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6m Marathon...6m Marathon...6m Marathon...   

Πεδίον Πεδίον Πεδίον 242424.........   

S X 7 W...S X 7 W...S X 7 W...   

33 33 33 χρονια µετά...χρονια µετά...χρονια µετά...   

S Y 4 A…S Y 4 A…S Y 4 A…   

Nikola Tesla...Nikola Tesla...Nikola Tesla...   

P A 1 U N...P A 1 U N...P A 1 U N...   

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

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

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

10 κάθε µήνα. 
 

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

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

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

Γράµµα από τον Γράµµα από τον Γράµµα από τον SV2ASP/AthosSV2ASP/AthosSV2ASP/Athos   
Γέροντα Απολλώ ∆οχειαρίτη.Γέροντα Απολλώ ∆οχειαρίτη.Γέροντα Απολλώ ∆οχειαρίτη.   

 

Αγαπητοί συνάδελφοι  χαίρετε, 

Αν και βρίσκοµαι εδώ µακριά  από το ΄΄Αγιον Όρος, δεν ξεχνώ ότι είµαι 
΄Αγιορείτης και παρακολουθώ, όσο µπορώ, ότι συµβαίνει εκεί. 

Χθες το βράδυ αργά (6-8-2007), πήρα ένα µήνυµα από ένα εκλεκτό 
συνάδελφο µέλος του Aegean DX Group και µε αγωνία µου έλεγε πως 
κάποιος ραδιοερασιτέχνης της περιοχής SV7  έκανε εκποµπές από το Άγιον 
Όρος και µε ρωτούσε αν ξέρω κάτι!...   

Πραγµατικά ξαφνιάστηκα  εκείνη την ώρα, αλλά σήµερα (7-8-2007) πήρα 
την Ιερά Κοινότητα να µάθω αν ο εν λόγω συνάδελφος είχε άδεια και µε 
πληροφόρησαν πως δεν έχει δοθεί άδεια σε κανένα. 

Καλά, αναρωτιέµαι µπορεί να βγαίνει ο καθένας µε τόσο θράσος και να 
κάνει εκποµπές από όπου θέλει  και να λέγει πως είναι στο Άγιο Όρος;   

∆εν έχει περάσει πολύς καιρός πού άλλος συνάδελφος, την στιγµή που 
ήµουν στη φωνή βγήκε στο CW για πολλές ώρες  µε το διακριτικό µου, και 
τώρα είµαι σε δύσκολη θέση να απαντώ πως δεν  είναι σωστή η επαφή. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ας σεβαστούµε την περιοχή αυτή που όλος ο 
κόσµος την αντικρίζει µε πολύ δέος  και σεβασµό και ας µη δηµιουργούµε 
και άλλα προβλήµατα. 

Από µέρες βρίσκοµαι στο Μετόχι µας, που βρίσκετε στην περιοχή Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης, µαζί µε άλλους πατέρες από την Μονή µας και συνεχίζοµε 
τις εδώ εργασίες. Βασικό πρόβληµά και σοβαρό ήταν και εδώ το νερό.  

Σταµάτησε η γεώτρηση να βγάζει νερό, και µέσα στον µεγάλο αυτό 
καύσωνα άρχισαν όλα να ξηραίνονται και οι εδώ άνθρωποι  να 
υποφέρουν .  

Με την βοήθεια  της Παναγίας κάναµε κάτι πρόχειρο  για  να γεµίσει η 
δεξαµενή και να συνεχίσει η εδώ ζωή.  



Βρήκαµε στο βουνό και µια µικρή πηγή που δεν την γνώριζε κανείς και µε την άδεια του εδώ ∆ηµάρχου, τον οποίο 
και πολύ ευχαριστούµε, µε πολλές ταλαιπωρίες µεταφέραµε  το νερό στην δεξαµενή. Πραγµατικά το χαρήκαµε 
διότι, αν και ήταν πολύ λίγο, ήταν όµως κάτι που έτρεχε ανέξοδο συνεχεία. ∆εν µπορέσαµε όµως να το χαρούµε 
και πολύ… 

Κάποιος καλός άνθρωπος της περιοχής πήγε και µας έκοψε το λάστιχο και έτσι µείναµε  µε την χαρά µας, αλλά και 
µε παρά πολύ θλίψη για το που θα πάει αυτή η κοινωνία! 

Πολλές ευχαριστίες στον αγαπητό συνάδελφο του Aegean DX Group για την ευαισθησία του και την αγάπη του για 
το Άγιον Όρος. 

 

Ο Θεός να ευλογεί. 

Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης 

SV2ASP/Athos 

 

 

 
                              

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To AEGEAN DX GROUP To AEGEAN DX GROUP πληροφορεί ότι:πληροφορεί ότι:  
 

Η αρµοδία αρχή για χορήγηση άδειας ραδιοερασιτεχνικών εκποµπών από όλη την περιοχή 
του Αγίου Όρους είναι µόνο η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. 

Τέτοια άδεια φέρει ο Γέροντας Απολλώ ∆οχειαρίτης µε το διακριτικό SV2ASP/Athos  

του οποίου οι εκποµπές είναι οι µόνες πού επισήµως αναγνωρίζονται από την διεθνή 
ραδιοερασιτεχνική κοινότητα και φυσικά από τήν ARRL για το DXCC . 
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Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες, αναγνώστες του 
περιοδικού.  Μόλις πριν λίγες µέρες έκλεισαν 151 χρόνια από την 
γέννηση ενός µεγάλου ανθρώπου. Σαν µαθητής θυµάµαι όταν κάναµε 
στην φυσική το κεφάλαιο του ηλεκτρισµού, κοίταζα των καθηγητή µου 
“ηλεκτρισµένος”  όπως φαντάζοµαι και οι περισσότεροι από εσάς. 
Θυµάµαι λοιπόν τον καθηγητή µου να λέει για τον Θαλή τον Μιλήσιο ο 
οποίος είχε παρατηρήσει κάποιες “παράξενες” ιδιότητες του 
κεχριµπαριού όταν τρίβεται σε κάτι µάλλινο. Κάποια στιγµή λοιπόν 
ήλθε και το όνοµα του Τόµας Έντισον, ενός µεγάλου αναµφισβήτητα 
εφευρέτη που µεταξύ άλλον είναι και “υπεύθυνος” για την ανακάλυψη 
του γραµµοφώνου του ηλεκτρικού λαµπτήρα κενού... της κοινής 
λάµπας δηλαδή. και περίπου άλλες 1000 πατέντες που έχουν εκδοθεί 
στο όνοµα του. Η µεγαλύτερη όµως ανακάλυψη του ήταν η παραγωγή 
και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος. Ως εδώ  όλα καλά, τι ρεύµα όµως 
παρήγαγε και διάνεµε ο Έντισον; Συνεχές DC (Direct    Current), αυτό 
δηλαδή που χρησιµοποιούµε και εµείς για τροφοδοτήσουµε τους 
ασυρµάτους µας. Τι ρεύµα όµως χρησιµοποιούµε  για να βάλουµε 
µπροστά το ψυγείο µας, τον φούρνο, την τοστιέρα µας, να  ανάψουµε 
τα φώτα του δωµατίου µας ή να φωτίσουµε δρόµους και λιµάνια; 
Εναλλασσόµενο AC (Alternating Current). Ο επαγωγικός κινητήρας 
και το περιστρεφόµενο µαγνητικό πεδίο είναι η θεµέλιος αρχή του 
κινητήρα που παράγει το εναλλασσόµενο ρεύµα. Τά οποία σίγουρα δεν 

ανακάλυψε και δεν προώθησε ο Έντισον, αντίθετα το καταπολέµησε µε 
ότι δυνάµεις είχε. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος χάρισε στην 
ανθρωπότητα το ηλεκτρικό ρεύµα όπως το γνωρίζουµε σήµερα είναι ο 
Νικόλα Τέσλα. Όµως πουθενά δεν αναγράφετε το όνοµα αυτού του 
µεγάλου ανθρωπιστή παρά µόνο µια µικρή παράγραφο (στα παλιά 
βιβλία φυσικής που είχα εγώ πριν 17-18 ετίας τώρα νοµίζω τίποτα)Και 
µιλούσε για την µονάδα Τέσλα “Τ”.  Ποιος όµως ήταν ο Νικόλα Τέσλα; 
και γιατί είναι τόσο ξεχασµένος από τους ανθρώπους; 

Γεννήθηκε πριν 151 Χρόνια σε ένα µικρό χωριό της Κροατίας από 
Σέρβους γονείς. Σπούδασε στο πολυτεχνείο του Γκράτς στην Αυστρία. 
Και αργότερα δούλεψε σε  Ουγγαρία και Γαλλία  έως ότου έφυγε για 
την  Αµερική. Μόλις έφθασε στην Νέα Υόρκη, πήγε κατευθείαν στο 
γραφείο του Τόµας Έντισον,  Και του έδωσε µία συστατική επιστολή 
από τον προηγούµενο εργοδότη του. Ο Έντισον που κατάλαβε ότι είχε 
µπροστά του έναν έξυπνο άνθρωπο του πρόσφερε αµέσως δουλειά. Ως 
εδώ όλα καλά και όλα φυσιολογικά ακούγονται. Όµως δεν πέρασε 
πολύς καιρός πού Έντισον και Τέσλα τελικά χώρισαν. Οι λόγοι που ο 
Νικόλα Τέσλα έφυγε από το τότε υπερσύγχρονο εργαστήριο του 
Έντισον ήταν δύο: 

1. Ο Έντισον είχε υποσχεθεί ένα  «πριµ» εάν ο Τέσλα κατάφερνε 
να  λύσει κάποια προβλήµατα των  µηχανών του, πράγµα που 
ο Τέσλα έκανε. Το «πριµ» όµως ποτέ δεν ήλθε, Και λέγοντας ο Έντισον την εξής φράση «εδώ στην 
Αµερική υπογράφουµε συµβόλαια… άρα δεν σου χρωστάω τίποτα» . 

2. Ο κυριότερος όµως λόγος ήταν ότι ο Έντισον δεν συµφωνούσε µε τις ιδέες του Τέσλα περί εναλλασσόµενου 
ρεύµατος. 

 

Έτσι ίδρυσε την “Tesla Electric Light & Manufactur-
ing”  και µαζί µε την καινούρια εταιρία ξεκίνησε και 
ο «πόλεµος των ρευµάτων» “war of currents”. 

 

Ο Τέσλα κατάφερε µε την βοήθεια κάποιων 
επενδυτών, και κυρίως του George Westinghouse να 
δαµάσει τα νερά του Νιαγάρα, και να µετατρέψει 
αυτήν τη τεράστια δύναµη σε ηλεκτρική.  

          T. Edison 

Γράφει ο Λευτέρης Ζαχαριουδάκης  Γράφει ο Λευτέρης Ζαχαριουδάκης  55ΒΒ4AGL4AGL  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  444   

Το µεγαλύτερο όµως όνειρο του ήταν η «δωρεάν διανοµή  ηλεκτρικής ενέργειας  
χωρίς αγωγούς». Και εδώ θα συναντηθούµε µε ένα όνοµα  το οποίο µας είχε 
απασχολήσει έντονα στο πολύ κοντινό παρελθόν. Στην προσπάθεια του να 
εξασφαλίσει τα κεφάλαια που χρειαζόταν, συµφώνησε να χρηµατοδοτηθεί από 
τον  µεγαλοεπιχειρηµατία John Pierpont Morgan, ή αλλιώς ποιο γνωστός και ως  
J.P Morgan. Έτσι ξεκίνησε το µεγάλο εγχείρηµα  του στην αρχή στο Colorado 
Springs για τα πειράµατα που χρειαζόταν να κάνει, και αργότερα να 
κατασκευάσει το πολύ γνωστό πύργο Wardenclyffe  στο Long Island της Νέας 
Υόρκης. Όµως είχε λογαριάσει χωρίς τον ξενοδόχο ή µάλλον χωρίς  των Morgan. 
Η συµφωνία µε τον Morgan ήταν να φτιάξει έναν σταθµό µε τον οποίο να µπορεί 
να έλθει σε επαφή και να µεταδώσει µηνύµατα στις επιχειρήσεις του ανά των 
κόσµο. Ο Guglielmo Marconi όµως το 1901 κατάφερε να ενώσει τις δύο πλευρές 
του ατλαντικού, οπότε και ο Tesla περίσσευε πλέων . Όταν δε σε µία ύστατη 
προσπάθεια ο Τέσλα να µεταπείσει τον J.P Morgan να µην σταµατήσει την 

χρηµατοδότηση, του αποκάλυψε όλη την 
αλήθεια, φέρετε να του απάντησε ο Morgan, 
«Εάν όλοι βάζουν ένα σίδερο στο χώµα και 
παίρνουν ρεύµα, τότε εµείς που θα βάλουµε 
τον µετρητή». Ουσιαστικά αυτό ήταν και το 
τέλος του Τέσλα. 

Σε ‘κείνο το βιβλίο της φυσικής πού λέγαµε πριν, γράφει ότι ο άνθρωπος πού 
ανακάλυψε το ράδιο είναι ο Guglielmo Marconi. Όµως δεν γράφει πουθενά ότι ο 
Marconi είχε περάσει από το εργαστήριο του Τέσλα κάποια φεγγάρια, ούτε ότι 
ενώ θεωρούµε ότι το ράδιο πρωτοεµφανίστηκε  
τον ∆εκέµβρη του 1901, Ο Τέσλα είχε επιδείξει 
στο παρευρισκόµενο κοινό στο λιµάνι της Νέας 
Υόρκης το ασύρµατο µοντέλο καραβιού που 
είχε κατασκευάσει το 1898. Και φυσικά ούτε 
λόγος για την υπόθεση 369 η οποία εκδικάσθηκε 
από το ανώτατο δικαστήριο των Η.Π.Α στις 

21/06/1943 και δικαιώνει τον Τέσλα έναντι του Μαρκόνι ο οποίος είχε 
χρησιµοποιήσει 17 πατέντες του.  

Η  προσφορά  του στον άνθρωπο δεν σταµατάει εδώ,  Οι ανακαλύψεις  και οι 
εφαρµογές του δεν σταµατάνε στον ηλεκτρισµό η το ράδιο. RADAR, δεν νοµίζω ότι 
χρειάζεται να µπω σε λεπτοµέρειες για το τι είναι. Το 1917 έθεσε της αρχές 
λειτουργίας του. HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Project ) και 
αυτό παιδί του είναι, µε την διαφορά ότι δεν το σχεδίασε να κάνει αυτό που κάνει 
σήµερα. 

Και πάρα πολλά ακόµα τα οποία για να τα αναφέρω όλα θα έκανα κατάχρηση στον χώρο του περιοδικού, και την 
υποµονή του φίλου Μιχάλη SV5BYR. 

Αυτά τα λίγα ως και ελάχιστα που αναφέρθηκαν σε αυτό το κείµενο, δεν είναι σε καµία περίπτωση µυθοπλασίες 
του φτωχού εγκεφάλου µου. Είναι πολύ εύκολα προσβάσιµα και ελέγξιµα από όλους όσους θέλουν να κάνουν µια  
έρευνα. Στον ελληνικό χώρο υπάρχουν και κάποια βιβλία του κού  Γιώργου Στάµκου για αυτόν τον σύγχρονο 
Προµηθέα. Φυσικά και το Internet είναι στην διάθεση όλων µε µερικούς «τόνους» πληροφορίας για το θέµα. 

Και τελικά µένει ένα και µόνο ερώτηµα, Γιατί; 

Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι σχεδόν άγνωστος, µήπως γιατί οι προσφορά του ήταν µη ανεχτή για τους τότε, και 
τους τώρα Morgan’s.  Τώρα θα σκεφτείτε και θα έχετε και δίκιο, «εδώ τη δικιά µας ιστορία πετσόκοψαν, για τον 
Τέσλα θα µας πουν». Όµως είναι πολύ άσχηµο και άδικο να ακούγεται στις ειδήσεις από κεντρικό Αθηναϊκό κανάλι 
«Αµερικανοί επιστήµονες ανάµεσα τους και ένας Έλληνας  στο Harvard ανακάλυψαν τρόπο να στέλνουν 
ηλεκτρικό ρεύµα χωρίς σύρµατα» 

 

«Λέτε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους. Εγώ δεν τους αγαπώ. Εκείνο 
που εγώ αγαπώ είναι η ανθρωπότητα». 

Νικόλα Τέσλα 

10/07/1856 - 07/01/1941 

   J.P Morgan 

G. WestinghouseG. Westinghouse  

G. Marconi 
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Wardenclyffe Tower Tesla’s Laboratory Colorado SpringsTesla’s Laboratory Colorado Springs  
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The Six Meter Marathon 2007The Six Meter Marathon 2007    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Το Aegean DX group κατόπιν προτάσεως µελών του καθιερώνει από φέτος, εκτός 
από την βράβευση του Πρώτου στον διεθνή Μαραθώνιο των 6 Μ πού διεξάγεται 
κάθε χρόνο από την Φιλανδική 
Εθνική Ραδιοερασιτεχνική Ένωση, 
την βράβευση και του Πρώτου 
Ελληνικού ραδιοερασιτεχνικού 
σταθµού πού λαµβάνει µέρος στον 
Μαραθώνιο. 

Το έπαθλο πού έχει καθιερωθεί και 
για τις δύο περιπτώσεις είναι το 
επίχρυσο κλειδί «διά χειρός SV8CYR 
Αλέξανδρου» 

Η παρά πάνω απόφασή µας έγινε 
δεκτή µε ιδιαίτερη χαρά από τους 
Φιλανδούς συναδέλφους, 
διοργανωτές του Μαραθώνιου τών 
6Μ. 

Επίσης µε ικανοποίηση σηµείωσαν 
την µεγάλη Ελληνική συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

Από το σύνολο των 107 σταθµών απ’ όλο τον κόσµο πού υπέβαλαν ηµερολόγια 
συµµετοχής τά 14 ήταν από Ελληνικούς σταθµούς!!! 

Θεορούµε ότι αυτό είναι µια επιτυχία του 5-9 Report και του Aegean DX Group πού 
καθρεπτίζει την απήχηση των παρενέσεών τους στους «ψαγµένους» Έλληνες 
ραδιοερασιτέχνες… 

Παρά κάτω παραθέτουµε τους πλήρεις πίνακες των τελικών αποτελεσµάτων.  

Τά έπαθλα του AEGEAN DX GROUP για τον Μαραθώνιο 2007 στα 6Μ 

Απονέµονται στους: 

ON4IQ Johan 

 SV8CS Σπύρο  
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Tervetuloa suomalaiselle 6 metrin sivustolle 
Welcome to have a look at 6m in Finland 

 

 

 

Johan ON4IQ made it again - he won the 6m Marathon 2007 with 108 
DXCC score  Congrats.  

Now - 107 participants in the Marathon - 27th of July 

The Six Meter Marathon 2007 
5th of May 

to 
5th of August  

The  
Marathon 

2007 is over now. Thanks everybody. 

                                             

This great gift  
 to Johan 
ON4IQ is       

donated by  
the Aegean DX 

Group in 
Samos Island.  

                       
Jonathan is the 
winner of the 

Marathon 2006.  
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Saturday May 5th, 2007 at 00.00 UTC to Sunday August 5th, 2007 at 24.00 UTC 

 The results are:  
 

Suora osoite sivustolle  
The direct address to this site  

http://6m.dy.fi 

http://6m.dy.fi 
 

 THE 6M MARATHON 2007 
 ONLINE RESULTS 
 LISTED BY SCORE 

ΤΤOO  AEGEAN DX GROUP AEGEAN DX GROUP 
ΣΥΓΧΑΣΥΓΧΑIIΡΕΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΡΕΙ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ 
ΜΕΡΟΣ Σ΄ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΕΡΟΣ Σ΄ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 

∆ΙΕΘΝ∆ΙΕΘΝH H ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΩΝ 
66Μ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕ ∆ΥΝΑΤΑ Μ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕ ∆ΥΝΑΤΑ 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
  

73s & 55s de ADX73s & 55s de ADX      
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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… 
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Ένα εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος πρόγραµµα 
συνεχούς µέτρησης της 
εντάσεως τού 
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, 
βρίσκεται σε εφαρµογή από 
το Εργαστήριο 
Ραδιοεπικοινωνιών του 
Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου της 
Θεσσαλονίκης και του 
Εργαστηρίου Κινητών 
Ραδιοεπικοινωνιών του  

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Θεωρούµε ότι το πρόγραµµα αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για µας τους ραδιοερασιτέχνες 
γι’ αυτό και µεταφέρουµε τις σχετικές πληροφορίες πού βρήκαµε στην σχετική ιστοσελίδα.   

Το πρόγραµµα pedion24 έχει ως σκοπό τη συνεχή και απρόσκοπτη ενηµέρωση του κοινού για τα 
επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

 Οι σταθµοί του pedion24 καταγράφουν σε 24ωρη βάση το συνολικό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που 
προκαλείται από διάφορες πηγές, όπως η ραδιοφωνία, η τηλεόραση και η κινητή τηλεφωνία. 

 Έτσι δίνεται στο κοινό η δυνατότητα να ενηµερώνεται άµεσα και αξιόπιστα για τα επίπεδα 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας οποιαδήποτε στιγµή. Τα στοιχεία είναι άµεσα διαθέσιµα και 
αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων ώστε οποιοσδήποτε να µπορεί να αναζητήσει στοιχεία από το 
παρελθόν, οποιαδήποτε στιγµή. 

Σε πρώτη φάση το πρόγραµµα pedion24 εφαρµόζεται σε δήµους του λεκανοπεδίου της Αττικής µε 
προοπτική να εφαρµοστεί σε όλο και περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές στις οποίες 
εγκαθίστανται σταθµοί µέτρησης επιλέγονται µε βάση πολλαπλά κριτήρια, τα πιο σηµαντικά από τα 
οποία είναι η υψηλή πληθυσµιακή συγκέντρωση και η παρουσία ευαίσθητων χώρων, όπως παιδικοί 
σταθµοί, νοσοκοµεία, γηροκοµεία κλπ. 

Η διαφάνεια και η εγκυρότητα των στοιχείων διασφαλίζεται από το έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό 
του Εργαστηρίου Κινητών 
Ραδιοεπικοινωνιών του 
Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου καθώς και από 
την άµεση και 
αυτοµατοποιηµένη δηµοσίευση 
των µετρηθέντων τιµών 
ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας. 

Το σύστηµα    
pedion24     
αποτελείται από: 

-τους σταθµούς µέτρησης των 
επιπέδων της 
ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας, οι οποίοι είναι 
εγκατεστηµένοι σε διάφορες 
περιοχές. 

-το κέντρο διαχείρισης που 
βρίσκεται στο Εργαστήριο 
Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 
του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.  
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Οι σταθµοί µέτρησης είναι εφοδιασµένοι µε ειδικά, πιστοποιηµένα όργανα µέτρησης ηλεκτρικού πεδίου 
τα οποία κάθε 6 λεπτά καταγράφουν και αποθηκεύουν στη µνήµη τους µία τιµή έντασης ηλεκτρικού 
πεδίου (µονάδα µέτρησης V / m – βολτ ανά µέτρο). 

 Κάθε 24 ώρες οι σταθµοί µέτρησης επικοινωνούν µε το κέντρο διαχείρισης και αποστέλλουν τα 
δεδοµένα (24 ώρες x 10 µετρήσεις ανά ώρα = 240 τιµές ηλεκτρικού πεδίου την ηµέρα) στον κεντρικό 
εξυπηρετητή.  

Η επικοινωνία αυτή γίνεται µέσω του δικτύου GSM , γι' αυτό και τόσο οι σταθµοί µέτρησης όσο το 
κέντρο διαχείρισης είναι εφοδιασµένα µε GSM modems. Μέσω του δικτύου GSM επιτυγχάνεται και ο 
έλεγχος του σταθµού µέτρησης (έλεγχος σφαλµάτων, βλαβών, αποµακρυσµένη πρόσβαση κλπ.) Αφού 
οι συγκεντρωθούν οι µετρήσεις ενός εικοσιτετραώρου από όλους τους εγκατεστηµένους σταθµούς 
µέτρησης, αυτές καταχωρούνται σε µία βάση δεδοµένων στον εξυπηρετητή του κέντρου διαχείρισης. 

 Ο απλός χρήστης µπορεί µέσω internet να επικοινωνήσει µε τη βάση δεδοµένων και να αναζητήσει και 
να προβάλει στον υπολογιστή του τις µετρούµενες τιµές ηλεκτρικού πεδίου για οποιαδήποτε χρονικό 
διάστηµα από οποιαδήποτε θέση στην οποία υπάρχει εγκατεστηµένος σταθµός µέτρησης, µε τη µορφή 
απλών και κατανοητών διαγραµµάτων. Στα διαγράµµατα αυτά ο χρήστης µπορεί να βλέπει την ενεργό 
τιµή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (µονάδα µέτρησης V/m) για την περιοχή συχνοτήτων από 100 
kHz έως 3 GHz. Παράλληλα, στο διάγραµµα εµφανίζονται και τα όρια έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία που έχει θεσπίσει το ελληνικό κράτος µε βάση το νόµο 3431/2006 (21.69 V/
m στην περιοχή συχνοτήτων των FM - αυστηρότερο όριο στη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz έως 3 GHz, 
33 V/m στην περιοχή συχνοτήτων GSM 900ΜΗz, 46.18 V/m στην περιοχή συχνοτήτων GSM 
1800ΜΗz,UMTS). 

Οι σταθµοί µέτρησης είναι εξοπλισµένοι µε κατάλληλους ανιχνευτές µέτρησης ηλεκτρικού πεδίου (E-
field probes), τα οποία καταγράφουν κάθε 3 δευτερόλεπτα την ενεργό τιµή της έντασης του 
ηλεκτρικού πεδίου και υπολογίζουν τη µέση ενεργό τιµή της για 6 λεπτά (όπως ορίζουν οι οδηγίες EU 
1999/519/EC & ICNIRP). 

 Τα όργανα µέτρησης είναι πιστοποιηµένα και συµµορφώνονται πλήρως µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

http://www.pedion24.gr/gr/index_gr.jsp 

Το πρόγραµµα πεδίον24, το οποίο αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, έχει σκοπό τη συνεχή καταγραφή των επιπέδων της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δηµοσιεύονται καθηµερινά στίς παρά κάτω ιστοσελίδες από όπου 
πήραµε και το κείµενο πού διαβάζετε. 

Το πρόγραµµα «ΕΡΜΗΣ» είναι ένα σύστηµα συνεχούς µέτρησης και ελέγχου της εκπεµπόµενης 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον από το σύνολο των πηγών που  
υπάρχουν στην περιοχή εγκατάστασης του συστήµατος. Μέσω αυτού του συστήµατος παρέχεται 
η δυνατότητα µέτρησης και καταγραφής, σε 24ωρη βάση, της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων του 
συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου, στην οποία συνεισφέρουν διάφορες πηγές, όπως κεραίες 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κ.λ.π. 
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δηµοσιεύονται καθηµερινά στις  ιστοσελίδες. 

 
 

http://hermes.physics.auth.gr/gr/main 
http://pedion24.physics.auth.gr/index.php?lang=gr 
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Η  Ε.Ρ.Β.Ε. στο Ham Radio Friedrichshafen 
22-25/6/2007 

 
       Γράφει ο 

       ∆ηµήτριος Αναστασιάδης 

       SV8GWY 

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

        
 

«Ο καλός Ραδιοερασιτέχνης θα πρέπει να πάει τουλάχιστο µια φορά στη ζωή του στη Μέκκα του Ham Radio” στο 
Friedrichshafen.   Κάπως αλλιώς το λένε,  αλλά το νόηµα είναι το ίδιο. 

Έτσι έκανε και η Ε.Ρ.Β.Ε.. Από τις αρχές του Απριλίου σχεδιάζαµε αυτό το εγχείρηµα, να εκπροσωπήσουµε τη 
Βόρεια Ελλάδα στη µεγαλύτερη συνάντηση ραδιοερασιτεχνών στην Ευρώπη, µε τους επισκέπτες να φτάνουν 
σχεδόν τους 20.000. 

Η διοργάνωση αυτή πραγµατοποιείται κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου τα τελευταία 32 χρόνια, στην 
πόλη Friedrichshafen, µία πανέµορφη πόλη κτισµένη στις όχθες της λίµνης Bodensee στα σύνορα Γερµανίας-
Ελβετίας. 

Η άλλη µεγάλη Αµατερική διοργάνωση γίνεται στο Dayton της Αµερικής, που είναι πολύ µακριά µας (χιλιοµετρικά 
και οικονοµικά), αλλά ποτέ δεν πρέπει να λέµε ποτέ. 

Ο καταµερισµός καθηκόντων σε όλους µας, για την οργάνωση του ταξιδιού για την άψογη παρουσία µας, 
πράγµατι απέδωσε, κρίνοντας από τα διάφορα σχόλια. 

Την συνεννόηση για το stand και την προετοιµασία του στην Γερµανία, ανέλαβαν οι δύο καλοί φίλοι της ΕΡΒΕ ο 
DK3MP ή SV0IR (Αργυριάδης Γιώργος) µαζί µε τον DJ0QE ή  SV2WX (Νίκος Σαρίδης). 

Τα ενηµερωτικό και διαφηµιστικό υλικό το ανέλαβε ο SV2CWV (∆εβρελής Κωνσταντίνος, (Γραφικαί Τέχναι) ενώ 
αφανής ήρωας η SV2HRV (Diana Schuster, DL YL & YF of  SV2CWV), που εκτελώντας χρέη tourist agent, µας 
οργάνωσε τη µετάβαση, διαµονή και µετακίνηση µε τον καλύτερο τρόπο. 

Τα άτοµα της αποστολής µας ήταν:   

ο SV2GWY (∆ηµήτριος Αναστασιάδης Πρόεδρος της ΕΡΒΕ),  

ο SV2CWV (∆εβρελής Κωνσταντίνος Γραµµατέας), 

ο SV2HRS (Γεωργιάδης Νίκος Ταµίας) και  

ο SW2HRU (Ευαγγελόπουλος Αλέξανδρος Νοµική υποστήριξη της ΕΡΒΕ). 

 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  121212   

Σε απαρτία πανέτοιµοι DK3MP-DJ0QE-SV2CWV-DH9VA-SV2GWY-SW2HRS-SV2HRS 
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Η παρέα µας ξεκίνησε από το Αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» το πρωί της Παρασκευής 22/6, µε προορισµό Stuttgart. 
Χωρίς απρόοπτα, ειδικά στον έλεγχο των αποσκευών (λόγω των δύο Η/Υ και της βαλίτσας των Εκτάκτων Αναγκών 
µε το TM-D700), φθάσαµε στη Γερµανία µε έναν υπέροχο καιρό, µε ηλιοφάνεια και υψηλή θερµοκρασία (~25οC), 
που ευτυχώς κράτησε µέχρι και την τελευταία µέρα της διαµονής µας εκεί, και έτσι η παραµονή  µας ήταν 
ευχάριστη. 

Η απόσταση Stuttgart-Friedrischafen είναι περίπου 200km οδικός. Ευτυχώς η χρήση τριών !!! φορητών GPS Navi-
gators συν ακόµα ενός του αυτοκινήτου, µας βοήθησαν σε κάθε µας διαδροµή και έτσι δεν είχαµε απρόοπτα. 

 Είχε δίκιο ο ΤΣΕ-ΒΕ-ΦΑΟΥ (CWV) όταν έλεγε ότι οι δρόµοι της 
Γερµανίας δεν έχουν καµία σχέση µε της Ελλάδας (προτιµώ όµως 
της Ελλαδίτσας µας, τουλάχιστο εδώ δε χάνεσαι). 

Η πρώτη κίνηση µετά την άφιξη στο ξενοδοχείο µας, ήταν αµέσως η 
µετάβασή µας στο χώρο του Ham Fest, για να συµπληρώσουµε και 
εµείς µε τις τελευταίες πινελιές το στίγµα της ΕΡΒΕ. 

Αναρτήθηκε το έµβληµα της ΕΡΒΕ µε τις υπογραφές όλων των 
DXers από το N8S (ας είναι καλά ο Βαγγέλης SV2BFN), 
τοποθετήσαµε τα δύο laptops, µε ατέρµονη αναπαραγωγή Power-
Point, στο ένα  τις δραστηριότητες της ΕΡΒΕ (∆ηµήτρια 05, 
SX2A/.., Field Days, Contests κλπ) και στο άλλο τις φωτογραφίες 
που µου έδωσε την τελευταία στιγµή ο γέρων Απολλώ 
απεικονίζοντας την καθηµερινότητα του µοναστηριού. 

 

 

Για το βαλιτσάκι των Εκτάκτων Αναγκών της ΕΡΒΕ,  θα έπρεπε να 
κάνουµε κατοχύρωση δικαιωµάτων, γιατί για ακόµη µια φορά, ήταν 
αντικείµενο φωτογραφιών, εύχοµαι και αντιγράφων. 

Ένα άλλο που έκανε εντύπωση και λόγος επανειληµµένων 
επισκέψεων στο stand της ΕΡΒΕ, ήταν το µπολ µε τις γεµιστές ελιές 
Χαλκιδικής που είχαµε για κέρασµα. Όταν µάλιστα ρωτούσαν τι 
είναι, και τους λέγαµε «Greek Viagra” έπαιρναν και δεύτερη δόση. 

Για την προώθηση και διαφήµιση του τόπου µας, σε µια TFT οθόνη 
37’’ µε τη χρήση quad (όχι δεν είναι κεραία) είχαµε τετραπλή 
απεικόνιση, πχ στο ένα τεταρτηµόριο ήταν οι παραλίες της Πιερίας, 
στο διπλανό οι οµορφιές του Έβρου, από κάτω τα αρχαία ευρήµατα 
της Βεργίνας και στο τελευταίο µπορεί να είχε τον ορεινό όγκο του 
όρους Φαλακρού. 

Φυσικά το οπτικοακουστικό υλικό ήταν πάρα πολύ πλούσιο και αυτό το οφείλουµε στη βοήθεια και συµπαράσταση 
του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, κύριου Καλαντζή Γεωργίου, ο οποίος µας τίµησε και µε την παρουσία του. 
Στην πραγµατικότητα ήταν ο πρώτος Έλληνας Υπουργός που επισκέφθηκε το θεσµό αυτό στα 32 χρόνια 
λειτουργίας του. 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  131313   

Τo βαλιτσάκι Εκτάκτων Αναγκών της ΕΡΒΕ 

FLAGS: Όλοι οι σύλλογοι είχαν από µία 
σηµαία εκτός από την ΕΡΒΕ που είχε δύο  

O Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Κος Καλαντζής 
στο stand της Ε.Ρ.Β.Ε. 

SW2HRU_SV3CYC_SV2CWV_SV2GWY_Υπ.Μα-Θρα_ 
DK3MP_SV2HRS_DJ0QE_SV3AQPΑλέξανδρος_Γιάννα_Κώστας_
∆ηµήτριος_Κος Καλαντζής_Γιώργος_Νίκος_Νίκος_Κώστας 

SV1ACI: Ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Μάκης (SV2GWY-
SV1ACI-SV3AQP)  
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Πολλοί Έλληνες είτε της οµογένειας (DJ3AA) είτε από την πατρίδα, πέρασαν από το stand, όπως ο SV2AEG 
(Κώστας), SV2BFH (Μεϊµάρης), SV3AQN (Κώστας µε τα της YF Κας Γιάννας SV3CYC), SV2KGA (Αδάµ)  και πολλοί 
άλλοι που δεν µπορώ να θυµηθώ αυτή τη στιγµή. 

Ειδική αναφορά στον πολύ καλό φίλο DH9VA Paul ή καλύτερα Παύλο, γιατί κάθε φορά µας εκπλήσσει µε την 
αγάπη του για τα ελληνικά και την Ελλάδα γενικότερα.   Ξεχωριστός επισκέπτης και ο Μάκης SV1ACI, που 
χρειαζόταν βοήθεια για να κουβαλήσει τα καινούρια καλούδια που µόλις είχε ψωνίσει. 

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών, εκτός από το βαλιτσάκι, (και τις ελιές φυσικά hi-hi), επικεντρώθηκε στις 
ερωτήσεις για το Άγιο Όρος και ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσαν να εκπέµψουν από εκεί (….παρακαλώ 
περιµένετε, υπάρχει ουρά), για το GIOTA ( Greek Islands on the Air! ) και τέλος στην ανταλλαγή QSL 
καρτών.  Τους τελευταίους µήνες λέγαµε στα CQ µε  
διακριτικό”SZ2TSL” ότι θα ανταλλάξουµε κάρτες hand by 
hand και έτσι µοιράσαµε περί τις 100 κάρτες. Επίσης πολλοί 
µας έδιναν τις κάρτες τους για SV2, (όπως για FTA, DGJ, 
DGH, HNC, KBB, EVS κ.ά.) . Ενδιαφέρουσες ήταν και οι 
επαφές µε διοργανωτές DXpeditions  F4AJQ (3Y0X), IZ4AKS 
(1A4A), IK3GES (XT2SE), UR3HR (3D2RI), ON4GA (5A7A) 
για µελλοντική συµµετοχή και των SV2.. Η παρουσία των 
υπολοίπων Ραδιοερασιτεχνικών Συλλόγων ήταν και αυτή 
ενδιαφέρουσα. Η ΕΕΡ όπως πάντα, η ARRL, RSGB, DARC, 
TRAC κ.ά. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ το µοναδικό µελανό σηµείο που δε γίνεται να 
µην αναφερθώ είναι το Stand των ακατονόµαστων γειτόνων 
µας, που ενώ στον κατάλογο των διοργανωτών ήταν µε την 
ονοµασία Nikolai Tesla Radio Club (ότι µου αρέσει το κάνω 
δικό µου και ας είναι Κροάτης, µπορεί το 2008 να είναι µε το 
Vasco De Gama RC, είναι και αυτός όνοµα από τη ∆ύση, ή Mao Tse Tung R.C. από την Ανατολή, όνοµα νάναι κι 
ότι νάναι), και στο πανό η επιθυµητή γι’ αυτούς συνταγµατική ονοµασία. 

Για τη δε TRAC, από µόνοι τους ήρθαν στο stand και έθιξαν το θέµα 1B1AB. Ότι και να τους έλεγες αυτοί 
φορούσαν ωτασπίδες και παρωπίδες, από όλους άκουγες την ίδια κασέτα, το ίδιο ποίηµα, στο κάτω-κάτω δεν 
έχουν τίποτε να χάσουν µε το να διεκδικούν. Εµείς όµως δεν κάνουµε πολιτική, hobby κάνουµε και µετά QRνάνι., 

Αυτά είναι στην αρµοδιότητα άλλων. – Φυσικά και ειρωνεύοµαι  -. 

Για να περιγραφεί ο χώρος του HamRadio θα χρειαζόταν σελίδες. Θα προσπαθήσω να περιγράψω περιληπτικά 
αυτά που µου έκαναν τη µεγαλύτερη εντύπωση. Ο χώρος του HamFest είναι πολύ κοντά στο αεροδρόµιο της 
πόλης, σε µία τεράστια έκταση µε αρκετές και µεγάλες αίθουσες. Εξωτερικά ο χώρος Parking είναι για χιλιάδες 
αυτοκίνητα, ενώ στην πίσω πλευρά υπάρχουν ∆ΥΟ !!! χώροι για κατασκηνωτές µε αυτοκινούµενα, αντίσκηνα και 
τροχόσπιτα για τους “κολληµένους” µε το hobby. Σε µια τεράστια αίθουσα ήταν οι σύλλογοι και τα καταστήµατα, 
ενώ σε ΤΡΙΑ !!! ίδιας επιφάνειας ήταν τα µεταχειρισµένα. 

Η παρουσία των επωνύµων εταιριών Yaesu, Kenwood, Icom, Wimo, Difona, Eco, Emtron, SpiderBeam, Hiperling 
και πολλών άλλων ήταν εντυπωσιακή. Μεγαλοπρεπή stand µε αρκετούς υπαλλήλους και ακόµη περισσότερα 
προϊόντα στους πάγκους έτοιµα να αλλάξουν αφεντικό. Προσωπικά δε βρήκα το χρόνο, µε τις υποχρεώσεις στο 
stand της ΕΡΒΕ για να τα δω. Στην κυριολεξία τροχάδην, είδα µόνο το πρώτο (?). 

Προσωπική αγορά, εκτός από  τα µπλουζάκια και καπελάκια µε το διακριτικό µου, ήταν ένα remote switcher 8 
θέσεων στο ½ της εδώ τιµής. Σύντοµα TX/RX µε 2 elements Cubical Quad  monobander on 6 bands. 

Μία συµβουλή όταν θα πάτε εκεί. Όταν δείτε κάτι και σας αρέσει σαν προϊόν και σαν τιµή, αγοράστε το αµέσως, 
γιατί µετά από λίγο µπορεί να µην το ξαναδείτε. Σας µιλάω εκ πείρας.  

Το Friedrichshafen HamRadio 2007 πέρασε στην ιστορία, µε την ΕΡΒΕ να είναι κάπου σε µία σελίδα της. Μπορεί να 
κουραστήκαµε, να ταλαιπωρηθήκαµε, να ξοδευτήκαµε, αλλά αυτά τα προσπερνάµε και µένουµε στις καλές 
αναµνήσεις. 

Με την εµπειρία που αποκτήσαµε είναι σίγουρο ότι την επόµενη χρονιά, 27-29/6/2008  η ΕΡΒΕ θα είναι ακόµα 
καλύτερη δίνοντας αισθητά το παρών της Βόρειας Ελλάδας στο ∆ιεθνές Ραδιοερασιτεχνικό στερέωµα. 

Πάντα για το καλό του ραδιοερασιτεχνισµού, για το καλύτερο της ΕΡΒΕ, 

 

 

                                                                                           always QRV de sv2gwy 

                                                                                          ∆ηµήτριος Αναστασιάδης 

                                                                                          Πρόεδρος Ε.Ρ.Β.Ε.  
 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  141414   

∆ηµήτρια ’05 + “greek viagra”  
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33 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
15/07/2007  

06:15  

 Αγκαλιά µε τον γιο µου απολάµβανα τις τελευταίες 
στιγµές ύπνου που µου αναλογούσαν εκείνη την ηµέρα. 
Ξαφνικά ο γαλήνιος ύπνος µου ταράζεται από µία δυνατή 
βοή. Πετάχτηκα, και όπως είναι φυσικό για µερικές  στιγµές 
προσπαθούσα να καταλάβω τι ήταν αυτό που χάλασε τον 
ωραίο ύπνο µου... Μα βέβαια, 15 Ιουλίου 1974 ηµέρα του 
Αττίλα. και όπως κάθε χρόνο, την ίδια µέρα και ώρα, οι 
ΣΕΙΡΗΝΕΣ ταράζουν τον γαλήνιο αυτό τόπο.  2007, 33 
χρόνια µετά, και είµαστε στον ίδιο ακόµα παρανοµαστή. Οι 
1619 παραµένουν αγνοούµενοι, οι σηµαίες τις Τουρκίας και 
του ψευδοκράτους φαντάζουν “αγέρωχες”  στις παρυφές του πενταδάκτυλου πάνω από τον γερόλακκο, -να 
θυµίσω εδώ ότι ο γερόλακκος είναι η τοποθεσία(κατεχόµενο χωριό τώρα πια) που βρισκόταν το παλιό στρατόπεδο 
της  ΕΛ.∆Υ.Κ που έπεσε ηρωικά µαχόµενο κατά την δεύτερη εισβολή του Αττίλα- 

 Βλέπουµε τα τελευταία χρόνια ένα “ενδιαφέρον” να λυθεί το κυπριακό πρόβληµα όπως-όπως. Από την µία 
ο πρώην Γ.Γ ΟΗΕ να “προσπαθεί” να “βοηθήσει” από την άλλη οι φίλοι και σύµµαχοι µας Αµερικάνοι εµµέσως 

πλην σαφώς να απειλούν ότι αν δεν λυθεί ΤΩΡΑ το µέλλον είναι δυσοίωνο, οι 
Εγγλέζοι να σκίζονται να παραχωρήσουν κάτι κατσικόγκρεµους από την -κατά 
την ταπεινή µου άποψη- κατεχόµενη από αυτούς περιοχή των βάσεων που ούτε 
γαϊδουράγκαθο δεν φυτρώνει εκεί, για να συµβάλουν και αυτοί στην λύση. Ο 
σηµερινός πρόεδρος του ψευδοκράτους Μ.Α Ταλάτ ενώ προεκλογικά είχε πει 
“εγώ δεν είµαι ο Ντενκτάς” βλέπουµε ότι ακολουθεί την ίδια γραµµή. Τώρα 
µάλιστα που εφευρέθηκε και η καινούρια καραµέλα περί “αποµόνωσης των 
Τουρκοκυπρίων”, από θύµα η µεγαλόνησος ουσιαστικά γίνετε θύτης. Μα καλά 
είµαστε σοβαροί; ∆ηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για ξυπνήσουµε πια και εµείς; 
Ο Τάσος Ισαάκ, ο Σολωµός Σολωµού που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ ενώ 
διαδήλωναν για την πατρίδα τους,  

το αγέρωχο γεράκι  της  Κρήτης  ο Κώστας  Ηλιάκης,  οι 
τρείς ήρωες Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης 

Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός που δολοφονήθηκαν ενώ έκαναν το αυτονόητο, οι 1619 αγνοούµενοι, ο λοχαγός 
Σταυριανάκος µαζί µε την διµοιρία µηχανικού που έπεσαν υπερασπιζόµενοι το στρατόπεδο της ΕΛ.∆Υ.Κ. όλοι όσοι 
έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Αυτές οι αδικοχαµένες ψυχές δεν χρειάζονται δικαίωση; ή µήπως έχουµε 
εκφυλιστεί τόσο πολύ πλέων που το µοναδικό µας µέληµα είναι τι θα φάµε σήµερα, τι αυτοκίνητο θα αγοράσουµε, 
πόσα δάση θα κάψουµε για να 'κονοµήσουµε; αυτά είναι τα σηµερινά ιδανικά που µας διακατέχουν; αυτά θα 
µεταδώσουµε και στα παιδιά µας;  

Οι καιροί είναι χαλεποί, αυτή τη στιγµή στο νησί επικρατεί µια ακατανόητη αναµπουµπούλα, έρχονται εκλογές και 
απ ότι φαίνεται ο καινούριος πρόεδρος που θα βγει, θα βγει µε πρώτο σκοπό να τελειώσει εδώ το πρόβληµα. 
Όµως τι λύση θα είναι, κανείς δεν ξέρει. Και όπως είναι αναµενόµενο λύση που να συµβαδίζει µε τα ψηφίσµατα 
του ΟΗΕ και το δίκιο του ξεσπιτωµένου µάλλον είναι ουτοπία. 

Εγώ λοιπόν την 20/08/2007 και κατά τις 06:15 πάλι θα κοιµάµαι, πάλι θα ξυπνήσω από την βοή των σειρήνων, οι 
σηµαίες στον πενταδάκτυλο θα είναι εκεί φρεσκοβαµµένες, ο στρατός τους θα ετοιµάζετε για την µεγάλη 
παρέλαση του, ο Μουφτής θα βγει από το χάραµα να γκαρίζει σε όλο του το µεγαλείο, λες και όλοι οι υπόλοιποι 
είναι υποχρεωµένοι να τον ακούν. θα βγουν και κάποιοι ανεγκέφαλοι όπως κάποιος που άκουσα στην τηλεόραση 
πριν δυο χρόνια να απαντάει σε ερώτηση δηµοσιογράφου  γιατί πήγαινε στα κατεχόµενα εκείνη την ηµέρα 
“ήθελαν τα παιδιά να δουν παρέλαση και γι 'αυτό πηγαίνω”. Εύχοµαι και µη χειρότερα. 

73 και καλό  

υπόλοιπο καλοκαιριού 

Ζαχαριουδάκης Λευτέρης 

5B4AGL5B4AGL5B4AGL   

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  161616   
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ΕΠΕΙΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ SY2POL, 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΜΟΝΥΜΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ 
J42POL. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΕΡΣΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΣ  

ΒΟΗΘΗΣΕ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ QSO's. 

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ 

            SV2JAO ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

            SV2MAC ΚΩΣΤΑΣ 

            SV2CUG ΣΩΤΗΡΗΣ 

            SW2MIK ΑΚΗΣ 

            SW2LLF ANΤΩΝΗΣ 

            SW2MIN ΛΙΤΣΑ 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ 21-22-23 ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ J42POL. 

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 1500.  ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ... ΜΕΓΑΛΟ!! 

 

ΠΟΛΛΑ 73'' 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΑΛΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
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Κ Α Θ Ε Τ Η      Κ Ε Ρ Α Ι Α 
(Μέρος Β’) 

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 
  

G R O U N D   S C R E E N  
Στην θεωρητική µελέτη της κάθετης κεραίας στηριχτήκαµε στην παραδοχή ότι το έδαφος που βρίσκεται κάτω από 
αυτήν , προκειµένου να λειτουργεί σαν «καθρέφτης» , θα πρέπει να έχει τέλεια 
αγωγιµότητα .  

Στην πράξη όµως αυτό συµβαίνει εξαιρετικά σπάνια και ειδικά για τους 
ραδιοερασιτέχνες , το θέµα αυτό αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί τον µόνιµο 
πονοκέφαλο στην κατασκευή µιας κάθετης κεραίας , εκτός φυσικά εάν αυτή βρίσκεται 
τοποθετηµένη πάνω σε αυτοκίνητο ή σε µεταλλικό πλοίο . 

Προκειµένου  λοιπόν να ενισχύσουµε την 
αγωγιµότητα του εδάφους µπορούµε να 
καταφύγουµε σε διάφορες µεθόδους . Στην πράξη 
όµως κυριαρχούν δύο από αυτές . 

Η πρώτη διάταξη µιας τέτοιας γείωσης είναι ένα δίκτυο καλωδίων που µπορεί να 
απλώνονται ακτινωτά από την βάση του µονόπολου και ακριβώς κάτω από αυτό 
(Σχήµα 1) . Οι µεταλλικές αυτές ακτίνες ονοµάζονται radials .  

Η δεύτερη µέθοδος είναι να χρησιµοποιηθεί ένα ειδικό πλέγµα γείωσης (ground 
screen) , το οποίο µπορεί να αποτελείται είτε από ένα απλό κοτετσόσυρµα , είτε 
από οποιοδήποτε άλλο µεταλλικό πλέγµα , αρκεί να είναι απλωµένο σε µια έκταση 
γύρω από το µονόπολο και να έχει ακτίνα τουλάχιστον λ/4 .   

Σε επαγγελµατικούς όµως ραδιοφωνικούς σταθµούς χρησιµοποιούνται συνήθως άλλης µορφής 
πλέγµατα , ειδικά γι’ αυτήν την δουλειά , όπως φαίνονται στο (Σχήµα 2) . 

   

RADIALS – Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 
Κατ’ αρχήν θα αναφερθούµε σε κάθετες κεραίες λ/4 που χρησιµοποιούνται σε χαµηλές συχνότητες , όπως π.χ. στα 
160 , 80 ή και 40 µέτρα και οι οποίες , λόγω του µεγάλου µήκους που έχουν , τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις 

επάνω στο έδαφος (Σχήµα 3) και από αυτές τις βάσεις ξεκινούν τα radials ή 
τα µεταλλικά πλέγµατα .  

Στην περίπτωση όµως που θα χρησιµοποιήσουµε radials και προκειµένου να 
έχουµε την καλλίτερη δυνατή απόδοση , θα πρέπει το µήκος τους να 
κειµένεται από λ/4 έως λ/2 και να ισαπέχει το ένα από το άλλο , µπορούν 
µάλιστα να τοποθετηθούν είτε κατευθείαν πάνω στο έδαφος , είτε θαµµένα 
µέσα σε αυτό και σε βάθος 
µερικών εκατοστών . 

Για την καλλίτερη στερέωσή 
τους µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και 
ειδικές βάσεις , που 
µπορεί κάποιος ή να τις 
κατασκευάσει ο ίδιος ή 
να τις προµηθευτεί 
έτοιµες από το εµπόριο 
(Σχήµα 4) .  
Το βασικό όµως ερώτηµα που δηµιουργείται σ’ αυτό το σηµείο είναι: « 
Πόσα radials πρέπει να χρησιµοποιήσει κανείς για να έχει την καλλίτερη 
δυνατή απόδοση ;»  και η απάντηση , παρόλο που είναι απλή « Όσα πιο 
πολλά τόσο πιο καλά » , µπορεί να δοθεί , αν µελετήσει κάποιος την 
καµπύλη του (Σχήµατος 5) . 
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Στον οριζόντιο άξονα αναφέρεται ο αριθµός των radials και στον 
κάθετο η αποδοτικότητα της κεραίας . Με µια προσεκτική µατιά είναι 
εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι χρησιµοποιώντας 120 radials 
πετυχαίνει µια απόδοση της κεραίας της τάξεως του 90% . 

Η απόδοση αυτή ισχύει εφόσον τα radials τοποθετηθούν πάνω 
στο έδαφος , γιατί αν τοποθετηθούν µέσα σε αυτό , θα πρέπει 
να χρησιµοποιήσουµε πολύ περισσότερα για να πετύχουµε την 
ίδια απόδοση . 

Αυτό συµβαίνει γιατί το έδαφος που υπάρχει σε όλη την έκταση που 
απλώνονται τα radials , παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις όσον 
αφορά την αγωγιµότητά του , η οποία δεν είναι οµογενής , ενώ 
συγχρόνως , τα ακτινικά καλώδια που είναι θαµµένα , οδηγούν τα 
ρεύµατα επιστροφής µέσα από το έδαφος , το οποίο παρουσιάζει υψηλή αντίσταση και έτσι αυξάνονται οι 
απώλειες .    

Μια άλλη πολύ χρήσιµη καµπύλη , φαίνεται και στο (Σχήµα 6) , στην οποία εµφανίζεται το gain που παρουσιάζει η 
κάθετη κεραία µας σε σχέση µε τον αριθµό των radials και το µήκος , σε µήκη κύµατος , που µπορεί να έχουν 
αυτά .  

Τα radials , συνήθως κατασκευάζονται από χάλκινο πολύκλωνο µονοπολικό καλώδιο διαµέτρου 1,5mm – 2mm , 
το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να είναι επενδεδυµένο µε µόνωση , αφ’ ενός µεν για λόγους ασφαλείας και αυτό 
γιατί στα άκρα τους αναπτύσσονται εξαιρετικά υψηλές τάσεις και αφ’ ετέρου για να αποφεύγεται η οξείδωση . 

Καλόν είναι τα radials να τοποθετούνται συµµετρικά γύρω από την βάση της κεραίας , αν όµως υπάρχει πρόβληµα 
χώρου , µπορούν και να µην τοποθετηθούν συµµετρικά , τότε όµως θα χάσουµε την οµοιόµορφη κατανοµή 
ακτινοβολίας της κεραίας µας (omnidirectional) , µε αποτέλεσµα σε άλλες διευθύνσεις να ακτινοβολεί περισσότερο 
και σε άλλες λιγότερο . 

Ο αριθµός των radials επηρεάζει δραστικά την λειτουργία της κεραίας και µάλιστα στην περίπτωση που έχουµε 
µικρότερο αριθµό radials απ’ ότι χρειάζεται , παρατηρούνται κυρίως τα εξής φαινόµενα: 

1ον  Μειώνεται η απόδοση της κεραίας . 

2ον  Αλλάζει η διαµόρφωση και η φωνή παίρνει µια σκληρή µεταλλική χροιά . 

3ον  Επηρεάζεται το διάγραµµα ακτινοβολίας . 

Αν για παράδειγµα χρησιµοποιήσουµε µόνο τέσσερα radials το διάγραµµα ακτινοβολίας στον χώρο έχει αρκετή 
παραµόρφωση και παρουσιάζει την µορφή του (Σχήµατος 7) . 

Ενώ αν χρησιµοποιήσουµε πολύ περισσότερα (πάνω 
από 10) , τότε οµαλοποιείται αισθητότατα και παίρνει 
την µορφή του (Σχήµατος 8) .  

Γενικά πρέπει να ξέρουµε ότι είναι προτιµότερο 
να έχουµε πολλά , µικρού µήκους radials , 
παρά λίγα και µεγάλα . 

Αν µελετήσουµε την καµπύλη του (Σχήµατος 6) , θα 
παρατηρήσουµε ότι 12 radials µήκους λ/10 , δίνουν 
πολύ περισσότερο gain στην κεραία απ’ ότι δίνουν 4 
radials µήκους λ/2 .   

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να πούµε , ειδικά σε όσους δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο και που θέλουν η 
κεραία τους να λειτουργεί πάνω από τους 14 Mc/s , ότι αντί να κατασκευάσουν µια κάθετη κεραία λ/4 , που να 
τοποθετείται µαζί µε τα radials πάνω στο έδαφος , είναι προτιµότερο να την ανυψώσουν µερικά µέτρα πάνω από 
αυτό , οπότε και θα χρειαστούν ελαχιστότατα radials (όχι πάνω από τέσσερα για κάθε µπάντα λειτουργίας) , και 
θα έχουν λιγότερους επηρεασµούς από κοντινά αντικείµενα . 

G R O U N D   P L A N E   A N T E N N A 
Ένας όρος που ακούγεται πολύ συχνά από τους ραδιοερασιτέχνες που χρησιµοποιούν κάποιου είδους κάθετη 
κεραία , είναι και η λέξη αντίβαρο . 

Όταν λέµε αντίβαρο (counterpoise) εννοούµε ένα σύρµα ή ένα σύνολο συρµάτων που µπορεί να 
βρίσκονται κοντά στο έδαφος , αλλά είναι µονωµένα από αυτό και χρησιµεύουν σαν τεχνητή γη . 

Ένα είδος αντίβαρου είναι και το σύστηµα ground plane (Προσοχή , δεν είναι κεραία) . 
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Το σύστηµα αυτό αποτελείται από radials , τα οποία είναι τοποθετηµένα στην βάση µιας κάθετης κεραίας και που 
όλα µαζί , δηλαδή κεραία και radials , είναι τοποθετηµένα αρκετά µέτρα πάνω από το έδαφος . 

Μια κάθετη κεραία που είναι εφοδιασµένη µε ένα τέτοιο σύστηµα ονοµάζεται Ground Plane Antenna  
(Σχήµα 9) .  Τέτοιου είδους κεραίες χρησιµοποιούµε συνήθως σε 
συχνότητες πάνω από τους 7 Mc/s και αυτό γιατί σε χαµηλότερες 
συχνότητες το ύψος της κεραίας γίνεται κατασκευαστικά απαγορευτικό 
για τους περισσότερους ραδιοερασιτέχνες .   Η κατασκευή µιας ground 
plane είναι αρκετά εύκολη . Το κάθετο τµήµα  κατασκευάζεται  από 
σωλήνα αλουµινίου ο οποίος έχει µήκος λ/4 , τα δε radials , που είναι 
τέσσερα για κάθε µπάντα , κατασκευάζονται από χάλκινο µονοπολικό 
πολύκλωνο καλώδιο διαµέτρου 1,5mm έως 2mm και το καθένα από 
αυτά έχει µήκος λ/4 , τοποθετούνται δε ακτινωτά και αντιδιαµετρικά το 
ένα µε το άλλο .  Η σύνθετη αντίσταση που παρουσιάζει στο σηµείο 
τροφοδοσίας της εξαρτάται ,  εκτός των άλλων , και από το ύψος στο 
οποίο θα τοποθετηθεί το κάθετο στοιχείο της κεραίας .  Αν λοιπόν αυτό 
τοποθετηθεί σε ύψος 0,2 λ , τότε θα παρουσιάζει αντίσταση γύρω στα 
21 Ωµ , εφόσον τα radials είναι τοποθετηµένα οριζόντια . 

Όταν όµως τα χαµηλώσουµε κάτω από τον ορίζοντα , τότε η σύνθετη 
αντίστασή της αρχίζει να αυξάνει και όταν η γωνία που σχηµατίζεται από τα radials και τον ορίζοντα πάρει µια τιµή 
γύρω στις 45 µοίρες , τότε η σύνθετη αντίσταση γίνεται περίπου 50 Ωµ , οπότε η κεραία µας µπορεί να 
τροφοδοτηθεί κατευθείαν µε ένα καλώδιο coaxial της ίδιας σύνθετης αντίστασης . 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΙΑΣ GROUND PLANE  ΓΙΑ ΤΑ 20 µέτρα 
Μια τέτοια κατασκευή είναι αρκετά εύκολη και πολύ αποδοτική . Κατ’ αρχήν υπολογίζουµε το µήκος σε µέτρα του 
κάθετου στοιχείου και των radials από τον τύπο: λ/4=142,5/2f , όπου f είναι η συχνότητα σε Mc/s . 

Αν λοιπόν θέλουµε η κεραία µας να συντονίζει π.χ. στους 14,200 Mc/s , θα έχουµε: λ/4=142,5/2 Χ 14,200 
=142,5/28,4 = 5,02 µέτρα . 

Εποµένως θα χρειαστούµε ή έναν σωλήνα αλουµινίου µήκους 5,02 µέτρων ή ένα σύστηµα σωλήνων αλουµινίου 
που ο ένας να µπαίνει µέσα στον άλλον , έτσι ώστε όλοι µαζί να δηµιουργούν το παραπάνω µήκος . 

Αυτός λοιπόν ο σωλήνας θα αποτελεί και το κάθετο τµήµα της κεραίας , θα στερεωθεί σε µονωτήρες και θα 
τοποθετηθεί πάνω σε ένα ξύλινο καδρόνι . Αν θέλει κάποιος µπορεί 
και να προµηθευτεί όλο αυτό το σύστηµα , µαζί µε την βάση του , 
έτοιµο από το εµπόριο .  Για τα τέσσερα radials θα χρησιµοποιήσουµε 
καλώδιο χάλκινο µονοπολικό πολύκλωνο διαµέτρου 1,5mm έως 2mm 
µε επένδυση PVC (ηλεκτρολογικό καλώδιο) , που το καθένα τους θα 
έχει επίσης µήκος 5.02 µέτρα και στο ένα άκρο τους θα τοποθετηθεί 
οπωσδήποτε µονωτήρας . Το άλλο άκρο τους θα στερεωθεί κάτω από 
το κάθετο στοιχείο και πάνω σε µια ειδική βάση από αλουµίνιο 
σχήµατος Γ . Όλα δε τα radials , θα πρέπει να σχηµατίζουν µια γωνία 
περίπου 45 µοιρών ως προς τον ορίζοντα , γιατί έτσι η κεραία µας θα 
µπορεί να τροφοδοτηθεί µε οµοαξονικό καλώδιο 50 Ωµ , είτε 
κατευθείαν , είτε µέσω ενός coaxial τσόκ (5-9report , τεύχος 59) , για 
να αποφευχθούν τα TVI και RFI .  Καλόν είναι η κεραία µας να µη 
τοποθετηθεί σε ύψος λιγότερο από 4 µέτρα .  Έτσι λοιπόν η όλη 
κατασκευή θα πρέπει να είναι όπως στο (Σχήµα 10) . 

Για τον συντονισµό : Αφού τοποθετήσουµε την κεραία µας , 
µετρούµε τα στάσιµα και εάν µας ικανοποιούν τότε η κεραία είναι 
έτοιµη για εκποµπή . Αν όµως χρειάζεται να τα µειώσουµε , τότε ή 
µεταβάλουµε το µήκος του κάθετου στοιχείου ή το µήκος των radi-
als .  Πάντως µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και την εξής απλή και 
πρακτική µέθοδο . Βάλτε έναν φίλο σας να λειτουργεί τον ποµποδέκτη σε χαµηλή ισχύ , έχοντας πατηµένο το 
κλειδί του CW , ενώ συγχρόνως να παρατηρεί τα στάσιµα . Εσείς πλησιάστε ένα radial και πιάστε το µε το χέρι (Μη 
φοβάστε δεν θα σας τινάξει γιατί το καλώδιο του radial είναι µονωµένο) . Τότε , εάν ανέβουν τα στάσιµα , 
σηµαίνει ότι το radial θέλει κόντεµα , ενώ αν κατέβουν τότε το radial θέλει µάκρεµα .  ∆εν είναι απλή µέθοδος;  

Περισσότερα όµως για τις κάθετες κεραίες στο επόµενο τεύχος του 5-9report . Μέχρι τότε , Πολλά DX  
και Πολλά 73 . 

Ντίνος – SV1GK 



Γράφει ο γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης  SV2ASP/Athos 

 
Είµαι και πάλι µαζί σας  από τη στήλη αυτή του περιοδικού των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 

5-9 Report και σας στέλνω τις ευχές και τους χαιρετισµούς µου από το Μετόχι της Μονής 

µας «Παναγία η Θεοσκέπαστος» στο Σοχό Θεσσαλονίκης όπου εργάζοµαι µαζί µε άλλους 

πατέρες. Οι πολλές µου υποχρεώσεις στο µετόχι και κυρίως η αποκατάσταση της παροχής του νερού καθώς και η 

ολοκλήρωση του παρεκκλησίου της Αγίας Θέκλας που θα χρησιµεύσει κυρίως ως βαπτιστήριο δεν µου επέτρεψαν 

να γράψω αυτή τη φορά ένα δικό µου άρθρο.  

Στην καρδιά του καλοκαιριού η εκκλησία µας έχει τοποθετήσει την εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου η «το 

καλοκαιρινό Πάσχα», όπως συνηθίζει να λέγει ο εκκλησιαστικός κόσµος και ολόκληρος ο Ελληνικός λαός  σέβεται 

και την τιµά . Φυσικά έχει πλέον θεσπιστεί οι περισσότεροι αυτό το µήνα να 

κάνουν διακοπές, είτε στης πανέµορφες παραλίες µας, είτε στα καταπράσινα 

βουνά, τα οποία κάποιοι κακόβουλοι προσπαθούν αυτό τον καιρό να τα 

κατακαύσουν. Είναι λυπηρό ολόκληρη η Ελλάδα κάθε καλοκαίρι να είναι 

στις φλόγες! Πολλά είναι τα προσκυνήµατα που το ∆εκαπενταύγουστο 

πανηγυρίζουν  και πολλοί είναι αυτοί που µε ευλάβεια προστρέχουν  σαυτά 

για να παρακαλέσουν και ευχαριστήσουν την Παναγία µας που 

πλουσιοπάροχα χαρίζει σε όλους  µας  την χάρη της.  Σε συνέχεια του 

προηγούµενου άρθρου µου για τους νεοµάρτυρες παραθέτω ένα άρθρο των 

αδελφών της Μονής µου, γραµµένο για το Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε 

το 2006, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, προς τιµήν του Αγίου Μακαρίου 

Νοταρά ο οποίος βοήθησε πολλούς που είχαν αρνηθεί την πίστη τους να 

µετανοήσουν και να ακολουθήσουν το δρόµο του µαρτυρίου. 

Το κείµενο είναι έργο ενός δασκάλου της πατριαρχικής Σχολής, του Σεργίου Μακραίου, και περιγράφει το 

µαρτύριο εξήντα και πλέον Χριστιανών που έλαβε χώρα µετά τα 

ατυχή επαναστατικά κινήµατα των υπόδουλων  Ελλήνων και 

ειδικότερα µετά την ολοσχερή καταστροφή του µικρού στόλου του 

Λάµπρου Κατσώνη στην Άνδρο, τον Απρίλιο του 1790. Το παραθέτω 

σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση:  

«…Καί τον επόµενο µήνα ( Οκτώβριος 1790) γυρνώντας ο 

βασιλικός στόλος από το Αιγαίο πέλαγος, για να επισκευασθεί 

και να ξεχειµωνιάσει στον Αρσανά της Πόλης, έφερε µαζί του 

πάνω από εξήντα αιχµαλώτους, άνδρες Χριστιανούς. Από 

αυτούς άλλοι παράνοµα αρπάχθηκαν από πλοία εµπορικά και άλλοι, αθώοι εντελώς συνελήφθησαν από 

τα νησιά ως εχθροί  τάχα και πολέµιοι της βασιλείας. Θέλησαν λοιπόν  οι Τούρκοι µε θύµατα αυτούς να 

τελέσουν θρίαµβο  και επινίκια ποµπή. Ήταν αυτά τεχνάσµατα και εφευρέσεις του αρχηγού του στόλου 

της  Αλγερινής µοίρας, που τα µυαλά του φούσκωσαν και πήραν αέρα, εξαιτίας του αξιώµατος που του 

δόθηκε.  
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Επειδή λοιπόν τριάντα ολόκληρα πλοία του βασιλικού στόλου κατατροπώθηκαν και κυνηγήθηκαν από 
ένα και µόνο Ελληνικό, και µάλιστα πολύ µικρό, τους ερχόταν ντροπή να φανερώσουν την ήττα τους. 
Από την άλλη µεριά η ευγνωµοσύνη για την ανέλπιστη σωτηρία τους επέβαλλε να προσφέρουν θυσία. 
Γι’ αυτό και παρουσιάζουν µε κατάλληλο τρόπο τη φυγή και τη σωτηρία τους από την καταστροφή σαν 
θριαµβευτική νίκη, θεωρώντας ανοησία να προσπαθούν µε 
άλλους τρόπους να κρύψουν την καταισχύνη τους. Η θυσία 
όµως τόσων αθώων ανθρώπων, για να πετύχουν αυτό το 
σκοπό τους, ήταν αδικία µεγάλη και έσχατη παραφροσύνη. 
Ήλθαν λοιπόν φέρνοντας µαζί τους σαν πολεµικά λάφυρα 
µερικές ψαρόβαρκες, δύο πλοία εµπορικά, κάποιο 
ταχυδρόµο και κάποιον άλλον, που για άλλη δουλειά είχε 
σταλεί στον εχθρό τους Λάµπρο Κατσώνη, από τον οποίο 
νικήθηκαν, αλλά δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς, και µε 
ξεδιαντροπιά ζήτησαν να κάνουν θριαµβευτική ποµπή, 
φέρνοντας µαζί τους σαν τρόπαια πολέµου και τους 
άσχετους και αθώους, αλλά πραγµατικά γενναίους τούτους 
άνδρες. Και από αυτούς άλλους τους έπνιξαν στις είκοσι επτά 
Οκτωβρίου, αφού τους κρέµασαν από τα κατάρτια πάνω στα 
Αλγερινά πλοία µαζί µε Ρωσική σηµαία, για να φανερώνεται 
το δήθεν έγκληµα της προδοσίας. Τους υπόλοιπους τους 
έσφαξαν µε δηµόσια διαπόµπευση στις πύλες και τα σοκάκια 
αυτής της Πόλης (της Κων\πολης), εκεί που κατοικούν 
Χριστιανοί, για να εκδικηθούν τάχατες εµάς που πήραµε 
µέρος στον πόλεµο στο πλευρό των Ρώσων εναντίον τους. 
Περιερχόµενοι και σταµατώντας µπροστά σε κάθε πύλη ή 
στενόδροµο, τον πρώτο στη σειρά τον κατέσφαζαν, για να 
προξενήσουν φόβο στους υπόλοιπους που έβλεπαν τη 
σφαγή, προσπαθώντας µε κάθε τρόπο οι παράνοµοι να τους 
µετακινήσουν από την ευσέβεια, και συµβούλευαν καθέναν, 
που ερχόταν η σειρά του να σφαγεί, να αρνηθεί την πίστη 
του, δίνοντας υποσχέσεις για ζωή, πλούτη, τιµές και όσα 
αυτοί θεωρούν πολύτιµα. Αλλά ας έχει δόξα Χριστός ο Θεός, 
ο βασιλιάς και δηµιουργός των αιώνων, που σε κάθε γενιά 
αναδεικνύεται νικητής!  Γιατί κανέναν δεν µετακίνησαν 
απ΄την ευσέβεια, αλλά όλοι χαρούµενοι και λαµπροί, µε 
βέβαιη ελπίδα για τα καλύτερα, αφού για χάρη του Χριστού 
και της αληθινής πίστεως τελειώθηκαν, µε γενναιότητα 
υπέφεραν τα βάσανα και ως µάρτυρες δοξάστηκαν οι καλότυχοι. Ντρόπιασαν τους δαίµονες, 
εξευτέλισαν τους  εχθρούς του σταυρού, ανύψωσαν τη δύναµη των Χριστιανών, έκαναν να λάµψουν τα 
πρόσωπα από ευφροσύνη και χαρά και  µε το δικό τους αίµα, που ζεστό χυνόταν καταγής, πυράκτωσαν 
τις καρδιές των πιστών για χάρη των αγώνων της πίστεως. Σφάχτηκαν ανάµεσά µας για καταισχύνη και 
εκφοβισµό, αλλά µε την περίσσια χάρη της πίστεως µας έκαναν περίλαµπρους. Νέοι, γέροι, παιδιά, 
γυναίκες τρυφερές µε θάρρος στέκονταν ολόγυρα και από τα παράθυρα κοίταζαν και µε προσευχές 
συγκοπίαζαν  µαζί για την τελείωσή τους και από  το παράδειγµά τους έπαιρναν δύναµη να 
καταφρονούν και αυτοί το θάνατο.  

Γιατί ακόµη αντηχεί στα αυτιά τους η φωνή του γενναίου αλείπτη των µαρτύρων:  

 «Ύπνος για µας ,αδέλφια, είναι ο θάνατος. Κανείς ας µη δειλιάσει, κανείς ας µη φοβηθεί. 

Πεθαίνουµε για να ζήσουµε. Κοιµόµαστε για να ξυπνήσουµε. Για χάρη του Χριστού 

πεθαίνουµε. Ο Χριστός είναι για µας η ζωή και η ανάσταση. Χαρά, χαρά, χαρά σε µας!». 

 Μ’ αυτά τα λόγια στήριζε και έδινε σ’ όλους θάρρος προς το µαρτύριο εκείνος ο καλότυχος, γεµάτος 
ολόκληρος από χαρά, λαµπροπρόσωπος, ατρόµητος και άφοβος για όλα, αφού γέµισε από θεία 
έµπνευση. Και καθώς ερχόταν τελευταίος στη σειρά, τελευταίος τελείωσε τον καλό δρόµο καταµεσής 
στην αγορά µε ξίφος. Σφάχτηκε µετά από τους άλλους, πήρε µαζί ολόκληρο χορό µαρτύρων και 
ανέβηκε τρέχοντας προς το Χριστό.  
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Τα ιερά τους λείψανα έµειναν κατάχαµα τρεις µέρες απείραχτα. Μετά µαζεύτηκαν από τους ευσεβείς 

και κηδεύτηκαν και έγινε σε µάς αντί για καταισχύνη δόξα, ενώ στους ασεβείς ντροπή και 

καταφρόνηση, επειδή τους έκραξαν τα έθνη. Κάποιες µάλιστα θεόσταλτες τιµωρίες χτύπησαν µερικούς 

από αυτούς». 

Ποιοι άραγε ήταν αυτοί που τόσο πρόθυµα 

θυσίασαν την πρόσκαιρη ζωή τους για χάρη 

της αιώνιας ανταµοιβής και απολαύσεως; 

Μάρτυρες Κυρίου. Άγνωστοι Νεοµάρτυρες. 

Ανώνυµοι. Γνωστοί όµως στον αγωνοθέτη 

και  

∆ικαιοκρίτη Κύριο. Τα ονόµατά τους έχουν 

καταγραφεί στο Βιβλίο της ζωής και στις 

∆έλτους των Αγίων της Εκκλησίας µας. 

Συνέχεια µιας ατέλειωτης σειράς µαρτύρων 

που αγωνίστηκαν, αγωνίζονται και θα 

αγωνιστούν. 

«Μάρτυρες καλλίνικοι και καρτερόψυχοι, οι 

καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες , 

πρεσβεύσατε υπέρ ηµών».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Θεός να ευλογεί ! 

Γέρων Απολλώ  ∆οχειαρίτης  

SV2ASP/A 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ... 

SV2FPU 

Ιωαννίδης Ι.  Αξκος Π.Ν 

 
 
 
 

SY8WT παραλειπόµενα και…  το morse απέθανε!!! 

Ζήτω το…morse!!! 
Με τις µνήµες ακόµη ζεστές από την τελευταία ραδιοαποστολή του WHITE TOWER DX TEAM στην 
Σκύρο, ήρθε η στιγµή για το µηνιαίο µας ραντεβού, και για τα λεγόµενα συµπεράσµατα και 
παραλειπόµενα που βγήκαν από αυτήν… 

∆εν είναι και λίγο να γυρνάς µετά από δέκα ηµέρες µακριά από το σπίτι σου και να λες : ‘θέλω κι 
άλλο’…’τόσο λίγο ήταν’…  Όλοι ανεξαιρέτως οι συµµετέχοντες στην αποστολή SY8WT αυτό είπαν, 
και φυσικά θέλουν να το επαναλάβουν…λίαν συντόµως! 

Κατ’ αρχάς, H παρέα, και το ακόµη πιο πολύ δέσιµο οκτώ ( plus SV2GNQ Γεωργία – SV1ENG Αντώνη) 
ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα, η εκτέλεση εργασιών από κοινού, τα καλαµπούρια (µερικά αρκετά…
σκληρά) µε γέλια µέχρι δακρύων, η καθηµερινή βραδινή ‘κατεδάφιση’ µε τις συζητήσεις µετά να 
δίνουν και να παίρνουν, υπό το φως της σελήνης, και τέλος το… µοίρασµα της νύχτας σε βάρδιες 
ανάλογα µε την εκάστοτε διάδοση… Και µετά, γιατί όχι και τα νούµερα, οι επαφές, οι ραδιοχώρες, οι 
ζώνες κοκ. 

Οι στατιστικές, µέσα στο απόλυτο bottom του 23ου ηλιακού κύκλου (έτσι έγραφα και πέρυσι για την 
ραδιοαποστολή στην Σαµοθράκη J48WT µε s.f.72-73 µη προβλέποντας το s.f.65 της αποστολής στην 
Σκύρο), ήρθαν να επιβεβαιώσουν την προσπάθεια όλου του team ότι :‘αν δεν βρέξεις …, δεν βγάζεις 
ψάρια’, και τι ψάρια :4J Azerbaijan σε δύο µπάντες, 5B Cyprus σε τέσσερεις µπάντες (και 6m), 5Ν Ni-
geria σε µία µπάντα, 7X Algeria σε δύο µπάντες (και 6m), 8P Barbados δύο επαφές, 9H Malta σε 
τέσσερεις µπάντες (και 6m), 9Κ Kuwait σε τρεις µπάντες, 9Y Trinidad & Tobago σε δύο µπάντες, BV 
Taiwan σε µία µπάντα, BY China πέντε επαφές, CE Chile σε δύο µπάντες, CN Morocco σε τρεις 
µπάντες,  D4 Cape Verde isl. σε δύο µπάντες, ΕΑ8 Canary isl σε…οκτώ µπάντες (και 6m), EA9 Ceuta 
&Melilla σε έξι µπάντες, FM Martinique σε δύο µπάντες, FS St.Martin isl σε δύο µπάντες, HK Colombia 
σε τρεις µπάντες (και στα 6m), HL S.Korea σε τρεις µπάντες, HP Panama σε τρεις µπάντες, HR Hondu-
ras σε τρεις µπάντες, HZ S.Arabia σε τέσσερεις µπάντες, JA Japan σε τέσσερεις µπάντες, K U.S.A. σε…
επτά µπάντες – 218 επαφές µε West Coast Zone 3 (και στα 6m), KH0 Mariana isl. σε µία µπάντα, KH6 
Hawaii σε µια µπάντα, KL7 Alaska επτά επαφές, KP2 Am. Virgin isl. σε µία µπάντα, KP4 Puerto Rico σε 
τέσσερεις µπάντες, LU Argentina σε τέσσερεις µπάντες, PY Brasil σε τέσσερεις µπάντες, RA0 Central & 
Eastern Siberia σε πέντε µπάντες, SV (εννοείται και οι λοιπές…ραδιοχώρες της, SV5 και SV9) Ελλάδα 
το µεγαλύτερο και καλύτερο…ψάρι απ’ όλα µε…εννέα µπάντες (ένα ακόµη εύγε σε όλους ανεξαιρέτως 
τους ελληνικούς σταθµούς που µας ‘δούλεψαν’), T7 S.Marino σε τρεις µπάντες, TA Turkey σε έξι 
µπάντες (και στα 6m), TF Iceland σε τρεις µπάντες, TI Costa Rica σε τρεις µπάντες, VE Canada σε έξι 
µπάντες – 24 επαφές µε C.West Coast Zone 3-4 και µία VY0 Zone 1(και στα 6m), VK και VK7 Australia 
σε µία µπάντα, VU India σε µία µπάντα, ΧΕ Mexico σε δύο µπάντες, YI Irak (που βρέθηκε αυτός?) σε 
µία µπάντα, YV Venezuela σε τέσσερεις µπάντες, ZA Albania σε δύο µπάντες, ZB Gibraltar σε µία 
µπάντα, ZL N.Zealand σε µία µπάντα (τρία modes : CW, SSB, RTTY), ZP Paraguay σε µία µπάντα… 
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Ακολουθούν τα Qsos που άγγιξαν τις 17.000, αριθµός υπερδιπλάσιος από την περσινή αποστολή, τα DXCC, 127, 
19 επιπλέον από πέρυσι, το WAZ, 37, λείπουν τρεις από την Αφρική, το WAS κοµπλέ, δουλεµένες παρακαλώ και 
οι…πενήντα µία (!) πολιτείες µε περισσότερα από εξακόσια counties.  Το team τώρα βρισκόταν ή βρίσκεται σε 
διακοπές ενώ σχεδιάζεται η συµµετοχή του και σε άλλα ραδιοερασιτεχνικά events µέχρι το τέλος του έτους. 

Όπως λέει και ο τίτλος: το morse απέθανε…ζήτω το morse! 

3.468 επαφές CW (µε αποκλειστική χρήση ‘κλειδιού’) σε επτά ηµέρες εκποµπών από ένα χειριστή (ο 
SV1ENG βοήθησε τα µέγιστα στο χειριστήριο κατά την διήµερη συµµετοχή του στην αποστολή), δεν 
είναι και λίγα... Και ξαφνικά προέκυψε…έρωτας και τι έρωτας: σφοδρός! 

Πηγαίνοντας τον χρόνο λίγο πίσω (άνοιξη του 2006), βρίσκουµε τον γράφοντα να παραδίδει µαθήµατα 
επικοινωνιών  και µια οµάδα από υποψηφίους ραδιοερασιτέχνες να προσπαθούν, ο καθένας από το 
δικό του µετερίζι, να κατανοήσουν, να µάθουν, και να βελτιώσουν την ταχύτητα των morse… ∆ύο από 
αυτήν την οµάδα, αφού αρίστευσαν στις εξετάσεις CW, προσχώρησαν στο WHITE TOWER και το 
ενίσχυσαν δεόντως. Οι SV2HRT Παύλος και SV2HSV ∆ηµήτρης. Ο Παύλος 2HRT άµεσα έδειξε τις 
προθέσεις του, αγορά µηχανηµάτων, κεραιών, µα και ένα ιαµβικό κλειδί…γλουπ?! 

-Τι θα το κάνεις το ‘κλειδί’ ρε Παύλο, ακόµη νωρίς δεν είναι..?    

 -Όχι, ξέρω εγώ, θα δεις… 

Οι επαφές αυτού του ραδιοερασιτέχνη κυριολεκτικά µε έχουν αφήσει 
άφωνο και σίγουρα αφήνουν…στήλη άλατος όποιον δεν τον πιστεύει, 
διηγούµενος τις…περιπέτειες του, κυνηγώντας τα DX!  Αφιερώνοντας 
ώρες ατελείωτες προσπαθεί να περάσει πάνω από τα pileups και να 
βάλει στο τσουβάλι το new one!     Όχι µόνο στην φωνή ή στο RTTY ή 
στο BPSK αλλά και στο CW… 

∆ειλά-δειλά στην αρχή, µε τις συνεχείς παροτρύνσεις του Παπαφούνη 
µέσα σε εννέα (9) µήνες που είναι στον αέρα µε…συµµάχους µία 
ιταλική κάθετη (7µπαντη) και ένα…µονόπολο έχει φτάσει τα 200 plus DXCC ενώ ‘κελαηδάει’ µε το 
κλειδί του στις 25 µε 30 wpm (125-150 γράµµατα)και φυσικά όλες τις άλλες στατιστικές εκτός 
προβλέψεων διάδοσης…!∆εν συµφωνείτε ότι είναι κάτι εκπληκτικό για ένα ρ/ε µε τόσο µικρή 
εµπειρία? 

Παράδειγµα για όλους τους νέους ραδιοερασιτέχνες και 
για το πώς µε µικρό κόστος και µε µόνο σύµµαχο την 
αγάπη για τον ραδιοερασιτεχνισµό µπορείς να πετύχεις 
πολλά…! 

Θα τον συναντήσετε στα βραχέα και στα 6m να δίνει 
ρεσιτάλ και µετά ως τζέντλεµαν να πληροφορήσει το 
οικείο cluster για τον dx σταθµό     ποιος, πότε, που ! 

Ήδη µου έχει δώσει υπόσχεση ότι πλέον δεν θα είµαι 
µόνος µου στις αποστολές του TOWER και ότι θα 
µοιραστούµε τις βάρδιες της…φαινοµενικής µοναξιάς 
του chaos morse pileup! 

Μ΄αυτά και µε άλλα αγαπητοί µου συνάδερφοι το ραντεβού 
µας και για αυτόν τον µήνα έλαβε τέλος. 

Απολαύστε τις φωτογραφίες που στέλνω στον Βασίλη, βάλτε 
όλοι εσείς που ζείτε για το dx, τους εαυτούς σας, στην θέση 
που βρισκόµουν µε την αγαπηµένη µου οµάδα WHITE 
TOWER DX TEAM στην Σκύρο, για δέκα ηµέρες, και δίναµε το 
Sierra Victor στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, χαλαρώστε 
ένεκα ηµερών καλοκαιρινών διακοπών, χαρείτε µοναδικά 
ηλιοβασιλέµατα σε όλη την επικράτεια µαζί µε τα αγαπηµένα 
σας πρόσωπα και αφήστε µακριά τις όποιες διαφορές και 
στεναχώριες. Ο χειµώνας απέχει πολύ… 

 

ΚΑΛΟ…υπόλοιπο…ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!!! 

Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣΟ ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ  
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Η ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ‘‘AEGEAN VHF CONTEST 2007’’  

        

        Το  Σαββατοκύριακο 7 και 8 Ιουλίου 2007  
στη θέση «Ελατάκος»  µε υψόµετρο  1.453 µ.  
και  Grid Locator  KM09uf , δίπλα στο ορειβατικό 
καταφύγιο του  ∆ήµου Νεβρόπολης,  µε θέα την 
πανέµορφη λίµνη του Νικολάου Πλαστήρα, 
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το ετήσιο   AE-
GEAN V.H.F  CONTEST    µε τη συµµετοχή των  
ραδιοερασιτεχνών  της   ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗΣ  
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ.   

         Μετά από τις απαραίτητες προετοιµασίες και 
ενέργειες, που εντάθηκαν την τελευταία εβδοµάδα, 
το πρωί του Σαββάτου, τα µέλη της αποστολής, µε 
τρία οχήµατα, προσέγγισαν  στο σηµείο της 
εκδήλωσης  και µε συντονισµένες κινήσεις  
διαµόρφωσαν µία ολοκληρωµένη κατασκήνωση για την οµάδα του SY4A (το ειδικό διακριτικό που παραχώρησε το 
αρµόδιο τµήµα αδειών του Υπ.Μ.Ε. , µετά από αντίστοιχο αίτηµά µας). Εγκαταστάθηκαν συνολικά  δύο κεραίες 
εκποµπής, µία Cushcraft 13B2 σε οριζόντια πόλωση πάνω σε ένα ρότορα 650 της Yaesu και µία Diamond X510 σε 
κάθετη πόλωση για FM mode, δύο µηχανήµατα εκποµπής, ένα Kenwood TS-2000 και ένα Icom 706 MKIIG µε τον 
απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό (όλα τα παραπάνω αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου µας) και 
δηµιουργήθηκε έτσι στην κυριολεξία ένα υπαίθριο σηµείο εκποµπής. Ως πηγές ενέργειας χρησιµοποιήθηκαν ένα 
ηλιακό πάνελ 85W, ένας συσσωρευτής 260Ah και δύο βενζινογεννήτριες ισχύος, απολύτως απαραίτητες για την 
τροφοδοσία των µηχανηµάτων και του φωτισµού κατά τη διάρκεια της νύκτας στο χώρο της κατασκήνωσης. Τον 
εξοπλισµό ολοκλήρωναν οι  φορητοί Η/Υ µε το λογισµικό για το VHF Contest, ο κινητός Αναµεταδότης Εκτάκτων 
Αναγκών του Συλλόγου µε τις  µονάδες GPS συνδεδεµένος µε το δίκτυο APRS και αρκετά ακόµη βοηθητικά 
συστήµατα.  

          Οι επαφές στα 2 µέτρα ξεκίνησαν το µεσηµέρι του Σαββάτου µε το ειδικό διακριτικό SY4A και 
συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα µέχρι το απόγευµα της  Κυριακής  µε µικρά µόνο διαλείµµατα για ξεκούραση και 
φαγητό. Κατά τη διάρκεια του διήµερου διαγωνισµού, µέλη του συλλόγου µας µε φίλους τους αλλά και αρκετοί 
επισκέπτες, ανέβηκαν στην θέση της εκδήλωσης για να δουν από κοντά και να απολαύσουν το µαγευτικό και 
ήρεµο τοπίο και παράλληλα να γνωρίσουν την ξεχωριστή αυτή ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα. Οι  
ανταποκρίσεις ήταν πολλές και ενδιαφέρουσες µε σταθµούς από όλες σχεδόν τις περιοχές της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, την Βουλγαρία, την Ρουµανία, την Τουρκία και την Σερβία.  Μικρή η συµµετοχή 
από τα νησιά του Αιγαίου, πρωτοπόρες όπως πάντα η Κρήτη, η Σάµος, η Λέσβος και µόνη η Λευκάδα από τα Ιόνια 
νησιά.  Απόντες οι ∆ωδεκανήσιοι, κουρασµένοι όπως ακούσαµε από άλλες ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες, 
φτωχή γενικά η συµµετοχή από το Λεκανοπέδιο και την SV1  περιοχή (οι περισσότεροι µάλλον προτίµησαν τις 
παραλίες λόγω της ζέστης). Αρκετοί οι νεότεροι σταθµοί που ανταποκρίθηκαν για πρώτη φορά στο AEGEAN VHF 
Contest, όχι όµως τόσοι σε αναλογία όσα τα νέα διακριτικά που αποκτώνται σε κάθε εξεταστική περίοδο.  

           Οι ελληνικοί σταθµοί που ανέβηκαν στις κορυφές και έδωσαν για µία ακόµη φορά βροντερά το παρόν 
καλώντας  CQ  στο AEGEAN VHF CONTEST  και καταγράφηκαν στο ηµερολόγιο του SY4A (η σειρά αναφοράς είναι 
τυχαία) ήταν οι εξής: ο SV3GKE/8  ο Μιχάλης από την κορυφή της Λευκάδας , ο Γιάννης µε το ειδικό διακριτικό 

SX1AK από τον Άγιο Κωνσταντίνο,  το J42LEK από τη Λέσχη 
Ελλήνων Καταδροµέων,  το J42EOD από την οµάδα των 
ραδιοερασιτεχνών της Ε.Ο.∆.,  ο SV8DBW ο Χρήστος, που 
πάντα δίνει το παρόν, από το Πλωµάρι της Λέσβου,   ο 
SV2CNE ο Γιώργος από την Ολυµπιακή Ακτή της Κατερίνης,  ο 
SV9GPV ο Γιώργος από το Ρέθυµνο (το είχε βάλει σκοπό να 
πάρει πάλι πρωτιά),   ο SV9CVY ο Μιχάλης επίσης από το 
Ρέθυµνο της Κρήτης,  ο SV4CDB ο Σπύρος από τις 
Αγριόλευκες του Πηλίου (σε ένα από τα σηµεία που γλίτωσαν 
από την καταστροφικό πέρασµα της πυρκαγιάς),  ο SV2DCD ο 
Λεωνίδας από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα που σάρωνε όποιον 
σταθµό εξέπεµπε από το Βορρά,  ο SV1CDN ο ∆ιονύσης από 
τον Κιθαιρώνα ,  ο SV7DHO ο Κώστας από το Παγγαίο όρος 
της ∆ράµας,  ο SV3CYM ο Γιάννης από την Πάτρα,    ο 
SV1CNY/qrp ο Αδάµος από τον Κιθαιρώνα και από τη Σάµο η 
οµάδα του SX8A µε επικεφαλής τον Βασίλη  SV8CYV.  
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Πολύτιµες συµβουλές και πόντους µας έδωσαν οι παρακάτω σταθµοί:  ο SV2JL ο Φώτης από τη Θεσσαλονίκη, ο  
SV1BTR ο ∆ηµήτρης από το EME/QTH ,  ο  SV4KB ο αειθαλής ∆ηµοσθένης από τα Φάρσαλα που αγωνιούσε και 
για την QSL κάρτα,   ο SV2KD ο  Γιώργος από τη Βέροια και ο  SV2ASP/A  ο Γέρων Απολλώ από την Ιερά Μονή 
∆οχειαρίου  του Αγίου Όρους. Στον αέρα περιστασιακά παρόντες και αρκετοί ακόµη ελληνικοί σταθµοί που 
γνώριζαν για την εκδήλωση και ανταποκρίθηκαν  δίνοντας πολύτιµους πόντους σε πολλούς από τους 
διαγωνιζόµενους.           

            Για την ιστορία, το AEGEAN VHF 
CONTEST,  ο διαγωνισµός που µε την 
ευθύνη µελών του AEGEAN DX GROUP, 
έχει γίνει θεσµός και µεγάλο event  για 
τη χώρα µας, πραγµατοποιείται κάθε χρόνο 
το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, 
έχει  48ωρη διάρκεια και αφορά στην 
ενεργοποίηση των ραδιοερασιτεχνικών 
σταθµών ασυρµάτου σε ατοµικό ή συλλογικό 
επίπεδο και την µεταξύ τους επικοινωνία  
στην ζώνη των V.H.F. (2 και 6 µέτρα) µε 
σκοπό την επίτευξη πολλών επαφών και την 
κάλυψη µακρινών αποστάσεων για την 
µεγαλύτερη κατά το δυνατό βαθµολογία 
(σκορ) ανά κατηγορία του διαγωνισµού. Στην 
φετινή οµάδα του SY4A από την Ραδιολέσχη 
Καρδίτσας συµµετείχαν και βοήθησαν 
συνολικά οι εξής συνάδελφοι 
ραδιοερασιτέχνες:  ο SV4GEO ∆ηµήτρης,  ο 
SW4GEG  Παναγιώτης, ο SV4GEC Ανδρέας,  
ο SW4IMO Μάκης,  ο SW4IMT ∆ηµήτρης,  
ο SV4IMA  Σπύρος,  ο SV4GDE ∆ηµήτρης,  ο SW4JEH Θανάσης,   ο SV4IMB Αποστόλης και η ΧYL  Θώµη. 
Συντονιστής  της αποστολής ήταν ο SV4DDK  ∆ηµήτρης.   Οι καθιερωµένες QSL κάρτες, αφού τυπωθούν, θα 
σταλούν αµέσως  και απευθείας (direct) σε όλους τους σταθµούς που ανταποκρίθηκαν στο ειδικό διακριτικό µας. 
Περιµένουνε και τις δικές σας  QSL κάρτες στην διεύθυνσή µας (Ταχυδροµική θυρίδα  Τ.Θ. 87  43100 Καρδίτσα)  
ή από κοντά στην επόµενη µας συνάντηση στο HAMFEST της Λάρισας στις 9 Σεπτεµβρίου 2007  όπου και θα 
είµαστε έτοιµοι για µια ακόµη φορά να σας υποδεχτούµε στο περίπτερό µας.  

            Με χαρά επίσης θα ακούσουµε και θα καταγράψουµε ελληνικές συµµετοχές στο καθιερωµένο ετήσιο 
FIELD DAY 2007  το Σαββατοκύριακο στις 1 και 2 Σεπτεµβρίου, στο οποίο θα λάβουµε µέρος συλλογικά µε το 
ειδικό διακριτικό  SY4FD, σε συνθήκες εκστρατείας, από  σηµείο της οροσειράς των Αγράφων µε  θέα από ψηλά 
το µαγευτικό τοπίο της λίµνης του Ν. Πλαστήρα.        

            Στο σηµείο αυτό θα ήταν παράληψη να µην αναφερθούµε στις προσπάθειες που κατέβαλαν οι τοπικοί 
φορείς,  ο ∆ασάρχης Καρδίτσας κ. Καραµαγκιόλας  και ο ∆ήµαρχος της Νεβρόπολης κ. Παπαντώνης  για την κατά 

το δυνατό βελτίωση 
της βατότητας και την 
αποµάκρυνση των 
εµποδίων από τον 
δασικό δρόµο που 
οδηγεί στο καταφύγιο 
και στο χώρο της 
εκδήλωσης. Τους 
ευχαριστούµε θερµά 
καθώς επίσης και  τους 
διοργανωτές του 
θεσµού και βέβαια τα 
µέλη της Ραδιολέσχης 
Καρδίτσας (την οµάδα 
του SY4A) που 
συνέβαλαν τα µέγιστα 
στην επιτυχή 
διεξαγωγή του 
διαγωνισµού.      
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AEGEAN VHF CONTEST 7AEGEAN VHF CONTEST 7--8/7/20078/7/2007  
Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. Νιγρίτας Σερρών 

SX7W 
 

Γράφει ο Παναγιώτης Καλαθάς SV7CUD 

 

Η τρέλα δεν πάει στα βουνά......η TARG όµως και οι φίλοι της 
ανέβηκαν µε δύο ΝΕΑ και πανίσχυρα TOYOTA HILUX(120 και 
170 ίππων) χορηγία της ΤΟΥΟΤΑ ΟΥΣΤΡΙΑΣ 
Α.Ε.www.toyotaoustrias.gr ( που επιµελήθηκε ο κ. Αδαµίδης 
Βασίλειος SV7LNK)φορτωµένα  µε µεγάλη προίκα  η οποία 
περιελάµβανε: 

Για τα 2m: 2 collinear µία κατευθυνόµενη FLEXA YAGI και µία 
κάθετη RINGO. 

Στα 6m είχαµε µια κατευθυνόµενη 4 στοιχείων και µια κάθετη 
Diamond V-2000. 

Oι ποµποδέκτες ήταν ένα ICOM IC-910 και ένα YAESU FT-897 
χορηγία του SW2HOO Ουρούλη Κοσµά  (www.rfdyne.gr). 

Όσο για το ντύσιµο της οµάδας και τα βιολογικά προιόντα 
κατεδάφισης(µια που ο υπογράφων είναι φωτοµοντέλο..hi hi) αυτά 
ήταν του Μπάµπη SW2HTE (www.synco.gr),  ο έτερος Μπάµπης 
SVOLE αν και έφυγε εκτάκτως  στο Μόναχο µας άφησε µια 
γεννήτρια, ένα 10 µετρο πτυσσόµενο ιστό  και δύο κεραίες. 

Η αποστολή ξεκίνησε από την έδρα του συλλόγου στη Θεσσαλονίκη 
το Σάββατο 7/7/07 στις 7:00 το πρωί. Σε µια ώρα φτάσαµε στη 
Νιγρίτα Σερρών όπου µας περίµεναν συνάδελφοι από την περιοχή 
των Σερρών για να ανέβουµε 13km χωµατόδροµο µέχρι το 
καταφύγιο. 

Εκεί ο λόχος υποστήριξης ανέλαβε δράση για το στήσιµο του 
εξοπλισµού και οι operators άρχισαν τα µαθήµατα ορθοφωνίας για 
να βγάλουν το special call στον αέρα. 

Ξεκινήσαµε στα 2m στις 10:00 utc και κάναµε 96 
επαφές τις δύο µέρες σε FM και SSB ανάµεσα 
τους και συνάδελφοι από LZ και TA. 

Στα 6m την κορδέλα έκοψε ο SP4CUF στις 12:00 
του Σαββάτου και η 104η και τελευταία επαφή 
ήταν µε τον IT9RZR στις 18:21 της ίδιας µέρας. 

Στις 12:00 utc της Κυριακής σβήσαµε τη 
γεννήτρια, µαζέψαµε τον εξοπλισµό και 
ανανεώσαµε το ραντεβού µας για το field day. 
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Οι συµµετέχοντες ήταν οι παρακάτω: 

SV2BWR 

SV7CUD 

SV7DZG 

SV2FPA + XYL 

SV7GBF 

SW2HNA + 2 AΡMONIKEΣ  

SW2HNN 

SV2HQK + YL 

SW2HQL + YL 

SW2HSD + OM 

SW2HSK 

SW2HUK 

SV2HTR + YL 

SV2JJE + XYL 

SV2KBS 

SV7LNE + YL 

SV7LNK + SV7LOS + 2 ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ 

SW7LPL 

 

Τέλος να ευχαριστήσουµε τον πρόεδρο του Ε.Ο.Σ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ  κ. Κουτούπα Άγγελο για την φιλοξενία 5 αστέρων 
στο πανέµορφο καταφύγιο και τους χορηγούς για την πολύτιµη προσφορά τους για τη συµµετοχή µας στο con-
test.  
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Αναστήθηκε ο νεκρός!  

 
Ένας 87-χρονος άντρας, στην Ταϊβάν, βρισκόταν στο νοσοκοµείο και το µόνο 
πράγµα που τον κρατούσε στη ζωή σύµφωνα µε τους γιατρούς ήταν η µηχανική 
υποστήριξη. 

 Οι συγγενείς του τότε αποφάσισαν να τον πάρουν σπίτι του για να πεθάνει 
ήσυχα και αφού του αφαίρεσαν την µηχανική υποστήριξη τον έντυσαν και τον 
µετέφεραν στον βουδιστικό ναό για την κηδεία του.  

Τον πήγαν λοιπόν στο ναό και εκεί που προσεύχονταν και θρηνούσαν πάνω από 
το σώµα του «νεκρού» ξαφνικά αυτός έβηξε και ξύπνησε!  

Σοκαρισµένοι οι συγγενείς έσπευσαν να µεταφέρουν στο νοσοκοµείο τον 
ηλικιωµένο αφήνοντας έκπληκτους τους γιατρούς µε την ανέλπιστη ανάρρωση 
του!    Πάντως έχουν ωραίους γιατρούς εκεί πέρα!  

 

Το 2060 το τέλος του κόσµου!  

 
Το 2060 θα έρθει το τέλος του κόσµου, σύµφωνα µε προβλέψεις του Ισαάκ Νεύτων! 

 Σε µία επιστολή του, που χρονολογείται από το 1704 και εκτίθεται µαζί µε άλλα χειρόγραφά του στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο της 
Βηρυτού, ο Νεύτων, ο οποίος εκτός από τη φυσική και την αστρονοµία διέπρεψε κι ως θεολόγος κι 'αλχηµιστής', ασχολείται µε 
µία σειρά περίπλοκων υπολογισµών, µε βάση ένα εδάφιο από τη Βίβλο, παρµένο από το Βιβλίο του ∆ανιήλ. 

 Σύµφωνα µε τους αλγόριθµούς του, θα πρέπει να κυλήσουν 1260 χρόνια από την επανίδρυση της Αγίας Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας από τον Καρλοµάγνο έως το τέλος του κόσµου.  

Τα χειρόγραφα αυτά είχαν παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό το 1969 στα πλαίσια µίας έκθεσης µε τίτλο "Τα µυστικά του 
Ισαάκ Νεύτωνος".  

Η εθνική βιβλιοθήκη του Εβραϊκού Πανεπιστηµίου έχει στη διάθεσή της αρκετά χειρόγραφα του µεγάλου σοφού (που έζησε από 
το 1642 έως το 1727 και είναι παγκοσµίως γνωστός για τις µελέτες του πάνω στο βαρητικό σύστηµα της Γης, τους παγκόσµιους 
νόµους του Σύµπαντος, και τις µελέτες του για τον διαφορικό λογισµό) χάρις στο κληροδότηµα ενός πλούσιου συλλέκτη.  

 

Τα απέλυσαν λόγω συµπεριφοράς!  

 
Ο Mok και ο Lai, δυο αδέσποτα πλην εκπαιδευµένα σκυλιά της αστυνοµίας στην Ταϊλάνδη, έχασαν την δουλειά τους επειδή 
ουρούσαν... πάνω σε βαλίτσες και παρενοχλούσαν σεξουαλικά τις γυναίκες!  

Τα δύο σκυλιά µάλιστα έχουν κερδίσει και βραβεία για την εύρεση ναρκωτικών ουσιών σε αεροδρόµια. 

 Όµως κάποιοι επιβάτες στο αεροδρόµιο διαµαρτυρήθηκαν για τις αντικοινωνικές συµπεριφορές των δυο αστυνοµικών σκύλων. 

 Ο πρώην εκπαιδευτής των σκύλων στο αεροδρόµιο Chiang Rai της Ταϊλάνδης είπε: «Τους άρεσε να ουρούν πάνω στις βαλίτσες 
την ώρα που «έψαχναν» για ναρκωτικά. Επίσης είχαν µια συνήθεια να τυλίγονται πάνω σε γυναικεία πόδια. Τι να κάνεις ήταν 
δυο αδέσποτα που τα είχαµε εκπαιδεύσει και δεν είχαν και τους καλύτερους τρόπους.»  

Μετά την απόλυση τους από το αστυνοµικό σώµα τα δυο σκυλιά βρήκαν στέγη εργασίας ως φύλακες σε µια φάρµα µε γουρούνια 
και κοτόπουλα 

80-χρονος σκότωσε δηλητηριώδες φίδι!  

 
Ο Miko Vukovic 80 χρόνων από την Κροατία, πού µόλις είχε εγχειριστεί, παρατήρησε ένα δηλητηριώδες φίδι στο πάτωµα του 
νοσοκοµείου, στην εντατική µονάδα, διπλά στο κρεβάτι του. 

Aφού πάλεψε µαζί του για δέκα λεπτά κατάφερε τελικά χρησιµοποιώντας το µπαστούνι του να το σκοτώσει!  

Σύµφωνα µε το προσωπικό το φίδι εισήχθη στο νοσοκοµείο µέσω ενός τεράστιου µπουκέτου λουλουδιών, όπου και βρέθηκαν 
ίχνη από το δέρµα του. Στην συνέχεια το φίδι κατευθύνθηκε στο τµήµα εντατικής θεραπείας αναζητώντας µια νέα κρυψώνα.  

Εµείς τι να πούµε, ωραίο νοσοκοµείο! Και πάνω απ όλα ασφαλές!  

 

Αυτό θα πεί τύχη!  

Ένας 25-χρονος άντρας από την Σλοβενία έπεσε από τον δωδέκατο όροφο κτιρίου και έζησε!  

 Ο κύριος Darko Mirinovic έπεσε από ύψος 35 µέτρων και προσγειώθηκε πάνω σε ένα αυτοκίνητο smart. Μετά την πτώση 
µεταφέρθηκε εσπευσµένα στο νοσοκοµείο µε σπασµένα χέρια, πόδια και πλευρά αλλά εκτός κινδύνου! 

 Οι γιατροί στο Clinical Centre Hospital, στην πόλη Ljubljana, δεν µπορούσαν να πιστέψουν ότι ο 25-χρονος σώθηκε µετά από 
τέτοια πτώση.  

Ο κύριος Saso Jovanovic, ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που έσωσε τον νεαρό είπε: «∆εν ξέρω εάν πρέπει να είµαι χαρούµενος η 
δυστυχής αφού από την µια καταστράφηκε το αυτοκίνητο µου ενώ από την άλλη του έσωσε την ζωή.»  

Σκότης ∆ρόσος SV5CJN  

Sv5cjn@yahoo.com 
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SV8CS / PZ5YV . . . SV8CS / PZ5YV . . .   
SURINAME PARAMARIBO 
SOUTH AMERICA  
PZ5YV.4m5dx.org 
  

4m5dx group 

The Next Generation 

 
Το µέλος του Aegean DX Group αγαπητός 
Σπύρος SV8CS έλαβε πρόσκληση την οποία και 
αποδέχτηκε, από το µακρινό Σουρινάµ, στην 
Νότιο Αµερική, να συµµετάσχει στην DXpe-
dition πού θα πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο 
του 2008 στην πόλη Παραµαρίµπο µε το 
χαρακτηριστικό κλήσεως PZ5YV. 

Στο περιθώριο της DXpedition θα εκπέµψει ΕΜΕ 
σαν SV8CS/PZ5 και πιθανότατα η ενεργοποίηση 
του Σουρινάµ µέσω της σελήνης θα γίνει   για 
πρώτη φορά στη ραδιοερασιτεχνική ιστορία της 
µακρινής Νοτιοαµερικάνικης αυτής χώρας.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την διεύθυνση: 

http://pz5yv.4m5dx.org/ 
Η οµάδα αποτελείται από τους: 

CW 

YV5WW (OH0XX) OLLI 

SV8CS    SPIROS 

HK1X PEDRO 

SSB 

YV5SSB  ALEX 

YV5TX  JOSE M. 

LU8ADX DIEGO 

RTTY/BPSK 

YV5KAJ PASQUALE 

YV1FM  FRANCO 

Ο Σπύρος για πολλοστή φορά µας τιµά όλους καί αποδεικνύεται  DXer και Contester 
διεθνούς βεληνεκούς!             

                                                            Θερµά συγχαρητήρια 

                                                             de Aegean DX group  



ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑ!… 

 
Γράφει ο  

Ηλίας Αθίτσος SV8CYU 

Πυθαγόρειο Σάµου. 

 

Αρχές Ιουλίου λάβαµε 
e-mail από τον,  
PA3CGL / PA1UN JAN 
BUDDING ότι 
επρόκειτο να 
επισκεφθεί την Σάµο 
και συγκεκριµένα το 
Πυθαγόρειο. 

Επιθυµούσε δε να 
συναντηθεί µε µέλη 
της «Ένωσης 
Ραδιοερασιτεχνών 
Κεντρικού Αιγαίου» 
ΕΡΚΑ και του Aegean 
DX Group για να 
συζητήσει 

ραδιοερασιτεχνικά θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

Φανταστήκαµε ότι επρόκειτο για άλλη µια από τις συνηθισµένες καλοκαιρινές 
επισκέψεις συναδέλφων από το εξωτερικό και ότι θα ζητούσε την βοήθειά 
µας για να εκπέµψει από την Σάµο.  

Όµως το επισυναπτόµενο βιογραφικά του Ολλανδού συναδέλφου, µας 
προξένησε µεγάλη έκπληξη.  

∆εν επρόκειτο για ένα απλό συνάδελφο µά για έναν εκπρόσωπο του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών!... Και φυσικά η ιδιαίτερη αναφορά 

πού έκανε σ’ αυτή του την ιδιότητα σήµαινε ότι δεν µας 
επισκέπτονταν σαν απλός ραδιοερασιτέχνης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

 

1. 
   

ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   

ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 

sv8cyr@mycosmos.gr 

Βασ. Τζανέλης 

Tzanellis@internet.gr 

Αθ.Μπαξεβάνης 
Baxev@ath.forthnet.gr 

 

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

σχετική άδεια.  Επιβάλετε η 
διάδοση των ιδεών. 

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

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

Σάµος   Αύγουστος Σάµος   Αύγουστος 20072007  
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Ποιο συγκεκριµένα λοιπόν ο συνάδελφος κύριος, Jan Budding.  Εργάζεται στο Υπουργείο Εθνικής 
Αµύνης της Ολλανδίας και στην ∆ιεύθυνση Πολεµικής Αεροπορίας. 

Είναι µέλος της επιτροπής του NV VN, (του Voor de Verenigde Naties Nederlands Vereniging). ∆ηλαδή 
της  Ολλανδικής αντιπροσωπείας στά Ηνωµένα Έθνη.  Είναι επίσης µέλος του WFUNA, δηλαδή τής 
Παγκόσµιας Οµοσπονδίας των Ενώσεων των Ηνωµένων Εθνών. 

Υποστηρίζει επίσης µε την διαρκή συµµετοχή του την επιτροπή  RUNIC  του ΟΗΕ.  

Πρόκειται για το « Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωµένων Εθνών» 

για τη ∆υτική Ευρώπη µε έδρα στις Βρυξέλλες.  Αυτό τό κέντρο σκοπό έχει την συλλογή 
πληροφοριών για τά κράτη µέλλη του ΟΗΕ,  (Regional United Nations Information Center 
for Western Europe ) 

Λόγω αυτών των ιδιοτήτων του επισκέπτεται συχνά τη Νέα Υόρκη και την έδρα του ΟΗΕ συµετέχοντας 
στην τακτική  Ολλανδική αποστολή  πού εκπροσωπεί την χώρα του στα Ηνωµένα Έθνη.  

Είναι ένας από τους χειρηστές του ραδιοερασιτεχνικού σταθµού στην βάση των Ηνωµένων Εθνών (UN-
headquartes) πού εκπέµπει µε το χαρακτηριστικό κλήσεως 4U1UN. Στο παρελθόν το χαρακτηριστικό  
του ήταν, PA3CGL.  Όµως λόγω των παρά πάνω ιδιοτήτων του του έχει παραχωρηθεί το ξεχωρηστό 
χαρακτηριστικό κλήσεως PA1UN. 

Τον αγαπητό Jan µαζί µε την σύζυγο του Anneriet τον συνάντησε ο Βασίλης SV8CYV σε ξενοδοχείο της 
πόλης µας. Μετά τήν πρώτη γνωριµία τον συνόδεψε στις εγκαταστάσεις της ΕΡΚΑ όπου τον 
υποδέχτηκα µαζί µε τήν  σύζυγό µου Ελευθερία. 

Από τις προηγούµενες µέρες είχαµε συγκεντρώσει αρκετό όγκο πληροφοριακού υλικού για τον 
ραδιοερασιτεχνισµό στην Ελλάδα, όπως επίσης και για την Σάµο αλλά και για αρκετά άλλα νησιά του 
αρχιπελάγους του Αιγαίου. Την παρουσίαση του υλικού και την ανάπτυξη των πληροφοριών είχε 
αναλάβει ο Βασίλης SV8CYV. 

 

Από δεξιά προς αριστερά: 

Ηλίας SV8CYU, κυρία Anneriet Budding, Jan PA1UN, SV8CYV Βασίλης. 
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Στην δροσερή αυλή του συλλόγου µας κάναµε στον εκλεκτό επισκέπτη µας µια εµπεριστατωµένη αναφορά, 
πληροφόρηση για τον Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισµό, από ιδρύσεώς του έως τις µέρες µας. Αναφερθήκαµε στα 
γενετήσια προβλήµατά του αλλά και στις νέες δυναµικές προοπτικές πού διαγράφονται µέσα από τις 
δραστηριότητες των περιφερειακών ραδιοερασιτεχνικών ενώσεων και συλλόγων. 

Επίσης του έγινε µια παρουσίαση του Greek Islands On The Air GIOTA award programme και φυσικά του  
5-9 Report/Ραδιοεπαφή.  

Ο Jan έµεινε έκπληκτος από τις 
εγκαταστάσεις του συλλόγου αλλά και από 
τον ενθουσιασµό των µελών του. Από µένα 
του έγινε µια πλήρη παρουσίαση του 
Εθελοντικού κινήµατος ∆ασοπροστασίας, 
Πυρασφάλειας και Πυρόσβεσης πού έχει 
αναπτυχθεί στην Σάµο βάσει των Γερµανικών 
προτύπων και πού κατά γενική οµολογία είναι 
το δυναµικότερο Εθελοντικό κίνηµα 
πανελλαδικά.  Ο Jan ενθουσιάστηκε µιάς και 
εκείνος ήταν σε νεαρή ηλικία εθελοντής στην 
δασο πυροπροστασία  των περιοχών γύρο 
από την πόλη του. 

Μιλήσαµε για την αρχαία ιστορία της Σάµου. 
Για τον Αρίσταρχο, τον Επίκουρο, τον Θαλή, 
τον Πολυκράτη και φυσικά για τον µεγάλο 
µας Φιλόσοφο Πυθαγόρα.  Την φιλοσοφία 
του και την συνέχιση των ιδεών του µέχρι τις 
µέρες µας από την µεγάλη παγκόσµια 
εταιρεία των κατασκευαστών… 

«…Περπατάµε εδώ πάνω στα βήµατα του 
µεγάλου φιλόσοφου, στον χώρο γύρο µας 
πλανιέται παλλόµενο το πνεύµα του…» 

Μιλήσαµε για την νεότερη ιστορία του τόπου 
µας καί στη συνέχεια ανέλαβε ο Βασίλης 
SV8CYV και τον πήγε µε µαλακό τρόπο στα… 
ποιο βαθιά.      Ξεκινώντας την συζήτηση από τους … Κύπριους συναδέλφους πέρασε την καταγγελία  για τους 
τουρκοκυπριακούς πειρατικούς «ραδιοερασιτεχνικούς» σταθµούς πού συχνά ακούγονται στις µπάντες τον 
τελευταίο καιρό.  Συνέχυσε µε την επέτειο του Αττίλα και τά συρµατοπλέγµατα της Λευκωσίας για να περάσει στις 
γκρίζες ζώνες των τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος της Ελληνικής Εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. 

Στη συνέχεια του µίλησε για τις χαµένες πατρίδες δείχνοντας τά φώτα του τούρκικου χωριού Τσεσµέ στις απέναντι 
του Πυθαγορείου ακτές της Ιωνίας, λέγοντας: 

«Αυτή η µικρή πόλη απέναντι, πού ανήκει στην Τουρκία, λέγεται Τσεσµέ και έτσι ονοµάστηκε από τους 
Τσεσµελήδες κατοίκους της Έλληνες από τά πολύ παλιά χρόνια. Σήµερα βέβαια δέν υπάρχει εκεί ούτε 
ένας από τους χιλιάδες παλιούς κατοίκους του. Όµως το επίθετο της γυναίκας µου συνέχισε ο Βασίλης 
είναι … Τσεσµελή, όπως και αρκετών άλλων οικογενειών πού ζούν στα Ελληνικά νησιά. 

Ήµασταν εκεί από τά πανάρχαια χρόνια και το µαρτυρούν τά µάρµαρα της Εφέσου της Αλικαρνασσού 
των ∆ιδύµων. Το µαρτυρούν όλα τά µάρµαρα της Αιολίας και της Ιωνίας.  

Τώρα όµως είµαστε εδώ. ∆εν ξεχνάµε τις ρίζες µας και την πατρίδα µας απ’ τήν οποία µας έδιωξαν. Το 
µόνο όµως πού επιθυµούµε είναι ειρήνη και σεβασµός για να προοδεύσει η ευρύτερη περιοχή… Έτσι 
θα µπορέσουµε να επιστρέψουµε ειρηνικά χωρίς να διεκδικούµε τίποτε. Έτσι ίσως κάποια µέρα, εάν 
µας επιτραπεί, µπορέσουµε  αγοράσουµε τά σπίτια και τά χωράφια των προγόνων µας…» 

 

Στη συνέχεια το κλίµα ελάφρυνε µε την γευσηγνωσία Σαµιώτικων κρασιών πού προσφέραµε στον καλεσµένο µας, 
ο οποίος δήλωσε ότι στίς πέντε ώρες πού πέρασε µαζί µας έµαθε τόσα πράγµατα για τά οποία για να µάθει θα 
χρειάζονταν να διαβάζει βδοµάδες.  

«Φεύγω γοητευµένος από την φιλοξενία σας», δήλωσε. «Ελπίζω η γνωριµία αυτή να εξελιχθεί σε µία φιλία 
διαρκείας και ελπίζω είπε επίσης να επιστρέψω σύντοµα για να µάθω και άλλα από σας».  

 73 από την Σάµο          Ηλίας Αθίτσος  SV8CYU                     

Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου    

PA1UN Jan,   SV8CYV Βασίλης 
Και πρώτη παρουσίαση του…   Greek Islands On The Air 

GIOTA στό µέλος των Ηνωµένων Εθνών! 
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Ο Μανώλης SV8FMV αποφάσισε να αποχωριστεί άλλο ένα από τά… 
διπλά κλασικά κοµµάτια της συλλογής του. 

Έτσι πουλά ένα από τά αγαπηµένα του KENWOOD TS 830, µαζύ µε το 
VFO , τό εξωτερικό µεγάφωνό του SP, και το µικρόφωνό του SHURE. 

Όλα φυσικά όπως πάντα σε ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση. 

Επίσης ένα δώρο έκπληξη περιµένει τον µελλοντικό αγοραστή τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί του στο 
6974939846. 

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

Report" και δώστε τους. 


