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Bureau ιδέες...
Contests ….
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

«5--9» εκδίδεται µηνιαία
Το «5
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.gr)
το αργότερο στις
10 κάθε µήνα.
• Αν θέλετε να στείλετε
κείµενο µπορείτε να το
συντάξετε σε WORD ή
απλό κείµενο και να το
στείλετε στο Ε-mail:

sv5byr@hol.gr
τουλάχιστον µια µέρα πριν
το τέλος του µήνα για να
δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.
• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή
και επαναδηµοσιευση
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Αυτό που έγινε την τελευταία φορά µε το BS7H ήταν άνευ προηγουµένου.
Είχαµε συνηθίσει µέχρι τώρα να βγαίνει ένας χαζο-Ιταλός στο 14195 και να χαλάει το pileup, ιδιαιτέρως
από σπάνιες ραδιοχώρες. Ε! λέγαµε, οι Ιταλοί είναι κάπως έτσι (οι Έλληνες πάνε πίσω… Πού να δεις αγόρι µου να
κάνει ο άλλος cq contest στα 80µ και να βγαίνουν οι Έλληνες απαθέστατοι πάνω του να στήνουν το
ψιλοκούβεντο , αδιαφορώντας πλήρως για την ύπαρξή του….), ε! είναι κι ο Νίνο (έτσι τον λένε τον Ιταλό) λίγο
ανώµαλος, τι να του εξηγήσει κάποιος τώρα, κλπ. κλπ. Στο cw τα πράγµατα ήταν καλύτερα. ∆εν υπήρχε και ο
Νίνο και ελπίζαµε….
Από την άλλη µεριά στα κλάστερ υπήρχαν ενδείξεις και στο παρελθόν. Από τη µια µερική
που πέταγαν το φίλος τους στα 2µ για να του πουν καληµέρα ή άλλος που έλεγε στο dx, έλα εκεί να σε κάνω,
κλπ. κλπ. Είχαµε και φαινόµενα κακόβουλων σχολίων από µερικούς που χρησιµοποίησαν το διακριτικό άλλου ή
τέλος πάντων ψεύτικα διακριτικά.
Αυτή τη φορά «τα λεφτά είναι πολλά Άρη», που έλεγε και στη γνωστή ταινία µε το µακαρίτη τον
Κούρκουλο…. Πρώτα απ’ όλα τα Pileup µε το BS7H ήταν πραγµατικά τεράστια. Είναι γεγονός ότι ήταν σχεδόν
απίθανο κάποιος χωρίς ενισχυτή να τα καταφέρει να µπει στο log του. Ως εκεί όµως.
Από εκεί και πέρα το
να σχολιάζουµε στα κλάστερ,
πολλές φορές µάλιστα µε
κακόβουλα σχόλια για τους
χειριστές, είναι απαράδεκτο.
∆ε φτάνει που οι άνθρωποι
πήγαν εκεί πέρα, κάθονταν σ’
ένα βράχο 1χ1, µέσα στο
πουθενά, όλη τη νύχτα, για να
έχουµε έστω µία ευκαιρία να
τους κάνουµε….. τους ζητάγαµε και τα ρέστα. Ε! άει χάσου που έλεγε κι ο Λαζόπουλος…
Και καλά οι άλλοι. Να λένε τέτοια ηλίθια σχόλια και άνθρωποι που είναι στο Honor of roll. Ε! άµα είναι έτσι
να το βράσω τέτοιο πεδίο τιµής. Πεδίο ντροπής είναι κύριοι…
Ήταν
βέβαια
και
µερικοί που το διασκέδαζαν,
όπως ο κυριούλης που έκανε
σχέδια…
Άλλα και κάποιοι σαν το
Μιχάλη sv1rk (αν ήταν αυτός
και
δεν
ήταν
κάποιος
πειρατής) που έφτασαν να
λένε ότι η πολλή δηµοκρατία
κάνει κακό. Ε! όχι ρε παιδιά
να γίνουµε και χουντικοί για τον παλιοβράχο. Μας αρέσει η δηµοκρατία γιατί αν µη τι άλλο είµαστε στον αέρα και
γράφουµε και λέµε ότι θέλουµε. Λίγο είναι αυτό;
Πάµε στο δεύτερο κοµµάτι,
τη συµπεριφορά µας. Απαράδεκτη
ξανά. Φωνάζαµε χωρίς λόγο.
Πολλοί ήταν αυτή που φώναζαν
στη
συχνότητα
του
dx
παρενοχλώντας τους υπόλοιπους,
δήθεν για να βοηθήσουν, οι
λεγόµενοι αστυνοµικοί. Από την
άλλη µεριά, εκτός από το ssb που
είχαµε συνηθίσει το Νίνο, άρχισε
να εµφανίζεται και στο cw!! Πολύ
καλά έκανε ο Μάνος sv1iw, που
σαν πρόεδρος της ΕΕΡ, έστειλε ένα
µήνυµα στους συναδέλφους του
του εξωτερικού, ζητώντας ούτε
λίγο ούτε πολύ, ιδέες ώστε να
πάρουµε
κάποια
µέτρα
να
προλάβουµε ανάλογες καταστάσεις
στο µέλλον.
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Τέλος για να µιλήσουµε και γι’ αυτά που
θα έπρεπε να συζητάµε…. Η dxpedition
ήταν πραγµατικά καλή. Μέσα στη νύχτα
στη µέση στον Ωκεανό, πάνω σ’ ένα
κοµµάτι βράχο δεν µπορείς να κάνεις και
περισσότερα.
Τα
σήµατα
ήταν
φανταστικά, αφού έρχονταν µέχρι αργά
τη νύχτα εδώ πολύ καλά. Το ότι δεν
ακούγονταν το πρωί στα 20µ, µου
φάνηκε περίεργο αλλά δεν έφταιγαν
αυτοί (άκουσαν τα σχολιανά τους στο κλάστερ γι’ αυτό). Οι χειριστές φυσικά ηρωικοί και µπράβο τους. Κάτι που
µε ενόχλησε ήταν αυτό που επισήµανε κάποιος στα κλάστερ, έστω κι αν δεν είχε το θάρρος να χρησιµοποιήσει το
διακριτικό του γι’ αυτό. ∆εν έδινα συνήθως σπλιτ κι έπιαναν όλη τη µπάντα. Κάποιος που είχε το bs7h πρέπει να
µελαγχόλησε αυτές τις µέρες. Τα pileup ήταν µεγάλα, αλλά πιστεύω ότι θα µπορούσαν να τα διαχειριστούν έτσι
που το σπλιτ να είναι κάπως συγκεκριµένο.
Κάντε τον κόπο να επισκεφθείτε το site του BS7H στο http://www.scarboroughreef.com/ απ’ όπου είναι
και η φωτογραφία. Εκεί έχει κι άλλες, καθώς και το online log και qsl info. Συγχαρητήρια σε όσους τα κατάφεραν.
Οι υπόλοιποι να ξέρουν ότι θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη, κλπ. ευκαιρία, αρκεί να είναι πιστοί σ’ αυτό το χόµπι.
Αν δεν είναι δεν πειράζει… έτσι κι αλλιώς θα τους λείψουν κι άλλα
Ως τότε µελετήστε κανόνες καλής συµπεριφοράς στο σάιτ http://www.on4ww.be/op.html και στα Ελληνικά. Με
την ευκαιρία µπράβο στο συνάδελφο SV1IYG που τους µετέφρασε, έστω κι αν έκανα κάποια ώρα µέχρι να
καταλάβω τι είναι συστοιχία (νοµίζω ήταν καλύτερα να παραµείνει cluster)
Όταν το προηγούµενο µήνα έγραφα ότι
θα έρθει καιρός που θα γράφουµε µόνο για
Ελληνικές αποστολές, µου ήταν ήδη γνωστή η
προσπάθεια µερικών συναδέλφων από την
Ελλάδα, για να ενεργοποιήσουν για πρώτη
φορά ένα νησάκι στη Συρία. Είχα όµως δώσε το
λόγο µου να µην αποκαλύψω τίποτα αφού
ακόµα η προσπάθεια ήταν σε εξέλιξη και δεν
ήταν κάτι δεδοµένο. Επειδή το µυστικό δεν
είναι πια µυστικό, αφού έκανε κύκλο κι έφτασε
στ’ αυτιά µου από Θεσσαλονίκη, θα πάρω την
αποκλειστικότητα µ’ αυτή τη γενικόλογη
αναφορά. Θα επανέλθω δριµύτερος στο
µέλλον,
αφού
άλλωστε
η
dxpedition
προγραµµατίζεται για Οκτώβριο – Νοέµβριο…
∆υστυχώς φέτος δεν θα σας δω στο
νέο χώρο του hamfest τη ΕΕΡ, αφού δε θα
µπορέσω να είµαι. Έτσι λοιπόν µου καλοάρεσε
η ιδέα του Αντώνη sv1eng για ένα χειµερινό.
Αλλάζοντάς την λίγο δεν κάνετε µια dxconention;(µια ηµερίδα µε τη συµµετοχή κάθε
ενδιαφερόµενου dxer και οµιλίες σχετικές)Τώρα
που είχαµε και θα έχουµε και Ελληνικές dxpedition, θα έχουµε και οµιλητές. Άσχηµα θα ήταν
να µας µιλήσει ο sv8cs για το Μαρόκο, ο sv2bfn για το Swain και τη Σαµόα που πήγε, κάποιος από τα παιδιά που
θα πάνε στη Συρία, ο Σωτήρης sv1her για τη Φαλκονέρα και το άλλο νησάκι στα ∆ωδεκάνησα, ο sv2fpu για την
οργάνωση της expedition στη Σκύρο και white tower club κι ακόµα ακόµα αν το θέλει ο Πατέρας Απολλώ sv2asp
για το dxing από το Άγιο Όρος και από τη σκοπιά του µοναχού; ∆εν ξέρω εσείς αλλά εγώ θα παρακολουθούσα
όλες τις παραπάνω οµιλίες µε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στα διαλείµµατα θα έβλεπα όλους τους γνωστούς και θα
γνώριζα τους άγνωστους, και το βράδυ θα συµµετείχα µε χαρά στην όποια κατεδάφιση. Καλά µωρέ δεν υπάρχει
κανένας εκεί έξω να το οργανώσει;
Κωνσταντίνος και κατά κόσµον… sv1dpi
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Γράφει ο Βασίλης Τζανέλλης
SV8CYV
tzanellis@sam.forthnet.gr
« Παρακαλώ να µε γράψετε µέλος στο AEGEAN DX GROUP.
73s

SV8CS KC2INN»…

Μ’ αυτές τις λίγες σεµνές λέξεις, πού έγραψε πίσω από την QSL κάρτα του και µας έστειλε, πρίν δυό
χρόνια, ξεκίνησε η γνωριµία µου µε τον Σπύρο Χειµαριό…
Από τότε σιγά σιγά παρακολουθώ την πορεία του. Πρόκειται για µια διαδροµή ενός µεγάλου
ραδιοερασιτέχνη όχι µόνο για τά Ελληνικά δεδοµένα µά και εκεί πού είναι η δύσκολη σύγκριση. Τά
παγκόσµια στάνταρς των PIG GUNS.
Και ο Σπύρος στέκεται άξια σε µια από τις κορυφές των διεθνών ραδιοερασιτεχνικών επιτυχιών
εκπροσωπώντας και τιµώντας |µε την παρουσία του όλους µας.
Μόνο πού αυτό δεν θα το δείς. ∆εν θα στο δείξει, δεν θα ακούσεις την λέξη «ΕΓΩ»
Κάθε φορά πού ζητάµε την βοήθειά του σε κατασκευές ή σε θέµατα χειρισµού ή στο στύσηµο κεραιών
ή ότι άλλο πάνω στο χόµπι, πάντα κλέβει λίγο χρόνο από το βαρύ καθηµερινό πρόγραµµά του για να
τά… πούµε και να µας δώσει τά φώτα του. Να µας συµβουλέψει να µας καθοδηγήσει µε ένα τρόπο
απλό, γαλήνιο χωρίς αυτοπροβολή και υπόνοια κοµπασµού…
Και ο Σπύρος είναι Active. Τά βράδια θα τον ακούσεις στα 80 ή στα 160, θα τον ακούσεις στο DX να
χτυπάει µε την µία τά New One, θα τον ακούσεις στα ΙΟΤΑ και φυσικά στα Contest. Αλλά καί στα 2Μ
SSB ή FM, ή στα 6Μ. Θα τον συναντήσεις παντού, πάντα φρέσκο, ακούραστο µε κέφι και ενθουσιασµό.
Είναι πασίγνωστος όχι µόνο στην Ελλάδα µά και σε όλη την Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσµο σε όσους
ασχολούνται µε τις TOP BANDS. Ο Σπύρος ο Έλληνας.
Το Yahoo δίνει 1390 τοποθεσίες σχετικές µε SV8CS και το site του DJ7LK « BIG GUNS» όπου εκεί
υπάρχουν όλοι οι µεγάλοι ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί, για την Ελλάδα αναφέρει δύο.

Τον SV8CS Σπύρο και τον SV9CVY Μιχάλη.

Και οι δύο µέλη του AEGEAN DX GROUP…

Big Guns

This page
is alive!

It's better to think big!
Homepages of familiar contest calls. Visit their pages!
Please look at my former DXpedition project
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Από νωρίς θέλησα να κάνω το ραδιοερασιτεχνικό πορτρέτο του Σπύρου µέσα από τις σελίδες του 5-9
Report / Ραδιοεπαφή, και στην στήλη «Γνωρίστε µας», όπως έχω κάνει άλλωστε και για άλλους
εξαιρετικούς συναδέλφους. ‘Όπως του SV1HK SV3GLS Θοδωρή και Ράνιας Αστυφίδη 5-9 Report No 51
σελ 5, SV1GK Ντίνου Νοµικού 5-9 Report No 57 σελ. 6, SV0KI/KG8LT 5-9 Report No 61 σελ.4 και
άλλων.
‘Όµως ο Σπύρος ήταν κάθετα αντίθετος . Χρειάστηκε να επιµείνω φορτικά µπορώ να πώ µέχρι να τον
πείσω ότι οι εµπειρίες και η ραδιοερασιτεχνική διαδροµή του καθ’ ενός από όλους τους Έλληνες
ραδιοερασιτέχνες είναι κοµµάτι της ιστορίας του Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού πού πρέπει να
καταγραφεί και ότι από τις εµπειρίες του καθ’ ενός µας, µικρές ή µεγάλες όλοι κάτι έχουµε να
µοιράσουµε.
Κάτι θα µάθουµε εµείς από τους άλλους κάτι εκείνοι από εµάς.
Άλλωστε αυτός και ο σκοπός της σελίδας «Γνωρίστε µας»
Αγαπητοί συνάδελφοι µε χαρά αλλά και µε εξαιρετική τιµή για το 5-9 Report σας παρουσιάζουµε τον

Σπύρο Χειµαριό
SV8CS - KC2INN - 5F3COM
One of
SY8A - IG9A - D44TD - CT8T - CT9L - 5D5A - CN3A - CT3/SV8CS
contest team.
Ο Σπύρος γεννήθηκε στη Κέρκυρα το 1948.
Από µικρός έδειξε ιδιαίτερη αγάπη στη φυσική και µία
µανιώδη περιέργεια, θαυµασµό και αγάπη για τις
ραδιοεπικοινωνίες!
Πρώτο «θύµα» το σπιτικό ραδιόφωνο.
Το καπάκι της πίσω µεριάς άνοιγε και έκλεινε
αµέτρητες φορές για να εξερευνήσει τα «µυστήρια» πού
κρύβονταν µέσα κεί.
Κάποια στιγµή κατάφερε να κονοµήσει ένα κοµµάτι
γαληνίτη και µ΄αυτό, ακολουθώντας τις οδηγίες
επιστηµονικού περιοδικού της εποχής, έφτιαξε το
πρώτο του «ραδιόφωνο».
Λίγο µετά µπαίνοντας σιγά-σιγά στο νόηµα και
µαθαίνοντας βασικές αρχές, φτιάχνει ένα δεύτερο. Με
ένα σύρµα για κεραία πού κάρφωσε στο δέντρο του
κήπου τους, άκουγε από το κρυσταλλικό ακουστικό τον
Ραδιοφωνικό σταθµό Κέρκυρας στα µεσαία.
Όµως οι απλές αυτές κατασκευές και το συνεχές σκάλισµα του ραδιοφώνου στο σπίτι άναβαν ακόµη περισσότερο
την περιέργειά του, αλλά και σιγά-σιγά τον οδηγούσαν σε µονοπάτια και δρόµους πού σύντοµα θα ακολουθούσε.
∆εν τον ικανοποιούσε να ακούει ραδιόφωνο. Μέσα του δηµιουργούνταν η επιθυµία, η ανάγκη, να είναι αυτός πού
θα ακούγεται από το µαγικό κουτί και όχι µόνο να το ακούει!…
Το 1963 γνωρίζει µέσω του πατέρα του, έναν τεχνικό της ΕΙΡ πού είχε πάει στο νησί.
Ο τεχνικός αυτός λοιπόν δεν δίστασε να… βρίσει τον Σπύρο, όταν εκείνος µε την αφέλεια του δεκατριάχρονου
ρώτησε:
«πώς µπορώ να φτιάξω εκείνο το µηχάνηµα για να ακούγοµαι στο ραδιόφωνο;»
Όµως ο πατέρας του Σπύρου είχε και ένα άλλο φίλο. Τον Σάµη τον Εβραίο…
Ο Σάµης ήταν ραδιοτεχνίτης και ένεκα της τέχνης του αυτής είχε σωθεί από το στρατόπεδο του «Άουσβιτς.»
Στο εργαστήριο λοιπόν του Σάµη ο Σπύρος ήταν συχνός επισκέπτης. Μέσα εκεί κοινωνούσε σιγά σιγά στην
ραδιοηλεκτρολογία.
Ένα σχέδιο µερικές λυχνίες 1S4, 1R5 κ.λπ. ένα ΠΑΚ µπαταριών 90V και µία 1,5V, µε την καθοδήγηση του
δασκάλου και ο πρώτος ποµπός στα µεσαία φτιάχτηκε.
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Ήταν µια εποχή σκοτεινή, οπισθοδροµική. Γύρω από τα ηλεκτρονικά δε, ανύπαρκτη βιβλιογραφία. Ενηµέρωση
ούτε για αστείο. Η µόνη επαφή του Σπύρου µε σχετικό έντυπο ήταν όταν στα… σκουπίδια από τα αµερικανικά
πλοία πού έρχονταν στο λιµάνι της Κέρκυρας, βρήκε ένα τεύχος του
«Popular Electronics»!…
Σιγά σιγά αποκτά βασικές γνώσεις και έρχεται η ώρα να κανιβαλίσει το PYE, εκείνο το ταλαίπωρο ραδιόφωνο του
σπιτιού. Παίρνει την 6V6 πού είχε στον ενισχυτή, φτιάχνει τα πηνία για ταλάντωση, βρίσκει και άλλα διάφορα
υλικά από δώ και από κεί και έτσι κατασκευάζει τον δεύτερο ποµπό του.
Μαθαίνοντας βρίσκει τα µονοπάτια και τ’ ανοίγει ακόµη περισσότερο η όρεξη.
Έτσι µε «καλά σχέδια» και υλικά σωστά κατασκευάζει το 1964 τον πρώτο «κανονικό» ποµπό µε τον οποίο
έστελνε τις αγαπηµένες του ροκιές στα σπίτια των συµµαθητών του.
Ήταν στην τετάρτη γυµνασίου όταν την ώρα του µαθήµατος, µπρός στα έκπληκτα µάτια του καθηγητού του
µπήκαν στην τάξη δύο αστυνοµικοί και τον… συνέλαβαν!
Ακολούθησε «έρευνα κατ΄ οίκον» όπως όριζε η διαδικασία, κατάσχεση των πειστηρίων του εγκλήµατος,
αυτόφωρο φυσικά και στην συνέχεια αθώωση «λόγω ηλικίας» µε αυστηρές συστάσεις του δικαστή προς τους
κηδεµόνες του!
Το 1968 βρίσκει τον Σπύρο στην Αθήνα να κάνει την τελευταία τάξη στο 2ο Γυµνάσιο της οδού Χέυδεν.
Εκεί τα πράγµατα ήταν ποιο εύκολα µε το να βρεί υλικά και µε τις κατασκευές.
Φυσικά δεν είχε συµµορφωθεί µε τις νουθεσίες του δικαστή!
Τα καταστήµατα πουλούσαν ότι επιθυµούσε η ψυχή του. Τα υλικά σχετικά ευκολόβρετα. Έτσι ένας νέος ποµπός µε
δύο 6L6 δεν άργησε να κατασκευαστεί...
Έκανε για αρκετούς µήνες εκποµπές στα Μεσαία. ∆εν έπαιζε µουσική, δεν έκανε αφιερώσεις. Άλλωστε δεν τον
ενδιέφερε αυτή η πλευρά. Είχε βρεί παρέα, συνοµιλούσαν αντάλλασσαν τεχνικές πληροφορίες, δοκιµές, σχόλια,
τέτοια πράγµατα. Τον ενδιέφερε καθαρά η τεχνική πλευρά της ενασχόλησης. Έτσι στην προσπάθειά του να
ακουστεί µακρύτερα βάζει εξωτερική κεραία ανάµεσα στην πολυκατοικία τους και στην απέναντι. Ήταν ένα µοιραίο
λάθος !...
Στις επτά το πρωί της εποµένης ( 1η Μαΐου 1968) χτυπάνε την πόρτα του οι άνθρωποι µε τις
ρεπούµπλικες, οι ασφαλίτες…
Τον συλλαµβάνουν, ακολουθεί
κατάσχεση στα πάντα. Οδηγείται στα
κρατητήρια του 8ου Αστυνοµικού
Τµήµατος Αθηνών.
Στα 18 του ο Σπύρος είχε φάκελο! Έτσι
κλείνετε στα υπόγεια κρατητήρια
προφυλακισµένος µε άθλιες συνθήκες.
Ανακρίνεται επί οκτώ συνεχείς ηµέρες!…
Από εκεί παραπέµπετε αρµοδίως…
Στρατοδικείο!…
Νέες ανακρίσεις για να εντοπιστεί η
«σκοτεινή» του δράση και η διασύνδεσή
του µε «αντεθνικό κίνηµα»…
Μετά από σοβαρές περιπέτειες µεγάλο
τρέξιµο και πίκρα της οικογένειας, αφού
ορίζεται για τον Σεπτέµβρη να δικαστεί
από τακτικό στρατοδικείο,
αποφυλακίζεται.
Τελικά στην δίκη µετά από αυστηρότατη
επίπληξη του στρατοδικείου, αθωώνεται.
Λίγο πριν από την δίκη, µήνα Ιούνιο, ένα βραδάκι στο σπίτι της ξαδέλφης του, διηγείται στην παρέα και σε
µερικούς άλλους πού δεν γνώριζε, τις περιπέτειές του στα κρατητήρια του 8ου ΑΤ.
Μέσα στις κουβέντες κάποιος του λέει:
«Ξέρεις Σπύρο, γι΄ αυτά πού σ΄ αρέσουν µπορείς να πάρεις άδεια! Να είσαι νόµιµος! Να µην σε
ενοχλεί κανείς! Θα µιλάς στα Βραχέα και θα σε ακούνε σε όλον τον κόσµο! Εγώ έχω τέτοια άδεια και
έχω και κωδικό πού µε ξέρουν επίσηµα και µ΄αυτό µιλάω παντού! Αν θέλεις έλα αύριο στο σπίτι µου να
δείς τον σταθµό µου!…»
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Αποκάλυψη!!! Την άλλη µέρα από νωρίς το πρωί, ο Σπύρος στην Ηλιούπολη. Εκεί ήταν το ραντεβού.
Στο σπίτι του Μαργαρίτη Ετεοκλή SV1BP, πού εκείνη την εποχή ήταν γενικός γραµµατέας της ΕΕΡ!
Θυµάται έντονα ότι…
«…Με ορθάνοιχτα µάτια έβλεπα τα µηχανήµατα.
Τον ποµπό τον ξεχωριστό φυσικά δέκτη,
έναν Drake 2b.
Ο Μαργαρίτης άνοιξε τα µηχανήµατα!
CQ, CQ, this is the SV1BP,
CQ, CQ…
Απάντησαν δυό τρεις Άγγλοι!
Φοβερό! Μαγεία!...»
Για τον Σπύρο όλα αυτά ήταν τόσο πρωτόγνωρα και τόσο µαγικά. Την εποµένη Τετάρτη ο Μαργαρίτης τον
πηγαίνει στα γραφεία της ΕΕΡ.
Εκεί στους πρόποδες του Λυκαβηττού πού ήταν τα πρώτα γραφεία.
Τον συστήνει στο Γιώργο τον Βερναρδάκη SV1AB, στο Σωκράτη τον Κουτρουβή SV1AE, στον Γιώργο Γεράρδο
SV1AG και σε αρκετούς άλλους…
Όµως το κλειστό club της τότε ΕΕΡ δεν είδε µε φιλικό µάτι τον νεαρό µε τις παχιές φαβορίτες.
«Πολύ µικρός για τέτοια», «Πιτσιρικάς», «Τεντιµπόης»!!!
Παρ΄ όλα αυτά ο Μαργαρίτης τον προτείνει για εγγραφή, µά σύµφωνα µε το καταστατικό δεν έφτανε ένας…
Κανείς άλλος δεν τον ήθελε!
Ο Σπύρος δεν απογοητεύεται. Ρίχνεται µε τα µούτρα στο διάβασµα, αγωνίζεται να τον δεχτούν, να γραφτεί µέλος
για να µπορέσει σύµφωνα µε τον νόµο πού είχε προωθήσει ο Γεράρδος, να δώσει εξετάσεις. Όµως όλες του οι
προσπάθειες είναι άκαρπες. Άρνηση και απόρριψη. Τελικά αφού αντιλαµβάνεται ότι είναι ανεπιθύµητος καταφεύγει
σε «χοντρό» µέσο και τελικά καταφέρνει να… γραφτεί µέλος!!!
Αύγουστος του 1968 και δίνει τις πρώτες του εξετάσεις στην ΕΕΡ για να πάρει την πολυπόθητη «Βεβαίωση» πού
θα του εξασφάλιζε την άδεια και η οποία εκτός των άλλων θα τον βοηθούσε και στήν δίκη από τό στρατοδικείο
πού είχε οριστεί τον επόµενο µήνα!
Όµως αυτοί µε τους οποίους είχε έρθει σε τριβή τον περίµεναν στην γωνία…
Ο SV1AB Γιώργος Βερναρδάκης τον εξετάζει στο CW.
Ο Σπύρος θυµάται χαρακτηριστικά… « ενώ έπαιρνα τα γράµµατα όλα, από την αγωνία το χέρι µου δεν µε
ακολουθούσε στο χαρτί και έτρεµε κακογράφοντας τους χαρακτήρες…»
Τελικά χωρίς λάθος περνάει στην ανταπόκριση Μόρς.
Μετά εξετάζετε στην θεωρία από τον Γεώργιο Γεράρδο SV1AG.
«…Μού ζήτησαν να σηκωθώ στον πίνακα… Εκεί όρθιος ενώπιον ακροατηρίου… Οι ερωτήσεις από τον
Γεράρδο, βροχή, η µία πίσω από την άλλη, λές και έψαχνε να πιαστεί από κάπου. Ήµουν όµως καλά
διαβασµένος, απαντούσα σε όλες τις ερωτήσεις στη σειρά… Κάποια στιγµή ο Γεράρδος µετά από µια
παύση µερικών λεπτών, µέ ρωτάει:
«Πές µου τον τύπο µε τον οποίο υπολογίζουµε τα Watts του πυρήνα ενός µετασχηµατιστή!…».
Ο Σπύρος δεν απάντησε. Ήταν η πρώτη και µοναδική ερώτηση στην οποία δεν απάντησε…
Ο εξεταστής του, Γεώργιος Γεράρδος SV1AG, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο σηµειώνει στο χαρτί πού είχε µπροστά
του:
«Απέτυχε. Ελλιπής θεωρητική κατάρτισης.».
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Ο Σπύρος όµως είναι σκληρό καρύδι.
Μετά από ένα µήνα και µε µεγάλο πείσµα και πάλι παρών στις εξετάσεις.
Η επιτροπή θεωρεί ότι αυτή την φορά πέτυχε, παρά την αντίθετη γνώµη του Γεράρδου πού επέµενε να τον κόψει
και πάλι στην θεωρία… ( προφανώς ο SV1AG είχε πεισθεί ότι ο νεαρός Χειµαριός δεν είχε το… «τσαγανό»).
Μετά από έξη µήνες, Φεβρουάριο του 1969 παίρνει επί τέλους την πολυπόθητη άδεια… κατοχής και
λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθµού ασυρµάτου,
όντας ο νεότερος ( 20 ετών) Έλληνας ραδιοερασιτέχνης.
Μόλις παίρνει το χαρακτηριστικό του, SV1CS, ιδιοκατασκευάζει έναν ποµπό σε διαµόρφωση ΑΜ, και µε ένα σπιτικό
ραδιόφωνο για δέκτη προσπαθεί επανειληµµένα να µπεί στο Ελληνικό καφενείο, «Σουβλάκι ΝΕΤ», πού εκείνη την
εποχή ήταν στο 14.310.
«…Παρότι µε άκουγαν και το έλεγαν στις µεταξύ τους
συζητήσεις, ποτέ δεν µου έδιναν µικρόφωνο… »
Ήταν το µίασµα τότε!
Όµως ο Σπύρος δεν ενοχλείτε µε τέτοια. Άλλωστε το
ραδιοερασιτεχνικό του όνειρο δεν ήταν τα… καφενεία. Συνέχιζε
µε πάθος τις κατασκευές. Χτίζει τον ένα ποµπό µετά τον άλλο
πάνω σε µεγάλα αλουµινένια σασί. Μετά από λίγο καιρό αποκτά
το πρώτο του εργοστασιακό ποµποδέκτη. Το καµάρι του. Ένα
Heath Kit HW 32.
Έτσι εκεί στην πλατεία Βικτορίας κάτω στο υπόγειο µιάς
πολυκατοικίας στην οδό Πιπίνου ένα επαρχιοτόπουλο, ένα
νησιοτόπουλο, κόντρα σε όλα κάνει το όνειρό του
πραγµατικότητα… Φτιάχνει το πρώτο του Shack. Το
«commercial» µηχάνηµά του είναι µόνο για τα 20 µέτρα.
Όµως για να δουλέψει σωστά µε το δίπολο της ταράτσας ήθελε
και το ανάλογο coaxial . Πανάκριβο τόσα µέτρα µέχρι πάνω.
Χρήµατα δεν υπήρχαν ποια.
Σιγά σιγά δηµιουργεί ραδιοερασιτεχνικές φιλίες φτιάχνει τον
κύκλο του από καλούς φίλους.
Ο SV1DM ο Γιάννης ο Χρυσικός θυµάται:
«Ο Σπύρος αρχές του 1968 δούλευε στού «ΦΟΥΡΛΗ». Εκεί κατασκεύαζαν-συναρµολογούσαν τις
πρώτες τηλεοράσεις. Κάθε Κυριακή περιφερόµασταν στο Μοναστηράκι. Ο Σπύρος το µετρηµένο
βαλάντιο το είχε επενδύσει στο HW 32. Έτσι δυσκολεύονταν να πάρει το coaxial πού χρειάζονταν. Είχα
έναν πολύ γνωστό έµπορα στο Μοναστηράκι και µπορούσα να πηγαίνω ελεύθερα στην αποθήκη του.
Παίρνω λοιπόν τον Σπύρο και µαζί µε τον SV1DN τον συχωρεµένο τον Γιάννη τον Θεοχαράκη πάµε
στην αποθήκη του εµπόρου. Παίρνω µια κουλούρα coaxial και την δίνω στον Σπύρο… Την χρειάζεσαι;
Πάρτη… Μά πώς µε τι λεφτά λέει εκείνος δισταχτικά. Πάρτη σού λέω, κανονίζουµε ο Γιάννης και γώ µε
τον έµπορο…»
Εκτός από τις Κυριακάτικες βόλτες στο Μοναστηράκι είχαν δηµιουργήσει στέκι στο µαγαζί της Ράνιας Αστυφίδη
(SV1GLS σήµερα), στο πασίγνωστο µαγαζί αεροµοντελισµού το
« RANIAS MODELS ». Εκεί µαζεύονταν ο SV1LK Λάµπρος, ο SV1LY Χαράλαµπος, ο Σπύρος και φυσικά ο Θοδωρής
SV1HK και κάµποσοι άλλοι…
Εκεί στο Μοσχάτο… στη Μεσοποταµία όπως έλεγαν κάποιοι έγινε το στέκι , το σηµείο συνάντησης πολλών. ‘Ενα
άτυπο εντευκτήριο ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων πολλών ανήσυχων… πνευµάτων.
Ο Σπύρος εν το µεταξύ έχει κάνει την εµφάνιση του στίς DX συχνότητες. Όλος ο κόσµος στον δέκτη του.
Μαθαίνει, εξελίσσεται, γίνεται γνωστός γίνεται αγαπητός.
Ο Σπύρος ο Έλληνας.
Τότε το SV call ήταν σούπερ σπάνιο, διότι από τους … «παλιούς πεπειραµένους» κανείς δεν έβγαινε συχνά για
DX.
Έτσι ο Σπύρος επιτέλους έδινε την δυνατότητα στους ξένους συναδέλφους να κοµφιρµάρουν µε όλους τους
κανόνες την SV land και… χωρίς κάποιες απαιτήσεις, όπως έκαναν διάφοροι άλλοι. Αρκετές φορές την εβδοµάδα
έκανε την εµφάνιση του στην µπάντα και τα pile ups πού ξεσήκωνε ήταν κάτι σαν τα σηµερινά του 3Y0X άς
πούµε!!!
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Έχει όµως άλλο ένα όνειρο…
Θέλει να µάθει να φτιάχνει όµορφα και γερά σπίτια για τους συµπατριώτες του.
Σπίτια πού µέσα τους θα κοιµούνται ασφαλείς οι δοκιµασµένοι από τους καταστροφικούς σεισµούς
Επτανήσιοι…
Έτσι το Σεπτέµβριο του 1969 φεύγει στην Ιταλία. Πρίν φύγει όµως αφήνει στον φίλο του Γιάννη SV1DM, την
«αγάπη του», τον Heath Kit HW 32!... Ο Γιάννης τόχει ακόµη και σήµερα µετά από 39 ολόκληρα χρόνια αυτό το
µηχάνηµα!
Στην Ιταλία ο Σύρος µπαίνει στο Πανεπιστήµιο
της Ρώµης για να σπουδάσει αρχιτέκτονας
µηχανικός. Εκεί στη Ρώµη πήγε µε ένα ποµπό
Geloso σε ΑΜ! Όµως δέκτη δεν είχε… Έτσι
ένοιωσε πολύ τυχερός όταν γνώρισε έναν άλλο
Έλληνα φοιτητή πού είχε δέκτη!
Ήταν ο σηµερινός ραδιοερασιτέχνης και τέως
πρόεδρος της ΕΕΡ Γιάννης Χατζηδηµητρίου
SV1TN.
Όµως τότε δεν υπήρχε αµοιβαιότητα αδειών
µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας µε αποτέλεσµα να
µην ισχύει η άδειά του εκεί.
∆εν αργεί όµως να γνωρίσει πολλούς Ιταλούς
ραδιοερασιτέχνες όπως τον I0IJ από το shack
του ποίου έκανε αρκετά DX και σαν second operator, µε ιταλικό χαρακτηριστικό φυσικά, να αρχίσει να µπαίνει στον κόσµο των contests… Με τον Tony I0IJ
έγιναν καλοί φίλοι και συναντιούνται µέχρι σήµερα πολύ συχνά. Το 1971 σε µια επίσκεψή του στο Βατικανό
γνωρίζεται τυχαία µε τον πατέρα Ed HV3SJ, ο οποίος είχε τότε στον περίβολο του Αγίου Πέτρου µια 2 στοιχείων
Qubical Quad!! Το δε shack ήταν τέλεια εξοπλισµένο µε όλα τα µηχανήµατα της Collins!
Από αυτό το εξαιρετικό µέρος έκανε επίσης σαν second operator, πολλές εκποµπές ο Σπύρος…
Κάθε Καλοκαίρι πού επέστρεφε στην Κέρκυρα φυσικά δεν ξεκολλούσε από τα µηχανήµατά του. Εκεί όλα ήταν
ιδιοκατασκευές µόνο για τα 40m AM όµως.
Καθηµερινές ήταν τότε οι επαφές
µε µια µεγάλη παρέα πού σιγά σιγά
είχε δηµιουργηθεί.
Οι SV1AE, SV1CD, SV1CG,
SV1GH, SV1DT, SV1GS και
αρκετοί άλλοι έδιναν το παρών
στις ολονύχτιες συζητήσεις…
Εκτός από τα µηχανήµατα
ιδιοκατασκευής χρησιµοποιούσε
και έναν στρατιωτικό ποµπό Command µε δύο λυχνίες 1625 ( κάτι
σαν τις µετέπειτα 807 άς πούµε )
µε ισχύ περίπου στα 25 Watts, τον
οποίο είχε µετατρέψει σε
διαµόρφωση carrier control και µε
αυτό οδηγούσε ένα γραµµικό
ενισχυτή ιδιοκατασκευής και πάλι,
µε µία 811. Και για λήψη τι άλλο…
το σπιτικό ραδιόφωνο!

χρησιµοποιούν οι ηλεκτρολόγοι!

Για κεραία ένα δίπολο κοµµένο για
τα 40 m και κάθοδο… στριφτό
καλώδιο άσπρο, απ’ αυτό πού

Αµέσως µετά την αποφοίτησή του κατατάσσεται στον στρατό.
Εκεί λόγω της ειδικότητας του, αρχικά στα Ιωάννινα και µετά στην Θεσσαλονίκη, του δίνεται η δυνατότητα να
ασχοληθεί αρκετά µε το χόµπι και µε καλύτερα µηχανήµατα.
Όπως το SWAN 350 το SOMMERKAMP FT-DX505, το KENWOOD TS 520 κ.ά.
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Εν το µεταξύ και περί το 1975 µε κάποιο Converter πού είχε φέρει από την Ιταλία και µε κεραία µια
FRACARO beam 11 στοιχείων, άρχισε να ασχολείται, µαζί µε ελάχιστους άλλους Έλληνες και µε τα δύο
µέτρα. Όταν δε γνωρίστηκε στη Θεσσαλονίκη µε τους SV2JL Φώτη και SV2JT Κώστα κάνει µε την
βοήθειά τους τα ΠΡΩΤΑ ιστορικά QSOs στα 2m και 70cm µε την Αθήνα!
Οι πρώτοι πού έκαναν αυτή την ζεύξη ήταν οι: SV1AB, SV1DH, και SV1IO µε τον SV1CS/a.
Επίσης έγινε το πρώτο QSO µε Ταΰγετο SV1KH µε SV1CS/a , µε Κέρκυρα SV1CS/a µε SV1JI.
Tο ΠΡΩΤΟ επίσης ιστορικό QSO στα 2m µε την Μάλτα, µε τους 9H1CD, 9H1BT µε SV1CS/a.
Tο /a τότε στο τέλος του callsing σήµαινε alternative. ∆ηλαδή εναλλακτική θέση σταθµού και όχι φυσικά… Άγιο
Όρος. Επίσης στη Θεσσαλονίκη από το QTH του SV2JL έκανε τις πρώτες του επαφές µε τον δορυφόρο OSCAR 7
cross mode 2m.
Λίγο µετά την αποστράτευσή του το 1978 εγκαθίσταται µόνιµα στην Ζάκυνθο και ξεκινάει η υλοποίηση
του άλλου του µεγάλου του στόχου. Να φτιάχνει ασφαλή σπίτια για τους συµπατριώτες του.
Εκεί στη ποιο σεισµόπληκτη περιοχή της Ελλάδας, στο ποιο δοκιµαζόµενο από σεισµούς νησί του
Ιονίου.
Παράλληλα ξεκινά να φτιάχνει το shack που πάντα ονειρεύονταν. Έτσι εγκατέστησε τον πρώτο του πύργο, φυσικά
δικιάς του σχεδίασης και κατασκευής, ανακλινόµενο 18 µέτρων και µε την HY-GAIN TH6DXX στην κορυφή του.
Αλλάζει και το διακριτικό κλήσης του από SV1 σε SV8.
Μετά από µερικά χρόνια ξεκινά τα πρώτα της βήµατα στην Ελλάδα η ιδιωτική Ραδιοφωνία.
Ο Σπύρος δεν χάνει την ευκαιρία να πραγµατοποιήσει άλλο ένα… παιδικό του όνειρο και έτσι είναι ένας από τους
πρώτους πού υπέβαλε αίτηση και πήρε άδεια το 1987 λειτουργίας ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού!
Μερικά χρόνια µετά, το 1991, από ραδιοφωνικό τον µετατρέπει σε ραδιοτηλεοπτικό µε το όνοµα
ΕΡΖ (Ε ΡΟ ΖΗΤΑ), Ελεύθερη Ραδιοτηλεόραση Ζακύνθου. Για να ολοκληρώσει δε τον κύκλο της
πληροφόρησης ιδρύει το 1994 και ηµερήσια τοπική εφηµερίδα πού κυκλοφορεί µε τον τίτλο: « Ηµέρα τση
Ζάκυθος»!
Σιγά σιγά δηµιουργεί το shack πού πάντα ονειρεύονταν.
Στο σπίτι του στην Ζάκυνθο µέσα σε µια καταπράσινη περιοχή κατάσπαρτη από ελιές και αµπέλια, διαµορφώνει
τον δεύτερο όροφο σε Contest Center, για να φιλοξενεί έως έξη άτοµα.
Ο όροφος αποτελείται από 2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, µπάνιο. Στό τρίτο µεγάλο δωµάτιο του ορόφου, µε θέα στο
κτήµα και στις κεραίες είναι το shack!
Παράλληλα όµως υλοποιεί και άλλο ένα µεγάλο του όνειρο πού «ήταν για καιρό θέµα πολύωρων συζητήσεων στα
UHF µε τους SV3KH και SV8RX. Η κατασκευή µιάς όσο γίνεται ποιο αποδοτικής κεραίας µε όσο γίνεται πολύ καλή
απόδοση , στην µπάντα των 160 και 80 µέτρων.
Σχεδίασε ο Σπύρος λοιπόν µια κατακόρυφη κεραία (πύργο) FULL SIZE λ/4 για τά 160 µέτρα και για capacitance
hat µια Yagi για τά 40, 30, 20, 17, 21, 12, 10 µέτρα. Επίσης στην όλη κατασκευή θα τοποθετούνταν 4 vertical
(four square array), για τά 80 µέτρα σε φάση.
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Την κατασκευή του 33 µέτρων ύψους ιστού ανέλαβε ο SV3KH και τοποθετήθηκε σε απόσταση 100 µέτρων από το
σπίτι. Η βάση της κεραίας και τά τρία σηµεία αγκυρώσεως των αντηρίδων είναι από οπλισµένο µπετόν βάρους η
κάθε µία πέντε (5) τόνων!!!
Στην κορυφή του πύργου τοποθετήθηκε µία Mosley PRO 67 C,
7στοιχείων.
Επίσης πάνω του αναρτηθήκαν τρία δίπολα σε ύψος 30 µέτρων
για τά 160,80,40 µέτρα.
Λίγο ποιο κάτω στα 27 µέτρα αναρτήθηκε µία 2 στοιχείων ∆ΕΛΤΑ
για τά 80 µέτρα, διπλής κατεύθυνσης.
Στη βάση τοποθετηθήκαν 80 radials µήκους λ/4 για τά 160.
Ολόκληρος ο πύργος συντονίστηκε για την µπάντα των 160, µε
gamma match µήκους 15 µέτρων!
Λεπτοµερέστατη περιγραφή της όλης κατασκευής και
τοποθέτησης έχει δηµοσιευθεί στο περιοδικό του κυρίου
Νίκου Κασίµη SV0CY, «ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» τεύχος 19
σελίδες 3-6, στο οποίο είναι και εξώφυλλο µε τίτλο:
«Μία SUPER ΚΕΡΑΙΑ στην Ζάκυνθο!»
… Αµέσως µετά την εγκατάσταση της Σούπερ Κεραίας, ο Σπύρος
στοχεύοντας στον πρωταθλητισµό των διεθνών
ραδιοερασιτεχνικών διαγωνισµών, προχωρά στην εγκατάσταση
δεύτερου πύργου σε ικανή απόσταση από τον πρώτο, ύψους αυτή
την φορά 27 µέτρων!
Την κατασκευή τώρα αναλαµβάνει ο SV1GE. Στην κορυφή του
τοποθετούνται τρείς κεραίες monobanders της Hy Gain µακρύ
µπούµ 5 στοιχείων η κάθε µία για τά 20, για τά 15 και για τά 10
µέτρα.
Λίγο αργότερα τρίτος πύργος ξεφυτρώνει στο κτήµα…
Ύψος 18 µέτρων κατασκευασµένος και πάλι από τον
SV1GE µε µία κεραία ιδιοκατασκευής, monobander interactive, τεσσάρων στοιχείων στα 10 µέτρα, και τριών
στοιχείων στα 15 µέτρα και ακόµη µία 2 στοιχείων long
boom monobander για τά 20 µέτρα!
Για την λήψη στις χαµηλές συχνότητες στα 40, στα 80
και τά 160 µέτρα, υπάρχουν 5 κεραίες λήψεως beverage
µε µέσο όρο µήκους 220 µέτρα οι οποίες είναι
προσανατολισµένες προς πέντε διαφορετικά σηµεία του
ορίζοντα.

Πύργος αλουµινίου made by SV1GE (27 µέτρα
ύψος) ο οποίος έχει 3 κεραίες monobanders
της HY
HY--Gain (Long – John) , 5 στοιχείων η
κάθε µια για τα (
15--10 Μ).
20(20
20-15

Πύργος αλουµινίου made by SV1GE
(18 µέτρα ύψος) µε µια κεραία interactive
home made monobander µε 4 στοιχεία στα
10µ και 3 στοιχεία στα 15µ και ακόµα µία 2
στοιχείων monobander για τα 20µ.
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Οι 5 κεραίες beverage µήκους
220µ προς τα 5 διαφορετικά
σηµεία του ορίζοντα. για τη λήψη
στις χαµηλές συχνότητες
(40-80-160Μ)

Μαζί µε το στήσιµο αυτών των φανταστικών
«εργαλείων» δηµιουργείται σιγά σιγά από την καλή
παρέα ένα Contest Team µε το ειδικό
χαρακτηριστικό κλήσεως SY8A, από τούς SV8CS…..,
SV8RX …,SV8AXZ….,SV2DCD…., IK2AAJ
IK4MTF…IK2QEI….καί µερικούς άλλους κατά
καιρούς.

SY8A contest team @ SV8CS’s QTH
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Το 1998 τον προσκαλούν στην Μόντενα για να συµµετάσχει µαζί µε µια Ιταλική οµάδα στο CQ RJ Contest µε χαρακτηριστικό IR4T. Καταλαµβάνουν την Πρώτη θέση στην Ευρώπη.
Απ αυτή την συµµετοχή του Σπύρου και µετά αρχίζει µια µακρά και συναρπαστική διαδροµή σαν επίλεκτο µέλος σε
πανίσχυρες οµάδες πού χτυπάνε συστηµατικά την διάκριση στις πρώτες παγκοσµίως θέσεις στα µεγαλύτερα και
δυσκολότερα διεθνή κόντεστ.

1999 IG9A Lampedusa island. North Africa.
Έτσι την επόµενη χρονιά έρχεται πρόσκληση
από τον Στέφανο IK2QEI για συµµετοχή στο
CQ WW SSB DXcontest στην κατηγορία
Multi-Multi, από µια άλλη Ιταλική οµάδα.

Την IG9A
Στόχος της οµάδας η κατάρριψη του Παγκόσµιου
Ρεκόρ σ’ αυτή τη τόσο δύσκολη και απαιτητική
κατηγορία… Προορισµός, το νησί Lampedusa
στην Βόρεια πλευρά της Αφρικανικής Ηπείρου, ένα
νησί από την συστάδα των isole Pelagie απέναντι
ακριβώς από τις ακτές της Τυνησίας.
26 άτοµα µαζί µε 8 τροχόσπιτα ένα φορτηγό και ένα γερανοφόρο όχηµα κατέκλισαν την κορυφή της απόκρηµνης
ακτής έξω από το µικρό ψαροχώρι του νησιού και στήθηκε κυριολεκτικά ένα δάσος κεραιών για να καλύψη τις
ανάγκες των 6 πλήρως εξοπλισµένων µονοµπάντερ σταθµών.
Για αντιληφθείτε το µέγεθος των εγκαταστάσεων σηµειώνω ότι παρότι είχαν παροχή ρεύµατος από το δίκτυο του
νησιού αυτό δεν επαρκούσε και χρειάστηκε να τεθούν σε λειτουργία πετρελαιοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες τις
οποίες φυσικά η οµάδα είχε προβλέψει να φέρει µαζί !…
20.822 QSOs !!! 210 CQ Zones, 901 DXCC countries στις 6 µπάντες και παρ΄όλα
αυτά ήρθαν δεύτεροι µιάς και η επίσης πανίσχυρη Γερµανική οµάδα CN8WW από
το Μαρόκο τους πήρε την πρωτιά.
Βέβαια ο στόχος πού ήταν η κατάρριψη του παγκόσµιου ρεκόρ στην κατηγορία
επιτεύχθει και από τις δύο οµάδες…
Μετά την επιστροφή της οµάδας στην Ιταλία ο πρόεδρος του Club ARI Lissone-Milano, ΙΚ2ΟΚW Στένιο
Ντάσι, διοργάνωσε έκτακτη συνέλευση και «πάρτυ» προς τιµή του Σπύρου, ο δε Γκιουζέπε
Μπερναρέτζι IK2WRI ιδιοκτήτης βιοτεχνίας κατασκευής κεραιών, του δώρισε µία κεραία 6 στοιχείων
για τους 50 MHz.

DXpedition 1999 IG9A Lampedusa island. North Africa.
Φωτογραφία του Σπύρου σ’ αυτή την
DXpedition έγινε πρωτοσέλιδο στο
περιοδικό της ΕΕΡ SV Nέα τεύχος 59.
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Όµως η δραστηριότητα του Σπύρου δεν περιορίζεται µόνο στη συµµετοχή του σε DXpeditions αλλά από το QTH
του, συστηµατικά παίρνει µέρος στα διεθνή κόντεστ σχεδόν αποκλειστικά στην µπάντα των 160 µέτρων.
Οι διακρίσεις έρχονται η µία πίσω απ’ την άλλη.
Το 2000 κατακτά την πρώτη θέση παγκοσµίως στην κατηγορία single operator – single band 160 m
SSB, στο CQ WW DX SSB Contest!
Με τήν δραστηριότητα του αυτή ο Σπύρος γίνεται άλλη µια φορά πρωτοσέλιδο του περιοδικού της ΕΕΡ
SV Nέα, τεύχος 69. Ο θηριώδης πύργος του και το shack, ήταν το «ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ»
µε τον τίτλο:
«SV8CS ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ στα 160m. CQ WWDX SSB 2000»
Την ίδια χρονιά και κατά την διάρκεια του πρώτου Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνικού Συνεδρίου
βραβεύτηκε από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σχετική δηµοσίευση είχε γίνει στο περιοδικό ΡΑ∆ΙΟτηλεπικοινωνίες του Νίκου Κασίµη.
Επίσης λαµβάνει συστηµατικά µέρος σε πολλά VHF contest Ιταλικά αλλά και της IARU και κατακτά την
πρώτη θέση παγκοσµίως στο VHF MARATHON CONTEST!

2001 IG9A Lampedusa island cqww ssb contest
Το 2001ταξιδεύει και πάλι στη Βόρειο
Αφρική.
Πηγαίνει και πάλι στην Lampedusa για το
ίδιο contest CQWW SSB προσκεκληµένος
µεγάλης πολυεθνικής οµάδας.
Αυτή τη φορά πέτυχαν αυτό πού δεν
κατόρθωσαν το 1999…
Κατακτήσανε την πρώτη θέση
παγκόσµια!!!
Παράλληλα δε µε το contest, µαζί µε τον
Λεωνίδα SV2DCD που ήταν µαζί του
ενεργοποιήσανε στα 2µ το πρώτο APRS
spot και επίσης έκαναν µετά το contest
πολλά QSO’s στα 6 m ενεργοποιώντας για
πρώτη φορά αυτή την µπάντα από τά
αφρικανικά αυτά νησιά!

Cape Verde. West Africa. East Atlantic. D44TD CQ WW CW contest 2002
Την αµέσως επόµενη χρονιά ο IK2NCJ Luca, ο IK2JUB Stefano και ο IK2PFL Luka προσκαλούν και πάλι τον Σπύρο
σε µία νέα DXpedition στα νησιά Cape Verde για
να πάρουν µέρος αυτή την φορά στο CQ WW
CW contest και στην κατηγορία Multi-Single µε
το χαρακτηριστικό D44TD
Τα νησιά Cape Verde (D4) είναι µία συστάδα 17
νήσων και νησίδων απέναντι από τις ∆υτικές
ακτές της Αφρικής και σχετικά κοντά µε τις
∆υτικές ακτές της Νιγηρίας.
Τα Cape Verde είναι ένα ανεξάρτητο κρατίδιο και
για να φτάσουν εκεί τα µέλη της οµάδας
χρειάστηκε να πάρουν τέσσερεις διαφορετικές
πτήσεις πού συνολικά διήρκεσαν 24 ώρες!
Οι συνθήκες εκεί δεν είναι οι ιδανικότερες µιας
και φυσά διαρκώς µε µέση θερµοκρασία όλο το
24ωρο 30ο και σοβαρή έλλειψη πόσιµου νερού
µιας και βρέχει σπανιότατα και ελάχιστα. Όλα
αυτά κάνουν την διαβίωση πολύ δύσκολη…
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Τελικά µετά από πολλές δυσκολίες λόγω διάδοσης η οµάδα τερµάτισε δεύτερη παγκοσµίως στην κατηγορία της.
Και αυτή η DXpedition του Σπύρου, όπως και οι άλλες περιγράφικαν αναλυτικά στο περιοδικό της ΕΕΡ SV Νέα
τεύχος 80. Όµως και ο «γκουρού» των 160 µέτρων, ON4UN… την συµπεριέλαβε στο βιβλίο του Low band DXing
πού εκδίδει η ARRL και έβαλε πολλές φωτογραφίες στο CD που περιέχεται στο βιβλίο.
∆υστυχώς οι συνεχείς προσκλήσεις από τίς Ιταλικές οµάδες δεν αφήνουν τον Σπύρο να λάβει µέρος στο CQ WW
contest σαν single operator από την Κεφαλονιά και έτσι χάνεται η ευκαιρία να ακουστεί στις πρώτες θέσεις του
µεγάλου αυτού διεθνούς DX contest ένα Ελληνικό χαρακτηριστικό…
Έτσι για το 2004 έρχεται νέα πρόσκληση, από την Πορτογαλία αυτή την φορά και από τους CT1DVV Santos,
CT1ESV Tony, CT1EVC Tereza για να συµµετάσχει ο Σπύρος µαζί τους στο CQ WW SSB στην κατηγορία για
πρώτη φορά multi operators 2 radios. Στόχος ήταν να καταρρίψουν το Ευρωπαϊκό και εάν βοηθούσε η διάδοση
και το παγκόσµιο ρεκόρ!...
Ο Σπύρος θυµάται χαρακτηριστικά και διηγείται:
«… Συνολικά µετά από τρεις µέρες εξαντλητικής εργασίας και µε πολύ βροχή, µιας και έβρεχε συνεχώς
από την Τετάρτη πού φθάσαµε έως και την ∆ευτέρα πού φύγαµε, κατορθώσαµε να ολοκληρώσουµε τις
εγκαταστάσεις των κεραιών πού ήταν οι παρά κάτω:
Για τα 10 µέτρα.
∆ύο κεραίες των πέντε στοιχείων σε φάση και µία τρίτη πάλι των πέντε στοιχείων µόνη της.
Για τα 15 µέτρα.
∆ύο των πέντε στοιχείων σε φάση και µία των 5 στοιχείων µόνη της.
Για τα 20 µέτρα
∆ύο κεραίες των τεσσάρων στοιχείων σε φάση και µία των πέντε στοιχείων µόνη της.
Για τα 40 µέτρα.
Μία κεραία των τεσσάρων στοιχείων.
Για τα 80 µέτρα.
Full size vertical τοποθετηµένη επάνω σε ιστό των
10 µέτρων και σ’ αυτό το ύψος τα radials όλα elevated!!!
Για τα 160 µέτρα.
Inverted V στα 30 µέτρα ύψος.
Αλλά και κεραία λήψεως.
Μία Beverage 280 µέτρων µήκους
προσανατολισµένη προς την Αµερική.
( Αυτά για να µη νοµίζεται ότι αυτοί πού
συµµετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες ξαπλώνουν
και κάνουν τουρισµό…)
… Πετύχαµε τον στόχο µας, αλλά… χάσαµε από ένα
γκρούπ Ιταλών, το IR4X και από ένα γκρούπ
Ρώσων, το UU7J και τελικά καταταγήκαµε στην 3η
θέση παγκόσµια µετά από 8776 QSO’s.
Πιθανότατα θα είχαµε καταλάβει καλύτερη θέση
αλλά στα 80 δεν πήγαµε καλά διότι µε την κάθετη
και τά υπερυψωµένα ράντιαλς είχαµε πολύ χαµηλή
γωνία εκποµπής µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγάλες
δυσκολίες να ακουστούµε στην Ευρώπη, ενώ οι
επαφές µε την Αµερική ήταν φανταστικές, τόσο στα
80 όσο και στα 160 µέτρα!!!»
Αυτή η DXpedition από πλευράς µεταφορικών
µέσων ήταν µία από τις ευκολότερες µιάς και ο
Σπύρος χρειάστηκε να χρησιµοποιήσει µόνο δύο
φορές πλοίο, να µπεί µόνο σε τέσσερα αεροπλάνα
και να οδηγήσει αυτή τη φορά µόνο 600
χιλιόµετρα!...

2004 CT8T Coibra – Porto, Portugal
CT8T cq ww ssb
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2006 Madeira island. Santana. CQ WW
DX SSB 2005
H ικανότητα του Σπύρου στο contesting
ειδικά στην πολύ απαιτητική µπάντα των
160 µέτρων γίνεται όλο ένα και γνωστότερη
στον κόσµο των contesters.
Έτσι αµέσως την επόµενη χρονιά, 2005,
έρχεται πρόσκληση από Γερµανούς αυτή τη
φορά να λάβει µέρος µαζί µε την οµάδα
τους στο νησί Madeira στον κεντρικό
Ατλαντικό για να χτυπήσουν την πρωτιά
παγκοσµίως και πάλι στο κόντεστ των
κόντεστ, το CQ WW DX SSB.
«… Έλαβα για έκτη χρονιά πρόσκληση να
συµµετάσχω σε DXpedition µε αφορµή το
γνωστό CQ WW πού διοργανώνει το CQ
magazine στο τέλος κάθε Οκτωβρίου.
Αυτή την φορά η πρόσκληση ήρθε από τους
Γερµανούς και συγκεκριµένα από τον Walter DJ6QT.
Μού ζητήθηκε να λάβω µέρος µαζί τους στον διαγωνισµό στην κατηγορία multi 2.
Σηµαίνει ότι είναι πολλοί χειριστές και εκπέµπουν ταυτόχρονα 2 µηχανήµατα σε δύο διαφορετικές µπάντες.
Στην οµάδα ήταν επίσης οι: DJ6QT, DL1YD, DL1YFF, DL1QW, DJ8OG, DK5QN, DK3DM, DF8AE, DL8OBQ, IK2QEI.
O στόχος της συµµετοχής ήταν να αποδείξουµε ότι µία οµάδα από καλούς χειριστές µε απλές εγκαταστάσεις και µε
πολύ λίγα έξοδα µπορεί να χτυπήσει µία από τις τρείς πρώτες παγκόσµιες θέσεις σε σύγκριση µε άλλες πανάκριβες
συµµετοχές.
Θέλαµε να περάσουµε το µήνυµα ότι µια παρέα καλών φίλων µά παθιασµένων DXer µπορεί να σταθεί µε λίγα
έξοδα και απλές κεραίες σε σύγκριση µε τά θηρία πού στήνονται στα κόντεστς, σ’ αυτόν τον µεγάλο διαγωνισµό…
Έτσι µε αρχή µας αυτό τον σκοπό στήσαµε µόνο µία κεραία HY GAIN TH5,
µία 2 στοιχείων µε… καλάµια ψαρέµατος για τά 40 µέτρα και λίγο πιο πέρα σε έναν άλλο κοντό ιστό µία Qubical
Quad πάλι µε καλάµια Fiber glass.
Το «πάρτυ» πού ακολούθησε το Σάββατο το βράδυ µόνο σαν τρελό µπορεί να χαρακτηρισθεί µίας και για 24 ώρες
οι χειριστές των δύο οµάδων φώναζαν ασταµάτητα 5-9 33 !!!
Αποτέλεσµα ήταν το σκόρ των 21.026.700 πόντων από 9.219 QSO !!!
Πρώτη θέση παγκοσµίως σ’ αυτό το τόσο απαιτητικό κόντεστ και σχεδόν µε καλάµια ψαρέµατος…
Το κλίµα µεταξύ των µελλών της οµάδας ήταν άριστο και η οργάνωση ΆΨΟΓΗ χάρη στην τελειοµανία των
Γερµανών. Αυτός πού έδωσε ρεσιτάλ µεθοδικότητας ήταν ο Walter DJ6QT πού είχε πάρει όλα τα logistics πάνω
του αλλά και έσπασε ρεκόρ… µπυροποσίας!!!
Το γενικό πρόσταγµα της οµάδας είχε ο
Jara DL1YD στον οποίον οφείλεται και η
όλη άψογη διοργάνωση. Η παρουσία του
ήταν µεγάλη χαρά για µένα διότι όταν το
1984 δόθηκε η µπάντα των 160 µέτρων
στους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες και
έκανα γιά πρώτη φορά κλήση, ήταν
αυτός µε τον οποίο έκανα το παρθενικό
QSO!
Όµως πραγαµτικά µεγάλη έκπληξη µού
προξένησαν οι εγκαταστάσεις του
τοπικού ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου
στην Madeira CQ9K …
Σε υψόµετρο 1000 µέτρων εκεί στη µέση
του ατλαντικού, 7 πύργοι µε δύο monobanders ο κάθ’ ένας, µία full size vertical
για τά 160 µέτρα και ένα τέρας 3
στοιχείων για τά 80 µέτρα στην κορυφή
ενός επίσης 80 µέτρων ύψους ατσάλινο
πύργο!!!
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Όµως σηµαντικότατο για µένα ήταν ότι στην έκτη αυτή DXpedition µου, δηµιούργησα τις
συνθήκες για να γίνουν για πρώτη φορά στα Ελληνικά χρονικά QSO’s µέσω ανάκλασης στο
φεγγάρι , EME earth – moon – earth, µε πραγµατικά απίθανα λιτές εγκαταστάσεις (πού ήταν
και το όλο πνεύµα της DXpedition) από Ελληνικό σταθµό ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και µε το
χαρακτηριστικό CT8/SV8CS !!!
Έχοντας να αλλάξω πέντε αεροπλάνα το βασικότερο πρόβληµα ήταν το µεγάλο βάρος του εξοπλισµού. Για να το
αντιµετωπίσω λοιπόν πήρα µαζί µου ένα από τα µικρότερα µηχανήµατα της αγοράς το Yaesu FT 100 µε ένα
switching τροφοδοτικό και την κεραία, µε το σχετικό καλώδιο. Συνολικό βάρος 6 κιλά.
Η κεραία µήκος 9.50 µέτρων και 16 στοιχείων, ήταν προσφορά του I0JXX Σάντρο ο οποίος κατασκευάζει
επαγγελµατικά κεραίες για… δύσκολες καταστάσεις. Την παρέλαβα από το Μιλάνο τοποθετηµένη µέσα σε πάνινη
θήκη για καλάµια ψαρέµατος.
To linear των 350 Watts της ΤΕ Systems µαζί µε το switching 50 Αµπερο τροφοδοτικό ήταν προσφορά του Βέλγου
ραδιοερασιτέχνη ON4IQ Johan, ( ο οποίος τερµάτισε πρώτος παγκοσµίως στο 6m Marathon contest 2006 µε 110
DXCC στα 6 µέτρα µέσα σε τρείς µήνες και βραβεύτηκε από AEGEAN DX Grpoup).
Ενισχυτής και τροφοδοτικό στάλθηκαν µε ταχυµεταφορική στη Γερµανία, τά παρέλαβε ο DL1QW Thomas και τά
έφερε αεροπορικώς φυσικά στη Μαδέρα!
Για την εγκατάσταση του σταθµού το ελληνικό σύστηµα της πατέντας µεγαλούργησε.
Έτσι η κεραία στήθηκε πάνω σε µια πρόχειρη βάση πού όµως επέτρεπε να κινείται πάνω κάτω µε την βοήθεια
ενός… σχοινιού και µε την τοποθέτηση ενός ινκλινόµετρου διάβαζα πόσες µοίρες ήταν η ανύψωση… Για το
αζιµούθιο επιστρατεύτηκε ένα GPS της GARMIN το 60CS.
O ενισχυτής και το τροφοδοτικό µε µια µπαλαντέζα τοποθετήθηκαν ακριβώς κάτω από την κεραία και µετά µε 40
µέτρα… RG58 έρχονταν το όποιο σήµα µέσα στο δωµάτιο στο FT 100.
H όλη ΕΜΕ DXpedition είχε ανακοινωθεί στο περιοδικό DUBUS όπως επίσης στην σελίδα του γνωστού ΕΜΕr EA6VQ
και αναµένονταν διεθνώς µε µεγάλη ανυποµονησία!

CT3/SV8CS 2M EME set-up

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και το πρώτο CQ έγινε το απίστευτο! Η ανυπαρξία θορύβου και η
δηµοσιότητα δηµιούργησαν ένα απίστευτο ΕΜΕ pile-up… πού έδωσε µέσα σε λίγες ώρες ένα αριθµό 30 QSOs, 16
ραδιοχώρες και δύο πού δεν ολοκληρώθηκαν, όλα σε mode JT65B (wsjt) digital.
∆υστυχώς δεν µπόρεσα να ολοκληρώσω το qso µε τον Μιχάλη SV5BYR ο οποίος ήταν ο µοναδικός σταθµός από
ελληνικής πλευράς που έδειξε ενδιαφέρον.
Αυτή η πρώτη όπως είπαµε Ελληνική VHF 2m EME DXpedition απέδειξε περίτρανα ότι όταν θέλουµε µε ελάχιστο
εξοπλισµό, µπορούµε να κάνουµε πολλά!!!
Πραγµατικά είναι απίστευτο και απέσπασε διεθνώς πάρα πολλά καλά σχόλια το ότι µέσα σε λίγες ώρες µέ 350W
και µόνο µία µικρή κεραία έγιναν τόσα ΕΜΕ QSOs!!!
Για να βρεθώ στην Μαδέρα από την Ζάκυνθο και να ξαναγυρίσω χρειάστηκε να επιβιβαστώ σε 2 πλοία να
οδηγήσω 600 χιλιόµετρα και να αλλάξω 6 αεροπλάνα πετώντας πάνω από 3 ραδιοχώρες. Το σύµπλεγµα των
νήσων Μαδέρα απέχει από τις δυτικές ακτές της Πορτογαλίας 1100 χιλιόµετρα.
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Γενική άποψη του QTH
Η ενασχόληση του Σπύρου µε επαφές µέσω σελήνης ΕΜΕ είναι σχετικά πρόσφατη.
Μόλις το 2004 άρχισε να ασχολείται και από τότε προστέθηκε άλλη µια µεγάλη αγάπη δίπλα στην πάντα των 160
µέτρων πού είναι ο µεγάλος έρωτάς του. Όµως επειδή ότι κάνει γίνεται µε επαγγελµατισµό και συνέπεια µέσα σ’
αυτό το λίγο διάστηµα έχει καταφέρει να γεµίσει ολόκληρες στήλες µε τις πρωτιές του στην αντίστοιχη σελίδα
« Οι Πρωτιές στις µπάντες VHF / UHF », πού διατηρεί ο SV1DH στο περιοδικό της ΕΕΡ SV Nέα.
Επίσης ο Σπύρος ασχολείται µε επαφές µέσω µετεωριτών στα 2 Μ. Ως
επί το πλείστον δουλεύει σε διαµόρφωση digital µε το καταπληκτικό
πρόγραµµα WSJT Οι κεραίες πού χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό είναι:
Πύργος αλουµινίου made by SV1GE ( 9 µέτρα ύψους) επί του οποίου
υπάρχουν 4 κεραίες για τα 2Μ , µε 16 στοιχεία η κάθε µία ,
5 µήκη κύµατος made by I0JXX σαν και αυτή πού χρησιµοποίησε στην
Μαδέρα. Οι κεραίες έχουν κίνηση azimuth και elevation.
Επίσης εκεί ευρίσκεται και ο προενισχυτής low noise µε το MGF1302.
Για τους δορυφόρους , ISS , επίγειες επαφές , κλπ .. κεραία 9
στοιχείων cross F9FT και 17 στοιχείων οριζόντια F9FT για τα 2µ και 2X
19 F9FT για τα 70 cm
Παρ’ όλα αυτά το contesting παραµένει το µεγαλύτερο πάθος του Σπύρου.
Έτσι πάντα έψαχνε να βρεί µια περιοχή πού να ισαπέχει από τά δύο βασικά σηµεία µεγάλης ραδιοερασιτεχνικής
πυκνότητας πράγµα πού σε συνδυασµό µε µία προσεγµένη εγκατάσταση κεραιοσυστηµάτων θα αποδεικνύετο
ακαταµάχητο όπλο στις µάχες των contests. Μία από τις καλύτερες περιοχές γι’ αυτή τη δουλειά είναι το…
Μαρόκο. Πράγµα πού έχει αποδειχθεί περίτρανα από τις Γερµανικές οµάδες πού το επισκέπτονται συχνά και
χτυπάνε από κεί τά παγκόσµια ρεκόρ.
Έτσι µετά από ψάξιµο και µια συγκυρία της τύχης εντοπίστηκε ένα QTH 300 χιλιόµετρα Νότια της Καζανµπλάνκας,
πρωτεύουσας του Μαρόκου. Η συµφωνία κλείστηκε γρήγορα και έτσι το σπίτι πέρασε στα… Ελληνικά χέρια.
Η περιοχή είναι γύρο-γύρο και σε απόσταση αρκετών χιλιοµέτρων τελείως επίπεδη. Απέχει δε µόνο δύο
χιλιόµετρα από την ακτή και πέρα από κεί ανοίγετε ο Ατλαντικός Ωκεανός και απέναντι οι ∆υτικές ακτές της
Αµερικανικής Ηπείρου. Στα βόρεια, Βορειοανατολικά, η Ευρώπη µε ένα απρόσκοπτο take-off.
Το ιδανικό συλλεκτήριο βαθµολογίας στα contest!Αυτή τη στιγµή έχει εγκατασταθεί ένα ικανοποιητικό σύστηµα
πύργων και κεραιών αλλά η δυνατή οµάδα από τους S1GE, SV8KOS, IK2QEI, IK2SGC και τον SV8CS φυσικά
δουλεύει ακούραστα για την τελειοποίηση των εγκαταστάσεων. Μια σύντοµη µατιά µπορείτε να ρίξετε στο 5-9
Report τεύχος 59 σελ1 και σίγουρα στα προσεχή µας τεύχη…
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O Σπύρος θαυµάζει αρκετούς Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, αλλά κυρίως δέν ξεχνά τους εξαιρετικούς του
φίλους SV1AB (Γιώργο) - SV1AE(Σωκράτη)- SV1DM(Γιάννη) -SV1DN (Γιάννη)- SV1CC (Κώστα) αλλά και
αρκετούς άλλους.
Άµεσος στόχος του αυτόν τον καιρό εκτός από τα contests και το DXing (σε όλα τα modes και QRG) είναι η
κατάκτηση το DXCC στα 2Μ µετά το ήδη αποκτηθέν στα 6Μ µε 135 dxcc ραδιοχώρες. Και κλείνει την µεγάλη εκ
του µακρόθεν συζήτησή µας… «Θέλω σ’ αυτό τό σηµείο να γραφεί ότι:

«Ευχαριστώ θερµά όλους τους Ελληνικούς σταθµούς πού µε στηρίζουν κατά δεκάδες µε τά
QSO τους και χαρίζουν στις οµάδες πού συµµετέχω πολλούς πολύτιµους βαθµούς»
Και µείς όλοι του AEGEAN DX GROUP και τού 5-9 Report / Ραδιοεπαφή θέλουµε να σε ευχαριστήσουµε πού
µοιράζεσαι µαζί µας και µε όλους τους συναδέλφους πού µας διαβάζουν, τις εµπειρίες σου και τις γνώσεις σου.
Κλείνοντας να πούµε ότι ο Σπύρος χάραξε τον δρόµο τον οποίο ακολουθούν πιά αρκετοί Έλληνες
ραδιοερασιτέχνες κάνοντας το SV να ακούγεται διεθνώς και να παίρνει την θέση πού του πρέπει στο διεθνές
ραδιοερασιτεχνικό τοπίο.
Ένα µεγάλο 73 από την Σάµο σε όλους σας.
Βασίλης Τζανέλλης SV8CYV

∆υό κουβέντες για τον Σπύρο από έναν φίλο…
Ο Σπύρος Χειµαριός, κατά κόσµον (ερασιτεχνικόν) SV8CS, γεννήθηκε στην
Κέρκυρα το 1948. Από τα µαθητικά του χρόνια, ξέχωρα από διάφορες σκανδαλιές
έδειξε ιδιαίτερη κλίση στα ηλεκτρονικά. Τελικά το χόµπι του ραδιερασιτεχνισµού τον
απορρόφησε ολοκληρωτικά. Από τότε έγινε το µεγάλο του πάθος. Σπούδασε στην
Ιταλία αρχιτεκτονική. Στη Ρώµη έµαθε ιταλικά και έκανε πολλές φιλίες µε ιταλούς
ερασιτέχνες. Τις περισσότερες από αυτές τις διατηρεί µέχρι σήµερα. Στο τέλος της
δεκαετίας του 70 µετακόµισε στη Ζάκυνθο όπου µεταλαµπάδευσε στην κυριολεξία
το πάθος του για το ραδιερασιτεχνισµό και µύησε πολλούς στο χόµπι, µεταξύ των
οποίων και εµένα. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Ζάκυνθος αριθµεί σήµερα πολύ
περισσότερους ερασιτέχνες από ότι η Κέρκυρα.
Με το Σπύρο είµαστε φίλοι πάνω από 25 χρόνια. ∆εν µπόρεσα βέβαια να
ακολουθήσω τους δικούς του ρυθµούς στο χόµπι, πού αγγίζουν τα όρια της υπερβολής, αλλά πάντα χαίροµαι για
τα κατορθώµατα του. Πρωτιές στα contest, expeditions, ΕΜΕ
επαφές και τεράστια κεραιοσυστήµατα, µια ατελείωτη
δραστηριότητα πού δεν φαίνεται να µειώνεται µε τα χρόνια.
Οι τοίχοι του shack δεν χωράνε πια για να αναρτηθούν όλες
οι διακρίσεις που έχει λάβει κατά καιρούς. Στην υπογραφή
του στα email αποτυπώνεται συνοπτικά ένα µέρος όλης
αυτής της ξέφρενης δραστηριότητας
Spiros Chimarios - Architect
SV8CS (KC2INN & 5F3COM)
One of SY8A-D44TD-IG9A-CT8T-CT9L-5D5A-CN3A contest
team CT3/SV8CS (2M EME).

Οι τρεις της παρέας στή βάση του πύργου του
SV8AXZ.

73 σε όλα τα παιδιά του Αιγαίου
ο SV8RX Γιώργος .
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Σκέψεις και απόψεις για το QSL BUREAU
Γράφει ο Χάρης Παναγιωτίδης
SV2JJ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ένας σωστός Ρ/ερασιτέχνης τρία πράγµατα σέβεται από τη στιγµή που θα πάρει
διακριτικό κλησεως.
Και τα τρία ο σύλλογος στο οποίο ανήκει αν ανήκει και τα µαθήµατα που έκανε
ο σύλλογος αν τα παρακολούθησε τα γνωρίζει. Είναι υποχρέωση του να είναι
αυτό που λέµε στο διεθνοποιηµένο όρο AKTIV.
Να είναι ζωντανός και τα µηχανήµατα να µην βρίσκονται σαν στοιχεία διακοσµητικά, αλλά να κάνει QSO. ∆εν έχει
σηµασία αν θα επιδιώκει DX , η θα κάνει επαφές µε Ευρώπη ή ακόµη και Βαλκάνια. Το θέµα είναι να ακούγονται
Ελληνικοί σταθµοί στο αέρα. Και να είναι έντονη η Ελληνική παρουσία. Από τη πρώτη αυτή βασική υποχρέωση
έρχονται δυο άλλες, η µια είναι η τήρηση του ηµερολογίου σταθµού, που τη υποχρεώνει ο νόµος και η δεύτερη,
από τους κανονισµούς λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθµού ασυρµάτου , που έχει καθορίσει η IARU και είναι αυτό
που λέµε confermation δηλαδή η επιβεβαίωση της επαφής που έγινε µε την ανταλλαγή της qsl κάρτας. Ας
πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Μόλις γίνει µια επικοινωνία έχουµε µπροστά µας το ηµερολόγιο σταθµού όπου
πρέπει να γράφει ηµεροµηνία, η ώρα σε utc , ο τρόπος µε τον οποίο έγινε η επαφή, Ρ/τηγραφία, η τηλεφωνία , το
διακριτικό του ανταποκριτή το report , η συχνότητα που έγινε η επαφή, το όνοµα του ανταποκριτού, το QTH
δηλαδή η πόλης , ακόµη και κάποιες ειδικές παρατηρήσεις αν υπάρχουν π.χ. παρεµβολές qsb, qrm, qrn κλπ.

Το ηµερολόγιο το απαιτεί ο νόµος και
κανονικά πρέπει να το θεωρεί, η να το
επικυρώνει η αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου. Αυτό δεν έγινε ποτέ και
όσες φορές συνάντησα ηµερολόγιο
σταθµού ήταν θεωρηµένα από τη τοπική
Ένωση, η δεν είχαν καθόλου θεώρηση η
λυπάµαι που το λέω δεν υπήρχε καθόλου
ηµερολόγιο. Νοµίζω ότι αυτό είναι µια
σοβαρή παράλειψη και µια ηµέρα ίσως το
Υπουργείο κάνει αιφνιδιαστικό έλεγχο ,
από όπου δεν γνωρίζω τι µπορεί να
προκύψει. Αυτό το λέει ο νόµος. Ως προς
το µηχανισµό της τηρήσεως, η πείρα µου
δίδαξε ότι για να έχουµε ένα καθαρό και
χωρίς µουτζούρες ηµερολόγιο , καλό θα
είναι η επαφή να γράφετε πρώτα σε
πρόχειρο τετράδιο ή χαρτί έστω, µε
πάντα το κίνδυνο να χαθεί το χαρτί, ή ακόµη και το πρόχειρο τετράδιο και να µείνει τελικά άγραφο το ηµερολόγιο.
Πάµε τώρα στο σοβαρό θέµα των qsl καρτών.
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Επειδή η ανταλλαγή καρτών µέσο Ταχυδροµείου είναι ιστορία πανάκριβη η λύση είναι το qsl-bureau κατά τη
Γαλλική ορθογραφία ή qsl-buro κατά τη τηλεγραφική ορολογία.
Σε αυτή τη περίπτωση η Ένωση διατηρεί µια υπηρεσία που διακινεί τις κάρτες. Όταν είναι µια η Ένωση και όλοι οι
Ρ/ερασιτέχνες είναι µέλη σε αυτήν δεν υπάρχει θέµα. Η Ένωση θα πάρει και θα στείλει κάρτες και το µέλος του
συλλόγου µε τη συνδροµή που πληρώνει δέχεται και την εξυπηρέτηση. Τι γίνετε µε τα µη µέλη και συγκεκριµένα
τα πολυάριθµα µέλη των τοπικών Ενώσεων που πληρώνουν τη
συνδροµή τους στο τοπικό σύλλογο. Πρέπει να εγγράφουν σε
δυο συλλόγους για να πάρουν ή να δώσουν τις κάρτες τους ή
αυτό θα γίνει αιτία να διαγραφούν από το τοπικό σύλλογο και να
µείνουν σε αυτόν που διαχειρίζεται τις κάρτες. Αν γίνεται αυτό
υπάρχει σοβαρό πλήγµα στους τοπικούς συλλόγους που
µαραζώνουν και µπορεί να χαθούν και έτσι µπορεί να
καταλήξουµε σε αυτό που πάντα φοβόµαστε, όλα να γίνονται
στην Αθήνα και να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι Ρ/
ερασιτέχνες του λεκανοπεδίου. Ως ποτέ θα κοροϊδευόµαστε..
φτάνει πια.. υπάρχουν και οι εµβαλωµατικές λύσεις σαν αυτή
που δεχόµαστε σήµερα, αφού δεν βρίσκεται λύση.
Έγινε λοιπόν µια λίστα στο αρχαιότερο σύλλογο και οι άνθρωποι
λένε.
Εµείς δεν ξέρουµε τίποτε. ∆εν θέλετε να γίνετε µέλη µας
δικαίωµα σας. Αν θέλετε πάψτε να είστε και Ρ/ερασιτέχνες. Αλλά
αν θέλετε εξυπηρέτηση πληρώστε. Μπείτε στη λίστα και θα σας
εξυπηρετήσουµε. ∆υο φορές το χρόνο. Τόσο µπορούµε. Θέλετε ?
Θέλουµε .. είναι σωστό ? OXI . Μετά λένε πως είµαι σχολαστικός είµαι επίµων, τοπικιστής και συνεχώς τα βάζω µε
το παλαιότερο σύλλογο της χώρας µου, που δόξα το θεό έχει προσφέρει τόσα πολλά στον Ρ/ερασιτεχνισµό και
έχει στη δύναµη του τόσους εξαίρετους συνάδελφους, που σέβοµαι και αγαπώ. Τα χρόνια περνούν λύσεις δεν
φαίνονται στο ορίζοντα. Βέβαια είναι και η Οµοσπονδία αλλά αυτή µοιάζει µε µια βάρκα που δεν τραβούν κουπί
όσοι τραβούν προς µια κατεύθυνση αλλά άλλοι εµπρός και άλλοι πίσω µε αποτέλεσµα να µένουµε στη ουσία
ακίνητοι. Θα βρεθεί λύση αµφιβάλλω γιατί προσωπικά εγώ πρότεινα αλλά την άκουσα µόνος µου τη πρόταση, και
δεν πρόκειται να επιµείνω άλλο. Ίσως µια µέρα κάποιο φωτισµένο µυαλό βρει το αυγό του Κολόµβου µέχρι τότε
ας περιµένουµε.

73s de SV2JJ
Χάρης
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Γράφει ο Ντίνος Νοµικός-SV1GK
Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η πρώτη χρήση του trap , που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα απλό κύκλωµα Thomson (LC) , εµφανίστηκε στις Η.Π.Α. το 1938 και επινοήθηκε από τον H. K. Morgan , o οποίος
εκµεταλλεύτηκε την λειτουργία του για να δηµιουργήσει µια δίπολο κεραία που θα
µπορούσε να λειτουργεί σε δύο διαφορετικές συχνότητες εξ’ ίσου ικανοποιητικά .
Για την επινόησή του µάλιστα αυτή πήρε και δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε αριθµό : U.S. patent 2229865 .
∆ύο χρόνια αργότερα , τον Αύγουστο του 1940 , δηµοσιεύεται από τον ίδιο στο περιοδικό Electronics vol. 13 , το
πρώτο άρθρο που αναφερόταν σε κεραία trap , µε τίτλο «Multifrequency Tuned Antenna System» .
Μερικά χρόνια αργότερα και συγκεκριµένα τον Μάρτιο του 1955 , ένας ραδιοερασιτέχνης από την Minnesota των
Η.Π.Α. ο Chester L. Buchanan – W3DZZ , που γεννήθηκε το 1915 (Φωτογραφία) , δηµοσιεύει στο περιοδικό QST
ένα άρθρο µε τίτλο «The Multimatch Antenna System» , στο οποίο περιέγραφε την κατασκευή ενός διπόλου ,
όπου µε την χρήση ενός trap σε κάθε σκέλος του γινόταν µια κεραία που δούλευε άριστα στα 80 και στα 40 µέτρα
(Σχήµα 1) . Η δηµοσίευση αυτή απετέλεσε και την αρχή για την κατασκευή παρόµοιων κεραιών και από άλλους
ραδιοερασιτέχνες . Είχε µάλιστα τόσο µεγάλη απήχηση το άρθρο αυτό του W3DZZ , αφού κατάφερνε µε την ίδια
κεραία να έχει ικανοποιητική εκποµπή σε πολλές συχνότητες , ώστε σιγά-σιγά καθιερώθηκε κάθε δίπολο που
χρησιµοποιούσε traps , να λέγεται κεραία W3DZZ .
Αυτό όµως που κάνει
ιδιαίτερη εντύπωση είναι
ότι η καθιέρωση της
ονοµασίας
W3DZZ
,
επεκτάθηκε κυρίως στην
Ευρώπη και ελάχιστα έως
καθόλου στην Αµερική .
Τον Αύγουστο του 1997
µάλιστα ο Scott Bauer – W3CV , ένας έµπειρος ραδιοερασιτέχνης , που ήταν τότε QSL manager του TI5NW ,
ρωτούσε τα εξής : «Βλέπω στις QSL που λαµβάνω , κυρίως από Ευρώπη , ότι πολλοί ραδιοερασιτέχνες αναφέρουν
πως χρησιµοποιούν µια κεραία που λέγεται W3DZZ , µήπως ξέρετε να µου πείτε τι είδους κεραία είναι αυτή ;» .
Είναι πράγµατι αξιοπερίεργο , πώς µια κεραία που δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε Αµερικάνικο περιοδικό , στο
QST , από Αµερικάνο ραδιοερασιτέχνη , δεν έτυχε αποδοχής στις Η.Π.Α. ενώ έτυχε µεγάλης αναγνώρισης στην
Ευρώπη µε αποτέλεσµα να καθιερωθεί µε την ονοµασία W3DZZ .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ TRAPS
Όπως ήδη αναφέραµε , το trap δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πηνίο και ένας πυκνωτής συνδεδεµένα παράλληλα
(κύκλωµα Thomson) , που συντονίζουν σε µια ορισµένη συχνότητα (Σχήµα 2 και Φωτογραφία) .
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε το δίπολο του (Σχήµατος 3) , όπου
το τµήµα 1 και το trap L1,C1 είναι συντονισµένα στα 20 µέτρα ,
το τµήµα 2 και το trap L2,C2 είναι συντονισµένα στα 40 µέτρα
και το τµήµα 3 συντονίζει στα 80 µέτρα .Αν λοιπόν εµείς
εκπέµψουµε σε κάποια συχνότητα των 20 µέτρων , τότε τα
συντονιζόµενα κυκλώµατα L1,C1 λειτουργούν σαν µονωτήρες ,
γιατί
έχουν
την
ιδιότητα
να
δηµιουργούν µια πάρα
πολύ µεγάλη αντίσταση στο ρεύµα (RF) αυτής της συχνότητας που
διαρρέει το τµήµα 1 , έτσι λοιπόν το υπόλοιπο τµήµα της κεραίας
παραµένει ανενεργό και στην ουσία είναι σαν να µην υπάρχει .
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Αν τώρα εκπέµψουµε σε κάποια συχνότητα στα 40 µέτρα , τότε τα κυκλώµατα L1,C1 παύουν να λειτουργούν σαν
µονωτήρες και το τµήµα 2 λειτουργεί σαν ένα δίπολο για τα 40 µέτρα . Τα δε κυκλώµατα L2,C2 εµποδίζουν το
ρεύµα αυτής της συχνότητας να περάσει στο υπόλοιπο τµήµα της κεραίας , δηλαδή τώρα σαν µονωτήρες
λειτουργούν τα traps L2,C2 .
Αν µάλιστα εκπέµψουµε στα 80 µέτρα , τότε τα L1,C1 και L2,C2 παύουν να
λειτουργούν πλέον σαν µονωτήρες και η κεραία µας σε όλο το µήκος της λειτουργεί σαν ένα δίπολο για τα 80
µέτρα . Άρα σύµφωνα µε το παραπάνω παράδειγµα µπορούµε µε µια µόνο κεραία αλλά µε την προσθήκη
κατάλληλων traps , να εκπέµπουµε σε διαφορετικές συχνότητες .
Είδαµε λοιπόν ότι τα traps λειτουργούν σαν µονωτήρες µόνο όταν εκπέµπουµε στην συχνότητα που αυτά είναι
συντονισµένα . Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λειτουργούν σαν µέρος της κεραίας .
Επειδή όµως το πηνίο του trap προσθέτει αυτεπαγωγή στην κεραία , έχει σαν αποτέλεσµα να µειώνει το µήκος
της , πράγµα που δηµιουργεί και µια µείωση στο
εύρος
λειτουργίας
της
(bandwidth)
,
συγκρινόµενη φυσικά µε ένα αντίστοιχο δίπολο
της ίδιας συχνότητας που δεν έχει traps .
Αυτό
φαίνεται
καλλίτερα
µε
το
εξής
παράδειγµα .Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να
φτιάξουµε ένα δίπολο µε traps που να λειτουργεί
στα 20 και στα 10 µέτρα . Αν δεν είχαµε τα traps
θα χρησιµοποιούσαµε δύο ξεχωριστά δίπολα ,
που το ένα θα συντόνιζε στην µπάντα των 20
µέτρων και θα είχε µήκος 10,05 m (Σχήµα 4 Α)
και το άλλο θα συντόνιζε στην µπάντα των 10
µέτρων και θα είχε µήκος 5 m (Σχήµα 4 Β) .
Αν τώρα αντί για τα δύο ξεχωριστά δίπολα χρησιµοποιούσαµε µόνο ένα , µαζί µε ένα ζευγάρι traps , τότε το
συνολικό µήκος του διπόλου θα µειωνόταν από τα 10,05 m , στα 8,90 m και θα είχαµε τις διαστάσεις του
(Σχήµατος 4 Γ) .
∆ηλαδή θα έχουµε µια µεγάλη µείωση του µήκους της κεραίας , σε σχέση µε το µήκος που θα είχε η ίδια κεραία αν
ήταν ένα απλό δίπολο της ίδιας συχνότητας .
Κάτι άλλο που θα πρέπει να σηµειώσουµε , είναι ότι σε συχνότητες µεγαλύτερες από αυτές που είναι
συντονισµένο το τµήµα 1 του (Σχήµατος 3) , όλα τα traps της κεραίας εµφανίζουν χωρητική αντίδραση , δηλαδή
θεωρητικά όλα τα traps της κεραίας λειτουργούν σαν να είναι µόνο πυκνωτές , πράγµα που έχει σαν συνέπεια να
αυξάνει την συχνότητα συντονισµού του συστήµατος , συγκρινόµενο φυσικά µε ένα απλό δίπολο του ιδίου
µήκους . Το φαινόµενο αυτό γίνεται εντονότερο κοντά στην συχνότητα συντονισµού του τµήµατος 1 του
(Σχήµατος 3) και µειώνεται όσο αυξάνει η συχνότητα .
Άρα το όλο σύστηµα της κεραίας , µε κατάλληλες αλλαγές στον λόγο L/C του trap καθώς και στα διάφορα µήκη
της , θα µπορούσε να εκπέµψει και σε διάφορες αρµονικές συχνότητες .
Αυτό εκµεταλλεύτηκε και ο W3DZZ ώστε µε την χρήση µόνο ενός ζευγαριού traps , η κεραία του να λειτουργεί
στα 80 , 40 , 20 , 15 και 10 µέτρα (Σχήµα 1) . Μια αντίστοιχη κεραία , που διαθέτει µόνο ένα ζευγάρι traps ,
κατασκεύασε και ο Eric J. Linger – K2GU , και είναι ιδανική για όσους διαθέτουν περιορισµένο χώρο , καλύπτοντας
τις µπάντες των 40 , 20 , 15 και 10 µέτρων (Σχήµα 5) .
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

TRAP

Tα traps , όπως είδαµε , δεν είναι τίποτε άλλο παρά απλά κυκλώµατα L-C .
Παρ’ όλα αυτά όµως η κατασκευή τους , όσο εύκολη και αν φαίνεται , παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες .
Κατ’ αρχήν το πηνίο πρέπει να έχει όσο το δυνατόν χαµηλότερες απώλειες , δηλαδή υψηλό Q (Quality factor) .
Από την άλλη µεριά πάλι αν υψώσουµε πάρα πολύ το Q , τότε λόγω της αυξηµένης αυτεπαγωγής µειώνεται
δραµατικά το bandwidth της κεραίας . Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον πυκνωτή , πρέπει να έχει και αυτός όσο το
δυνατόν µικρότερες απώλειες . Καταλληλότεροι πυκνωτές γι’ αυτήν την δουλειά είναι οι πυκνωτές silver mica .
Οι κεραµικοί πυκνωτές καλόν είναι να αποφεύγονται γιατί επηρεάζονται από την θερµοκρασία του περιβάλλοντος ,
µε αποτέλεσµα να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά τους . Συγχρόνως πρέπει να αντέχουν σε αρκετές χιλιάδες Volts ,
γιατί στα άκρα του trap αναπτύσσονται ιδιαίτερα υψηλές τάσεις ακόµη και όταν εκπέµπουµε µε µικρή ισχύ .
Το όλο κύκλωµα του trap πρέπει επίσης να προστατευθεί άριστα από τις διάφορες καιρικές συνθήκες , γιατί
επηρεάζονται από αυτές πάρα πολύ εύκολα τα χαρακτηριστικά του . Προκειµένου λοιπόν να πετύχουµε ένα όσο το
δυνατόν καλλίτερο αποτέλεσµα , πρέπει να βρούµε µια συµβιβαστική λύση που να συνδυάζει αρµονικά όλους
τους παραπάνω παράγοντες που αναφέραµε .
Μια λύση στο πρόβληµα των πυκνωτών δίνεται αν αντικατασταθεί ο
πυκνωτής µε ένα κοµµάτι καλώδιο coaxial (Σχήµα 6) . Αν πάρουµε
για παράδειγµα το καλώδιο RG-58 , που παρουσιάζει χωρητικότητα
28,5 pF ανά 30,4 cm , θα µπορούσαµε να επιλέξουµε το µήκος του
έτσι ώστε να επιτύχουµε την χωρητικότητα που θα χρειαζόµαστε .
Μπορούµε µάλιστα αν θέλουµε να κάνουµε και συνδυασµό πολλών
κοµµατιών coaxial σε µια συνδεσµολογία εν σειρά ή εν παραλλήλω
ώστε να επιτύχουµε την επιθυµητή χωρητικότητα (Σχήµα 7) .
Αυτό εκµεταλλεύτηκε και ο Stepan Synek – OK1CSS , από την
Πράγα , για να κατασκευάσει τα traps της κεραίας του K2GU (Σχήµα 5). Σύµφωνα µε όσα αναφέρει , κάθε πηνίο
αποτελείται από 10 σπείρες χάλκινου σύρµατος εµαγιέ διαµέτρου 2 mm , τυλιγµένες σε διάµετρο 4 cm περίπου και
ο πυκνωτής είναι ένα κοµµάτι καλώδιο coaxial RG-58 µήκους 26 cm , το οποίο τοποθετείται στο εσωτερικό του
πηνίου . Πριν τοποθετηθεί το trap στην κεραία , πρέπει να συντονιστεί στην συχνότητα 14,100 Mc/s .
Λεπτοµέρειες της κατασκευής του φαίνονται στις παρακάτω (Φωτογραφίες) .

COAXIAL TRAPS
Όπως είδαµε στα προηγούµενα όσο αυξάνουµε το Q των traps τόσο αυξάνει η αυτεπαγωγή τους , µε αποτέλεσµα
να µειώνεται το εύρος λειτουργίας της κεραίας .
Το πρόβληµα όµως αυτό φαίνεται ότι ξεπεράστηκε µε την χρήση traps που κατασκευάζονται µόνο από καλώδιο
coaxial σύµφωνα µε την συνδεσµολογία του (Σχήµατος 8) . Η πρώτη αναφορά για τέτοια traps δίνεται από τον
Robert H. Johns – W3JIP , τον Μάιο του 1981 στο QST και από τον Gary E. O’Neil – N3GO , τον Οκτώβριο του
1981 στο περιοδικό Ham Radio . Η κατασκευή τους είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη .
∆εν έχουµε παρά να τυλίξουµε µερικές σπείρες από καλώδιο coaxial γύρω από µία σωλήνα PVC και να τις
συνδέσουµε σύµφωνα µε το (Σχήµα 9) .
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Όσον αφορά την διάµετρο του πηνίου και το πλήθος των σπειρών , µπορούν να
υπολογιστούν ευκολότατα από το πρόγραµµα CoaxTrap.zip του Tony Field –
VE6YP που το προσφέρει δωρεάν από την ιστοσελίδα του (Φωτογραφία) .
Το µόνο σηµείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι για να έχουµε την
καλλίτερη δυνατή απόδοση , ο λόγος του µήκους του τυλίγµατος του coaxial
προς την διάµετρο του πηνίου να είναι περίπου 0,450 (Όπως αναφέρει και ο
Robert C. Sommer – N4UU , στο άρθρο του «Optimizing Coaxial Cable Traps»
στο QST , τον ∆εκέµβριο του 1984) . Στην περίπτωση µάλιστα που θα θέλαµε
να χρησιµοποιήσουµε µεγάλη ισχύ εκποµπής , καλόν είναι το καλώδιο RG-58
να αντικατασταθεί µε RG-213 .

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ TRAPS
Αν και το πρόγραµµα του VE6YP υπολογίζει µε ακρίβεια ότι χρειάζεται κανείς
για την κατασκευή ενός coaxial trap , εντούτοις στο τέλος χρειάζεται και ένας
επί πλέον έλεγχος , προκειµένου να εντοπιστεί µε ακρίβεια η συχνότητα
συντονισµού του .
Η πιο απλή µέθοδος είναι να χρησιµοποιήσουµε ένα Grid Dip Meter .
Πλησιάζουµε το πηνίο του G.D.M. στο ένα άκρο του trap (Σχήµα 10) και γυρίζοντας αργά το κουµπί του VFO του
G.D.M. βρίσκουµε κάποιο σηµείο όπου το όργανό του κάνει µια µεγάλη βύθιση , σε αυτό το σηµείο διαβάζουµε
την συχνότητα που αναφέρεται και αυτή θα είναι και η συχνότητα συντονισµού του trap .
Για µεγαλύτερη ακρίβεια στην µέτρηση της συχνότητας µπορούµε να µην
αρκεστούµε µόνο στην συχνότητα που αναφέρει το G.D.M. αλλά να την
διασταυρώσουµε και µε έναν δέκτη , αρκεί να πλησιάσουµε το G.D.M. στην
είσοδο της κεραίας του δέκτη , αφού βέβαια πρώτα αφαιρέσουµε τον
κονέκτορα της κεραίας του .
Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που θα έχουµε , είναι πολύ εύκολο να
αντιληφθούµε αν χρειάζεται να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε κάποια
σπείρα από το trap . Στην περίπτωση που δεν
διαθέτουµε ένα G.D.M. µπορούµε να πετύχουµε τον
παραπάνω συντονισµό χρησιµοποιώντας µόνο τον
ποµποδέκτη µας , αφού πρώτα έχουµε χαµηλώσει όσον
το δυνατόν περισσότερο την ισχύ του , και τον έχουµε
συνδέσει σύµφωνα µε το (Σχήµα 11 Α).
Η συχνότητα συντονισµού του trap θα είναι εκείνη στην
οποία η γέφυρα SWR θα δείχνει τα περισσότερα
στάσιµα . Μπορούµε επίσης αν θέλουµε (χωρίς να είναι
απαραίτητο) , να προσθέσουµε επί πλέον και έναν δέκτη
ή έναν παλµογράφο όπως στο (Σχήµα 11 Β)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ανάγκη για εκποµπή σε πολλές συχνότητες µε την ίδια κεραία , δηµιούργησε µια γρήγορη ανάπτυξη
στην λειτουργία και εφαρµογή των traps .
Ενώ στην αρχή οι πρώτες κατασκευές παρουσίαζαν αρκετά προβλήµατα , όπως υψηλές απώλειες ή
επηρεασµούς από τις καιρικές συνθήκες , στις µέρες µας µπορεί να πει κανείς ότι η κατασκευή των traps έχει
φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα .
Τα traps που κατασκευάζονται πλέον σήµερα έχουν ελάχιστες απώλειες , όχι παραπάνω από 0,2 dB , δεν
επηρεάζονται από τις καιρικές µεταβολές και τοποθετούνται σε πολλά είδη κεραιών όπως συρµάτινες , beam ,
κάθετες κλπ.
Παρ’ όλα αυτά όµως η µελέτη και οι πειραµατισµοί µε αυτά δεν έχουν σταµατήσει , ήδη έχουν
εµφανιστεί τα Bifilar-Wound Antenna Τraps , γνωστά µε την ονοµασία Twin Traps , τα οποία δεν χρησιµοποιούν
καθόλου πυκνωτή , παρά µόνο πολύκλωνο καλώδιο µε µόνωση από Teflon ή Πολυαιθυλένιο , για τα οποία µπορεί
κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Reg J. Edwards – G4FGQ .
Περισσότερα όµως περί κεραιών στο επόµενο τεύχος .
Μέχρι τότε , Πολλά 73
Ντίνος – SV1GK.
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Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης.
SV8ASP/A

Αγαπητoί µου, Χριστός Ανέστη,
Με τη βοήθεια του Θεού αξιωθήκαµε και φέτος να ακούσοµε αυτόν τον νικηφόρο και αναστάσιµο χαιρετισµό
«Χριστός Ανέστη» και µια και αύριο είναι η απόδοση του Πάσχα, ας ευχηθούµε να µας αξιώσει ο Κύριος και του
χρόνου να το ακούσοµε.
∆όξα τω Θεώ που παρόλες τις δυσκολίες και τα διάφορα, για πολλές µέρες τώρα, νύκτα φεύγω από το κελί µου
και νύκτα γυρίζω, ετοίµασα το κείµενο µε το «Κολλυβάδικο Κίνηµα» και για τον Άγιο Νικόδηµο τον Αγιορείτη.
Προσπάθησα να σας δώσω µια ιδέα γιαυτό το κίνηµα που έφερε επανάσταση σόλη την σκλαβωµένη Πατρίδα µας
και ετοίµασε µε τους ανθρώπους του για την ελευθερία της, που δεν άργησε να έλθει. Για να µη γίνω κουραστικός
δεν επεκτάθηκα όσο έπρεπε, αλλά αν θέλει ο Θεός και είµαστε καλά ίσως να αναφερθώ και στους τελευταίους
Κολλυβάδες που γνωρίσαµε και είχα την ευλογία να είµαι εγγονός του Οσίου Γέροντος της Πάτµου του
Αµφιλοχίου του Μακρή και να γνωρίσω επίσης τον άλλο Όσιο της Πάρου Φιλόθεο Ζερβάκου που είναι και οι
τελευταίοι.
Στην επίσηµη αίθουσα της Μονής µας ύπαρχει µια τοιχογραφία µε την σύναξη όλων των Κολλυβάδων.
Ευχόµενος στις οικογένειές σας και τους άλλους ακρίτες συναδέλφους καλή Πεντηκοστή σας χαιρετώ.
Με πολλές ευχές
Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης

Κατά τον ΙΗ΄ αιώνα, που ο σκλαβωµένος ραγιάς αναστέναζε κάτω από τον βαρύ οθωµανικό ζυγό, στον Άθωνα µια
διαφωνία των Μοναχών του, σχετικά µε το αν τα µνηµόσυνα πρέπει να γίνονται το Σάββατο ή την Κυριακή, έγινε
αιτία να εµφανιστεί ένα κίνηµα πνευµατικής αναγέννησης, του οποίου τους καρπούς απολαµβάνοµε και εµείς
σήµερα. Αυτή την περίοδο, που το κίνηµα του Γαλλικού διαφωτισµού κυριαρχούσε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη,
έφθασε και στην σκλαβωµένη Ελλάδα όπου µας έφερε και αθεϊστικά µηνύµατα. Εδώ όµως βρήκε αντίσταση από
αυτό το κίνηµα που αγωνίστηκε για την επιστροφή στο γνήσιο της εκκλησιαστικής παράδοσης, που οι εκφραστές
της ονοµάστηκαν ειρωνικά «Κολλυβάδες».
Ας δούµε πως ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
Περί το 1754 στην Σκήτη της Αγίας Άννης οι Μοναχοί είχαν αυξηθεί και ξεκίνησαν να κτίζουν µια µεγάλη Εκκλησία
δια τις θρησκευτικές τους ανάγκες. Οι Μοναχοί δούλευαν σκληρά όλη την εβδοµάδα και τα χρήµατα προέρχονταν
από πιστούς για να µνηµονεύουν τους κεκοιµηµένους . Το Σάββατο έπρεπε κανονικά, όπως γίνεται σε όλες τις
Μονές και τις Σκήτες του Άθωνα, να τελούν την Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του κοιµητηρίου και να
µνηµονεύουν και τα ονόµατα, αλλά επειδή οι εδώ πατέρες , µετά την λειτουργία του Σαββάτου έπρεπε να πάνε
στις Καρυές (την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, όπου κάθε Σάββατο είχε παζάρι), για να πουλήσουν τα εργόχειρά
τους και να προµηθευτούν τις ανάγκες των κελιών τους και της Σκήτεως, αποφάσισαν να µεταφέρουν τα
µνηµόσυνα µετά την λειτουργία της Κυριακής, µια και τα ονόµατα είχαν αυξηθεί πάρα πολύ (περίπου 12.000), και
οι πατέρες µετά την Λειτουργία του Σαββάτου αµέσως πήγαιναν στις Καρυές. Αυτό δεν το δέχθηκε µια µερίδα
Μοναχών, η οποία υποστήριζε πως η Κυριακή είναι Αναστάσιµη ηµέρα και δεν προσφέρεται για την τέλεση
µνηµοσύνων, και ότι η παραχώρηση αυτή ήταν µια προσπάθεια εκκοσµίκευσης του µοναχισµού, ο οποίος
υποτασσόταν στις απαιτήσεις του κόσµου. Στην πραγµατικότητα πίσω από την στάση των µοναχών που τηρούσαν
κατά γράµµα την παράδοση και την τάξη της Εκκλησίας, κρυβόταν η αντίδραση εναντίον του συµβιβασµού του
µοναχικού βίου µε το κοσµικό φρόνηµα.
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Ηγετική προσωπικότητα αυτής της αντιπαράθεσης αναδείχθηκε ο µοναχός Νεόφυτος, που µόναζε στην Σκήτη των
Καυσοκαλυβίων. Ήταν ο πλέον µορφωµένος άνθρωπος εκείνης της εποχής που δίδαξε µαθήµατα ακαδηµαϊκού
επιπέδου, για πρώτη φορά, στην Αθωνιάδα σχολή, στην οποία µάλιστα διετέλεσε δύο φορές Σχολάρχης, και είναι
ο πρώτος Κολλυβάς. Στην συνέχεια εµφανίζονται και άλλες ηγετικές µορφές όπως, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς,
µητροπολίτης Κορίνθου, ό Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, ο Ιεροµόναχος Νήφων ο
Χίος κ.ά και µαζί τους συντάχθηκε πλήθος Αγιορειτών πατέρων.
Αυτή την εποχή άλλα σκάνδαλα εµφανίζονται µε αφορµή την δηµοσίευση ενός βιβλίου «περί της συνεχούς Θείας
Μεταλήψεως», το οποίο εγκολπώθηκαν οι Κολλυβάδες. Ο Άγιος Νικόδηµος στον πρόλογο της Β΄ εκδόσεως
αναφέρει πως υπάρχει αµέλεια από τους Χριστιανούς για την ουράνια πνευµατική τροφή της Μεταλήψεως των
Αχράντων µυστηρίων και για τον λόγο αυτό αυξήθηκε η κακία και λιγόστεψε η αρετή. Συµπίπτει να είναι τα ίδια
πρόσωπα εκείνα που υποστήριζαν την τέλεση των µνηµοσύνων το Σάββατο και την συνεχή Θεία Μετάληψη.

Η κίνηση αυτή δεν περιορίστηκε µόνο στο λειτουργικό µέρος, αλλά επεκτάθηκε σε µια προσπάθεια αφύπνισης του
Γένους, που στέναζε εκείνο τον καιρό κάτω από τον Οθωµανικό ζυγό. Οι Κολλυβάδες κάποια στιγµή
αναγκάστηκαν να αναχωρήσουν κατά ένα µεγάλο µέρος από τον Άθωνα, αλλά ένα πλήθος κληρικών και λαϊκών
ακολούθησαν τις θέσεις των υπέρ της Ορθοδόξου παραδόσεως και σύντοµα η νέα αφυπνιστική κίνηση, που είχε
σαν βάση την αναβίωση του Ησυχασµού, διαδόθηκε σε όλη την υπόδουλη Ελλάδα και τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά.
∆ηµιούργησαν πολλά µοναστικά κέντρα στην Χίο, στην Σκιάθο, στην Ικαρία, στην Σάµο, στην Πάρο κ.α., προς
τιµήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, λόγω της µεγάλης ευλάβειας που έτρεφαν προς Αυτήν.
Οι Κολλυβάδες δεν καινοτόµησαν ούτε κήρυξαν καινούργια πράγµατα, απλά στα σκοτεινά εκείνα χρόνια της
σκλαβιάς επανοριοθέτησαν τον ρόλο της Εκκλησίας και της λειτουργικής της διάστασης στη ζωή µας, και
φρόντισαν να διασώσουν και να διατηρήσουν αλώβητα από ξένες προσµίξεις τα ιερά κείµενα. Στην Ύδρα οι
∆ηµογέροντες τους δέχτηκαν µε πολλή αγάπη και είπαν στον κόσµο πως «αυτοί οι άνθρωποι µας καλλιεργούν την
εσωτερική ελευθερία η οποία θα φέρει και την ελευθερία του Γένους».
Σηµαντικότερη µορφή αυτής της παραδοσιακής αναγέννησης ήταν ο Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης, ο οποίος
θεωρείται «ο Θεολόγος του κινήµατος των Κολλυβάδων», αφού το σύνολο των συγγραφικών του έργων είναι
πάνω από 100, και περίπου το ένα τρίτο της συγγραφικής του παραγωγής αναφέρεται στην Υπεραγία Θεοτόκο,
θεωρείται δε σαν ένας µεγάλος Θεοτοκόφιλος.
Γεννήθηκε στην Νάξο από ευσεβείς γονείς το 1749 και τον ονόµασαν Νικόλαο προς τιµήν τού ιδιαιτέρως
τιµωµένου στην Νάξο, προστάτου των πλεόντων Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του
θαυµατουργού. Από πολύ µικρός έδειχνε ζήλο στο να ακούει ιερές διηγήσεις από την ευλαβέστατη µητέρα του, η
οποία αργότερα έγινε Μοναχή, και να βοηθά στο Ιερό τον γέροντα Ιερέα της ενορίας του, να µαθαίνει επίσης τις
ακολουθίες της Εκκλησίας. Είχε την ιδιαίτερη ευλογία να µεγαλώσει σε ένα νησί, που ενώ σε άλλα µέρη
λειτουργούσαν µόνο τα κρυφά σχολεία, εδώ υπήρχε η ονοµαστή Ακαδηµία της Νάξου, που λειτουργούσε στην
Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου κοντά στην παραλία, και την οποία διεύθυνε ένας σπουδαίος διδάσκαλος, ο
Ιεροµόναχος Χρύσανθος ο Αιτωλός, αδελφός του Ιεροµάρτυρος Κοσµά του Αιτωλού. Είχε µεγάλη ευφυΐα και
τεράστια µνήµη για την ηλικία του, ώστε υπερέβαλλε στην γνώση και τους µεγαλυτέρους του και έτσι ο
διδάσκαλός του αλλά και ο Μητροπολίτης Παροναξίας Άνθιµος εξετίµησαν τις αρετές του και την µεγαλοφυΐα του
και τον προώθησαν για ανώτερες σπουδές. Ό Μητροπολίτης, αποβλέποντας σε ένα άξιο διάδοχό του, τον έστειλε
στην ονοµαστή για την εποχή εκείνη Ευαγγελική Σχολή της Σµύρνης, που είχε διευθυντή τον ονοµαστό διδάσκαλο
Ιερόθεο ∆ενδρινό. Εδώ πλέον ο Νικόλαος βρήκε ένα πλήθος επιστηµών και αποφάσισε να τις ακολουθήσει όλες
και ιδιαίτερα την Θεολογία .
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Ο νους του έγινε ένα πραγµατικό θησαυροφυλάκιο γνώσεων, αφού µε µια απλή ανάγνωση κάποιου βιβλίου,
οποιουδήποτε περιεχοµένου, µπορούσε να το θυµάται, κατά λέξιν, σε όλη του την ζωή. Η ψυχή του ήταν ένα
πραγµατικό εργαστήριο αγάπης και πίστεως, βοηθούσε όλους τους συµφοιτητές του, και αυτοί τον
υπεραγαπούσαν και ευλαβούντο. ∆εν τον άφηναν να κάνει εργασίες στην τράπεζα και θυρωρείο, αλλά τον ήθελαν
διδάσκαλό τους άξιο και σεβαστό µετά τον ∆ιευθυντή τους. Ο ∆ιευθυντής του στο πρόσωπό του, από την ηλικία
των 20 ετών του Νικολάου, τον οραµατίζονταν σαν τον υπεράξιο διάδοχό του και πολλές φορές του το πρότεινε,
διότι πίστευε πως θα µπορούσε να βοηθήσει όλο το υπόδουλο έθνος, αλλά δεν δέχθηκε αφού είχε αλλού
εστραµµένα τα µάτια της ψυχής του. Αυτή την περίοδο ξέσπασε ο ρωσοτουρκικός πόλεµος και, επειδή κινδύνευε η
ζωή του, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του, όπου τον αναλαµβάνει υπό την κηδεµονία του ο
Μητροπολίτης µε σκοπό να τον κάνει ιερέα και µετά διάδοχό του, ώστε µε τις γνώσεις του να µπορέσει να
απαλλάξει το νησί από την επήρεια των Φραγκο-Λεβαντίνων.
«Άλλαι –όµως- βουλαί ανθρώπων άλλα δε Θεός
κελεύει». Φτάνουν στο νησί διωγµένοι από τον Άθωνα
τρείς «Κολλυβάδες», οι Ιεροµόναχοι Γρηγόριος, Νήφων
και ο Γέρων Αρσένιος προς τους οποίους, σαν διψασµένο
ελάφι, έτρεξε ο Νικόλαος, και οι επιβλητικές αυτές
ασκητικές µορφές διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην
ζωή του. Έµαθε δια τους ασκητικούς αγώνες και την
µοναχική πολιτεία του Άθωνα, και για µια άλλη µεγάλη
προσωπικότητα της εποχής τον Άγιο Μακάριο τον
Μητροπολίτη Κορίνθου, ο οποίος εκείνο τον καιρό ήταν
στην Ύδρα. Φτάνοντας στην Ύδρα εξοµολογήθηκε στον
Άγιο Μακάριο και του φανέρωσε την επιθυµία του να
γίνει µοναχός στον Άθωνα, του έδωσε την ευλογία και
συµφώνησαν να αναλάβουν από κοινού αγώνα
φωτισµού του δούλου Γένους και να το προετοιµάσουν
για την ελευθερία. Φτάνει στον Άθωνα και κείρεται
Μοναχός στην Μονή ∆ιονυσίου µε το όνοµα Νικόδηµος
και ξεκινάει νέους ασκητικούς αγώνες. Σαν µέλισσα
συνέλεγε το πνευµατικό νέκταρ εκ των πατερικών
συγγραµµάτων, από την πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής,
για να το χρησιµοποιήσει αργότερα στις
δικές του
συγγραφές, προσφέροντας το µέλι της ευσεβείας και της
γνώσεως στις ψυχές των υπόδουλων αδελφών. Με
ευλογία της Μονής του συναντάται µε τον Άγιο Μακάριο
στις Καρυές και από εδώ ξεκινάει η συνεργασία τους και
επί των εκδοτικών πραγµάτων. Αγαπούσε πολύ την
έρηµο της Καψάλας όπου µετώκησε και, για να
εξοικονοµεί τα αναγκαία για την συντήρησή του,
αντέγραφε χειρόγραφα. Τον επισκέπτονταν πολλοί και
έτσι αποφάσισε για χάρη της ησυχίας να πάει στο
αφιλόξενο ξερονήσι Σκυροπούλα για περισυλλογή και
περισσότερη άσκηση. Για να µπορέσει να ζήσει έσκαπτε,
έσπειρε, θέριζε, άλεθε λίγο σιτάρι το οποίο ανακάτευε µε
νερό και έτρωγε. Αργότερα ο εξάδελφός του Ιερόθεος
Επίσκοπος Ευρίπου του έστελνε σκεπάσµατα και τροφές.
Κατά παράκληση του Επισκόπου Ιεροθέου έγραψε εδώ
το «Συµβουλευτικόν Εγχειρίδιον ή περί Φυλακής των
πέντε αισθήσεων» χωρίς να έχει κανένα βοήθηµα. Εδώ
πάλεψε στήθος µε στήθος µε τον πειραστή διάβολο και,
επιθυµώντας να λάβει το Μέγα και Αγγελικό Σχήµα, επέστρεψε στον Άθωνα και, αφού έγινε Μεγαλόσχηµος,
κατοίκησε στο κελί του Αγίου Θεωνά. Πολλοί Μοναχοί µαζεύτηκαν στα γύρω κελιά, για να απολαµβάνουν τις
πνευµατικές του νουθεσίες, αλλά και πολλοί χριστιανοί ζητούσαν την συµβουλή του και µε αφορµή τα πολλά
περιστατικά συνέγραψε το «Εξοµολογητάριο» για βοήθεια των εξοµολόγων και εξοµολογουµένων. Εδώ
συνέγραψε και τα δυο διδακτικά του βιβλία, τον «Αόρατο πόλεµο» και τα «Πνευµατικά Γυµνάσµατα», και ανέλαβε
την έκδοση του «Θεοτοκαρίου» που περιέχει κανόνες ονοµαστών Υµνογράφων προς την Θεοτόκον εις όλους τους
ήχους και τις ηµέρες της Εβδοµάδος, τους οποίους ψάλλοµε, στις Μονές, καθηµερινά κατά την ακολουθία του
Αποδείπνου.
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Αυτή την περίοδο άρχισαν οι κατηγορίες εις βάρος του, µε αφορµή το βιβλίο του «Περί της συνεχούς Θείας
Μεταλήψεως» και κράτησαν 22 χρόνια, οπότε µετά από τόσες θλίψεις και διωγµούς εδικαιώθη υπό της Ιεράς
Κοινότητος και παρόλες τις ταλαιπωρίες διατήρησε αγάπη δια τους συκοφάντες του. Εκεί στην έρηµο της Καψάλας
συνέλεξε από χειρόγραφα τα «Άπαντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά» και τα τακτοποίησε µε παρατηρήσεις και
σηµειώσεις και τα έστειλε στην Βιέννη να τυπωθούν, αλλά καταστράφηκε το τυπογραφείο και χάθηκαν. Λυπήθηκε
πάρα πολύ, ώστε έφυγε από το κελλί του και πήγε για παρηγοριά στους αγαπητούς του Κολλυβάδες. Η ασκητική
του ζωή ήταν πολύ δύσκολη, για τροφή του είχε ρύζι νερόβραστο ή νερόµελο, κουκιά µουσκεµένα και ελιές.
Όσον αφορά για την ενδυµασία του, γουρουνοτσάρουχα φορούσε στα πόδια του και µπαλωµένα ράσα κάλυπταν
το σκελετωµένο του σώµα.
Πάµπολλα τα συγγράµµατά του και διδακτικότατα, λυπάµαι που δεν µπορώ να σας τα αναφέρω αλλά πολλά από
αυτά κυκλοφορούν σήµερα στα Εκκλησιαστικά Βιβλιοπωλεία.
Ο Άγιος Νικόδηµος παραµένει ο συγγραφέας, ο εκλαϊκευτής, ο διδάσκαλος, ο διαφωτιστής και παιδαγωγός των
υποδούλων Ελλήνων, και ο σχολιαστής της Ορθόδοξης Θεολογίας. Αισθάνεται να τον κατακαίει ο πόθος της
ελευθερίας των υπόδουλων αδελφών και ανησυχεί για την διαφύλαξη των ιερών και των οσίων της φυλής.
Επιθυµεί να σωθούν οι σκλαβωµένοι αδελφοί από τον «ψυχόλεθρον Μωαµεθανισµόν».
Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, όταν διώχτηκε από τον θρόνο, ασκήτευε στην Καψάλα κοντά στην Μονή Ιβήρων.
Πολλοί εξωµότες Χριστιανοί πήγαιναν µετανοηµένοι σ’ αυτόν. Αυτός, αφού τους έδιδε νουθεσίες και ευλογίες,
τους έστελνε στον ξακουστό διδάσκαλο Άγιο Νικόδηµο για µεγαλύτερο στήριγµα και συστηµατικότερη κατήχηση.
Εκτός των εκπεσόντων πολλοί είναι αυτοί που πήγαιναν στον Άγιο να συζητήσουν µαζί του και χάρις στην σοφία
και την δύναµη του λόγου του, συνδυαζόµενη και µε την απλότητά του, έπειθε και τους πλέον προκατειληµµένους
αλλόδοξους.
Μετά από τόσες ταλαιπωρίες, συκοφαντίες, σκληρούς ασκητικούς αγώνες και συνεχείς συγγραφικούς άθλους σε
ηλικία 57 ετών αισθάνθηκε την ανάγκη περιποιήσεων και πήγε στους αγαπηµένους του Κολλυβάδες, τους
αδελφούς Σκουρταίους κοντά στις Καρυές, οι οποίοι µε πολλή αγάπη τον δέχθηκαν. Και εδώ, παρόλο που η υγεία
του ήταν κλονισµένη, διόρθωσε τον Συναξαριστή των δώδεκα µηνών, ένα ογκωδέστατο έργο, για το οποίο
εργάστηκε δύο χρόνια και στην συνέχεια συνέγραψε και δύο άλλα σπουδαία βιβλία, το «Εορτοδρόµιο» και την
«Νέα Κλίµακα». Προαισθάνθηκε το τέλος του, ζήτησε συγχώρεση από όλους και µετά από ολιγοήµερη ασθένεια
παρέδωσε την αγιασµένη ψυχή του στα χέρια του αγαπηµένου του Κυρίου, που για το όνοµά Του έπαθε πολλά,
την 14ην Ιουλίου 1809, σε ηλικία 60 ετών. Με την συνδροµή ευσεβών ανθρώπων δίπλα στο κελί των Σκουρταίων
κτίστηκε Ναός προς τιµήν του Αγίου, όπου φυλάσσεται και η Αγία Κάρα του.
Ο Άγιος Νικόδηµος συνεδύαζε σε µια αρµονική ενότητα τον όσιο, τον φιλόσοφο, τον µαχητή, τον διδάσκαλο, τον
απολογητή, τον συγγραφέα, τον οµολογητή, τον µάρτυρα της αληθείας, τον εθνικό άνδρα, τον βαθυστόχαστο
εργάτη και οραµατιστή της αναστάσεως του δούλου Γένους.
Οι ευχές του και όλων των αγωνιστών πατέρων του κολλυβάδικου κινήµατος να µας προστατεύουν στις δύσκολες
µέρες που περνάει και σήµερα η Ορθόδοξη πατρίδα µας, αφού καταπατούνται τα όσια και ιερά και παραγράφεται η
ιστορία µας.

Ο Θεός να ευλογεί !
Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης
SV2ASP/A
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O Παπαφούνης

SV2FPU
γράφει

Αγαπητοί, -ες συνάδελφοι στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό
Ξέρετε τι κοινό µπορεί να έχουν
οι ακόλουθοι χώροι εργασίας
οκτώ ανθρώπων:
µιας σχολής οδηγών, ενός
τυπογραφείου, µιας εταιρείας
αυτοµατισµών λαδιού αέρος,
ενός εργοστασίου
αλουµινοκατασκευών, ενός εργοστασίου
γεφυροπλαστίγγων, ενός
διυλιστηρίου πετρελαίων, µιας
διεθνούς ταχυµεταφορικής
εταιρείας και ενός… γραφείου
στρατηγείου…?

Εκ πρώτης όψεως καµία. Κι όµως έχουν ένα πολύ σηµαντικό για
µας κοινό : ΄Την αγάπη για τον ραδιοερασιτεχνισµό΄.

Οι Έλληνες το λέµε ΄γραφτό, πεπρωµένο΄, οι
ξένοι το λένε ΄destiny΄
Ήταν λοιπόν το γραφτό µας αυτό, να
συναντηθούµε στα γραφεία της ΕΡΒΕ, ο
υπογράφων, ως δάσκαλος εκµάθησης morse
και γενικότερα επικοινωνιών και οι υπόλοιποι
επτά είτε ως υποψήφιοί, είτε ως φτασµένοι
ραδιοερασιτέχνες.
Η, µεταξύ µας χηµεία αµέσως µας ένωσε και
λίγο αργότερα συζητούσαµε τον τρόπο, τους
τρόπους µε τους οποίους θα επιχειρούσαµε να
βάλουµε κι εµείς το ΄στέρεο΄ λιθαράκι στο
οικοδόµηµα του ελληνικού και κατ΄ επέκταση
διεθνούς ραδιοερασιτεχνισµού.
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Αυτή η οκταµελής κυψέλη αποτελείται από τους κ.κ. :
SV0XAW, Πέτρος

SV2FPU, Γιάννης

SV2HNZ, Μπάµπης

SV2HOB, Χρήστος

SV2HPP, Νίκος

SV2HPY, Γιάννης

SV2HRT, Παύλος,

SV2HSV, ∆ηµήτρης

Γενέθλιος ηµέρα του team η 1η Μαΐου 2006, ενώ κοινό όνοµα
τηςοµάδος είναι και το σύµβολο της πόλης : ΄ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ΄ η
αγγλιστί :

΄WHITE TOWER DX TEAM΄
µε δικτυακό χώρο την ιστοσελίδα: ΄www.whitetowerdxt.com΄.
Μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε πριν λίγες µέρες, προσπαθήσαµε την επίτευξη αρκετών στόχων. Αυτό
κατορθώθηκε µε τον καταµερισµό αρµοδιοτήτων αναλόγως των δυνατοτήτων του κάθε ενός από τα µέλη του
team.
H 1η IOTA DXPEDITION στο νησί της Σαµοθράκης τον Ιούνιο του 2006, η συµµετοχή µας στο CQ WW SSB contest τον Οκτώβριο, η συµµετοχή στο ARRL DX SSB contest τον Μάρτιο του 2007 και η εν παραλλήλω, άξια
επαίνου, προετοιµασία για την 2η IOTA DXPEDITION στο νησί της Σκύρου, που προγραµµατίστηκε για το διάστηµα
16 έως και 22 Ιουνίου 2007, ολοκληρώνει το ένα σκέλος των στόχων µας.
Το άλλο έχει να κάνει µε την περαιτέρω προσωπική/οικογενειακή επαφή µεταξύ των µελών. Κλασσική
ραδιοερασιτεχνική φιλοξενία το πρωινό Σαββάτου για καφέ και κους-κους στου 2ΗΡΥ Γιάννη, ενώ στα ενδιάµεσα
΄να φτιάξουµε και καµιά 10 el. yagi΄ για να µην ξεχνιόµαστε…Και κατά το βραδάκι τα χέρια σε γωνία 110 µοιρών
για το ΄στην υγειά του Tower΄ κρατώντας κρητική τσικουδιά, πάντα προσφορά του κρητίκαρου της οµάδος 2ΗΝΖ
Μπάµπη. Αυτά όσον αφορά τα του ΄δήµου µας΄.
Η γνωριµία του γράφοντος µε τον Βασίλη SV8CYV και τον Κώστα SV1DPI ήρθε φυσικά µέσα από τα βραχέα
κάνοντας dx hunting πριν µερικά χρόνια.
Στο τελευταίο τεύχος του 5-9 ο Κώστας έγραψε
για µας την άποψη του ενώ πριν λίγες µέρες ο
Βασίλης µε κάλεσε στο τηλέφωνο για
περισσότερες πληροφορίες, και από κοινού
πάρθηκε η απόφαση της αρθογράφησης των
τεκτενόµενων του team στο 5-9 report. Πρώτο
δείγµα της οποίας διαβάζετε τώρα.
Η απρόσµενη απόφαση ήρθε σε µια στιγµή
ραδιοοργασµού, µια που µας χωρίζουν
τριανταπέντε µόνο ηµέρες, µέχρι την έναρξη
των εκποµπών του διακριτικού κλήσης
΄SY8WhiteTower΄ από την Σκύρο.
Αυτό που µπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα
προσπαθήσω κάθε µήνα µέσα από τις φιλόξενες
σελίδες του 5-9, να σας µεταφέρω το κλίµα
του : ‘Whats happen over there’ και το πώς
βιώνει µια οκταµελής ραδιοερασιτεχνική οµάδα
εδώ στην Νύφη του Θερµαικού την όµορφη
Θεσσαλονίκη.
Όσοι τυγχάνει να είστε εποχούµενοι από την πόλη µας µπορείτε να µας καλέσετε στο 145.400 – 434.925
(103,5 T), Μέχρι τον επόµενο µήνα σας εύχοµαι υγεία και καλή dx hunting τύχη.
73 88
Ο Παπαφούνης
SV2FPU
Ιωαννίδης Ιωάννης
Αξκός Π.Ν
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΕΕΣ ... ΑΠΟ ΤΗ ΡΟ∆Ο , ΓΙΑ ΤΗ ΡΟ∆Ο ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ...
Όταν ελαβα το e-mail του υπευθυνου συνταξης του περιοδικού, για να επισπευσουµε την παραδοση ύλης για το
επόµενο 5-9 report , σκέφθηκα να γράψω µερικές από τις σκέψεις και τις προτάσεις που διατυπώσαµε σαν SX5P ,
µετά την συµµετοχή µας στο διαγωνισµό του WPX SSB τον Μάρτιο 2007 . Λέω σκέφθηκα να γράψω γιατί είχα πει
ότι δεν θα ξαναέγραφα οποιοδήποτε άρθρο που να έχει σχέση µε συµµετοχές µας σε διεθνής διαγωνισµούς ...
Όµως η µελέτη του σκορ µας , στην δύσκολη κατηγορία του multi-2 , µε ώθησε να συγκεντρώσω µερικές από τις
διαπιστώσεις που κάναµε και να τις δηµοσιεύσω...
Κατ’ αρχην , υπάρχουν ελάχιστοι ΕΛΛΗΝΕΣ Ραδιοερασιτέχνες στον «αέρα» κατα την διάρκεια των µεγάλων contest … και ακόµα λιγότεροι είναι αυτοί που παίρνουν µέρος σε αυτά...
Οι ΕΛΛΗΝΕΣ Ραδιοερασιτέχνες δεν ενδιαφέρονται για την ύπαρξη της Ελλάδας στα αποτελέσµατα διεθνων
διαγωνισµών και οι λιγοι που ενδιαφέρονται σίγουρα δεν ενδιαφέρονται να τα πάει καλά και ο άλλος Έλληνας
συναδελφός τους ...
Οι ΕΛΛΗΝΕΣ Ραδιοερασιτέχνες κηνυγουν σπάνια τα dx και τους αρέσει περισσότερο να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ µε
Αµερικάνους συναδέλφους (γιατί άραγε) και ας είναι όλη τη µέρα καθισµένοι µέσα στο shack τους ...
Αναγνωρίζεται τον εαυτό σας ή τον φίλο σας σε καµµία απο αυτές τις οµάδες ΕΛΛΗΝΩΝ ραδιοερασιτεχνων ;
Εµείς λοιπόν ΣΑΝ ΟΜΑ∆Α , επειδή ανήκουµε σε κάποιες απο αυτές τις οµάδες καναµε την αυτοκριτική µας ...
ΕΣΕΙΣ ;;;;;; την κάνατε ;;;;;
Πως είναι δυνατόν να αρθρογραφούµε τόσο καιρό για διαγωνισµους που έχουν ήδη γίνει ή για διαγωνισµούς που
θα µπορούσαµε να διοργανώσουµε ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΟΒΑΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ;
ΤΕΛΙΚΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ Η ΕΛΛΑ∆Α ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ; ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΡΩΜΕΝΑ ...
ΠΩΣ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ∆ΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ...
ΠΩΣ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΡΤΤ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΟΝΤΟΥΣ ΜΑΣ ;;;
Αφού έχοµε όλοι τόσο µεράκι µε τα µηχανήµατα µας και τις κεραιάρες µας και παιρνάµε τόσο χρόνο µέσα στον
ραδιοερασιτεχνικό χώρο µας , γιατί δεν προσπαθούµε να «κάνουµε» τις περιοχές της Ελλάδας που µας λείπουν
στις διάφορες µπάντες των hf ;;;
Για να εξηγήσω τι εννοώ µε όλα αυτά που έχω γράψει πιο πάνω ...
Εµεις παίρνουµε µέρος στους διαγωνισµούς σαν οµάδα από ένα και µόνο χώρο µε τις όποιες δυνατότητες αυτός
µας παρέχει ... Ότι µπορούµε κάνουµε ...
Εµείς γνωρίζουµε ότι ποτέ δεν πρόκειται να βγούµε πρώτοι αλλά δεν παυουµε να παίρνουµε µέρος για να
µπορέσουµε να βελτιωθούµε σε οµαδικό εππίπεδο .
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Εµείς έχουµε κάνει πολλές φορές λάθος στον τρόπο που σκεφτόµαστε ραδιοερασιτεχνικά αλλά παντα λέµε : αυ΄τη
είναι η αποφαση για την ώρα αλλά αν κάτι αλλάξει το ξανασυζητούµε ...
Εµείς θα ψαχνουµε πάντα για Ελληνικούς σταθµούς που παιρνουν µέρος σε contests , να τους πούµε καλη
επιτυχία και να τους δώσουµε µε την επαφή µας το πρόθεµα της περιοχης SV5 …
Α ναι για τον διαγωνισµό ...
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ , ΟΤΑΝ ΣΤΑ 80 ΚΑΙ ΤΑ 160
ΜΕΤΡΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΛΛΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΜΠΑΝΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ;;; εµεις από την άλλη µεριά κάναµε 4 ελληνικους σταθµούς στα 160 και 3 ελληνικους σταθµους
στα 80 µέτρα ... ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ...
ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΜΕΙΣ ΕΙΧΑΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 45% ΣΤΟ ΣΚΟΡ ΜΑΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ∆ΕΚΑ∆Α ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΑΣ ...
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΜΕΤΡΑ ... ΕΣΕΙΣ ;;;

ΣΤΑ 80

ΕΜΕΙΣ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑ∆Α ∆ΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α , ΣΤΑ 80 ΜΕΤΡΑ ...
ΕΣΕΙΣ ;;;;

ΠΑΩ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΤΙ ΑΝ ΚΑΛΕΣΩ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ,
ΓΙΑ ΤΟ
ΙΟΤΑ 2007 , TON
4X4DX , τον DOV ΘΑ ΒΓΟΥΝ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80 ΜΕ 100 ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΜΕ «ΣΤΡΑΜΠΟΥΛΙΓΜΕΝΕΣ» ΚΑΘΕΤΕΣ (KAI MH)ΚΕΡΑΙΕΣ (Π.Χ. ΣΤΑ 80Μ)
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΡΟΣ Ο ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ...

ΕΣΕΙΣ ;;; ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ;;;
ΘΑ ΠΑΤΕ ΓΙΑ ΒΡΑ∆ΥΝΟ ΜΠΑΝΑΚΙ
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ;;;

ΑΝ ΝΑΙ ΚΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΒΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ....

∆ΙΟΝΥΣΗΣ SV5FRD
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ 5-9 REPORT ΝΑ ΜΗΝ ∆ΙΩΡΘΩΣΕΙ ΟΥΤΕ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ
ΜΟΥ ΛΑΘΗ , ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ CONTESTS …
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ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
DX-RADIO CLUB OF KARDITSA
ΠΡΟΣ: 5-9 REPORT

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 38
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/4/2007

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ∆.Σ ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ραδιολέσχης Καρδίτσας, που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του
Συλλόγου, την Κυριακή 18/3/2007, εκτός των άλλων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, τροποποιήθηκαν
οµόφωνα ορισµένα από τα άρθρα του καταστατικού και διεξήχθησαν και οι προβλεπόµενες εκλογές για την
ανάδειξη νέου ∆. Σ., Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής.
Η σύνθεση του νέου ∆.Σ. της Ραδιολέσχης Καρδίτσας , µετά από την αιτιολογηµένη και αποδεκτή
παραίτηση που υπέβαλε ο συνάδελφος Τσαγκέτας Ανδρέας, υπέρ του πρώτου επιλαχόντα, διαµορφώνεται
τελικά ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Παπούλιας ∆ηµήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βογιατζής ∆ηµήτριος
Χόντος Αθανάσιος

SV4DDK
SV4GDE
SW4IMY

ΤΑΜΙΑΣ

Γεωργίου Απόστολος

SV4IMB

ΜΕΛΟΣ

Αυγέρης Σπύρος

SV4DDM

ΜΕΛΟΣ

Μανώλης Παναγιώτης

SW4GEG

ΜΕΛΟΣ

Νταντάµης ∆ηµήτριος

SV4GEO
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ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
Σας γνωστοποιούµε ότι, ο σύλλογός µας, ανέβασε και υποστηρίζει δυναµική σελίδα
στη διαδικτυακή θέση www.sz4krd.gr , τοποθεσία µε όνοµα που προέρχεται από το επίσηµο
διακριτικό κλήσεως SZ4KRD µε το οποίο πραγµατοποιούνται εκποµπές από τις εγκαταστάσεις
του συλλόγου µας.
Η ιστοσελίδα προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες, τόσο στον απλό επισκέπτη όσο και στα µέλη της, οι οποίες
αναπτύσσονται σταδιακά από τον διαχειριστή της (administrator) ∆ηµήτρη SV4GEO.
Κάθε ραδιοερασιτέχνης ή απλά ενδιαφερόµενος µπορεί να µας στέλνει οτιδήποτε αφορά σε ραδιοερασιτεχνικά
θέµατα αλλά και απόψεις ή παρατηρήσεις πάνω στα σχετικά άρθρα µας ή άρθρα των µελών στο email µας
info@sz4krd.gr .
Οι φορείς και οι σύλλογοι που έχουν διαδικτυακή παρουσία και το επιθυµούν µπορούν να συνδέσουν τη σελίδα
µας σε link ή και να µας ενηµερώσουν στο ίδιο email address σχετικά µε τη δική τους παρουσία στο διαδίκτυο
για τις απαραίτητες καταχωρήσεις ή για κάθε σχετική συνεργασία.
Με εκτίµηση,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

SV4 DDK

SW4IMY
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Επίσηµο Περιοδικό της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.

Σάµος 2007
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρ.Τεύχ. 32

Έν λευκώ.........
Λόγω τεχνικών προβληµάτων που έχουν πρόκυψη το ένθετο «ράδιο’επαφή» δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί
στην ποιότητα που επιθυµούν οι συντάκτες τις. Γι’ αυτό το λόγω και στα επόµενα τεύχη του 5-9Report η
παρουσία µας θα είναι ενηµερωτική στό θέµα του Μαραθώνιου των 50 ΜHz και του Aegean VHF Contest.
Πιστεύουµε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα και να επανέλθουµε µε τα καθαρά τεχνικά θέµατα το
Συντοµότερο.

1. Το Πρωτοσέλιδο

Αλέξ. Ε. Καρπαθίου

Συντακτική

SV8CYR

Επιτροπή

Αλ.Ε.Καρπαθίου
sv8cyr@mycosmos.gr

Με µεγάλη δυναµικότητα άρχισε ο Μαραθώνιος των 6 Μέτρων από τη γνωστή παρέα των Φιλανδών
συναδέλφων. Μεγάλη η συµµετοχή και Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών και µάλιστα σε πολύ καλές θέσεις. Στίς
87 συµµετοχές παγκόσµια η Ελληνική συµµετοχή είναι µε 10 Ραδιοερασιτέχνες (πάνω από 10%) , από όλες
σχεδόν τις περιοχές τις Ελλάδος και το καλύτερο ,µε τέσσαρες συναδέλφους στις πρώτες 15 θέσεις µε τον
SV9CVY στην 6η θέση. Αναµένετε µεγάλη και καλή αναµέτρηση.
—— www.50mc.tk ——

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 .......
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5-9
Report" και δώστε τους.
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