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∆ιαβάστε σε αυτή
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J42EOD…
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J 4 8 M D C ...
CQ Aegean ...
∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ...

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

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Οι Ελληνικές θάλασσες µε τά 3.051 νησιά τους, σε µια ιστορική πορεία εδώ
και 4000 χρόνια ποτέ δεν έπαψαν να είναι ο δίαυλος σύνδεσης της
Ευρώπης µε την Ασία και την Αφρική…
Να είναι το σταυροδρόµι λαών και ιδεών· λίκνο ιστορίας και ανάπτυξης
απαράµιλλου πολιτισµού που κληροδοτείται στην ανθρωπότητα.
Στην γή των Ελληνικών Νησιών γεννήθηκε ένας πολιτισµός και ένας
καθολικά αποδεκτός ανθρωπισµός πού προβάλει όλους τους άξιους τοµείς
της ζωής.
Οι µεγάλοι φιλόσοφοι πού έζησαν και περπάτησαν πάνω σ’ αυτούς τους
τόπους διαµόρφωσαν συνολική στάση ζωής. Γέννησαν ιδέες πού
συγκινούν κάθε άνθρωπο και είναι βασικά συστατικά όχι µόνο του
Ελληνικού αλλά και του Παγκόσµιου Πολιτισµού. ∆ιαµορφώνουν συνολική
στάση ζωής και αφετηρία ψυχικής εξέλιξης.
Η διεθνικότητα των ιδεών και του πνεύµατος που αναδεικνύονται στα
νησιά των Ελληνικών θαλασσών, ενέπνευσαν από την ίδρυσή του το
Aegean DX group.
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Μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της οµάδας είναι η δηµιουργία, στήριξη και προαγωγή του
Greek Islands On The Air. GIOTA award programme. Πρόκειται για µια σειρά δράσεων πού σκοπός
τους είναι να ενισχύσουν περαιτέρω την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα από κάθε ένα Ελληνικό
νησί χωριστά.

Ξεκινώντας… µε το GIOTA
Το εγχείρηµα δεν ήταν, είναι εύκολο. Οι δυσκολίες πολλές, µά η επιµονή µας µεγάλη. Σ΄αυτή µας την
προσπάθεια αναζητήσαµε αρωγή και συλλογή ιδεών από πολλούς DXers συναδέλφους όχι µόνο από
την Ελλάδα, µά και από φίλους DXers του εξωτερικού. Η ανταπόκριση από τους περισσότερους ήταν
θερµή και ενθουσιώδης. Οι ιδέες τους σηµαντικές και όλες συζητήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στην
διαµόρφωση του Greek Islands On The Air - GIOTA - award progrmme.
Το όνοµα… και η RSGB…
Απ την αρχή υπήρξε έντονος προβληµατισµός για το όνοµα του προγράµµατος. Έπρεπε να είναι εύηχο,
εύκολο στην προφορά και κατανοητό. ∆εν αργήσαµε βέβαια να καταλήξουµε στο παγκόσµια γνωστό
«Islands On The Air» IOTA της RSGB και µε το πρόθεµα του «Greek» G, φτάσαµε στο Greek IOTA
δηλαδή GIOTA « Greek Islands On The Air »
Όµως νοιώθαµε ότι αυθαιρετούσαµε χρησιµοποιώντας αυτόν τον τίτλο. Έτσι από πολύ νωρίς
επικοινωνήσαµε µε το Radio Society of Great Britain και το IOTA committee. Με επιστολή µας προς
τον manager του Islands On The Air award programme αγαπητό Roger Balister, G3KMA περιγράψαµε
την ιδέα δηµιουργίας του προγράµµατος των Ελληνικών Νησιών και ρωτήσαµε εάν θα είχε πρόβληµα
η RSGB µε την χρήση από µέρους µας σαν επίθεµα τών αρχικών «ΙΟΤΑ» στο Πρόγραµµα βραβείων
των Ελληνικών νήσων. « Greek Islands On The Air » GIOTA .

Η απάντηση πού λάβαµε όπως βλέπετε ήταν πέρα από κάθε προσδοκία και έτσι η ιδέα µας
έλαβε την επίσηµη ονοµασία της…
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Greek Islands On The Air
Greek IOTA
GIOTA
Το έµβληµα του GIOTA
Το όνοµα όµως έπρεπε να συνοδεύετε και από το ανάλογο λογότυπο.
Το σήµα πού θα είναι το έµβληµα του προγράµµατος. Αυτό πού θα µπαίνει µπροστά από
κάθε δραστηριότητα.
Και το σήµα αυτό µε µια µατιά έπρεπε να δείχνει ΕΛΛΑ∆Α !...
Βάλαµε λοιπόν το γαλάζιο των θαλασσών µας και του ουρανού µας…
Βάλαµε τον λαµπρό ήλιο του Ελληνικού πνεύµατος πού πάντα κυριαρχεί πάνω απ’ όλα…
Βάλαµε την πέτρα των Ελληνικών νησιών…
Βάλαµε τον Κίονα του πολιτισµού µας…
Και τέλος βάλαµε ένα κλαδί από το προαιώνιο δέντρο της Ελιάς πού διαχρονικά ενώνει τους
Έλληνες.
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Γιατί όµως να έχουµε και τό GIOTA αφού ήδη υπάρχει το ΙΟΤΑ ;
Μέχρι τώρα η όποια δραστηριότητα στα νησιά µας σαν βάση είχε το ΙΟΤΑ Award Programme
της RSGB.
Όµως αυτό βασίζεται σε ΟΜΑ∆ΕΣ νησιών (islands group) µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει
ενδιαφέρον ενεργοποίησης µικρότερων νησίδων, βραχονησίδων ή ακόµη και βράχων, πού
ανήκουν σε ευρύτερες οµάδες οι οποίες ενεργοποιούνται εύκολα µε την επίσκεψη σε κάποιο
µεγαλύτερο νησί.
Για παράδειγµα δεν υπάρχει ενδιαφέρον ενεργοποίησης του Καστελλόριζου (IOTA EU 001)
αφού στην ίδια οµάδα ανήκουν η Ρόδος ή η Κώς όπως και άλλα µεγάλα νησιά εύκολης
επισκεψηµότητας.
Θεωρούµε ότι ο µεγάλος ενθουσιασµός πού παρατηρείται τον τελευταίο καιρό για
ενεργοποίηση νήσων νησίδων και βραχονησίδων των Ελληνικών Θαλασσών από πολλές
Ελληνικές DX οµάδες και παρέες, θα γίνει ακόµη µεγαλύτερος µιάς και θα υπάρχει ξεχωριστό
ενδιαφέρον τώρα πλέον για κάθε ένα νησί, νησίδα βραχονησίδα ή και βράχο των Ελληνικών
Θαλασσών. Αυτό είναι και το πνεύµα πού διέπει την δηµιουργία του
Greek Islands On The Air GIOTA award programme.
Πρίν όµως προχωρήσουµε στην παρουσίαση του Greek Islands On The Air GIOTA award
programme, άς δούµε από πότε και πώς ασκείται η Ελληνική κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος του
Αιγαίου, στο Ιόνιο Πέλαγος και κατ’ επέκταση στις Ελληνικές νήσους, νησίδες, βραχονησίδες
και βράχους…

Άσκηση της Ελληνικής κυριαρχίας στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου
και του Ιονίου Πελάγους.
Η Ελληνική κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος του Αιγαίου ασκήθηκε και ασκείται σύµφωνα µε τους
ιστορικούς ελληνικούς τίτλους, την ελληνική πολιτιστική παράδοση, την κοινωνική, οικονοµική και
διοικητική οργάνωση και ζωή, τη θρησκευτική πίστη, γλώσσα, παιδεία, τα ήθη, έθιµα και µε ολόκληρο
το πλέγµα και τις εκφράσεις της ελληνικής κληρονοµιάς.
Σε καµία νήσο, νησίδα, βραχονησίδα, ακόµη και στον µικρότερο βράχο δεν έγινε διάκριση ως προς τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, το σύνολό τους δε απετέλεσε και αποτελεί ενιαία πολιτική και
οικονοµική ενότητα, ιστορικά θεµελιωµένη ελληνική.
Η θάλασσα δεν διαχωρίζει τον ελληνικό ηπειρωτικό κορµό από τα 2.800 περίπου, νησιά, νησίδες,
βραχονησίδες και άλλους βράχους του Ελληνικού Αρχιπελάγους του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους,
αλλά τον ενώνει µε αυτά σε ένα ενιαίο πολιτιστικό, κοινωνικό οικονοµικό και διοικητικό σύνολο.
Αυτή η ενότητα διαµορφώνει τη φυσιογνωµία του Έλληνα, πλάθει την ιστορία του και προσδιορίζει την
γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και τα πεπρωµένα του Ελληνισµού, εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου.
Η απελευθέρωση του Αρχιπελάγους του Αιγαίου αποτέλεσε βασικό σκοπό της Εθνικής Επαναστάσεως του 1821. Οι
Έλληνες ναυτικοί και ναυµάχοι, µε την ανυπέρβλητη ικανότητα και εµπειρία τους, κατατρόπωσαν σε πολλές
περιπτώσεις τις ισχυρότερες τουρκικές ναυτικές δυνάµεις και συνέτειναν καθοριστικά στην εθνική απελευθέρωση
και αναγέννηση.
Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 22ας Ιανουαρίου/3ης Φεβρουαρίου του 1830, πού αποτελεί ένα
από τα θεµελιώδη διεθνή συµβατικά κείµενα αναγνωρίσεως του νέου Ελληνικού Κράτους, και ιδίως µε
το άρθρο 2, καθορίστηκε, όπως ανήκουν στην Ελλάδα συνολικά τα περί 2.100 νησιά, νησίδες,
βραχονησίδες και άλλοι µικροί βράχοι. Με τη διεθνή αυτή «ληξιαρχική» πράξη αποδόθηκε, από της
γεννήσεως του νέου Ελληνικού Κράτους, η παράκτια αρχιπελαγική του φυσιογνωµία και
αναγνωρίστηκε η µακρά του ναυτική υπόσταση και κληρονοµιά.
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Με το Πρωτόκολλο εξάλλου του Λονδίνου της 18ης/30ης Αυγούστου του 1832 οριστικοποιήθηκε η ελληνοτουρκική
οριοθετική γραµµή κυριαρχίας επί των νήσων κ.λπ. παραχωρήθηκε δε, περαιτέρω, αυτονοµία στη Σάµο, υπό την
επικυριαρχία του σουλτάνου, στην οποία οι Σαµιώτες αντέδρασαν µε σφοδρότητα καί βία, αξιώνοντας την ένωσή
τους µε την Ελλάδα. Η Κρήτη, η πατρίδα του ∆ιός και του Μινωικού Πολιτισµού είχε και εκείνη αποδυθεί σε σειρά
επαναστατικών αγώνων για την εκδίωξη των Τούρκων κατακτητών, τόσο πριν όσο και µετά το 1821.
Με την τελευταία επανάσταση του Θερίσου το 1905 κηρύχθηκε η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1908, η οποία πραγµατοποιήθηκε ουσιαστικά µέν µε τούς νικηφόρους
Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-1913, τυπικά δε µε τη Συνθήκη του Λονδίνου της 17ης και 30ης Μαΐου
του 1913.
Η νικηφόρος για την Ελλάδα εξέλιξη των Βαλκανικών Πολέµων και των ναυµαχιών της Έλλης και της Λήµνου,
ειδικότερα του ∆εκεµβρίου του 1912, κατά τις οποίες ο ελληνικός στόλος του ναυάρχου Π. Κουντουριώτη, πού
επέβαινε στο θρυλικό θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» συνέτριψε τον αντίστοιχο τουρκικό, είχε, µεταξύ άλλων, το κυρίαρχο
αποτέλεσµα της απελευθερώσεως όλων, ανεξαιρέτως, των νήσων, νησίδων, βραχονησίδων και άλλων µικρών
βράχων του Βορείου, Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου.
Με τη Συνθήκη του Λονδίνου της 17ης και 30ης Μαΐου 1913, τη Συνθήκη των Αθηνών της 1ης και 14ης
Νοεµβρίου του 1913, η οποία κυρώθηκε και µε τον ελληνικό νόµο ∆ΣΙΓ’ (4213) και µε την Απόφαση∆ιακοίνωση των Έξι ∆υνάµεων της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου της 31ης Ιανουαρίου και 13ης
Φεβρουαρίου του 1914, δηλαδή της Αυστροουγγαρίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας, της
Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας, η Ελλάδα διατηρούσε την «οριστική κυριαρχία των νήσων του
Αιγαίου, τις οποίες κατείχε, µε µοναδική εξαίρεση τις νήσους, Ίµβρο, Τένεδο και τις νησίδες Λαγούσες,
οι οποίες αποδίδονταν στην Τουρκία, επειδή βρίσκονταν µπρός από την είσοδο των ∆αρδανελλίων.
Με τη συνθήκη του Λονδίνου της 17ης και 30ης Μαΐου του 1913 άρθρο 4, ορίζονταν και η ενσωµάτωση
της Σάµου µε την Ελλάδα, καθώς και της Κρήτης, όπως προαναφέρθηκε.
Συνολικά, το 1912-1913 απελευθερώθηκαν και ενσωµατώθηκαν µε την Ελλάδα περί τις 230 ελληνικές νήσοι. Η
ενσωµάτωση δε αυτή αναγνωρίστηκε από τις Μεγάλες ∆υνάµεις όπως είδαµε παρά πάνω.
Μερικά χρόνια µετά, το 1923 υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάνης.
Η Συνθήκη επικύρωσε την Απόφαση-∆ιακοίνωση των Έξι ∆υνάµεων της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου της 31ης
Ιανουαρίου/13ης Φεβρουαρίου του 1914 και επιβεβαίωσε την οριστική κυριαρχία της Ελλάδας στις νήσους,
νησίδες, βραχονησίδες και άλλους µικρούς βράχους του Αρχιπελάγους, τις οποίες είχε απελευθερώσει µε τους
Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-1913. Επίσης, καθόρισε, αντίστοιχα, µε σαφές γεωγραφικό όριο, το οποίο δεν
επιδέχεται ουδεµιάς παρερµηνείας, τις νησίδες κ.λπ., οι οποίες υπάγονται έκτοτε στην τουρκική κυριαρχία, όπως
όρισε και τα κυριότερα νησιά πού της παραχωρήθηκαν. Με την ίδια αυτή διεθνή Συνθήκη καθορίστηκαν, άλλωστε,
και τα χερσαία σύνορα των δύο χωρών.
Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι η Συνθήκη της Λωζάνης καταρτίστηκε και ίσχυσε µετά από την ατυχή έκβαση, για την
Ελλάδα, της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-1922, υπογράφτηκε δε, εκτός από την Ελλάδα καί την Τουρκία, και
από την Γαλλία, την Ιαπωνία, την Ιταλία και τη Ρουµανία.
Ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσου και του Καστελλορίζου.
Ιταλοτουρκικές Συµφωνίες του 1932 και Συνθήκη Ειρήνης του 1947
Η Τουρκία αναγνώρισε την ιταλική κατοχή του Καστελλορίζου και της ∆ωδεκανήσου µε την Συνθήκη Ειρήνης του
Ουσύ της 5ης/18ης Οκτωβρίου του 1912, παραιτήθηκε δε οριστικά και ρητά υπέρ της Ιταλίας από κάθε δικαίωµα
και τίτλο, µε τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, άρθρο 15, στα νησιά Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο,
Τήλο, Νίσυρο, Κάλυµνο, Λέρο, Πάτµο, Λειψούς, Σύµη και Κώ, καθώς και «στις νησίδες πού εξαρτώνται από αυτά»,
επίσης δε και στα νησιά του Καστελλορίζου.
Η Ιταλία και Τουρκία προέβησαν σε χάραξη θαλάσσιας συνοριακής τεθλασµένης γραµµής, αρχικά µέν στο
συγκρότηµα των νήσων και νησίδων του Καστελλόριζο, στη συνέχεια δε και στο συγκρότηµα των νήσων και
νησίδων της ∆ωδεκανήσου. Τόσο οι 51 κορυφές της τεθλασµένης αυτής συνοριακής γραµµής, η οποία εκτείνεται
από νότια της Σάµου µέχρι το Καστελλόριζο, όσο και η όδευσή της στον θαλάσσιο αυτόν χώρο, προσδιορίστηκαν
µέ απόλυτη γεωγραφική ακρίβεια και απεικονίστηκαν στον ιταλικό ναυτικό χάρτη υπ’ αριθ. 624, στον γαλλικό υπ’
αριθ. 5551 και στον Βρετανικό υπ’ αριθ. 236, σε ότι αφορά την περιοχή του Καστελλορίζου, στους βρετανικούς δε
ναυτικούς χάρτες υπ’ αριθ. 236, 872 και 1456, σε ότι αφορά την περιοχή της ∆ωδεκανήσου.
Αµέσως µετά την λήξη του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου έγινε η εκχώρηση της ∆ωδεκανήσου και του
Καστελλορίζου στην Ελλάδα από τους Συµµάχους. Αποτελούσε ελάχιστο φόρο τιµής για τους αγώνες
της στο πλευρό τους, µε τις γνωστές δραµατικές απώλειες στρατιωτικού και άµαχου προσωπικού,
καταστροφές και άλλες συνέπειες του πολέµου. Συνιστούσε ελληνική εθνική δικαίωση και
ολοκλήρωση. Πράγµατι, µε τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων, µεταξύ των Συµµάχων και των
συνασπισµένων δυνάµεων και της Ιταλίας, της 10ης Φεβρουαρίου του 1947, άρθρο 14, η Ιταλία
εκχώρησε στην Ελλάδα, υπό την πλήρη κυριαρχία της, τις νήσους της ∆ωδεκανήσου.
Η προσάρτηση ολοκληρώθηκε και τυπικά µε την έκδοση του ελληνικού νόµου 518 της 3ης Ιανουαρίου
του 1948.
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Με την ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσου και του Καστελλορίζου στην Ελλάδα, έκλεισε ο κύκλος της επανακτήσεως
της ελληνικής κυριαρχίας στις νήσους και νησίδες του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, ο οποίος άρχισε µε την Εθνική
Επανάσταση του 1821 και συνεχίστηκε τόσο µε την ένωση της Μεγαλονήσου Κρήτης και του νησιωτικού της
συγκροτήµατος µετά την επανάσταση τού Θερίσου του 1905, όσο και µε την απελευθέρωση των νησιωτικών
συγκροτηµάτων του Βορείου, Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, κατά την διάρκεια των νικηφόρων
Βαλκανικών Πολέµων του 1912-1913. Το Αρχιπέλαγος επανήλθε στην κυριαρχία της Ελλάδας, στην οποία ανήκε
από την Αρχαιότητα, µε εξαίρεση όσες νήσους, νησίδες και βραχονησίδες, παραχωρηθήκαν από τις Μεγάλες
∆υνάµεις στην Τουρκία, µε συγκεκριµένες διεθνείς συνθήκες. Οι ίδιες, άλλωστε, συνθήκες αποτελούν και την
διεθνή «ληξιαρχική πράξη» επανακτήσεως της ελληνικής κυριαρχίας στο Αρχιπέλαγος, σε αρµονία προς την
µακραίωνη ιστορική πραγµατικότητα και µε βάση τους αλλεπάλληλους αγώνες, πολέµους και θυσίες της νεότερης
Ελλάδας, ως αδιάκοπης συνέχειας προς το ιστορικό της παρελθόν, σε µια γιγαντιαία εθνική προσπάθεια 128 ετών
για ανεξαρτησία, δικαίωση και ολοκλήρωση.
Σήµερα το Αιγαίο πληρεί απόλυτα τούς διεθνείς κανόνες δικαίου, ώστε να χαρακτηρίζεται και de jure ως
«αρχιπέλαγος». Κατ’ εφαρµογή του ∆ιεθνούς Καθεστώτος και των διατάξεων περί νήσων, κάθε νησί του
Αρχιπελάγους του Αιγαίου, ανεξάρτητα από τη θέση του, το µέγεθός του ή άλλο κριτήριο, δικαιούται ίδιας
αιγιαλίτιδας και συνορευούσης ζώνης, καθώς και θαλάσσιας αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας,
την οποία δικαιούται και οποιαδήποτε άλλη περιοχή των ελληνικών ακτών.

Η επανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας στις νήσους του Ιονίου Πελάγους, του
Πατραϊκού και Κορινθιακού Κόλπου.
Η ελληνική κυριαρχία στις 251 περίπου νήσους, νησίδες, βραχονησίδες και βράχους του Ιονίου Πελάγους
επανακτήθηκε µε τον τερµατισµό της Αγγλικής Αρµοστείας στην Επτάνησο και την ένωσή της µε την Ελλάδα, στις
21 Μαΐου/2 Ιουνίου του 1864, κατόπιν σειράς ενωτικών αγώνων και προσπαθειών τόσο των Επτανησίων όσο και
του Ελληνικού Κράτους.
Η ελληνική, εξάλλου, κυριαρχία στις νήσους και νησίδες του Πατραϊκού και Κορινθιακού Κόλπου, επανακτήθηκε
µε τους εθνικούς, επαναστατικούς αγώνες στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα και αναγνωρίστηκε διεθνώς
µε τη συµβατική διεθνή αναγνώριση του νέου Ελληνικού Κράτους, όπως προαναφέρθηκε.
Κατ’ εφαρµογή του ∆ιεθνούς Καθεστώτος και των διατάξεων περί νήσων, κάθε νησί του Ιονίου Πελάγους,
ανεξάρτητα από τη θέση του, το µέγεθός του ή άλλο κριτήριο, δικαιούται ίδιας αιγιαλίτιδας και συνορευούσης
ζώνης, καθώς και θαλάσσιας αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, την οποία δικαιούται και
οποιαδήποτε άλλη περιοχή των ελληνικών ακτών.

Αγαπητοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες.
Με το Greek Islands On The Air, GIOTA, award programme αισθανόµαστε ότι
βρισκόµαστε µπροστά σε ένα όµορφο ταξίδι, µια όµορφη περιπέτεια.
Στο επόµενο τεύχος του 5-9 Report θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τους πίνακες των
νήσων, νησίδων βραχονησίδων και βράχων των Ελληνικών θαλασσών πού η
καταγραφή τους έχει γίνει από τους χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του
Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού.
Οι πίνακες αυτοί µε τους αριθµούς αναφοράς για κάθε ένα νησί χωριστά θα είναι και
η βάση στην οποία πάνω θα στηρίζεται το GIOTA.
Επίσης στο επόµενο τεύχος θα παρουσιάσουµε τους κανονισµούς του GIOTA και
τέλος θα δείτε καί το πρώτο και βασικό AWARD του GIOTA Programme.
Να είστε κοντά µας !...
Σας χρειαζόµαστε όλους !...
Με εντολή της οµάδας υποστήριξης του GIOTA
Βασίλης Τζανέλλης SV8CYV
∆ιαχειριστής του GIOTA Award Programme
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Την ώρα πού θα διαβάζετε τις
παρά πάνω γραµµές θα γίνεται
στο FRIEDRICHSHAFEN Ham
Fair της Γερµανίας από τις 22
έως και τις 24 Ιουνίου 2007,
µιά πρώτη παρουσίαση του
Greek Islands On The Air
award programme GIOTA. Η
οµάδα στήριξης του GIOTA
award programme, το Aegean
DX Group και το 5-9 Report
θέλουν να ευχαριστήσουν την
ΕΡΒΕ καί ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο της SV2GWY
Αναστασιάδη ∆ηµήτριο και τον
Γενικό Γραµµατέα της SV2CWV
∆εβρελή Κωνσταντίνο, όπως
και τα άλλα µέλη του ∆Σ
SV2HRS Γεωργιάδη Νίκο και
SW2HRU Ευαγγελόπουλο
Αλέξανδρο, πού έβαλαν το
GIOTA σε περίοπτη θέση στο
περίπτερο της ΕΡΒΕ και
έδωσαν τις σχετικές
πληροφορίες στους
ενδιαφερόµενους επισκέπτες.
Επίσης θερµά ευχαριστούµε και τους υπόλοιπους συναδέλφους του κλιµακίου της ΕΡΒΕ DK3MP /
SV0IR Γιώργο Αργυριάδη και του DJ0QE / SV2WX Νίκο Σαρίδη για τον χρόνο πού µας διέθεσαν.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητέ συνάδελφε…
Εάν γνωρίζεις τον Ήλιο και την Ιονόσφαιρα…
Εάν γνωρίζεις το θέµα της ∆ιάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων…
Εάν θέλεις να γράφεις µε συνέπεια για όλα τά παρά πάνω…
Το 5-9 Report σε χρειάζεται…
Στείλε ένα µήνυµα στόν SV5BYR Μιχάλη, sv5byr@hol.gr ή
στον SV8CYV Βασίλη,
tzanellis@sam.forthnet.gr
Tό µόνο πού έχουµε να προσφέρουµε είναι, ένα ελεύθερο
βήµα έκφρασης, καλή παρέα και πολύ αρµύρα…

AEGEAN VHF CONTEST - J42EOD
Οµάδα ραδιοερασιτεχνών της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης
από τη Θεσσαλονίκη συµµετείχαν µε το ειδικό διακριτικό
J42EOD στο AEGEAN VHF CONTEST στις 7 & 8 Ιουλίου 2007.
Ως σηµείο εκποµπής επιλέχτηκε µια κορφή πάνω από το
χωριό Λειβάδι στο νοµό Θεσσαλονίκης όπου και αναπτύχθηκε
ο σταθµός.
Οι χεριστές - µέλη της ΕΟ∆ ήταν οι SW2HSQ (Νίκη),
SW2HSX(Σωτήρης), SV2FQN(Αλέξης) και SV2GNE(Χρήστος),
ενώ πολύ σηµαντική ήταν η βοήθεια 2 άλλων µελών (µη
ραδιοερασιτέχνες), του Ζήση και του ∆ηµήτρη, που όµως
υποστήριξαν οργανωτικά το όλο εγχείρηµα και τη λειτουργία
της κατασκήνωσης.
Ευχαριστούµε όλους τους συναδέλφους που έκαναν επαφή
µαζί µας και ευελπιστούµε να τα ξαναπούµε πολύ σύντοµα
ξανά στον αέρα.
Σύντοµα θα ανακοινωθούν περισσότερα και φωτογραφικό
υλικό καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά µε τις QSL
cards.
Πολλά 73
Η οµάδα του J42EOD AEGEAN VHF CONTEST - J42EOD
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Φτιάξτε εύκολα µέσα σε ένα Σαββατοκύριακο µια…
MAGIC ANTENNA …

για την
…
την…

MAGIC BAND !!!
Γράφει ο

Μιχάλης ∆ηµητρακάκης
SV9CVY
ΡΕΘΥΜΝΟ
sv9cvy@rethymno.com

Αγαπητοί συνάδελφοι. Σ’ αυτή την πρώτη µου παρουσία στο 5-9 Report θα σας περιγράψω µε λίγα λόγια και
πολλές φωτογραφίες πώς θα φτιάξετε µιά κατευθυνόµενη κεραία 6 στοιχείων για την µπάντα των 6m και µε
gain 8.95 Dbd.
Την κεραία αυτή την χρησιµοποιώ τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει δείξει άψογη συµπεριφορά και µού έχει χαρίσει
αρκετές χιλιάδες QSO στην Magic Band. Η δε αντοχή της στους ισχυρούς ανέµους είναι υποδειγµατική.
Επίσης µ’ αυτή την κεραία παίρνω µέρος στο 6m Marathon Contest
2007, πού είναι σε εξέλιξη αυτό τον καιρό, µαζί µε τα άλλα µέλη
του AEGEAN DX GROUP.
Τα εργαλεία πού θα χρησιµοποιήσετε είναι τα βασικά πού
υπάρχουν σε κάθε ραδιοερασιτεχνικό εργαστήριο. Στο µόνο ίσος
σηµείο πού θα χρειαστείτε την βοήθεια του αλουµηνά από όπου θα
αγοράσετε τους σωλήνες είναι η κατασκευή των στραντζαριστών
βάσεων σχήµατος Π, στήριξης των στοιχείων της κεραίας.
Για την κατασκευή του µπούµ πάρτε λοιπόν ένα κοµµάτι σωλήνα
αλουµινίου µήκους 4.11 µέτρα διαµέτρου 5 εκατοστών και µε
πάχος τοιχωµάτων 1.5 χιλιοστών.
Για να φτιάξετε τα στοιχεία της κεραίας θα χρησιµοποιήσετε
αλουµηνοσωλήνα διαµέτρου 12 χιλιοστών και πάχους 1 χιλιοστό
Το µήκος του ανακλαστήρα είναι 2.70 µέτρα και θα τον τοποθετήσετε ακριβώς στην µία άκρη του
µπούµ.
Σε απόσταση 1.20 µέτρα από τον ανακλαστήρα, θα βάλετε το οδηγό στοιχείο του οποίου το µήκος είναι
2.65 µέτρα. (2τεµ.Χ 1325mm)
Η απόσταση µεταξύ των δύο σκελών του οδηγού
στοιχείου είναι 3 εκατοστά.
Για να διατηρήσετε την ακαµψία του οδηγού
στοιχείου βάλτε µέσα στις σωλήνες µία ράβδο από
φάιµπεργκλας ή από ερταλόν.
Για να µη γειώνει δε επάνω στο µπούµ βάλτε
εξωτερικά των σωλήνων δύο κοµµάτια περί τα 10
εκατοστά µήκους, λάστιχο ποτίσµατος. Για καλύτερη
κατανόηση δέστε την σχετική φωτογραφία.
Η τροφοδοσία της κεραίας γίνεται µέσω ενός
µπαλούν 1:1.
Προσωπικά χρησιµοποίησα το W2FMI τής Amidon.
Όµως κάθε µπαλούν 1:1 πού καλύπτει τους 50 MHz
µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης…
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Σε απόσταση 0.35 µέτρα (35 εκατοστά) από το οδηγό
στοιχείο, θα βάλετε τον πρώτο κατευθυντήρα του οποίου
το µήκος είναι 2.60 µέτρα.
Με την τόσο κοντά (35 εκατοστά!) τοποθέτηση του
πρώτου κατευθυντήρα στο οδηγό στοιχείο επιτυγχάνουµε
την προσαρµογή της κεραίας στα 50 Ω!
Σε απόσταση 1.10 µέτρα από τον πρώτο κατευθυντήρα
τοποθετούµε το δεύτερο κατευθυντικό στοιχείο το µήκος
του οποίου είναι 2.55 µέτρα.
Σε απόσταση 1.30 µέτρα από το δεύτερο κατευθυντήρα
τοποθετούµε το τρίτο κατευθυντικό στοιχείο το µήκος του
οποίου είναι 2.55 µέτρα.
Σε απόσταση 1.45 µέτρα από το τρίτο κατευθυντήρα,
τοποθετούµε το τέταρτο και τελευταίο κατευθυντικό
στοιχείο το µήκος του οποίου είναι 2.60 µέτρα.
Όχι δεν είναι λάθος… Ο τελευταίος κατευθυντήρας είναι
µακρύτερος από τον προηγούµενο και έχει το ίδιο µήκος
µε τον πρώτο κατευθυντήρα !...
Για να στηρίξετε τα στοιχεία πάνω στο µπούµ θα χρειαστεί να
φτιάξετε από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 2 mm και τα

ανάλογο στηρίγµατα σχήµατος Π πού θα περτσινώσετε πάνω
στο µπούµ µε διπλά πιρτσίνια όπως βλέπετε και στις σχετικές
φωτογραφίες.
Εάν θέλετε να κάνετε και πιο επαγγελµατική δουλειά βάλτε
πλαστικές τάπες στις άκρες των στοιχείων όπως και στις άκρες
του µπούµ. Η κεραία σας θα είναι πολύ πιο όµορφη αλλά το
κυριότερο… ∆εν θα σφυρίζει όταν πνέει δυνατός άνεµος !
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Το εύρος κάλυψης έχει ως εξής:

Swr

1.2

50.000,

1.1

50.100,

1.2

50.300 ΜΗz

Την κεραία την έχω τοποθετήσει σε ιστό ύψους 4 µέτρων πάνω στην ταράτσα µου.
Όπως είπα και στην αρχή πρόκειται για µια εξαιρετική κεραία, εύκολη στην κατασκευή, αποδοτική και µε πολύ
καλή αντοχή. Σας την συστήνω ανεπιφύλακτα.
Παρά κάτω παραθέτω µερικά «Καλά DX QSOs» πού έχουν γίνει κατά καιρούς µε αυτή την κεραία σε CW και SSB.
Βέβαια την περίοδο εκείνη ο ηλιακός κύκλος ήταν στα πάνω του. Όµως και τώρα πού είµαστε στον πάτο του
πηγαδιού της διάδοσης περιµένουµε τις καλύτερες µέρες πού θάρθουν και γι’ αυτό σιγά σιγά πρέπει να
ετοιµαζόµαστε !...
===================================================
============================
CALL

DATE

UTC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FR1GZ

11-AUG-01

1835

ET3VSC

7-NOV-01

1118

VU2ZAP

21-OCT-01

1155

9G5AN

30-OCT-01

0829

SU1SK

27-AUG-01

VR2KW

7-NOV-01

1040 also (VR2DXA,VR2XMT,VR2PM,VR2ZXP etc)

TT8DX

3-NOV-01

2042

JF1IRW/6

2-NOV-00

0803 also

(JR6BZK etc)

11-APR-01

1741 also

(PY2XB, PY2BW etc)

PY5CC

1115

7Q7RM

3-APR-01

1801

Z22JE

2-APR-01

1900

ZP5YW

6-APR-01

2245

JY9NX

23-MAY-00

1607

BG7OH

2-NOV-00

0800

EH8BPX

7-NOV-01

1030

3V8CB

13-AUG-03

1020

HZ1MD

26-JUN-03

1421

3-NOV-01

1959

Z21FO

Εάν έχετε κάποια απορία µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µου στην διεύθυνση
πού υπάρχει στην αρχή του άρθρου.
Ένα µεγάλο 73 από την Κρήτη σε όλους τους αναγνώστες του 5-9 Report!!!
73 & 55 de SV9CVY Μike !!!
Ρέθυµνο
ΚΡΗΤΗ
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J48MDC ή αλλιώς Mykonos Isl. 2007
Όλα άρχισαν, όταν αρχές του χρόνου ένα mail από τον καλό φίλο Antonio (IZ8CCW) µε πληροφορούσε ότι την 7η
Ιουνίου θα νυµφευόταν την εκλεκτή της καρδιάς του Emanuella (IZ8IYL) και τρεις µέρες µετά θα επισκεπτόταν
την χώρα µας για το γαµήλιο ταξίδι τους.
Με τον Ant, γνωριζόµασταν έως τώρα µόνο “από
αέρος” , όπως συνηθίζεται στους συναδέλφους
ραδιοερασιτέχνες και φυσικά από το MDXC (Mediteraneo
DX Club) όπου είµαι µέλος όπως αρκετοί άλλοι Έλληνες
συνάδελφοι. Ο Ant από φέτος είναι πρόεδρος του Club
και συνεργαστήκαµε πάλι κατά την διάρκεια το MDXC
Members Trophy τον προηγούµενο Απρίλιο µε τον
“special call” σταθµό SX1MDC.
Ζητώντας πληροφορίες λοιπόν για το γαµήλιο ταξίδι
τους, έπεσε στον αέρα η ιδέα να επισκεφτούµε µαζί ένα
Ελληνικό νησί. Φυσικά οι µέρες ήταν λίγες καθότι οι
νεόνυµφοι έπρεπε να δουν και αλλά σηµαντικά µέρη στην
πατρίδα µας , µιας και πρώτη φορά έρχονταν εδώ. Έτσι
απορρίπτοντας µακρινούς προορισµούς αποφασίσαµε να
πάµε στην Μύκονο µια και υπήρχε ήδη η γνώση για τον
χώρο που θα φιλοξενούσε την µικρή µας Dxpedition.
Φυσικά και η απάντηση της κυρίας Βάνας από το ξενοδοχείο ήταν θετική για την εγκατάσταση στο µπαλκόνι, µε
την υπέροχη θεά του ηλιοβασιλέµατος , τον εξοπλισµό µας.
Πολύ γρήγορα, εξασφαλίσαµε το διακριτικό µας (J48MDC για
να θυµίζει και το club) από την υπηρεσία του Υπουργείου και
όλα ήταν έτοιµα για δράση. Ο εξοπλισµός ήταν η γνωστή
παλιά µου συνταγή που χρησιµοποίησα και την προηγούµενη
χρονιά, στην πρώτη µου έξοδο στην Κρήτη SV9/SV1EJD. Ένα
ψαροκάλαµο 12 µέτρα ύψος, (ας είναι καλά ο Μανόλης
SV1AOZ µε τις ιδέες του) µε το αυτόµατο tuner του
Στέφανου, το 756PROIII και τα σχετικά παρελκόµενα σε ένα
κιβώτιο έτοιµα για το νησί.

ήταν να υψώσουµε την κάθετη κεραία µας και να
δοκιµάσουµε συντονισµό.

Το ζεύγος πλέον Ant & Manu έφτασαν στο Ελευθέριος
Βενιζέλος στις 11 Ιουνίου και αφού για δύο µέρες
επισκεφτήκαµε µαζί τα αξιοθέατα (Ακρόπολη, Πλάκα,
Επίδαυρο, SV1AOZ κλπ) την Πέµπτη 14 Ιουνίου φτάσαµε
Μύκονο µε το HighSpeed4 και χωρίς να χάσουµε χρόνο
εγκατασταθήκαµε στο ξενοδοχείο όπου το πρώτο µας µέληµα

Φυσικά όλα λειτούργησαν τέλεια (δοκιµασµένα
πράγµατα Μανόλη…) και αφού τακτοποιήθηκε όλος ο
εξοπλισµός στο µπαλκόνι (είχαµε ένα laptop µαζί
µας) κάναµε την πρώτη κλήση στην συχνότητα
14,260 Mhz ….J48MDC from Mykonos Isl IOTA EU067 qrz ? IZ5LJB ο πρώτος 16:49 UTC. ∆εν άργησε
να γίνει και το σχετικό pile-up και φυσικά µετά από
λίγη ώρα χρειάστηκε να κάνουµε split στην
συχνότητα. ∆ουλεύαµε εναλλάξ οι χειριστές γιατί
έπρεπε να απολαµβάνουµε το ηλιοβασίλεµα και τις
µπυρίτσες µας… Φυσικά οι ώρες λειτουργίας ήταν
περιορισµένες γιατί έπρεπε να δουν οι επισκέπτες µας
και το νησί.
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Μια δυσάρεστη έκπληξη µας περίµενε την δεύτερη µέρα. Γυρίζοντας
από µπάνιο στην θάλασσα και ενώ ο γνωστός… αέρας της Μυκόνου
είχε κάνει την εµφάνιση του, βρήκαµε σπασµένη την κεραία.
Ευτυχώς, γιατί µάλλον γυρίσαµε την στιγµή που έσπασε και την
προλάβαµε, µε άµεση επέµβαση την κατεβάσαµε , την γιατρέψαµε
µε ταινία και γρήγορα πάλι στην θέση της για να δοκιµάσουµε στα
17 µέτρα. Η διάδοση δεν βοηθούσε πολύ αλλά σιγά πήρε φωτιά το
ράδιο… Εδώ θέλω να σταθώ στην εµπειρία του Ant στο pile-up,
αφού ενώ για µένα ήταν η δεύτερη φορά που δουλεύω µε συνθήκες
dx-pedition αυτός έχει κάνει τις σχετικές του “ραδιοερασιτεχνικές
βόλτες” ανά την γη. Ήταν πολύ γρήγορος , άκουγε τα πάντα και
ήταν για µένα πολύ καλή εµπειρία η συνεργασία µαζί του.
Τις τρεις µέρες που ουσιαστικά υπήρχε στον αέρα το J48MDC και για
όσες ώρες λειτουργήσαµε, κάναµε 1200 Qso µε 60 χώρες από τις 6
ηπείρους ενώ προσπαθήσαµε να βγούµε σε όλες τις µπάντες και
σχεδόν το πετύχαµε. Το κυριότερο απ΄ όλα είναι ότι περάσαµε πολύ
όµορφα, ακούσαµε πολλούς φίλους να µας καλούν και
ευχαριστηθήκαµε την διαµονή µας στο υπέροχο νησί σε συνδυασµό
µε το χόµπι µας.
Τελειώνοντας την περιγραφή αυτής της εξόρµησης µας , θέλω να
ευχαριστήσω όλους τους φίλους που βοήθησαν και φυσικά τους
συναδέλφους που µας κάλεσαν στον αέρα. Φωτογραφίες από το
J48MDC βρίσκονται στο διαδίκτυο στο σαιτ µου www.sv1ejd.gr/
J48mdc.htm . Η QSL κάρτα µας ετοιµάζεται από την Manu ΙΖ8IYL
και φυσικά θα σταλεί ταχύτατα σε όλους.
73’s de SV1EJD
Θοδωρής Γεωρνταµιλής

Ham Spirit
Αυτός είναι ο εξοπλισµός του ραδιφάρου για
τα 4m στα ∆ωδεκάνησα (SV5). Ο καλός
ραδιοερασιτέχνης και φιλέλληνας Gabi
HA1YA ανταποκρίθηκε άµεσα στο κάλεσµά
µου για βοήθεια σχετικά µε την κατασκευή
ενός ραδιοφάρου για τα 4m και µε εξέπληξε
µε την γενναία προσφορά ενός YAESU VX1000 πατενταρισµένου για να στέλνει CW
και του keyer το οποίο είναι προσφορά του
επίσης καλού φίλου HA7CT.
Ελπίζουµε να έχουµε σύντοµα την άδεια από
το υπουργείο µας και το (SV5FOUR) beacon
να είναι σύντοµα στον αέρα.
Το ραδιοερασιτεχνικό πνεύµα ζει...!!!!

SV5BYR
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Κεραία «γάντι» για το Aegean VHF
Contest
Γράφει ο
∆ηµήτριος

Αναστασιάδης

SV2GWY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
73’s από την 40η παραλλήλο,
Μετά από αρκετές συζητήσεις στα 600 Ohm µε το φίλο Βασίλη SV8CYV από τη Σάµο, βάζω και εγώ ένα
µικρό λιθαράκι για το στήσιµο του 5-9 report και υπόσχοµαι µε κάθε ευκαιρία να συµβάλλω και εγώ σε
αυτήν την αξιέπαινη προσπάθεια των SV5 & SV8 & SV9
Ενόψει του Aegean VHF Contest, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, και µη έχοντας µία κεραία
που να καλύπτει τους 50 και 144MHz, η όψη µιας military λογαριθµικής σε ένα κατάστηµα, ήταν από
µηχανής θεός για να σκεφθώ την αγορά της, µε σκοπό να «ταρατουριαστεί» και να παίξει µε το
διακριτικό “SZ2TSL/p”.
- Η πρώτη µου εµπειρία µε τις λογαριθµικές ήταν το 2002
όταν κατασκεύασα 3 φορητές 4 στοιχείων V/U µε handmade attenuator 81dB!! για την Ε.Ρ.Β.Ε., για χρήση
ραδιογωνιοµέτρησης,
τσεκάροντας
«για την ώρα»
πρόσωπα και πράγµατα.
Η δεύτερη ήταν µόλις πέρυσι στο Field Day 2006, όπου
τόλµησα και έφταιξα µία wire LPDA 4άρων elements για τα
40 µέτρα. ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΑΤΗ -.
Μπορεί η military κατασκευή να λέει πολλά, από άποψη
ανθεκτικότητας και φορητότητας, όπως φαίνεται και από
τις φωτογραφίες, αλλά δυστυχώς τα εγχειρίδια ήταν
ανύπαρκτα και χωρίς προηγούµενη γνώση διότι δεν ήταν
του Ε.Σ..
Έπρεπε να βρω ποιες ήταν οι συχνότητες συντονισµού,
και αναφέροµαι σε συχνότητες γιατί χαρακτηριστικό
γνώρισµα των LPDA (Log Periodic Dipole Array) είναι το µεγάλο φάσµα κάλυψης. Λογικά ήταν κάτω των 144 MHz,
αλλά πόσο κάτω.
Γι αυτό υπάρχει και η βιβλιογραφία και ειδικά το “Antenna Handbook” της ARRL (από την κατάχρηση έχει γίνει
φύλλο-φτερό). Πολύτιµη βοήθεια του Scientific computerάκι που είχε να δουλέψει από τον προηγούµενο αιώνα,
κι αυτό γιατί θα χρειαζόταν πράξεις µε δεκαδικούς λογαρίθµους (τι λογαριθµική θα ήταν άλλωστε), εφαπτόµενες,
τετραγωνικές ρίζες κλπ.
Είναι πολύ πιο εύκολο να κατασκευάσει µια
κεραία από την αρχή, από το να πάρεις µία
που δεν ξέρεις που είναι και ΑΝ µπορείς να
τη φέρεις εκεί που θέλεις, µε το ελάχιστο
δυνατό κόστος και κόπο.
Τελικά η κεραία ήταν από τους 68~108ΜΗz.
Το πιθανότερο είναι να είχαν τέτοια κεραία
για
την
ψυχαγωγία
των
µονάδων
εκστρατείας (ο Οβελίξ θα έλεγε «τρελοί είναι
αυτοί οι αµερικάνοι»).
Το φάσµα ήταν «µόλις» 40MHz, και στόχος
είναι να φτάσει τους 100MHz, 46~146ΜΗz.
Επιλέχθηκαν οι 46ΜΗz, γιατί οι LPDA στη
χαµηλότερη
συχνότητα
έχουν
µικρή
απολαβή.
Έτσι µε µια κεραία θα καλύψω τα 6, τα 4
και τα 2 µέτρα, µε εύκολη περιστροφή από
οριζόντια σε κάθετη πόλωση.
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Για το σχεδιασµό µιας LPDA :
Ορίζουµε το bandwidth, µεταξύ χαµηλότερης fd και
υψηλότερης συχνότητας fu.
Επιλέγουµε τις σταθερές «τ» και «σ» για την
επιθυµητή απολαβή (gain) από σχετικό διάγραµµα. Οι
σταθερές αυτές καθορίζουν το φυσικό µέγεθος και την
απολαβή της κεραίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
είναι µεταξύ 0,06~0,15 και το «τ» µεταξύ 0,8~1,0.
Μεγαλύτερες τιµές οδηγούν σε µεγαλύτερες κεραίες µε
περισσότερη απολαβή.
Πολύ συνοπτικά, µε µαθηµατικές σχέσεις (λογάριθµοι,
εφαπτόµενες, τετραγωνικές ρίζες κλπ) βγαίνουν όλες
οι διαστάσεις της κεραίας.
4.
Κρατώντας σαν δεδοµένα το µήκος (1,5µ), τον
αριθµό των στοιχείων (6 el.), τις σταθερές «τ» και «σ»
στα αποδεκτά µεγέθη
(0,8και 0,06αντίστοιχα)
και προσπαθώντας να κρατήσω το υπάρχον spacing
των στοιχείων, τελικά επιµηκύνονται µόνο τα στοιχεία
σύµφωνα µε τα αποτελεσµάτων εξισώσεων και
σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η απολαβή της κεραίας
θα είναι 5,31dBi, δηλαδή περίπου 3+dBd.
Καθόλου άσχηµα για µία plug & play LPDA.
Στο παραπάνω σχέδιο αναγράφω όλες τις λεπτοµέρειες µετατροπής.
Έχοντας τελειώσει την κατασκευή, το δυσκολότερο στάδιο ήταν η µελέτη και σχεδιασµός, παρά το
hardware και οι µετρήσεις και αυτό γιατί είχα τη βοήθεια του jr Θεµιστοκλή (SW2HQF). Η κεραία
κατασκευάστηκε στο QTH σε ένα απόγευµα. Οι δοκιµές και οι µετρήσεις έγιναν σε δεύτερο χρόνο
µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα από άποψη συντονισµού στα 6 και 2 µέτρα. Μόλις τη δοκιµάσω και
στα 4 µ, να είστε σίγουροι ότι θα σας ενηµερώσω.
Το φωτογραφικό υλικό είναι µεγάλο, αλλά για οικονοµία χώρου έγινε επιλογή των πιο
ενδιαφερόντων.

CU AGN, always QRV de

sv2gwy
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Γράφει ο SV2GWY
∆ηµήτρης Αναστασιάδης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
info@nrg.com.gr
Το µεράκι µας και η διάθεσή µας να
ακουστεί το SZ2TSL/P, ήταν η αιτία
να συµµετάσχουµε στο VHF Aegean
Contest 2007.
∆ύο 24ωρα νοµίζω ότι είναι πολύ µεγάλο
το χρονικό διάστηµα για ένα VHF contest,
µε αυστηρούς όρους, σε ότι αφορά την
αφαίρεση πόντων για λάθη, έχοντας
αρκετές φορές QSB και µε τους
περισσότερους απόντες (αν όχι όλους) µε
ASL 0. hi-hi! (above sea level / 0 )
Το σηµείο που είχε επιλεχθεί από την
αρχή, απορρίφθηκε από πολύ νωρίς λόγω
υπερβολικής θερµοκρασίας σε χώρο
χωρίς σκίαση.

«CQ contest, CQ contest, CQ contest,

CQ Aegean VHF contest…
this SZ2TSL/P in KN10LP calling CQ, QRZ»

Στη δεύτερη εναλλακτική θέση µας
απαγόρευσε τη λειτουργία Ρ/Ε σταθµού λόγω επικινδυνότητας φωτιάς και ακτινοβολίας των κεραιών (εδώ γελάνε)
το κλιµάκιο του Πυροσβεστικού Σώµατος που
ήταν σε επιφυλακή στο σηµείο εκείνο, και έτσι
την τελευταία στιγµή αναζητήθηκε ευνοϊκή
τοποθεσία.
Έτσι καταλήξαµε σε ένα δευτερεύον
παρατηρητήριο όπου εκεί υπήρχε ήδη οµάδα
εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι µάλιστα
µε πολύ ενδιαφέρον όχι µόνο παρακολούθησαν
το contest αλλά µας βοήθησαν και στην
προετοιµασία.
Φυσικά το Μικτό κλιµάκιο περιπολίας
(Αστυνοµία-Στρατός-Πυροσβεστική) µας έλεγξε,
πήρε τα στοιχεία µας και µας έδωσε και διορία
παραµονής στο χώρο µέχρι τη δύση του ηλίου.
Το GPS έδειχνε υψόµετρο 435 m ASL, σκιά,
δροσερό αεράκι, φραπέ και καλή παρέα.

Σε τελική ανάλυση η ΕΡΒΕ είχε άψογη
υλικοτεχνική υποδοµή:
- KENWOOD TS-2000. 100W σε SSB, FM και
CW (αρκεί η προσπάθεια Κλεάνθη),
- KENWOOD TM-D700 (Το βαλιτσάκι
Εκτάκτων Αναγκών) για επικοινωνία simplex
και APRS.
- DIAMOND X-200 Κάθετη κεραία κυκλικής
εκποµπής 6dBd
- DIAMOND A144S10 Κεραία κατευθυντική σε
οριζόντια πόλωση 9,5dBd
- G5RV, ∆ίπολο 80~10µ (HF)
- Ιστό πτυσσόµενο67µ (ειδικό για εύκολη
µεταφορά και ανάπτυξη).
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Ατοµικό εξοπλισµό έφερε ο sv2xi, το ιαµβικό κλειδί για CW mode
και ο sv2gwy, έφερε 5 καθόδους Η-100, γέφυρα BIRD,
περιφερειακά στήριξης ιστού και απεριόριστη αµόλυβδη βενζίνη
για την αδιάλειπτη παροχή 13.8VDC στο portable shack.
Είχαµε κάθετη πόλωση για FM mode και την Yagi για την
οριζόντια πόλωση. Σε κάθε περίπτωση είχαµε 98+Wpep µε 80mW
Reflected Power.
Οι αναφορές σηµάτων σε όλα τα QSOs ήταν πάνω από κάθε
προσδοκία. Παίρναµε reports τουλάχιστο 3S units από τα σήµατα
που διαβάζαµε στο S-meter, και συνέχεια τα εύσηµα από Κρήτη,
Πελοπόννησο, Ιόνιο, Στερεά Ελλάδα, Τουρκία ! ! !.
Οι συµµετέχοντες στο contest ήταν λίγοι και αυτό φάνηκε στο ότι
γυρνώντας τη ρόδα ακούγαµε πάντα τους ίδιους σταθµούς CQn.
Το σκορ µας έφτασε τους 5.117 πόντους, καθόλου άσχηµα για
µόνο 3 ώρες QRV.
∆ε σηµειώθηκε ΚΑΜΙΑ παράλειψη, είτε στα υλικά ούτε ακόµη και
στο ΚΨΜ που σηµαίνει ότι η προετοιµασία είχε µελετηθεί σωστά.
Ήταν ένα ευχάριστο απογευµατινό Κυριακής και θέλω να πιστεύω,
αρκετά ενδιαφέρον για τα νεώτερα µέλη.
Είδαν τη
διαδικασία
στησίµατος
ενός portable
VHF σταθµού,
άκουσαν το
λευκό θόρυβο και κατάλαβαν το όφελος/ζηµιά του QSB,
βράχνιασαν να επαναλαµβάνουν ξανά και ξανά:

"CQ Contest CQ Contest CQ Contest, SZ2TSL/P
calling CQ, QRZ"
και ελπίζω όταν τους δοθεί παρόµοια ευκαιρία να συµµετάσχουν
ξανά, και πιο έµπειροι πλέον να µεταδώσουν τις εµπειρίες τους
στους νεώτερους.
always QRV de sv2gwy
ΕΡΒΕ
Υ.Γ. µπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν, ελάχιστες στιγµές, από αυτές που περάσαµε στο VHF
Aegean Contest 2007
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22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974… ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΤΤΙΛΑΣ 1… και 2

PA∆IOΦΩΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
Την άνοιξη του 1951 µε το πρόγραµµα για την ανάπτυξη και ευηµερία των Αποικιών, ιδρύεται από την Αγγλική
Κυβέρνηση η «Κυπριακή ραδιοφωνική Υπηρεσία». Οι πρώτες δοκιµαστικές εκποµπές άρχισαν το Σεπτέµβριο του
1952 στα ελληνικά, τα τουρκικά και τα αγγλικά µε Άγγλο διευθυντή υπόλογο στον Άγγλο Κυβερνήτη της Κύπρου.
Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ήταν 44 ώρες: 20 ώρες ελληνικά, 12 τουρκικά και 12 αγγλικά. Με την ανεξαρτησία
της Κύπρου το Κυπριακό Ραδιόφωνο απόκτησε ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορισµένο από την Κυπριακή δηµοκρατία.
Το 1959 η Κυπριακή ραδιοφωνική υπηρεσία µετονοµάστηκε σε Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.).
«Το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου είναι ενιαίο όπως ενιαία είναι και η Κυπριακή Πολιτεία και εξυπηρετεί το λαό
της Κύπρου, τα συµφέροντα, τις ανάγκες και τις επιθυµίες αυτού, εντός του πλαισίου των νόµων της πολιτείας µε
αµεροληψία». Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας (16/8/1960) στο Ρ.Ι.Κ. τα προγράµµατα πληθαίνουν, τα κτίρια
και οι ποµποί µεγαλώνουν όπως και οι ώρες εκποµπής.
Γίνεται δεύτερος Σταθµός στην Πάφο απ’ όπου το απόγευµα της ∆ευτέρας 15 Ιουλίου 1974 ο λαός άκουσε τη
γνώριµη φωνή του εθνάρχη Μακάριου ότι «ο Μακάριος ζει» που σκόρπισε αγαλλίαση όχι µόνο στην Κύπρο αλλά
και σ’ όλο τον κόσµο. Μετά το 1974 η Κύπρος τραυµατίζεται από την τουρκική εισβολή του Αττίλα και ο
προϋπολογισµός µε τα οικονοµικά µέσα του Ρ.Ι.Κ. µειώνεται. Το Ρ.Ι.Κ. αναγκάζεται να αναθεωρήσει τους όρους
της ύπαρξης του διότι ήδη λειτουργεί ο αντίστοιχος τουρκικός Σταθµός Μπαϋράκ, όργανο της τουρκικής
προπαγάνδας. Το Ρ.Ι.Κ. συντηρεί τη µνήµη των γεγονότων, τονώνει το φρόνηµα και την αγωνιστικότητα του
κυπριακού λαού και των προσφύγων, διαφωτίζοντας την κοινή γνώµη και το εξωτερικό σχετικά µε το εθνικό θέµα
µε βάση το σύνθηµα: «∆εν ξεχνώ».

1. Κυπριακό δελτίο ειδήσεων από τον ΑΘΗΝΑ 9,84.
2. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου στη Λευκωσία.
3. Τεχνικός ροής προγράµµατος στο Ρ.Ι.Κ.
4. Τεχνικός δικτύωσης προγράµµατος στο Ρ.Ι.Κ.
5. Το δορυφορικό πρόγραµµα του ΑΘΗΝΑ 9,84 καλύπτει τη Κύπρο.
Το κείµενο και τις εικόνες βρήκαµε στο site του ΑΘΗΝΑ 9 84:
www.athina984fm.gr
Το σήµα σύµβολο "∆εν ξεχνώ" δηµιουργήθηκε το πρωί της 14ης Αυγούστου 1974 – την ηµέρα που ο
δεύτερος Αττίλας έκοψε την Κύπρο στα δύο.
Ακούγοντας τα νέα στο ραδιόφωνο, οραµατίστηκα την Κύπρο µαχαιρωµένη και την γραµµή του Αττίλα
σαν µία ροή πηγµένου αίµατος που σιγόσταζε. Όταν έφτασα στο γραφείο µου (τότε είχα την
διαφηµιστική εταιρία) κάλεσα τον διευθυντή του σχεδιαστηρίου, τον ∆ηµήτρη Γεωργιόπουλο, του
έδωσα ένα χάρτη της Κύπρου, την ιδέα και το κείµενο. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία.
Τυπώσαµε χιλιάδες αυτοκόλλητα, τα στείλαµε στις εφηµερίδες και κατακλυσθήκαµε από αιτήσεις.
Τυπώσαµε ό,σα µπορούσαµε, κάναµε αντίγραφα της µακέτας και τα δίναµε σε όποιον ήθελε να τυπώσει
για λογαριασµό του, µεταφράσαµε το σύνθηµα σε πολλές γλώσσες (µας το ζητούσαν, µαζί µε µακέτες,
Έλληνες φοιτητές από όλο τον κόσµο). Πήραµε εκατοντάδες γράµµατα – το σηµαντικότερο από τον
ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.
Τώρα το σήµα-σύµβολο έχει γίνει κοινό κτήµα – ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν την προέλευσή του.
Αλλά για µένα είναι κάτι πολύ προσωπικό: ένας φόρος τιµής και αγάπης στα µέρη εκείνα της Κύπρου –
Κυρήνεια, Μπελλαπάις, Σαλαµίνα, Αµµόχωστο – που είχα επισκεφθεί και αγαπήσει τρία χρόνια πριν την
εισβολή.
Το κείµενο και την εικόνα την βρήκαµε στο site του κ. Νίκου ∆ήµου: www.ndimou.gr
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Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κάθετη κεραία , που για πολλούς φαντάζει σαν την απλούστερη κεραία , κρύβει πολλά µυστικά και ιδιοτροπίες .
Θυµάµαι πολλούς , παλαιότερους από εµένα ραδιοερασιτέχνες , να συµβουλεύουν τους νεότερους που δεν
διέθεταν αρκετό χώρο για να τοποθετήσουν ένα δίπολο µιας συγκεκριµένης συχνότητας , να λένε ότι η ιδανική
κεραία σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι µόνο η κάθετη .
Όσο όµως την µελετούσα , αλλά και όσες φορές κατασκεύαζα µια κάθετη κεραία , πάντα θα εµφανιζόταν κάτι που
θα µε προβληµάτιζε , ενώ παράλληλα διαπίστωνα ότι για µια σωστή τοποθέτηση , χρειαζόµουν µερικές φορές
χώρο µεγαλύτερο ακόµη και από το απλό δίπολο .
Σε αυτήν την αναφορά λοιπόν που κάνουµε εδώ , θα γνωρίσουµε τα είδη των καθέτων κεραιών , όπως επίσης τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους , και αυτό γιατί όλα αυτά τα χρόνια , µέχρι και τις µέρες µας ,
χρησιµοποιούνται ευρύτατα τόσο από τους ερασιτεχνικούς , όσο και από τους επαγγελµατικούς ή και
στρατιωτικούς ραδιοσταθµούς , σε όλες τις συχνότητες , είτε σαν κεραίες βάσεως είτε σαν mobile ή marine .

Η

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η κάθετη κεραία είναι µια κεραία που χρησιµοποιήθηκε από τα πρώτα κιόλας πειράµατα της ασυρµάτου
επικοινωνίας , όταν οι ποµποί λειτουργούσαν µε σπινθηρισµό (spark gap) .
Τον Ιούλιο του 1899 όµως το Αµερικάνικο περιοδικό “American Electrician” , σε ένα άρθρο
του περιέγραφε µε λεπτοµέρειες την κατασκευή ενός ποµπού και µιας κάθετης κεραίας που
είχε κατασκευάσει ο Marconi (Φωτογραφία 1) , για τα πειράµατά του .
Το άρθρο αυτό έτυχε µεγάλης αποδοχής από τον τότε επιστηµονικό , επαγγελµατικό , αλλά
και ραδιοερασιτεχνικό κόσµο (που τότε είχε αρχίσει να πρωτοεµφανίζεται) και είχε σαν
αποτέλεσµα από τότε , κάθε κάθετη κεραία µήκους λ/4 να ονοµάζεται κεραία Marconi .
Η πρώτη µεγάλου µήκους κάθετη κεραία , χρησιµοποιήθηκε
για πρώτη φορά στις 12 ∆εκεµβρίου 1901 , όταν ο Guglielmo
Marconi κατάφερε να επικοινωνήσει από το Poldhu , Cornwall
της Αγγλίας µε το St’ John’s , Newfoundland στην Αµερική .
Ο ποµπός στην Αγγλία ήταν τύπου spark gap (σπινθηρισµού) και για κεραία είχε
ένα δίπολο τοποθετηµένο σε ύψος 20 µέτρα , ο δε δέκτης , που βρισκόταν στην
Αµερική , χρησιµοποιούσε για κεραία το σύρµα (αντί για σπάγκο) , που
συγκρατούσε έναν «χαρταετό» και που ο αέρας τον είχε ανεβάσει σε τεράστιο
ύψος .
Στην (Φωτογραφία 2) φαίνεται αυτός ο
«χαρταετός»
,
ο
οποίος
ήταν
κατασκευασµένος από µετάξι και είχε
σκελετό από bamboo .
Στην (Φωτογραφία 3) είναι οι βοηθοί του Marconi που προσπαθούν να
τον πετάξουν και στην (Φωτογραφία 4) , που είναι µια γκραβούρα της
εποχής
,
φαίνεται
το
επιτυχηµένο πέταγµα αυτού
του «χαρταετού» .
Για
την
ιστορία
σας
αναφέρω ότι η πρώτη αυτή
υπερατλαντική
DX
επικοινωνία , έγινε στις 12:30 το µεσηµέρι της 12ης ∆εκεµβρίου 1901
εκπέµποντας µε Morse το γράµµα S , και ήταν η πρώτη φορά στην
ιστορία των ασύρµατων τηλεπικοινωνιών που ένα σήµα κατάφερνε να
ταξιδέψει 3360 Km , πράγµα που χειροκροτήθηκε από όλη την
Παγκόσµια Κοινότητα και είχε σαν αποτέλεσµα να χαρίσει το 1909
στον Marconi ένα βραβείο Nobel στην Φυσική .
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπάρχουν δύο ειδών κάθετες κεραίες :
α) Οι µη γειωµένες (Ungrounded) , δηλαδή αυτές που έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να εκπέµπουν µε κάθετη
πόλωση και βρίσκονται σε αρκετό ύψος από το έδαφος , όπως π.χ. ένα δίπολο που αντί για οριζόντια έχει
τοποθετηθεί κάθετα κλπ .
β) Οι γειωµένες (Grounded) , δηλαδή αυτές που ένα µέρος τους έχει αντικατασταθεί από την γη , όπως π.χ. η
κάθετη κεραία µήκους λ/4 που θα εξετάσουµε παρακάτω , η ground plane κλπ.
Όπως γνωρίζουµε , µια ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όταν
προσπίπτει σε µια επιφάνεια ανακλάται και µάλιστα το φαινόµενο
αυτό γίνεται εντονότερο όσο πιο αγώγιµη είναι αυτή η επιφάνεια .
Αν λοιπόν πάρουµε έναν αγωγό µήκους λ/4 , ο οποίος κατά κάποιον
τρόπο
εκπέµπει
ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία
και
τον
τοποθετήσουµε κάθετα προς το έδαφος , για το οποίο θεωρούµε
ότι έχει τέλεια αγωγιµότητα , τότε ένα µέρος της ακτινοβολίας
που εκπέµπεται από αυτόν θα µεταδοθεί στον γύρω χώρο και ένα
µέρος της θα προσπέσει στο έδαφος όπου και θα ανακλαστεί ,
δηλαδή θα αλλάξει διεύθυνση ακολουθώντας τους Νόµους της
ανάκλασης .
Αν εµείς προεκτείνουµε τις ανακλώµενες ακτίνες σε αντίθετη
κατεύθυνση από την κίνησή τους , τότε τα σηµεία τοµής αυτών των
προεκτάσεων θα δηµιουργούσαν την εικόνα (είδωλο) ενός
υποθετικού αλλά παρόµοιου αγωγού µε αυτόν που είχαµε , ο οποίος θα ήταν τοποθετηµένος σε συµµετρική θέση
ως προς τον υπάρχοντα αγωγό και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους , όπως άλλωστε φαίνεται και στο (Σχήµα
1) .
∆ηλαδή το έδαφος σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί σαν καθρέφτης .
Άρα το τµήµα λ/4 , µαζί µε το είδωλό του , που έχει και αυτό µήκος λ/4 ,
δηµιουργούν µια δίπολο κεραία συνολικού µήκους λ/2 , αρκεί το
κατώτατο τµήµα του πραγµατικού αγωγού να είναι µονωµένο από το
έδαφος και συγχρόνως να είναι τοποθετηµένο σε κοντινή απόσταση από
το ανώτατο τµήµα του ειδώλου .
Το σύστηµα λοιπόν αυτό µας δηµιουργεί ένα
δίπολο λ/2 τοποθετηµένο κάθετα , το οποίο
θα µπορούσε να τροφοδοτηθεί στο µέσον
του µε µια κατάλληλη γραµµή µεταφοράς .
όπως στο (Σχήµα 2) .
Έχει υπολογιστεί ότι η σύνθετη αντίσταση σ’
αυτό το σηµείο θα είναι περίπου 36,5 Ωµ .
Σε αυτή την περίπτωση η κατανοµή του ρεύµατος και της τάσης θα εµφανίζεται όπως
στο (Σχήµα 3) .
Το τµήµα λ/4 της κεραίας που είναι πάνω από το έδαφος ονοµάζεται και
µονόπολο .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Θεωρητικά , µια τέτοια κάθετη κεραία δεν είναι και τόσο πολύπλοκη .
Αν την σχεδιάζαµε µε σηµείο αναφοράς το σηµείο τροφοδοσίας της , τότε η
κεραία µας θα ήταν ισοδύναµη µε ένα κύκλωµα όπου θα είχε συνδεδεµένα εν
σειρά , µια αντίσταση , ένα πηνίο και έναν πυκνωτή (Σχήµα 4) .
Η αντίσταση R παριστάνει το σύνολο των ωµικών αντιστάσεων της κεραίας , όπως
είναι η ωµική αντίσταση που παρουσιάζει το σύρµα ή ο σωλήνας από τον οποίο
είναι κατασκευασµένο το µονόπολο , η αντίσταση ακτινοβολίας της κεραίας κλπ.
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Το πηνίο L παριστάνει την αυτεπαγωγή του σύρµατος ή του µεταλλικού σωλήνα που
χρησιµοποιείται για το ακτινοβόλο µονόπολο , και ο πυκνωτής C παριστάνει την
χωρητικότητα που αναπτύσσεται µεταξύ του µονόπολου και του εδάφους ή άλλων
γειτονικών αντικειµένων .
Σαν να είχαµε δηλαδή πολλούς µικρούς πυκνωτές , όπου ο καθένας να συνδεόταν µε το
ένα άκρο του στο µονόπολο και το άλλο στο έδαφος (Σχήµα 5) .
Άρα λοιπόν βλέπουµε ότι σε µια κάθετη κεραία , εκτός από την καθαρά ωµική αντίσταση
που αυτή παρουσιάζει , επιπλέον εµφανίζει τόσο χωρητική όσο και επαγωγική
αντίδραση .

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Συχνότητα συντονισµού µιας κατακόρυφης κεραίας , ονοµάζεται εκείνη η συχνότητα στην οποία η
σύνθετη αντίσταση εισόδου της κεραίας είναι πραγµατικός αριθµός , δηλαδή από τον τύπο Z=R±jX , θα
πρέπει το Χ να ισούται µε το 0 .
Το Χ όµως , όπως ξέρουµε (5-9report , τεύχος 67) , δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνολική αντίδραση που
παρουσιάζει το κύκλωµα , δηλαδή το αλγεβρικό άθροισµα (σε συνδεσµολογία εν σειρά) των χωρητικών και
επαγωγικών αντιδράσεων που αυτό εµφανίζει .
Άρα µε απλά λόγια , η συχνότητα συντονισµού θα είναι εκείνη η συχνότητα για την οποία η επαγωγική
αντίδραση θα είναι ακριβώς ίση κατά µέτρο αλλά αντίθετη από την χωρητική αντίδραση .
Γι’ αυτό , τόσο η επαγωγική όσο και η χωρητική αντίδραση παίζουν σηµαντικό ρόλο , γιατί επηρεάζουν δραστικά
τόσο την κατασκευή όσο και την συµπεριφορά µιας κάθετης κεραίας .

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Μια κάθετη κεραία εκπέµπει οµοιόµορφα σε ένα οριζόντιο επίπεδο που είναι
κάθετο στο άξονά της (Σχήµα 6) , αρκεί φυσικά να βρίσκεται πάνω από
τέλεια αγώγιµο έδαφος και µακριά από άλλα αντικείµενα που επηρεάζουν
την ακτινοβολία της . Αυτή λοιπόν η κυκλική εκποµπή είναι που την κάνει
να πλεονεκτεί , τόσο στην ραδιοφωνία στα MW , HF και VHF , όσο και σε
κινητές µονάδες . Είδαµε λοιπόν ότι για την καλή λειτουργία µιας κάθετης
κεραίας πρέπει το έδαφος να είναι τέλεια αγώγιµο , γι’ αυτό και όταν µια
τέτοια κεραία τοποθετηθεί σε παραθαλάσσια περιοχή ή σε περιοχές µε υγρό
έδαφος αποδίδει καλλίτερα .
Όµως στην απόδοσή της δεν παίζει ρόλο µόνο η αγωγιµότητα του εδάφους
αλλά και το µήκος της . Όσο µεγαλύτερο µήκος έχει τόσο αυξάνει και η
απόδοσή της , προσδίδοντας της αρκετά dB gain , ιδιαίτερα αν αυτό είναι πολλαπλάσιο του 5/8λ .
Σύµφωνα µε το (Σχήµα 7) , στο οποίο εικονίζονται τα διαγράµµατα ακτινοβολίας και οι κατανοµές των ρευµάτων
που εµφανίζουν κατακόρυφες κεραίες διαφορετικού µήκους η
κάθε µια , φαίνεται ότι όσο αυξάνει το µήκος της , τόσο το
διάγραµµα ακτινοβολίας της τείνει να αποκολληθεί από την
επιφάνεια της γης . Αιτία του παραπάνω φαινοµένου είναι η
ακύρωση του κύµατος κατά την οριζόντια διεύθυνση , λόγω
της δηµιουργίας ρευµάτων αντίθετης πολικότητας κατά
µήκος της κεραίας .
Βλέπετε λοιπόν , πως όσο αναλύουµε την κάθετη κεραία ,
τόσο διαπιστώνουµε αυτό που σας έλεγα στην εισαγωγή , ότι
δηλαδή η κάθετη κεραία δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται
και αυτό γιατί παρουσιάζει αρκετές
ιδιαιτερότητες στην
µελέτη της .
Επειδή λοιπόν το θέµα « κάθετη κεραία » είναι αρκετά
µεγάλο γι’ αυτό και εµείς θα συνεχίσουµε την περιγραφή της
στο επόµενο τεύχος του 5-9report .
Μέχρι τότε , Πολλά 73
Ντίνος – SV1GK
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Γράφει ο γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης SV2ASP/Athos

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ
ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΡΟΣΙΖΕΣΤΕ.
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΚΑΤΙ ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΑ ΒΑΖΟΜΑΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΩΣ ΚΑΙΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.
ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΙ ∆ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΩΡΙΣ ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΑ.
ΑΠΛΑ ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η "∆ΑΣΚΑΛΑ" ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ
ΕΤΣΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΙ ΚΑΙ
ΕΤΣΙ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΕΤΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΡΚΟΝΤΙΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ.
∆ΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ∆ΕΝ ΑΚΟΥΜΕ Ε∆Ω ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΤΑΝ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ Η ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΑΣ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΜΕ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ
ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ∆ΕΝΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ Ο ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.
ΜΕ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΛΕΓΩ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΞΩ
ΚΑΙ ∆ΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΠΕΡΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΕΛΟ!...
∆ΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝ
ΑΝΟΙΧΤΕΙΣ ∆ΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΓΚΡΙΝΙΑΖΟΥΝ ΟΙ
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΑΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΣΕ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ∆ΡΟΣΙΖΕΣΤΕ.
ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ.

Με την βοήθεια του Θεού σε πολύ σύντοµο χρόνο τελειώσαµε και την µεγάλη υδατοδεξαµενή 1000 κυβικών και
θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι ένα σύγχρονο θαύµα για την Μονή µας µέσα σε 11 εργάσιµες µέρες, χωρίς
ιδιαίτερα προβλήµατα, µια και ο χώρος που κτίστηκε είναι δυσκολοπροσπέλαστος, αλλά και ο τρόπος κατασκευής
του µπετόν κάπως ιδιόµορφος.
Ας ευλογεί η Παναγία µας και τους εν Χριστώ αδελφούς που ήλθαν και αγωνίστηκαν µαζί µας τις καυτερές µέρες
του µήνα που µας πέρασε, µακριά από τις οικογένειές τους και από τις εργασίες τους. Πράγµατι υπάρχουν και
σήµερα άνθρωποι έτοιµοι να δώσουν τα πάντα για την αγάπη του Θεού και των ανθρώπων του, παρόλο το πόλεµο
του πειρασµού.
Μετά την άλωση της Πόλης για τους Ορθοδόξους ξεκίνησε ένας αγώνας να µη αφανιστεί η πίστη παρόλο το
πόλεµο των κατακτητών και των κατά τόπους διοικητών. Ο πορθητής Μωάµεθ εξέδωσε το Βεράτιο και το
χορήγησε στον Γεννάδιο Σχολάριο, τον πρώτο Πατριάρχη µετά την άλωση της Πόλεως, δια του οποίου οι
δουλωθέντες χριστιανικοί λαοί ήταν ελεύθεροι να πιστεύουν και να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Πολλοί πλούσιοι πασάδες και οι τοπικοί άρχοντες δεν τηρούσαν το Βεράτιο, αλλά βίαζαν τους χριστιανούς να
τουρκέψουν. Επέβαλλον τον εξισλαµισµό από την µωαµεθανική τους συνείδηση, σύµφωνα µε την οποία έπρεπε οι
Τούρκοι να περιφρονούν τους απίστους (κιαφίρ) και δια παντός τρόπου να τους κάνουν µωαµεθανούς, αλλά και
από την οικονοµική απληστία των περιµένοντας να αρπάξουν την περιουσία εκείνων που οµολογούσαν την πίστη
στην Εκκλησία και δεν υπέκυπταν στις πιέσεις των. Όποιοι αντιστέκονταν στον εξισλαµισµό βασανιζόµενοι
οδηγούνταν στο µαρτύριο και έτσι γέµισε η εκκλησία µε ένα πλήθος νέων µαρτύρων οι οποίοι µε το αίµα τους
έγιναν συνεχιστές των παλαιών µαρτύρων. Πάµπολλα τα µαρτύρια που υπέστησαν οι νέοι αυτοί µάρτυρες µέχρι να
εξέλθει η ψυχή τους από το πολυβασανισµένο σώµα.
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Ψευδείς και ανυπόστατες ήταν οι κατηγορίες και συκοφαντίες των Τούρκων κατά των Ελλήνων, οι πιο
συνηθισµένες ήταν ότι δήθεν κακοποίησαν Τούρκο, έβρισαν τον προφήτη Μωάµεθ και την µουσουλµανική
θρησκεία, αν έβαζε κάποιος χάριν αστείου από τους µουσουλµάνους στο κεφάλι χριστιανού το τούρκικο σαρίκι, η
απόπειρα εκχριστιανισµού µουσουλµάνου ακόµα και η παραµικρή υποψία ,η επιστροφή στον χριστιανισµό κάποιου
που είχε εξισλαµισθεί και ότι άλλο µπορούσε να φανταστεί ο διεφθαρµένος νους των είχαν σαν καταδίκη τα
βάσανα και το µαρτύριο.
Ο Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης, όταν ήταν στη έρηµο της Καψάλας στο Άγιο Όρος, βλέποντας τα βασανιστικά
µαρτύρια που υπέφεραν οι Χριστιανοί από τους Τούρκους, αλλά και τον καθηµερινό κίνδυνο που διέτρεχε η
Εκκλησία από τους αρνησίθρησκους, συγκέντρωσε πολλά µαρτύρια και εξέδωσε το «Νέο Μαρτυρολόγιο», µε
σκοπό να κατηχήσει και ενδυναµώσει όσους από άγνοια και πίεση των Μωαµεθανών εξώµνυον. Ένα πλήθος
Νεοµαρτύρων έχει να παρουσιάσει η Εκκλησία µας οι οποίοι έπρεπε να τιµηθούν και παράλληλα να γίνουν γνωστά
τα κατορθώµατα τους για την πίστη και την πατρίδα. Σαν αλείπτης Νεοµαρτύρων, ό Άγιος Νικόδηµος συνέγραψε
και ακολουθίες για διαφόρους νεοµάρτυρες, αλλά και µία ακολουθία για όλους µαζί, τους ονοµαστούς και
ανωνύµους, που πραγµατικά είναι ένα µνηµείο λόγου και ψάλλετε µέχρι σήµερα. Η Εκκλησία µας έχει θεσπίσει να
ψάλλετε την τρίτη Κυριακή του Ματθαίου (Α΄ Κυριακή των Αγίων Πάντων, Β΄ Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων
και Γ΄ Κυριακή των Νεοµαρτύρων).
Σκοπό του νέου αυτού συγγράµµατος βάζει την νίκη των βασανιζοµένων αδελφών του κατά των Αγαρηνών,
ανάπτει την φλόγα της υπέρ της πίστεως και της πατρίδος και γράφει: «Τρέχετε, τρέχετε, λοιπόν αδελφοί, δια να
φθάσετε τον ποθούµενον. Αγωνισθείτε, αγωνιστείτε, δια να µη σας πάρουν άλλοι τον στέφανον. Ολίγος είναι ο
κόπος, και η ανάπαυσις είναι πολλή. Προσωρινά είναι τα βάσανα, αλλά τα αγαθά όπου κληρονοµείτε είναι
παντοτινά. Πικρό είναι του µαρτυρίου το ποτήριον, αλλά γλυκεία του Ιησού Χριστού η απόλαυσης. Πραγµατεία
πολυκερδής είναι αγαπητοί. Φθαρτό σώµα δίδετε και άφθαρτον το απολαµβάνετε, αίµατα πωλείτε και ουρανούς
αγοράζετε. Ή πρώτον ή ύστερον εσείς είναι ανάγκη φυσική, δια να αποθάνετε. Λοιπόν κάµετε την ανάγκη ταυτην
φιλοτιµία και µε τον θάνατόν σας τούτον, κερδίζετε ζωή αιώνιον, ζωή άλυτον, ζωή µακαρίαν και πανευδαίµονα,
µακράν µεν ούσαν από κάθε κακόν, συστρεφοµένη δε από κάθε αγαθόν…»
Τόσο ο πρόλογος όσο και οι διηγήσεις
για τα µαρτύρια των νέων µαρτύρων
είναι πολύ συγκινητικά και αξίζει να τα
διαβάζει κανείς στην σηµερινή κοινωνία,
που ανάµεσα µας υπάρχουν αδελφοί µας
Χριστιανοί! οι οποίοι υποστηρίζουν πως
δεν υπήρξαν Νεοµάρτυρες, ίσως δεν
πήγαν και ποτέ στην Εκκλησία που
σχεδόν κάθε µέρα υπάρχει και η µνήµη
κάποιου νέου Μάρτυρος.
∆οξάζω τον Θεό που µε αξίωσε από
πολύ νωρίς να µεγαλώσω στα αχνάρια
εκείνου του Οσίου Γέροντα της Πάτµου,
Αµφιλοχίου, ο οποίος σαν συνεχιστής
της κολλυβάδικης ζωής αγαπούσε και
τιµούσε τους µάρτυρες και φρόντιζε να
µαζεύει Άγια Λείψανα.
Θα σας αναφέρω εδώ µια ζωντανή
εµπειρία που έζησα στα πρώτα χρόνια
της µοναχικής µου ζωής στην Μονή
Προυσού.
Το Νοέµβριο του 1973 σαν αδελφότητα
παραλάβαµε την Μονή. Μια επιγραφή
σε µια κρύπτη πάνω στο βράχο µας
τράβηξε την προσοχή.

«Ου μεταλλείον αργυροχρύσου πέλω
αλλ΄όλβον φέρω . Πάντα λίθον μη κίνει».
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Πολλοί κατά καιρούς έδιναν διάφορες εξηγήσεις και η δική µας σκέψη ήταν πως σε κάποια δύσκολη στιγµή εκεί
ίσως έκρυψαν κειµήλια. Αρχές του νέου έτους, 2 Ιανουαρίου 1974, µας επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Ναυπακτίας
και Ευρυτανίας και του αναφέραµε τη σκέψη να ανοίξοµε την κρύπτη. Ανεβήκαµε όλοι στην κρύπτη και µε πολύ
κόπο και προσοχή άρχισε το έργο χωρίς να καταστραφεί η περίεργη επιγραφή, αλλά ένεκα της θέσεως ήταν πολύ
δύσκολο. Η Αγωνία όλων µας ήταν σαυτούς που µε το καλέµι προσπαθούσαν να ανοίξουν την κρύπτη. Κάποια
στιγµή το καλέµι χτύπησε µε χαρακτηριστικό κρότο σαν να υπάρχει κενό. Από µια σχισµή βγήκε µια µπάλα από
κερί και λιβάνι και αµέσως σ’όλο τον χώρο εξήλθε µια άρρητος ευωδία. Η χαρά όλων µας ήταν απερίγραπτος. Από
την σχισµή διακρίναµε ένα µικρό ξύλινο κιβώτιο ανοικτό από πάνω και στη µέση φάνηκε µια κάρα. Ή ώρα είχε
περάσει και έπρεπε να φύγει ο Σεβασµίωτατος , µας έδωσε την ευλογία να συνεχίσοµε. Την άλλη µέρα 4ην
Ιανουαρίου 1974 µαζί µε τον π. Γαβριήλ συνεχίσαµε την εργασία και βγάλαµε την µεγάλη πλάκα όπου φάνηκαν
πλέον οστά άγνωστα όµως σε µας. Ψάλλαµε το τροπάριο της Παναγίας και το µαρτυρικό «Ο µάρτυς σου Κύριε»
και ασπαστήκαµε την Κάραν παρακαλούντες τον άγνωστο Άγιο να µας αποκαλύψει ποιος ήταν. Την επόµενη
επέστρεψε ό Άγιος Καθηγούµενος και όλη η αδελφότης ανεβήκαµε να καθαρίσοµε τα οστά και να τα
τοποθετήσοµε πάλι στη θέση τους. Ψάχνοντας τα βρέθηκε ένα κεραµίδι το οποίο στην κορυφή είχε σταυρό ΙΣ
ΧΡ ΝΙ ΚΑ και έγραφε:

«Ούτος ήν ο εξ Οθωμανών Ιωάννης υπέρ Χυ μαρτυρίσας κατά το αωιδ΄

Σεπτεμβρίου κγ΄».

Η Χαρά όλων µας δεν περιγράφετε, και µένει µέσα µου µέχρι σήµερα, που µε αξίωσε ο Κύριος να µετέχω στο
θαυµαστό αυτό γεγονός της ευρέσεως µαρτυρικών Λειψάνων. ∆ε χωρούσε πλέον αµφιβολία µπροστά µας είχαµε
τα Ιερά Λείψανα του Νεοµάρτυρος Ιωάννου που µαρτύρησε στο Αγρίνιο το 1814.
Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κόνιτσα από µωαµεθανούς γονείς, ο πατέρας του είχε
το αξίωµα του Σεϊχη, σεβαστό πρόσωπο της εποχής του. Όταν έγινε 20 χρονών πήγε
στα Ιωάννινα όπου ήταν ο πανούργος τύραννος Αλλή-πασάς και έγινε ∆ερβίσης. Έπειτα
πήγε στο Βραχώρι, το σηµερινό Αγρίνιο, που κυβερνούσε ο φίλος του πατέρα του
Γιουσούφ Αράπης ο οποίος τον εγκατέστησε στο διοικητήριο και του έδωσε εξουσία
στην γύρο περιοχή. Η συναναστροφή του µε Χριστιανούς της περιοχής έγινε αφορµή
ώστε µέσα του να γίνεται κάποια µεταβολή και µια στροφή προς την Χριστιανική
Θρησκεία, αλλά φοβόταν µη τον καταλάβουν. Μετά από δύο χρόνια που άλλαξε ο
αφέντης του στο Αγρίνιο ο Ιωάννης δεν τον ακολούθησε αλλά πήγε στην Ιθάκη όπου
δεν ήταν στην Τουρκική κατοχή και βαπτίστηκε µε το όνοµα Ιωάννης. Γύρισε στη
περιοχή του Ξηροµέρου όπου εργαζόταν σαν αγροφύλακας στα κτήµατα ενός άρχοντα
της περιοχής Πάνου Γαλάνη. Ο πατέρας του είχε χάσει τα ίχνη του, αλλά έµαθε για την
αλλαγή του και έστειλε δυο ∆ερβίσηδες για να τον αλλάξουν τους οποίους δεν τους
δέχθηκε. Ένας Τούρκος όµως τον πρόδωσε στον Μουσελίµη του Αγρινίου πώς ήταν
∆ερβίσης και έγινε Χριστιανός και έστειλε να τον συλλάβουν και τον φέρουν στο
δικαστήριο. Αφού δεν κατάφερε να τον αλλάξει έδωσε διαταγή να τον κρεµάσουν σε
ένα πλάτανο κοντά στην Εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου.
Ο Άγιος τους παρακάλεσε να του λύσουν τα χέρια να κάνει το σηµείο του Σταυρού, αλλά δεν του έκαναν την
χάρη. Κοίταξε γύρο του τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, γονάτισε και είπε «µνήσθητί µου Κύριε όταν έλθης εν τη
Βασιλεία σου», οπότε ο δήµιος τον αποκεφάλισε και το αίµα του έβαψε το χώµα του Αγρινίου. Οι δήµιοι έριξαν το
µαρτυρικό του σώµα µαζί µε την Ιερά κεφαλή του σε ένα ρέµα, αλλά έδωσε εντολή
ο Μουσελίµης να ταφή σε ένα κοντινό χωράφι χωρίς εκκλησιαστικές τιµές αφού δεν
ήταν Τούρκος ούτε Χριστιανός, κατά την γνώµη του.
Αυτή την εποχή στην Μονή του Προυσού ήταν Ηγούµενος ένας πολύ αξιόλογος και
ενάρετος, ο Αγιορείτης Κύριλλος Καστανοφύλλης, γραµµατέας του Αγίου
Νικοδήµου του Αγιορείτη, ο οποίος περιερχόταν την σκλαβωµένη περιοχή της
Αιτωλοακαρνανίας για να ενθαρρύνει τους υπόδουλους αδελφούς και είχε συνδεθεί
µε τους προεστούς της περιοχής συνεργαζόµενος µαζί τους. Ιδιαίτερη φιλία είχε µε
τον Χρήστον Στάϊκο και τον Γεώργιο Ιατρίδη µε τους οποίους συζήτησε και το του
Αγίου Ιωάννου. Οπλισµένοι µε πίστη στο Θεό, µε αγάπη και σεβασµό προς τον
Νεοµάρτυρα, αποφάσισαν την ανακοµιδή και µεταφορά των Ιερών Λειψάνων στην
Ιερά Μονή Προυσού. Επειδή «όλα τα έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά»,
µη γίνει γνωστό το γεγονός, τοποθετήθηκαν σε κρύπτη µέσα στον βράχο και
καλιτέχνησαν και αυτή την περίεργη επιγραφή, χωρίς να αναφέρετε τίποτε
πουθενά, δια τον φόβο των κατακτητών. Ακόµα και ο λόγιος βιογράφος του,
Γεώργιος Ιατρίδης , που σίγουρα ήταν στην ανακοµιδή, σιωπά τελείως το γεγονός.
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Στη Μονή µας φυλάσσονται Λείψανα αρκετών Νεοµαρτύρων, όπως η τίµια Κάρα του Αγίου Νεοµάρτυρος Γεωργίου
του εν Εφέσω, του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, του Αγίου Νεοµάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις, του Αγίου
Νεοµάρτυρος Ιωάννου του εν Βραχωρίω, του Οσιοµάρτυρος Γερασίµου του Μεγαλοχωρίτου, του Αγίου
Νεοµάρτυρος Θεοδώρου του Βυζαντίου, του Αγίου Οσιοµάρτυρος Παχωµίου του εκ Ρωσίας, των τριών εκ Σπετσων
Νεοµαρτύρων, του Αγίου Νεοµάρτυρος Ιωάννου του Μονεµβασιώτου, ο οποίος µαρτύρησε σε ηλικία 15 ετών κ.ά
καθώς και το µοναδικό τεκµήριο του Οσιοµάρτυρος Ρωµανού του Καρπενησίωτου, µανδύλιον βαµµένο στο αίµα
του Νεοµάρτυρος. Στη Μονή µας έγινε Μοναχός ο Οσιοµάρτυς Ιάκωβος που µαρτύρησε µαζί µε τους δύο µαθητές
του στην Ανδριανούπολη.
Ο Γέροντάς µας, σαν γνήσιος
απόγονος της Κολλυβάδικης
παράδοσης, συνέχισε την τιµή των
Νεοµαρτύρων και ένα µικρό κάθισµα
(οικίσκος µε ναό), µέσα στον ελαιώνα
της Μονής, σε απόσταση ενός
χιλιοµέτρου περίπου, που ήταν προς
τιµή των Αγίων Πάντων, µετά την
ανακατασκευή του το µετονόµασε
προς τιµή των Νεοµαρτύρων.
Έτσι, κάθε χρόνο στη µνήµη τους,
τελούµε αγρυπνία στο Καθολικό της
Μονής και πολύ νωρίς το πρωί
λιτανεύοντας τα Ιερά Λείψανα των
Αγίων Νεοµαρτύρων, ψάλλοντας την
Παράκληση της Γοργοϋπηκόου
πηγαίνοµε εκεί και τελούµε την Θεία
Λειτουργία µε αρτοκλασία και
κόλλυβα. Μετά την Θεία Λειτουργία οι διακονηταί πατέρες της Μονής έχουν µεταφέρει µαγειρευµένα φαγητά και
παραθέτουν πλούσια εδέσµατα σε όλους τους παρευρισκοµένους πατέρες και προσκυνητές. Στο τέλος πάλι µε
λιτανεία επιστρέφοµε από το µοναδικό παραλιακό µονοπάτι, ψάλλοντες τα οκτάηχα Θεοτοκία, στη Μονή όπου
γίνεται δέηση για όλους τους παρευρισκοµένους. Πολλοί είναι οι προσκυνητές, από όλη την Ελλάδα που έρχονται
αυτή την ηµέρα να συνεορτάσουν µαζί µας την όµορφη αυτή εορτή των Νεοµαρτύρων, και κάθε χρόνο
αυξάνονται. Φέτος ήταν να τιµήσει την εορτή και ο Σεβασµιώτατος Μητρπολίτης Σάµου κ.κ.Ευσέβιος, αλλά λόγοι
ανώτερης βίας δεν του επέτρεψαν, αλλά ήλθε η συνοδεία του και συνεόρτασε µαζί µας.
Ο Χριστιανισµός και η Ελληνικότης της πατρίδας µας διασώθηκαν µόνο µε την συµβολή των Νεοµαρτύρων οι
οποίοι αντέδρασαν στο µεγάλο κύµα του εξισλαµισµού. Το αίµα τους έφερε την ελπιδοφόρα επανάσταση κατά την
οποία µόνο η πίστη στο Θεό και την πατρίδα ήταν τα µοναδικά εφόδια των µεγάλων οπλαρχηγών της Ελληνικής
επανάστασης και έτσι µπόρεσαν να ελευθερώσουν την πατρίδα µας µετά από τετρακόσια χρόνια σκληρής
σκλαβιάς. Εµείς σήµερα που απολαµβάνοµε την ελευθερία που µας χάρισαν οι θυσίες των Νεοµαρτύρων και
Εθνοµαρτύρων, προσπαθούµε να αλλάξοµε την ιστορία και να την γράψοµε έτσι που να µην θίξοµε τους γείτονες,
και παραγράφοντας τα γεγονότα που έγραψαν αυτόπτες µάρτυρες της εποχής εκείνης.
Φυσικά δεν έπαψαν, αλλά και ούτε θα πάψουν να υπάρχουν νέοι Μάρτυρες και µετά την επανάσταση του 1821.
Όπως πάνε τα πράγµατα και οι νέες εξελίξεις, πρέπει όλοι µας καθηµερινά να είµαστε έτοιµοι για οµολογήσοµε την
πίστη µας στον Τριαδικό Θεό, όπως όλοι οι πρίν από µας νέοι και παλαιοί Μάρτυρες της Εκκλησίας µας τους
οποίους να παρακαλούµε καθηµερινά να µας χαρίζουν µαρτυρική διάθεση και όταν έλθει η κατάλληλη στιγµή ας
γίνοµε οι συνεχισταί τους.
Άγιοι Νεοµάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ηµών των νεοελλήνων.
Ο Θεός να ευλογεί !
Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης
SV2ASP/A
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ...
SV2FPU
Ιωαννίδης Ι. Αξκος Π.Ν

SY8WT … H ΑΠΟΣΤΟΛΗ
16 - 22 Ιουνίου 2007
SY8WhiteTower
Σκύρος
ΙΟΤΑ reference EU-060
(RSGB Nr 4 most wanted isl.)
Greek Islands On The Air

GIOTA: NAS-098

Αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο από την βεράντα του ξενοδοχείου στην Χαλκιδική, ενώ πριν
από λίγο έκλεισα την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα µε τον Βασίλη SV8CYV:
«Παπαφούνη καλησπέρα…, Γεια σου Βασίλη, ξέρω για
το άρθρο πήρες…, Ναι το ‘χεις έτοιµο…?, Σχεδόν ναι…,
ΟΚ αύριο το περιµένω µαζί µε όµορφες φωτογραφίες
από την αποστολή…,
ΟΚ αύριο πριν το µεσηµέρι θα το λάβεις »…, εβδοµήντα
τρία εκατέρωθεν και πάµε στο laptop να τα βάλουµε τα
πράγµατα σε µία σειρά…
∆εν σκέφτηκα όµως την κούραση της εβδοµάδος ούτε
το κρασάκι που κυλούσε σιγά σιγά µέσα στο αίµα µου,
ενώ τα τζιτζίκια έδιναν την δική τους νανουριστική
συναυλία µέσα στο καταµεσήµερο, και νάτος ο
Μορφέας να αρχίζει την εµφάνιση του µπροστά µου
κάνοντας τα βλέφαρα µου όλο και πιο βαριά, πιο βαριά ώσπου να γέρνω στο πλάι νικηµένος από
την άνιση µάχη µαζί του…
Ονειρεύτηκα µια οµάδα ανθρώπων µε µεράκι που νοιάζεται ο ένας για τον άλλον πραγµατικά, µε
κοινούς ραδιοερασιτεχνικούς στόχους και οράµατα…, ραδιοερασιτέχνες µε άποψη, µε δίψα για
έρευνα και γνώση και πάνω απ’ όλα µε επίγνωση της θυσίας του ‘εγώ’ προς χάρη του ‘εµείς’…
Με το πέρας της πρώτης ραδιοαποστολής στην Σαµοθράκη οι τέσσερεις χειριστές του ‘οράµατος’
J48WT (SV2HNZ Μπάµπης, SV2HPP Νίκος, SV2HPY Γιάννης και ο Παπαφούνης) έγιναν οκτώ
(SV0XAW also AI4PP Peter, SV2HOB Χρήστος, SV2HRT Παύλος, SV2HSV ∆ηµήτρης)
και όλοι
µαζί αποτελούν το δυναµικό του WHITE TOWER DX TEAM ενός team που κάνει τα όνειρα
πραγµατικότητα.
Ένα τέτοιο όνειρο µπήκε στο µυαλό µας τον φθινόπωρο του ΄06, να πραγµατοποιήσουµε για το
καλοκαίρι του 2007 την δεύτερη ραδιοαποστολή της οµάδος στο νησί Σκύρος µε ΙΟΤΑ reference
EU-060 (RSGB Nr 4 most wanted isl.) και χρήση του
special Hellenic prefix ‘SY8WhiteTower’
Τον Νοέµβριο του ‘06, σε ένα ταξίδι αστραπή στο νησί
επιλέχτηκε η τοποθεσία Ατσίτσα και το ξενοδοχείο του
κου Καληµέρη απ όπου θα ακτινοβολούσαν οι κεραίες
και θα διέµενε το πλήρωµα του TOWER.
Σαν µια οµάδα αεικίνητων µυρµηγκιών που οργανώνει
και εκτελεί άοκνα όλες εκείνες τις εργασίες που
απαιτούνται ούτως ώστε να λάβει χώρα το γεγονός
στο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, στο συγκεκριµένο
αποµακρυσµένο τόπο, έτσι κι αυτή, στους µήνες που
έτρεξαν µέχρι τις 14 Ιουνίου 2007 προσπάθησε να
φέρει εις πέρας µια λίστα από άπειρες εκκρεµότητες.
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Το project χωρίστηκε σε επί µέρους ενότητες και ο καθένας
τους πήρε αυτό για το οποίο είχε προκαθοριστεί αφενός,
αφετέρου µε ένα σχέδιο αλληλοκάλυψης πάντα υπήρχε σε
κάθε meeting ο alternate ούτως ώστε να είναι εξασφαλισµένη
η λεγόµενη πρόοδος εργασιών. Ο Μπάµπης SV2HNZ µαζί µε
τον Peter SV0XAW (also AI4PP) στο κοµµάτι της ηλεκτρονικής
υποστήριξης (ιστοσελίδας, ηλεκτρονικό ηµερολόγιο, backups
κλπ) καθώς επίσης και στο ερευνητικό τµήµα (επιλογές νέων
κεραιών, ποιοτική αξιολόγηση κλπ). Ο Γιάννης SV2HPY µε τον
∆ηµήτρη SV2HSV τον Παύλο SV2HRT και τον Χρήστο SV2HOB
στον τοµέα των κατασκευών, βιοµηχανικής υποστήριξης και
πάσης φύσεως υποδοµής.
Ο Νίκος SV2HPP µαζί µε τον Παπαφούνη στην οργάνωση του
ταξιδιού, µετακίνηση, αξιολόγηση του χώρου, προβολή της
αποστολής.
Μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε το όλο εγχείρηµα, να
πλαισιωθεί, από κεραίες ,που, µόνο σε όνειρα για τα ελληνικά
δεδοµένα ραδιοαποστολών, ήταν δυνατό να τις συναντήσεις :
OB 17 el. 5 bds yagi (10-12-15-17-20), OB 10 el. 3 bds yagi
(20-17-15), 14 el. 5 bds Spiderbeam
(10-12-15-17-20), OB 2 el. compo yagi (30-40), OB 5 el. 6m
yagi, vertical Spiderbeam 18m high (20-40-80-160), vertical
R8 (A) (6m, 10-40m), Carolina Windom (80-160), full size
dipoles (40-80), 14 el 2m yagi.
Στον τοµέα του εξοπλισµού, συνεχίζοντας, βρίσκουµε band
pass filters (15 τεµ), που καλύπτουν από 10m έως και 160m,
πτυσσόµενοι ιστοί ανάρτησης κεραιών (5 τεµ), σταθεροί ιστοί
ανάρτησης κεραιών (5 τεµ), κάθοδος συνολικού µήκους άνω
του ενός (1) km, καλώδιο δικτύου, σύρµα για radials,
τέσσερεις (4) πλήρεις εργαλειοθήκες για τις αντίστοιχες
οµάδες εργασίας κλπ.
Στον τοµέα των συσκευών,
συνεχίζοντας, βρίσκουµε στα
δύο κεντρικά SSB shack, τα
ICOM 756 PRO III και KENWOOD TS 870 µαζί µε ένα
KENWOOD TS 2000 στο
τρίτο SSB για 6m – 2m (τα
τρία αυτά ήταν τα λεγόµενα
‘άνω shack’ µια που
βρισκόντουσαν στην κορυφή
ενός λόφου…)µαζί µε την
‘βοήθεια’ των δύο ACOM
1000 και ενός RM 300.
Κατεβαίνοντας προς την
ακτή, κυριολεκτικά χωµένα
µέσα στον βράχο,
συναντούµε τα ‘κάτω’ shack’,
το κεντρικό ψηφιακό
‘κουστούµι’ KENWOOD TS
850-RigExpertPlus Interface,
µε την ‘βοήθεια’ ενός AMERITRON 800H και το
κεντρικό cw µε ένα KENWOOD TS 2000.

Σ ε λ ί δ α 27
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Η οµάδα έφερε εις πέρας όλες τις ανατεθείσες εργασίες και το
απόγευµα της 14ης Ιουνίου µας βρίσκει στο Λάκκωµα να
φορτώνουµε τον εξοπλισµό στα οχήµατα και το ραντεβού το
ξηµέρωµα στα διόδια των Μαλγάρων…
Ποιος µπορεί να κοιµηθεί µετά από τέτοια υπερένταση…απλά
λίγο χαλαρώνεις σκεπτόµενος τι άλλο µπορεί να χρειαστείς και
λέω… ενδεχοµένως δεν το σκέφτηκες, βάζεις το ξυπνητήρι στις
τέσσερεις και τέταρτο και τσουπ…χτύπησε ο ήχος της έγερσης,
µιας γλυκιάς έγερσης που την περίµενες έναν χρόνο και
ξαφνικά η πρόκληση είναι µπροστά σου και σε φωνάζει:

Για την Ελλάδα, για το SV, για το WHITE
TOWER DX TEAM
Αγαπητοί µου συνοδοιπόροι µόλις αρχίζει σε παγκόσµια πρώτη,
και είστε όλοι προσκαλεσµένοι να ζήσετε µέσα απ’ τα δικά µου
µάτια το όνειρο που έγινε πραγµατικότητα:

SY8WT Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ…
Το κοµβόι των αυτοκινήτων
συναντιέται στα 2µέτρα (145.400)
και από διάφορες µεριές της πόλης
όλοι πάµε προς τα διόδια όπου και
οι πρώτες φωτογραφίες µε φόντο
τον ‘αγουροξυπνηµένο’ ακόµη ήλιο
της 15ης Ιουνίου 2007.
Στόχος πρώτος ο Λεβέντης στο
169km όπου και βρισκόµαστε στις
10.30 το πρωί για …ανεφοδιασµό
σε καφέ και σχόλια για την ζέστη
της αρκούδας, που τρώνε οι δύο
πύργοι του tower, µέσα στην
καµπίνα του φορτηγού που
κουβαλάει τις κεραίες κλπ- οι δύο
κουµπαρέλοι (2HNZ-2HPY).Η
υπόλοιπη οµάδα ‘χαίρει άκρας
υγείας’ µέσα στα κλιµατιστικά και
στις σχετικά υψηλές ταχύτητες
(120) έναντι των χαµηλών

ταχυτήτων ένεκα ταχογράφου (80)…
Ποιος να ‘ξερε τι µας περιµένει…?
Το ΕΓ/ΟΓ ‘Αχιλλέας’ της ‘Σκύρος Ναυτιλιακή’
απέπλευσε από την Κύµη στις 14.30 και µαζί του
κουβαλάει τους οκτώ SV2land operators (η SV2GNQ
Γεωργία έρχεται στο νησί µε το αυριανό αεροπλάνο
από Θεσσαλονίκη) και µαζί τους αποσκευές γεµάτες
φαντασία και όνειρα για πετυχηµένη αποστολή.
Ο κατάπλους στα Λιναριά, στο κεντρικό λιµάνι της
Σκύρου έγινε στις 16.11 και άµεσα το κοµβόι
ξεκίνησε το ταξίδι των 45 λεπτών για το ξενοδοχείο
‘Ατσίτσα’ και το επερχόµενο ραδιοερασιτεχνικό…
πάρκο κεραιών!
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Στον εναποµείναντα χρόνο των 10 ωρών µέχρι την έναρξη
των εκποµπών πραγµατοποιήθηκαν τα κάτωθι:
Η βόρεια οµάδα ανέλαβε το στήσιµο των 17 el, 10 el, 2el
combo, 5el, dipoles 40-80 µε την πολύτιµη βοήθεια και του
καλαθοφόρου οχήµατος που µας χορήγησε ο ∆ήµος Σκύρου,
και των τριών ‘άνω shack’, ενώ η νότια οµάδα των 2verticals, 14 el Spider, car.Windom και στήσιµο των ‘κάτω shack’.
Όλα έτοιµα και µετά από… δεκαεξάλεπτη καθυστέρηση
(00.16utc) το χειριστήριο του Παπαφούνη παίρνει άµεσα
φωτιά στα 30µέτρα ενώ ο Παπαγιάνκης (2ΗΡΥ) µαζί µε τον
Παύλο (2HRT) στα 20µέτρα φωνή ξεκινούν το δικό τους…
πεντοζάλι!!
G3KEZ 5NN, YU1JZ 599, W3AWU 5NN, W0MF 599, F6GYH
5NN, AK8V 599 και πάει λέγοντας …
Ο ραδιοερασιτεχνικός κόσµος είναι σίγουρο ότι µας περίµενε
γιατί άµεσα τα logs, παρά τις πρωτοφανείς ιονοσφαιρικές
συνθήκες (s.f.65), άρχισαν να φορτώνουν µε qsos κατά
εκατοντάδες…
Κανείς, πλην του Μπάµπη, δεν περίµενε ότι οι συχνότητες
θα παραµένουν ανοικτές για εµάς, από την πλευρά του dx
σταθµού και της υπόλοιπης short path κοινότητας όλη την
νύχτα(ας όψεται αφενός η επένδυση σε κεραίες Α’ class,
αφετέρου η επιλογή σε φοβερή τοποθεσία- µπροστά στην
θάλασσα µε κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτική-δυτικήβορειοδυτική-βόρεια), ενώ από νωρίς το πρωί να και οι Victor Kilo µαζί µε τους Zulu Lima long path.
Στα γνωστά modes (SSB/CW) ήρθαν να προστεθούν τα
BPSK 31 και τα RTTY και έτσι να δέσει το γλυκό…
Ο Peter AI4PP οµολογουµένως έστησε το πιο όµορφο shack
dxpedition των τελευταίων…εκατό ετών (!) µε
παραγωγικότητα 732 qsos , ενώ το πιο παραγωγικό αυτό του
Παπαγιάνκη (2ΗΡΥ)-8000 qsos, το οποίο υποστηρίχτηκε από όλους τους χειριστές.
Το Σάββατο 16 Ιουνίου ήρθε και η…Παπαφούνισσα Γεωργία SV2GNQ και άµεσα µπήκε στο χορό κι αυτή!
Ειλικρινά µετά από την Babs (DL7AFS) δεν έχω ξανακούσει γυναίκα µε τόση ψυχραιµία και γλυκύτητα στο
µικρόφωνο σε συνθήκες chaos pileup…Έµεινε µαζί µας δύο ηµέρες µόνο, λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων,
αλλά χάρισε µε την στάση της στην οµάδα
πολλές όµορφες στιγµές (θυµήσου κε
Παύλο όταν ήσουνα µαζί της δίδυµο στα
SSB).!
Τα βραδάκια υπήρξε καθηµερινή ανάπαυλα
για δείπνο ενώ οι ολοζώντανοι αστακοί µε
τις κεραίες τους ήθελαν κι αυτοί να
βοηθήσουν το team…ραδιοερασιτεχνικά
αλλά το µόνο που κατάφερναν είναι να το
υποστηρίζουν γαστρονοµικά…
Από τις επισκέψεις που µας τίµησαν µε την
παρουσία τους ο συνάδελφος του Π.Ν
Παπασταθάτος Σπύρος καθώς και η
επίσηµη επίσκεψη επί διήµερο των
δηµοτικών αρχών του νησιού (καθώς και
της διευθύντριας του ραδιοφωνικού
σταθµού του νησιού Σκύρος FM 98), όπως
επίσης και του Γεν. ∆ιευθυντή της Σκύρος
Ναυτιλιακή κκ Μαυρουδή κατά το
τελευταίο δείπνο της οµάδας.
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Άξιο µνείας η επίσκεψη του αγαπητού συναδέλφου
Παράσχη Αντώνη SV1ENG, επί διήµερο, ένα από τα
καλύτερα κλειδιά της SVland. Μόλις έφτασε, µα
µιλάµε µόλις άνοιξε την πόρτα του shack σηκώθηκα
αλληλοασπαστήκαµε και του έκανα…πάσα το κλειδί…
Αντώνη, καλέ µου φίλε, που έµπλεξες και ήθελες να
φας και να πιείς µαζί τους…(το τι τσικουδιά είχαν
κατεβάσει στο νησί δεν περιγράφεται…µήπως λέω
µήπως γιαυτό ήθελαν να πάρουν µαζί τους φορτηγό)
…µετά από την τσικουδοκατάνυξη ο…καηµένος έκανε
αναγκαστική υπνοθεραπεία…κάποιων ωρών…!
Επίσης να σηµειωθεί στα ελληνικά και γιατί όχι
παγκόσµια ραδιοερασιτεχνικά χρονικά, το στήσιµο
κεραίας µετά κολυµβήσεως Παπαφούνη και
Παπαγιάνκη, θυµήσου Γιάνναρε-στην απέναντι
βραχονησίδα- Carolina Windom…!
Έτσι πέρασαν οι µέρες µε την διάδοση στο minimum του 23ου ηλ. κύκλου, την µέση ηµερήσια απόδοση σε qsos
στα 2.500 (συµπεριλαµβανοµένου και 1.230qsos στα 6µέτρα-µεταξύ αυτών και µερικές διηπειρωτικές VE1YX,
W1JJ…), την ψυχολογική διάδοση στο maximum, τις καιρικές συνθήκες στα καλύτερα τους και τις γαστρονοµικές
νύχτες να δίνουν το κερασάκι στην τούρτα…!
Φτάσαµε έτσι στις 230245 τοπική και όλοι οι χειριστές είναι στον κεντρικό ασύρµατο ενώ ο Παπαφούνης έχει το
pileup της αρκούδας στα morse και εξαντληµένος αναγγέλλει κιου-αρ-τι και λήξη της αποστολής…Ο Παπαγιάνκης
όµως τον ξαναστέλνει µέσα λέγοντας του να γράψει το ηµερολόγιο οκτώ χιλιάδες και µετά να τελειώσει…:W5AFW
5NN, XE2MX 5NN, VE3UTT 5NN, WA2RZJ 5NN, DK1XC 5NN…___ΟΚ, 8.000 qsos σε αυτό το laptop… ∆εκαέξι
χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα πέντε επαφές συνολικά, ούτε δεκαεπτά χιλιάδες δηλαδή…(16.975 qsos) το
αποτέλεσµα του αθροίσµατος όλων των laptops, όλων των προσπαθειών του team!
Αµηχανία…µα τι έγινε?, αυτό ήτανε?, µα καλά ακόµη νωπή στην µνήµη µου είναι η Σαµοθράκη, πάει και η Σκύρος,
τόσος κόσµος, από την µακρινή Αρτζεντίνα LU9SD, την Αλάσκα KL7TS, τα Μπαρµπάντος 8P6EX, τον Βόρειο
Καναδά VY0PW, την Χιλή CE3QC, την Ταζµάνια VK7AC, την Ιαπωνία JR2KDN, την Νιγηρία 5N5RE η από την
Ελλάδα µας µε εκατόν εβδοµήντα περίπου επαφές, τον Αργύρη SV8EUX (1oς Έλληνας µε τις περισσότερες
επαφές), Στάθη SV1EMX
(κολλητάρια πήγανε τις
κόντρες), Σωτήρη SV2CBM
(έζησε το όνειρο µαζί µας
είτε κατά την διάρκεια της
προετοιµασίας είτε µε τις
επαφές που µας χάρισεεύγε φίλε),Γιάννη SV2DFA
(7 qsos, 7 bds), Βαγγέλη
SV2DGJ (4 qsos – 4 bds),
∆ηµήτρη SV2GWY(5 qsos –
4 bds), Θόδωρο SV2HNE (5
qsos – 5 bds και στα 2
µέτρα), Νικηφόρο SV1EEX
(δυστυχώς φίλε δεν τα
καταφέραµε στα 2µέτραµπράβο για το ενδιαφέρον),
Παναγιώτη SV1GRN (super
oper),
Νίκος SV1HAC (6 qsos – 5
bds), Βασίλη SV1JA, Γιάννη
SV3AQR (4 qsos – 4 bds),
Κωνσταντίνος SV1DPI.
Σπύρο SV8CS, Περικλή SV8DTD (να αναµένεις για τις φώτο…), Μιχάλη SV9CVY (ευχαριστώ που πήρες το
µήνυµα και βγήκες), Γιάννη SV9GPJ (να σαι καλά κοπέλι, ο ψηλός δεν φάνηκε…) και τόσοι άλλοι…
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Τελείωσε το πεντοζάλη, βουβάθηκαν τ΄ ακουστικά, σίγησαν τα κλειδιά αλλά το όνειρο δεν λέει να τελειώσει…
Συνεχίζεται µε την βοήθεια του Θεού και των µελών και φίλων του team… για την επόµενη ραδιοερασιτεχνική
αποστολή κοντινή η µακρινή…
Και ξαφνικά χειροκροτήµατα ξυπνούν τον γλυκό µου ύπνο προερχόµενα από την λήξη του θεάτρου στον αποκάτω
όροφο του ξενοδοχείου…Ωχ! Τι ώρα είναι αναλογίστηκα
Κοιτώ και τι να δώ : 04.10 το ξηµέρωµα κι ακόµη δεν έχω γράψει τίποτε…θα µε κυνηγήσει ο Βασίλης…
Μα δεν το πιστεύω…µα τους χίλιους Ξανθούς Μάγους…στην οθόνη αντικρίζω ότι κι εσείς αγαπητοί µου
συνοδοιπόροι…,το άρθρο είναι έτοιµο ως δια µαγείας ενώ αντικρίζοντας τον έναστρο ουρανό η Πούλια αστραφτερή
µου κλείνει το µάτι σαν να µου λέει ότι το όνειρο σου έγινε πραγµατικότητα: Το άρθρο σου είναι έτοιµο…το
ραδιοερασιτεχνικό team που τόσο ονειρεύτηκες είναι εδώ δίπλα σου έτοιµο για καινούρια όνειρα και καινούριες
αποστολές…
Οι οκτώ great operators θα ξαναδώσουν το στίγµα του ham spirit αδιαφορώντας κι αν τα έξοδα της
ΕΕΡ για το µπι-ρο (του µπι-ρο της ΕΕΡ)κάθε χρόνο µεγαλώνουν σαν να σου λένε όχι άλλες αποστολές…
ειδάλλως πλήρωνε…
(έτσι θα πάµε µπροστά τον ραδιοΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟ στην Ελλάδα ‘κύριοι’ ???)!
Εµείς θα είµαστε εδώ και πάλι σε λίγες εβδοµάδες για τα υπόλοιπα DX events….και όχι µόνο ( 13/8
άφιξη στο Ηράκλειο µέρους του team για ……ότι προκύψει ).
Μέχρι τότε από τους γνωστούς σας WHITETOWERόπληκτους : SV2HOB Χρήστο, SV2HSV ∆ηµήτρη,
SV2HRT Παύλο, SV2HPY Γιάννη, SV2HPP Νίκο, SV2HNZ Mπάµπη, SV0XAW Peter και από τον
Παπαφούνη SV2FPU Γιάννη πολλά 73 µε υγεία µέχρι τον επόµενο µήνα, καλό καλοκαίρι και καλά DX.

Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
SV2FPU
Ιωαννίδης Ιωάννης
Αξκος Π.Ν

Για περισσότερες
πληροφορίες και
φωτογραφίες
επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του

WHITE TOWER
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whitetowerdxt.com/
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Οι συµµετοχές στό έκτο Aegean VHF Contest από όλες σχεδόν τις
ραδιοερασιτεχνικές περιοχές της Ελλάδας ήταν περισσότερες από κάθε
άλλη φορά.
Ήταν πολύ περισσότερες από ότι η διοργανωτική επιτροπή περίµενε!
Η Κύπρος επίσης µας τίµησε συµµετέχοντας στόν διαγωνισµό µε µία
µεγάλη οµάδα.
Το Aegean DX Group, το 5-9 Report και ο manager του
διαγωνισµού SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου, ευχαριστούν
θερµά όλους τους φίλους συναδέλφους πού συµµετείχαν από
σταθερούς ή portable σταθµούς στο

6ο AEGEAN VHF CONTEST
επίσης θερµά ευχαριστούµε και όλους τους φίλους συναδέλφους
από όλες τις περιοχές της Ελλάδας πού βγήκαν και έδωσαν
βαθµούς στους συµµετέχοντες του διαγωνισµού.

Περισσότερα για τον διαγωνισµό θα διαβάσετε στα επόµενα
τεύχη του 5-9 Report.
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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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