσωπεία της ΕΕΕΡ επισκέφτηκε τον τότε Υπουργό 
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ορέστη Γιάκα για να συζητήσει λεπτοµέρειες για το επίµαχο Νοµοθετικό 
∆ιάταγµα . Στην συνάντηση αυτή παρευρέθησαν οι : Κ. Ψιλογιάννης-SV1DB , Α. Νοµικός-SV1GK , Κ. Χατζηµαλής-
SV1HR  και  Κ. Γρανιτσιώτης-SV1GO . 

Ενηµερώσαµε τον Υπουργό όσο καλλίτερα µπορούσαµε 
και του µεταφέραµε τις απόψεις µας για τον νέο Νόµο 
που ετοιµαζόταν . 

Η συνάντηση διεξήχθη σε ένα µάλλον ευχάριστο 
κλίµα , µε τον Υπουργό να ζητάει συχνά να µάθει 
λεπτοµέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής ενός QSO . 

Όταν µετά από µια περίπου ώρα τέλειωσε η 
συνάντηση , φύγαµε ικανοποιηµένοι πιστεύοντας ότι ο Νόµος που ετοιµαζόταν θα ήταν πλήρης και θα έλυνε 
πλέον τα προβλήµατα που δηµιουργούντο από την µη ύπαρξή του . 

Όταν όµως στις 16 Οκτωβρίου 1972 , δηµοσιεύθηκε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1244 , είδαµε µε έκπληξη να έχει 
προστεθεί στο άρθρο 4 µία παράγραφος που έµελε να γίνει το αγκάθι για την έκδοση αδειών . 

Προφανώς ο Γ. Γεράρδος είχε βάλει το χεράκι του . 

Προκειµένου να ισχυροποιήσει την ύπαρξη της 
ΕΕΡ και παράλληλα να χτυπήσει την «Ένωση του 
Ψιλογιάννη» ,αλλά και όποια άλλη ένωση ήθελε 
να σηκώσει κεφάλι , πρόσθεσε αυτήν την 
παράγραφο , που στην ουσία σήµαινε 
«∆ιαγραφείτε από όποια Ένωση ανήκετε και 
ελάτε να γραφτείτε στην ΕΕΡ ειδάλλως άδεια δεν 
έχει» .   

Ο Νόµος όµως για 4 περίπου χρόνια θα έµενε ανενεργός , γιατί χρειαζόταν τότε κάποια Βασιλικά ∆ιατάγµατα για 
να µπορεί να τεθεί σε ισχύ , έτσι λοιπόν σε όλη την διάρκεια αυτού του διαστήµατος τα πράγµατα παρέµεναν όπως 
είχαν , χωρίς όµως και να µπορούν να εκδοθούν νέες άδειες .  

Γεγονός είναι πάντως ότι , οι τρεις ενώσεις που ήδη είχαν δηµιουργηθεί τότε , είχαν ισχυροποιήσει την παρουσία 
τους και οι αδειούχοι είχαν πλέον αποκτήσει την έξωθεν καλή µαρτυρία , γι’αυτό και όταν δηµιουργήθηκαν τα 
γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973 , δεν ανεκλήθη καµία άδεια .   
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ΠΕΙΡΑΪΚΗ   ΕΝΩΣΗ   ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

Το 1973 είχαν δηµιουργηθεί ήδη τρεις ενώσεις , η ΕΕΡ , η ΕΕΕΡ , και η 
ΕΡΒΕ . Το Ν.∆. 1244/72 είχε µεν ψηφισθεί , αλλά στην ουσία ήταν 
ανενεργό . Το ψυχροπολεµικό κλίµα µεταξύ των δύο προέδρων καλά 
κρατούσε . Έτσι λοιπόν κάποιοι αδειούχοι και από τις δύο ενώσεις της 
Αθήνας σκέφτηκαν να δηµιουργήσουν έναν νέο σύλλογο στο Πειραιά . 

Η αρχική σκέψη ήταν µήπως µε την δηµιουργία αυτού του νέου 
συλλόγου αµβλυνθούν κάπως οι αντιθέσεις που υπήρχαν και 
συγχρόνως καταφέρουν να ενωθούν όλοι µαζί , ακόµη και άλλοι 
σύλλογοι που ενδεχοµένως θα δηµιουργούντο , σε µία οµοσπονδία η 
οποία θα είχε µεγαλύτερο κύρος και ισχύ .    Παράλληλα όµως δεν 
θέλαµε να φανεί ότι η κίνησή µας αυτή ήταν διασπαστική . 

Έτσι σε µια συνάντηση που είχαµε τα ιδρυτικά µέλη της Π.Ε.Ρ. 
αποφασίσαµε να µη προχωρήσουµε στην δηµιουργία νέας ένωσης εάν 
δεν παίρναµε πρώτα την έγκριση και των δύο προέδρων των ενώσεων 
που ανήκαµε .Ανέλαβα λοιπόν προσωπικά να ανακοινώσω αυτήν την 
ιδέα , κυρίως λόγω των στενών σχέσεων που διατηρούσα και µε τους 
δύο . Με µεγάλη µου έκπληξη διαπίστωσα ότι όχι µόνο δέχτηκαν 
ευχάριστα την πρότασή µας αλλά µας παρότρυναν κιόλας να 
βιαστούµε . Ιδιαίτερα ο Γ. Γεράρδος , ο οποίος όποτε συναντιόµαστε 
µου έλεγε «Πες στον ∆ικηγόρο σας να µην καθυστερεί» . 

Έτσι λοιπόν στα τέλη του 1973 καταφέραµε να εγκριθεί η ίδρυση της 
Π.Ε.Ρ. µε την υπ’ αριθµ. 427/73 απόφαση 

του Πρωτοδικείου Πειραιά . Τα πρώτο ∆.Σ. ήταν : Πρόεδρος  Ντίνος Νοµικός-SV1GK , 
Aντιπρόεδρος  Θεόδωρος Αστυφίδης-SV1HK , Γεν. Γραµµατέας  Κώστας Χατζηµαλής-
SV1HR , Ταµίας  Κώστας Γρανιτσιώτης-SV1GO και µέλη οι Θανάσης Ταλαβέρος 
(αργότερα SV1JO) και Ουρανία Αστυφίδου (αργότερα SV3GLS) . 

Αρχίσαµε λοιπόν σιγά-σιγά να συγκεντρώνουµε τον εξοπλισµό που θα χρειαζόµασταν , 
γραφεία , πάγκους , καρέκλες , από γνωστούς και φίλους και είµαστε πλέον έτοιµοι να 
νοικιάσουµε τα γραφεία που θα στεγαζόµαστε και τα οποία βρίσκονταν στο κέντρο του 
Πειραιά . Μόνο που έπρεπε να περιµένουµε λίγο για να αδειάσουν και να µας τα 
παραδώσουν . 

∆υστυχώς όµως , ένα απρόβλεπτο αλλά σηµαντικότατο για την Χώρα µας γεγονός µας 
άλλαξε τα σχέδια . ∆ηµιουργήθηκε το Κυπριακό και έγινε η επιστράτευση του 1974 . 
Έτσι τα σχέδιά µας αναβλήθηκαν . Μια περιγραφή της τότε κατάστασης δίνει ο SV1HK 
στο 5-9report , τεύχος 51 . Μετά το τέλος της επιστράτευσης η κατάσταση είχε αλλάξει 
για πολλούς από εµάς . Ο SV1HK αναγκάστηκε να ταξιδέψει στο Εµπορικό Ναυτικό σαν 
ασυρµατιστής (First Radio Officer), το ίδιο και ο SV1GO , ταξίδεψε σαν µηχανικός . ο 
γράφων παρέµεινε στον στρατό µε παρατεταµένη θητεία για 32 µήνες .  

Έτσι ο Θανάσης Ταλαβέρος  , που εκείνη την περίοδο ήταν σπουδαστής ραδιοτηλεγραφητής παρέµεινε µόνος του 
και φυσικά ήταν αδύνατο να αναλάβει χωρίς βοήθεια την οργάνωση και διαχείριση µιας ένωσης . Συµµετείχε όµως 
αργότερα , το έτος 1976 , µε επιτυχία στις πρώτες εξετάσεις που δόθηκαν , µετά την δηµοσίευση του Ν.∆. 
1244/72 , και απέκτησε την άδειά του µε χαρακτηριστικό SV1JO . Εκ των συνθηκών λοιπόν ήταν αδύνατον 
πλέον να ασχοληθούµε µε την ένωση του Πειραιά και όταν αργότερα είχαµε την δυνατότητα αλλά και τον χρόνο  , 
δηµοσιεύθηκαν   οι διατάξεις εκείνες που ενεργοποιούσαν το Ν.∆. 1244/72 . 

ΤΟ   ΤΕΛΟΣ   ΤΗΣ   Ε.Ε.Ε.Ρ.ΤΟ   ΤΕΛΟΣ   ΤΗΣ   Ε.Ε.Ε.Ρ.ΤΟ   ΤΕΛΟΣ   ΤΗΣ   Ε.Ε.Ε.Ρ.   
Τον Απρίλιο του 1976 δηµοσιεύεται το Προεδρικό ∆ιάταγµα 271 που ενεργοποιούσε τον Νόµο 1244/72 και 
καθόριζε πλέον τις λεπτοµέρειες και τις διαδικασίες που απαιτούντο για την απόκτηση µιας νέας άδειας , καθώς και 
την ανανέωση µιας παλαιάς . Σε όλες τις περιπτώσεις , χρειαζόταν απαραίτητα , ο ραδιοερασιτέχνης να ήταν µέλος 
συλλόγου που να ανήκε σε πρωτοβάθµια ένωση διεθνώς αναγνωρισµένη και αυτή ήταν µόνο η ΕΕΡ . Ειδικά για 
την ανανέωση των αδειών που είχαν ήδη εκδοθεί , απαιτούσε επί πλέον φωτογραφία του shack καθώς και 
βεβαίωση από διεθνώς αναγνωρισµένη ένωση , ότι υπάρχει  αποδεδειγµένη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα καθ’ 
όλον το χρονικόν διάστηµα από της εκδόσεως της προσωρινής άδειας µέχρι της δηµοσιεύσεως του Ν.∆. 1244/72 , 
προσκοµίζοντας φυσικά το logbook του σταθµού . Ακόµη και για την απόκτηση πτυχίου οιασδήποτε κατηγορίας 
απαιτείτο πιστοποιητικό ραδιοερασιτεχνικής ενώσεως διεθνώς αναγνωρισµένης .  
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Αυτό λοιπόν το πιστοποιητικό απετέλεσε και το κύκνειο άσµα της ΕΕΕΡ . Ο καθένας προκειµένου να διατηρήσει 
την άδειά του , που µετά από µεγάλη αναµονή αλλά και πολύ κόπο είχε αποκτήσει , αναγκάστηκε , αν δεν ήταν 
µέλος , να γραφτεί στην ΕΕΡ . Οι αιτήσεις των µελών της ΕΕΕΡ για παραίτηση έπεφταν βροχή και η διατύπωση σε 
όλες σχεδόν ίδια :«Παρακαλώ να δεχτείτε την παραίτησή µου από µέλος της Ενώσεώς σας για προσωπικούς 
λόγους» . Έτσι , σιγά-σιγά , όλοι σχεδόν οι αδειούχοι γραφτήκαµε αναγκαστικά στην ΕΕΡ και του γράφοντος 
συµπεριλαµβανοµένου . Όσοι δεν γράφτηκαν ήσαν ή ανηµέρωτοι ή έλειπαν στο εξωτερικό . Μόνο ένας δεν 
θέλησε να γραφτεί στην ΕΕΡ , ο Κ. Ψιλογιάννης – SV1DB , ο οποίος και δεν ανανέωσε ποτέ την άδειά 
του , µε αποτέλεσµα µετά από λίγα χρόνια να του ανακληθεί , όπως άλλωστε αναφέρεται και στο βιβλίο του 
Κώστα Παναγόπουλου-SV1AIA , στην συνάντηση που είχε µε τον SV1DB στις 3/2/1994 . Προφανώς δεν θα 
επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του να κάνει αίτηση στον Γ. Γεράρδο που τον πολέµησε τόσο πολύ . Η ΕΕΕΡ 
δεν είχε πλέον λόγο ύπαρξης και σε λίγο χρονικό διάστηµα έκλεισε τα γραφεία της . 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η ΕΕΕΡ διαπέρασε σαν κοµήτης τον ραδιοερασιτεχνικό ουρανό και εµφανίστηκε σε µια περίοδο όπου οι 
ραδιοερασιτέχνες είχαν αρχίσει πλέον να πιέζουν φορτικά για απόκτηση άδειας  και ενώ η ΕΕΡ ανθίστατο ή 
απέφευγε να τις προωθήσει , η ΕΕΕΡ µε την παρουσία της άνοιγε τον δρόµο για δηµιουργία και απόκτηση νέων 
αδειών στην Ελλάδα . 

Πάντως , αν µελετήσει κάποιος µε προσοχή τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την περίοδο , δικαιολογηµένα θα 
του γεννηθούν κάποια πολύ βασικά ερωτήµατα . 

Τι ήταν αυτό που έκανε την ΕΕΡ να µπορεί να δίνει άδειες µετά την εµφάνιση της ΕΕΕΡ , ενώ πριν έλεγε 
ότι δεν µπορούσε ; Μήπως µπορούσε και από πριν να τις δώσει , αλλά δεν το έκανε ;  

Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο , η τότε ηγεσία της φέρει τεράστια ευθύνη και είναι υπόλογη για τις 
περιπέτειες που προκάλεσε σε πολλούς συναδέλφους και στο χόµπι . 

Μήπως τελικά όλη αυτή η λυσσαλέα αντίδραση κατά του Ψιλογιάννη ήταν µόνο για να παραµείνει 
κλειστό το club των ολίγων και προνοµιούχων ;  

Εκείνη την περίοδο , προκειµένου να αµαυρώσουν την εικόνα του Ψιλογιάννη , κυκλοφόρησαν πολλές υπερβολές 
αλλά και κακόβουλα   κουτσοµπολιά , ακόµη και κατά της προσωπικής του ζωής . Ένα από αυτά ήταν ότι είχε 
µεγάλες γνωριµίες µε την χούντα των Συνταγµαταρχών .Μα αν είχε αυτές τις γνωριµίες που διέδιδαν 
κάποιοι , δεν θα είχε φτιάξει τον Νόµο 1244/72 στα µέτρα του ;  

Μήπως κάποιοι άλλοι , που είχαν τελικά την δύναµη να αλλάξουν τελευταία στιγµή τον Νόµο , είχαν 
µεγαλύτερες γνωριµίες από αυτόν και αντί να τις χρησιµοποιήσουν προς όφελος των Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών τις χρησιµοποίησαν για να χτυπήσουν τον Ψιλογιάννη ;   

Όλα αυτά όµως δεν πετύχαιναν τίποτε άλλο από το να ρίχνουν το επίπεδο αυτών που τα κυκλοφορούσαν . 

Άλλωστε , κανέναν µας δεν ενδιαφέρει η προσωπική ζωή του καθενός , αλλά µόνον η προσφορά του 
στον ραδιοερασιτεχνισµό και ο Κ. Ψιλογιάννης – SV1DB , προσέφερε πολλά περισσότερα από 
οποιονδήποτε άλλον . Σήµερα , µετά από 37 χρόνια , πολλά έχουν ξεχαστεί αλλά και πολλά έχουν αλλάξει. 

Τα πράγµατα είναι πλέον στον σωστό τους δρόµο και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τον ραδιοερασιτεχνισµό 
µπορεί εύκολα , αλλά κυρίως νόµιµα να αποκτήσει ότι θέλει , από άδεια µέχρι µηχανήµατα .  

Κλείνοντας αυτήν την µικρή ιστορική αναφορά , εύχοµαι όλα αυτά που έγραψα και που δεν σας κρύβω ότι 
σηµάδεψαν την ζωή µου , αλλά και την πορεία του Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού , να ήταν ένα QSO µνήµης για 
τον «DX» πια σταθµό SV1DB , ο οποίος έµεινε βαθειά χαραγµένος στο logbook της καρδιάς και της ψυχής ΟΛΩΝ 
ΜΑΣ . 

Πολλά 73 , 

Ντίνος Νοµικός – SV1GK 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Για την παραπάνω ιστορική αναφορά χρησιµοποιήθηκαν οι εξής πηγές : 

1ο  Το προσωπικό αρχείο του SV1GK (έγγραφα , έντυπα , σηµειώσεις , φωτογραφίες) . 

2ο  Περιοδικό Ηλεκτρονικά Νέα , έτη 1965 , 1966 , 1967 .   

3ο  Περιοδικό Τεχνική Εκλογή , ∆εκέµβριος 1970 . 

4ο  Το βιβλίο «Από την αναµονή προς την αναγνώριση» του Κώστα Παναγόπουλου-SV1AIA. 

5ο  Το βιβλίο « Ραδιοερασιτέχνες της Ελλάδας» των: Norman Joly – G3FNJ και Πολύκαρπου Ψωµιάδη – N2DOE .  
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 111ουουου   HAMFEST HAMFEST HAMFEST ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ   
 

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν. Ηµαθίας διοργανώνει στις 13 Μαΐου 2007 και ώρα 08:00 το 1ο 
ΗAMFEST στη Βέροια, στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισµού στο 1ο χλµ. της επαρχιακής 

οδού Βέροιας – Θεσσαλονίκης. 

Ακριβές σηµείο διεξαγωγής του HAMFEST: Μακροχώρι  - ∆ήµου Αποστόλου Παύλου, 200m. πριν τη 
γέφυρα της τάφρου 66. Locator KN10DN. 

Συχνότητες επικοινωνίας για την διευκόλυνση των επισκεπτών: [ R0b  145.612,5 (-600) T.88,5 ] ,  
[ RU97 439.325 (-7.600) T.88,5 ]  ,  και Simplex 144.850. 

Τηλέφωνα για πληροφορίες SV2BLF (Φώτης 6974619620) , SV2LLJ (Ιωάννης 6978990809) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαβάστε στο επόµενο τεύχος του  5-9 Report … 

 

 

Ο SV8CS Σπύρος θυµάται τα παλιά και αφηγήται την 
ραδιοερασιτεχνική του διαδροµή πού ξεκινά από την 

σκοτεινή εποχή των στρατοδικείων και τα πρώτα δύσκολα 
βήµατα του ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού και φτάνει 

µέχρι τα… σηµερινά. 

 

 

 
Άλλο ένα άρθρο της σειράς των ραδιοερασιτεχνικών πορτρέτων «Γνωρίστε µας» πού θα 

συζητηθεί ! 
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Ο σκύλος της την έσωσε από πνιγµό  
Από βέβαιο πνιγµό γλύτωσε µια 45χρονη κοσµηµατοπώλης, όταν ένα κοµµάτι 
µήλου στάθηκε στο λαιµό της και η γυναίκα άρχισε να πνίγεται...Για καλή της 
τύχη όµως ο σκύλος της που ήταν ο µόνος που βρισκόταν κοντά της όταν της 
συνέβη το περιστατικό, όρµησε στη γυναίκα, πήδηξε στο στήθος της µε δύναµη 
και την έριξε κάτω, µε συνέπεια το κοµµάτι του φρούτου να φύγει από το λαιµό 
της. Στη συνέχεια άρχισε να της γλύφει το πρόσωπο για να µην λιποθυµήσει. 
 Η Πάρκχερστ, που ζει στην πόλη Κάλβερτ δήλωσε ότι ο Τόµπι δεν έπαιζε αλλά 
προσπάθησε να εφαρµόσει τη δική του εκδοχή της µεθόδου διάσωσης Heimlich. 
Πρόκειται για µέθοδο διάσωσης από πνιγµό µε ξένο σώµα κατά την κατάποση, 
που πήρε το όνοµά της από το δόκτορα Henri Heimlich που το 1974 εφάρµοσε 
τη µέθοδο αυτή που απελευθερώνει τις αναπνευστικές οδούς µε την έντονη 
πίεση στην κοιλιακή χώρα. "Το επόµενο πράγµα που ξέρω είναι ότι ο Τόµπι 
σηκώθηκε στα πίσω του πόδια και ανέβασε τα µπροστινά του πόδια στους ώµους 
µου. Με έριξε κάτω µε την πλάτη κι άρχισε να πηδά µε δύναµη ρυθµικά πάνω 
στο στήθος µου", είπε η διασωθείσα. Τώρα η 45χρονη κοσµηµατοπώλης 
αναρρώνει από τον πνιγµό αλλά και από τους µώλωπες που προκάλεσε ο Τόµπι στο στήθος της και στο στοµάχι της.  

 
Έκκληση για το τραυµατισµένο πάντα!  

 
Μετά από µια άγρια µάχη ανάµεσα σε πάντα της περιοχής Shaanxi στη βόρεια Κορέα, ένα σοβαρά τραυµατισµένο θηλυκό πάντα, 
2-3 χρονών, το οποίο ονόµασαν "Niu Niu" µεταφέρθηκε σε ένα καταφύγιο για ζώα όπου και του χορηγήθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες. ∆υστυχώς όµως παρά τις προσπάθειες των υπευθύνων του κέντρου, το ζώο έχασε το µεγαλύτερο µέρος του 
µπροστινού του ποδιού και τώρα το κέντρο κάνει έκκληση στον κόσµο για την κατασκευή ενός τεχνητού ποδιού που θα το 
βοηθήσει να ζήσει και πάλι φυσιολογικά.  

 
Θανατηφόρο δάγκωµα καβουριού  

Θανατηφόρο ήταν το δάγκωµα καβουριού, για έναν ηλικιωµένο άνδρα, καθώς ετοίµαζε το δείπνο του. Όσο κι αν ακούγεται 
περίεργο ο 83χρονος Ταν Μπουν Χοκ, προσβλήθηκε από µια πολύ σπάνια µόλυνση από το βακτήριο µε όνοµα Vibrio που 
βρίσκεται στα θαλασσινά και κατατρώγει τη σάρκα. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στη Σιγκαπούρη, ο κύριος  Χοκ µόλις τον 
δάγκωσε το καβούρι ξέπλυνε τη µικρή πληγή και έβαλε επίδεσµο. Μετά απο µερικές ώρες µεταφέρθηκε στα επείγοντα 
περιστατικά του Πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου µε συµπτώµατα εµετού και διάρροιας. Οι γιατροί σε µια προσπάθεια να 
αποτρέψουν την εξάπλωση του βακτηρίου σε όλου του το σώµα ακρωτηρίασαν το χέρι του 83χρονου, όµως ήταν ήδη πολύ 
αργά.  Σύµφωνα µε τους γιατρούς, το βακτήριο Vibrio είναι ουσιαστικά θανατηφόρο, αλλά σπάνια προσβάλλει τους ανθρώπους. 
Εκτός από τα καβούρια µπορεί να εντοπισθεί και σε άλλα θαλασσινά ακόµα και σε ψάρια και γαρίδες και καταστρέφεται µε το 
µαγείρεµα, οπότε τα µαγειρεµένα θαλασσινά είναι ασφαλή προς κατανάλωση. Ενώ τέλος συστήνουν σε άτοµα που 
προετοιµάζουν φαγητά µε καβούρια, να χρησιµοποιούν λαβίδες ή γάντια, να πλένουν πολύ καλά τις δαγκάνες και στη συνεχεία 
να τις µαγειρεύουν.  

 
Το κλάµα του σκότωσε 443 κοτόπουλα!  

Παράξενα διαδοχικά γεγονότα συνέδεσε ένα δικαστήριο στην ανατολική Κίνα για να βγάλει την απόφαση ότι το δυνατό κλάµα 
ενός τετράχρονου αγοριού ήταν η αιτία θανάτου για 443 κοτόπουλα που ποδοπατήθηκαν καθώς κυριεύθηκαν από φόβο.  Όλα 
άρχισαν όταν το αγόρι πήγε το καλοκαίρι σε ένα σπίτι σε αγροτική περιοχή της ανατολικής επαρχίας Τζιανγκσού µαζί µε τον 
πατέρα του που παρέδιδε φιάλες υγραερίου οπού ξαφνικά ο µικρός άρχισε να κλαίει πολύ δυνατά επειδή φοβήθηκε από ένα 
σκύλο που γάβγιζε.  Το περιστατικό επιβεβαίωσαν τρεις χωρικοί που είχαν κληθεί ως µάρτυρες στην υπόθεση και έτσι το 
δικαστήριο απεφάνθη ότι το δυνατό κλάµα του αγοριού ήταν "ο µόνος απρόσµενος µη φυσιολογικός θόρυβος".  Τελικά ο 
πατέρας του αγοριού κλήθηκε να πληρώσει 1.800 γιουάν (230 δολάρια) ως αποζηµίωση στον πτηνοτρόφο.  

 
15χρονος έγινε πατέρας όταν ήταν τριών χρονών!  

Ένα γράµµα από την νοµική υπηρεσία της αυστραλιανής πολιτείας της Βικτόριας, έγινε αιτία να χάσει τον ύπνο του ο 15χρονος 
Τάϊλερ Χόλντεν και η οικογένειά του µε το οποίο του ζητούσαν να πληρώσει διατροφή στο γιο του, που γεννήθηκε στις 27 
Ιουλίου του 1994 και σήµερα είναι δώδεκα ετών.  

∆ηλαδή κατά την υπηρεσία αυτή ο 15χρονος έγινε πατέρας όταν ήταν τριών ετών! 

 Με το συγκεκριµένο γράµµα προειδοποιούσαν τον 15χρονο πως αν δεν ανταποκριθεί εντός 14 ηµερών θα ασκηθεί αγωγή σε 
βάρος του και αν αρνηθεί να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση που να πιστοποιεί ότι είναι ο πατέρας του παιδιού, τότε θα πρέπει να 
πληρώσει 550 δολάρια για να κάνει τεστ DNA και να αποδείξει το αντίθετο.  

Ευτυχώς η υπηρεσία κατάλαβε το λάθος της και όπως ανέφερε ο διευθυντής της Victorian Legal Aid ένας άπειρος δικηγόρος 
έστειλε την επιστολή σε λάθος άτοµο επειδή απλά βρήκε το όνοµά του, που ήταν συνωνυµία, στον τηλεφωνικό κατάλογο χωρίς 
να κάνει καµία περαιτέρω έρευνα!  

 

Πολλά 73 !!! 

Σκότης ∆ρόσος SV5CJN 

Sv5cjn@yahoo.com 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  303030   



Εν Λευκώ… 

Με πρωτοβουλία του SV8CYV,  µε την   χορηγία της  ΕΡΚΑ - AegeanDX Group 
(καύσιµα) και την  συµπαράσταση του SV5AZR(αεροσκάφος και πηλοτάρησµα)  
αναζητείτε στο Αιγαίο  Νήσος κατάλληλη για Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα .  
Όπως βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία που ελείφθει από Φωτογραφικό 

Αεροσκάφος της Π.Α. και µας την  δάνεισαν  οι πτήσεις είναι συνεχείς και αδιάκοπες. 
Από τη  προσπάθεια αυτή απουσιάζει ο SV8CYR  και δεν  ξέρουµε το γιατί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μην ξεχνάτε ότι στις 5 Μαϊου  αρχίζει  ο Μαραθώνιος των  6 Μέτρων κε τελειώνει στις 
5 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες  www.50mc.tk  Είναι κάτι πολύ 
ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται µε τα 6 Μέτρα αλλά και για όσους θέλουν να  

ασχοληθούν. 

Βέβαια  και πάλι  χορηγοί µε κάποιο καλλιτεχνικό  δώρο θα είναι το γνωστό δίδυµο  
το AegeanDX Group από τη Σάµο. 

 

        Ο Παρατηρητής 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

   

   

ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   

ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 

sv8cyr@mycosmos.gr 

Βασ. Τζανέλης 

Tzanellis@internet.gr 

Αθ.Μπαξεβάνης 
Baxev@ath.forthnet.gr 

 

* * * 
Επιτρέπετε η αναπαραγωγή  
και επαναδηµοσίευση των 
άρθρων ΧΩΡΙΣ  κάποια 

σχετική άδεια.  Επιβάλετε 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   Σάµος   2007              2007              Αρ.Τεύχ.  Αρ.Τεύχ.  3131  
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5-9 Report — ‘ράδιο ‘επαφή  σελ.2 
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Φτιάξτε µε 15 Ευρώ…  

                    µια κάθετη κεραία για τά 40m και… 

ύψους µόλις 6 µέτρων !!! 
Γράφει ο  

Βασίλης Τζανέλλης 

sv8cyv@operamail.com 

 

Οι κεραίες Ground Plane είναι µία παραλλαγή της κατακόρυφης ασύµµετρης κεραίας  

MARCONI . Για να δουλέψουν χρειάζονται τεχνητό έδαφος ή «αντίβαρο» όπως συνηθίζουµε να λέµε. 
Αυτό γίνεται µε την προσθήκη στην βάση τους µεγάλου αριθµού RADIALS, θεωρητικά ένα ανά τρείς 
µοίρες. Αλλά στην πράξη και σε απλές κατασκευές συνήθως αρκούν τεσσάρα RADIALS µήκους λ/4. Το 
ακριβές µήκος τους υπολογίζεται σε λ/3.9.  

Το ακτινοβολούν κατακόρυφο στοιχείο είναι µήκους επίσης λ/4. Οι κεραίες αυτές έχουν πολύ µικρή 
γωνία ακτινοβολίας και γι’ αυτό έχουν άριστα αποτελέσµατα σε επικοινωνίες µακρινών αποστάσεων, 
DX. 

Όµως άς µη γελιόµαστε από την λεπτή σιλουέτα τους. Για να λειτουργήσουν σωστά πρέπει να 
τοποθετηθούν σε ανοιχτό χώρο. 

Όταν τά RADIALS σχηµατίζουν ορθή γωνία µε το κατακόρυφο στοιχείο, είναι δηλαδή οριζόντια, η 
σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι 30-32 Ω. 

Όταν η γωνία τους γίνει 45ο, τότε η σύνθετη αντίσταση αυξάνεται περίπου στα  

50-55Ω. Οι κεραίες αυτές τροφοδοτούνται συνήθως µέσω οµοαξονικού καλωδίου 50Ω. Η ψίχα  του 
καλωδίου συνδέεται στο κατακόρυφο στοιχείο και η θωράκιση στο σηµείο πού ενώνονται τά RADIALS. 

Όµως οι θεωρίες τέλος. Περισσότερη εµβάθυνση στο θεωρητικό, στο πρακτικό, αλλά και στο ιστορικό 
µέρος των κάθετων κεραιών ελπίζω ότι θα µας κάνει σε µελλοντικό άρθρο του, ο ειδικός του 5-9 Re-
port/Ραδιοεπαφή επί των κεραιών SV1GK Ντίνος, στη σελίδα του «Περί…  Κεραιών». 

Σκοπός µου σ’αυτό το µικρό άρθρο, είναι να δώσω µε λίγα λόγια, την κατασκευή µιας κάθετης κεραίας 
µε πηνίο στο κέντρο, πού δουλεύει θαυµάσια στην µπάντα των 40 m. Πρόκειται για µια απλή 
κατασκευή πού µπορεί να ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου.  

Τά υλικά πού χρησιµοποιούνται είναι πάµφθηνα και βρίσκονται ευκολότατα.  

Η απόδοση της δε, αντέχει σε σύγκριση µε οποιαδήποτε πανάκριβη αγοραστή γυαλιστερή κατασκευή. 

Φτιάξτε τη.  Οπωσδήποτε θα περάσετε όµορφα και θα χαρείτε τά QSO πού θα σας χαρίσει! Όµως 
πρώτα απ’ όλα: 

 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ !!! 

Η ακεραιότητά του εαυτού σας εξαρτάτε από σας τους ίδιους. 

Η ασχολία µε την κατασκευή και τοποθέτηση κεραιών µπορεί να σας εκθέσει σε 
κινδύνους. Γι’ αυτό, 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ! 

∆ουλεύεται µε ηρεµία και µε σχέδιο. 

Μη τοποθετείτε κεραίες σε επικίνδυνα σηµεία όπου µπορεί να προκληθεί πτώση ατόµων ή 
υλικών. 

Μη τοποθετείτε κεραίες όταν ο καιρός είναι βροχερός. 

Μη τοποθετείτε κεραίες όταν κοντά σας περνούν ηλεκτροφόρα καλώδια.  
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Πολύ γνωστές σε όλους µας κάθετες κεραίες µε φορτίο στο κέντρο είναι αυτές πού χρησιµοποιούµε 
σχεδόν όλοι στα αυτοκίνητά µας για τά V/U µηχανήµατα. 

Η ίδια ακριβώς τεχνική θα χρησιµοποιηθεί στην κεραία πού περιγράφω παρά κάτω. 

Αγοράστε µε λίγα ευρώ από την µάντρα της περιοχής σας, µια σωλήνα αποχέτευσης, (από αυτές τις 
γκρί για να µη φαίνεται κιόλας), PVC µήκους 6 µέτρων και διαµέτρου 1 ½  της ίντσας ή 3.81 cm. 

Στερεώστε λοιπόν στο ένα άκρο της σωλήνας, (πού θα είναι και η κορυφή της κεραίας), µε µία 
λαµαρινόβιδα ένα κοµµάτι καλώδιο ηλεκτρολογικό, Νο 12,  2,5mm και µήκους 2,3 µέτρων.  

Τώρα ακριβώς µετά φτιάξτε το κεντρικό πηνίο του φορτίου. 

 Τυλίξτε πάνω στην σωλήνα PVC, 20 σπείρες την µία κολλητά στην άλλη από το ίδιο καλώδιο και 
ενώστε την µία άκρη του πηνίου µε το καλώδιο πού προηγουµένως είχατε τοποθετήσει από την 
κορυφή του σωλήνα. 

Στη συνέχεια  στην ελεύθερη δεύτερη άκρη του πηνίου  ενώστε από το ίδιο είδος καλωδίου ένα 
κοµµάτι µήκους αυτή τη φορά, 2.5 µέτρων και στερεώστε την ελεύθερη άκρη του στο κάτω µέρους του 
σωλήνα όπου θα είναι και η βάση της κεραίας. 

Εκεί θα ενωθεί το πηνίο βάσεως. Θα φτιαχτεί και αυτό από ίδιο διοµισάρι καλώδιο. 

Τυλίξτε λοιπόν στη βάση του σωλήνα έξη σπείρες, αλλά σε αραιό τύλιγµα αυτή την φορά. Αφήστε 
περίπου τρία χιλιοστά από σπείρα σε σπείρα. 

Όµως κάθε δεύτερη σπείρα θα βγάλετε δύο εκατοστά από το µονωτικό του καλωδίου και σε κείνο το 
σηµείο θα το λυγίσετε ώστε να φτιάξετε µε το γυµνό καλώδιο µία προεξοχή. Θα φτιάξετε δηλαδή 
σπείρα ανά σπείρα συνολικά τρείς προεξοχές γυµνού καλωδίου στο πηνίο βάσεως. 

Στην κάτω ελεύθερη άκρη του πηνίου βάσεως θα συνδέσετε την ψίχα από το οµοαξονικό καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

Σε εκείνο ακριβώς το σηµείο θα συνδέσετε και µία προέκταση της ψίχας του οµοαξονικού µήκους 10 
cm,, πού στην άκρη της θα στερεώσετε ένα κροκοδειλάκι το οποίο θα «δαγκώνει» στις προεξοχές του 
καλωδίου βάσεως ώστε να ρυθµίσετε το SWR της κεραίας στην µπάντα των 40 µέτρων. 

Για να ολοκληρωθεί η κατασκευή πρέπει να φτιάξουµε και τά ράντιαλς.  

Κόψτε λοιπόν  τέσσερα κοµµάτια από το ίδιο πάντα καλώδιο, µήκους το καθ’ ένα 10.2 µέτρων και 
συνδέστετα όλα µαζί µε µια χοντρή βίδα περί τά 10 εκατοστά µακριά  από τό πηνίο βάσεως. Επάνω σ’ 
αυτή την χοντρή βίδα πού ενώνει τά τέσσερα ράντιαλς θα συνδέσουµε σφιχτά τήν θωράκιση του 
οµοαξονικού καλωδίου τροφοδοσίας. Τά ράντιαλς πρέπει να απλωθούν κάτω από την κεραία ακτινωτά 
και ανά 90ο το καθ’ ένα. 

Εδώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή της κεραίας. Μη µού πείτε ότι σας δυσκόλεψα… 

Εάν υπάρχει απορία πιθανότατα το σχέδιο θα σας την λύσει. Για οτιδήποτε επί πλέον θα χαρώ να σας 
το διευκρινίσω µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 

Τέλος η κεραία πρέπει να στηριχθεί σε ύψος ενός µέτρου, από την ταράτσα ή από το έδαφος. Εάν την 
στηρίξετε σε µεταλλικό ιστό προσέξτε το πάνω µέρος του ιστού αυτού να µην ξεπερνά σε ύψος το 
σηµείο σύνδεσης των ράντιαλς. 

Η απλή αυτή κεραία θα σας χαρίσει καλά σήµατα σε όλη την Ευρώπη και σίγουρα θα αρπάξετε και 
κανένα καλό NEW ONE DX. 

Μείνετε συντονισµένοι στο 5-9 Report/Ραδιοεπαφή. 

Τον επόµενο µήνα θα σας πώ, πώς αυτή την απλή κεραία για την µπάντα τών  

40 Μέτρων  θα την επεκτείνεται και στην µπάντα των 80 Μέτρων ! 

 

Άντε και καλά  DX ! 

Ένα µεγάλο 73 από την ΣΑΜΟ ! 

de SV8CYV Bασίλης 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  333333   
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ICOM 201 ΣΕ ΥΠΕΡΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΟΣ 144-146Mhz  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
USB,LSB,CW,FM POWER 10 WATT ΑΥΤΟΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 220Volt, KAI ΠΑΡΟΧΗ 

ΓΙΑ 13,8Volt Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ DX ΣΤΑ 2m. (144.300....) 

info sv2jao@yahoo.gr   6976249673 

 

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5-9 

Report" και δώστε τους. 


