Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου
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∆ιαβάστε σε αυτή
την έκδοση:
BEACONS…
DIGITAL AWARDS...
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ...
ANTENNA SWITCH...
E.
Ρ.Θ.Ε. ...
E.Ρ.Θ.Ε.
Ρήγας ...
SX5AI άκυρον ...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

«5--9» εκδίδεται µηνιαία
Το «5
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.gr)
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 αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.

http://groups.yahoo.com/group/softrock40/
Η πολλά υποσχόµενη τεχνολογία Software Defined Radios είναι εδώ.
Ένα απλό RF interface, σύνδεση στην USB θύρα του υπολογιστή σας και στην κάρτα ήχου που
αναλαµβάνει τα υπόλοιπα. Ισχύς (από τον...µπαµπά του Tony Parks KB9YIG) 1 Watt.
∆ιατίθετε σε κιτ στην καταπληκτική τιµή των 30$ Αµερικής δηλάδή περίπου 20 Ευρώ !!
Όχι δεν είναι διαφήµιση είναι κοµµάτι Ραδιοερασιτεχνικής ιστορίας που αλλάζει τα δεδοµένα
στους Ραδιοερασιτεχνικούς ποµποδέκτες και τις επιδόσεις τους.
Σε κάποιο από τα επόµενα τεύχη θα παρουσιάσουµε το µικροσκοπικό θαυµατάκι που
Report.
παραγγείλαµε από τον Tony είδικά για το 5-9 Report
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Mεγάλη απήχηση φαίνεται πως είχε το τελευταίο DXνέα. Έτσι δέχτηκα πολλά email γύρω από το κυρίως θέµα του
άρθρου και την αναφορά µου στο contest cheating, στο κλέψιµο δηλαδή κατά τη συµµετοχή µας στα contest. Η
στήλη ξέρει αρκετά, µαζεύει κι άλλα και κάποια στιγµή θα επανέλθει µε… ονόµατα, αν δε συµµαζευτούµε…
Γενικότερα το λέω κι όχι µόνο για τα contest. Γιατί αν πιάσουµε το DX, θα µπερδευτούµε µε το τι γίνεται… Ένα να
ξέρετε πάντως: ότι και τώρα που σας άρεσαν αυτά που έγραψα αλλά κι όταν δε σας αρέσουν… µιλάω και γράφω
πάντα από καρδιάς κι έχοντας καλές προθέσεις…
H είδηση των ηµερών έρχεται πάντως από τα παιδιά… λίγο παρακάτω από εδώ… Η expedition στο Αγαθονήσι και
το SX5AI . Ίσως ο Βασίλης να έχει περισσότερα παρακάτω… δεν ξέρω. Ένα έχω να πω πάντως (και το λέω µε
παράπονο)… Η πρώτη κάρτα που πήρα από την περιοχή 5, ήταν το SW5AI, πάλι δηλ. ανάλογη προσπάθεια του
Βορείου Αιγαίου. Οι φίλοι µας από την περιοχή 5 είναι µάλλον ασυνεπείς QSLers στην πλειοψηφία τους. Αν δεν
υπήρχαν οι ξένοι, θα είχα σε πολλές µπάντες ακονφερµάριστα τα ∆ωδεκάνησα. Το ξέρω ότι κάποιοι θα
στενοχωρηθούν και θα διαµαρτυρηθούν, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγµατικότητα. Βέβαια και για την Κρήτη
τα πράγµατα, αν δεν ήταν ο SV9CVY, που κάνει qso και στέλνει κάρτες αδιάκοπα, πάλι το ίδιο θα έλεγα… Έτσι
λοιπόν συνΈλληνες και ξένοι αν θέλετε όχι µόνο qso αλλά και κάρτα από το 5άρι… σπεύσατε…
Bέβαια ήδη ανακοινώθηκε κι άλλη Ελληνική expedition στο 5άρι για το τέλος Ιουλίου από τον ακούραστο, όπως
φαίνεται, Κλεάνθη SV1JG και την παρέα του… (SV1RC Σπύρος, SV1RP Γιώργος, SV1EEX Νικηφόρος, SV1GRM
Θεόδωρος, SV1HER Σωτήρης και SV1JCZ ∆ανιήλ). Τα παιδιά θα ενεργοποιήσουν την βραχονησίδα Στρογγυλή
(IOTA: EU-001, GREEK IOTA: DKS 001) µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση του φάρου του νησιού. Ο φάρος
ονοµάζεται Υψηλή: WLOTA: L-0237, ARLHS: GRE-053. Ρε παιδιά, για ψάξτε το και πιο κεντρικά λίγο, µη γίνει και
κάνα θερµό επεισόδιο µε τόσες βραχονησίδες που πάτε… Θυµίζω ότι πέρσι πήγαν στην Αστακίδα και φέτος ακόµη
ανατολικότερα… στη Γαρίδα ή όπως αλλιώς τη λένε (Στρογγυλή)… άντε και του χρόνου στα Ίµια.. (αλήθεια είναι 5
περιοχή τα Ίµια ή 8; Και τι GIOTA έχουν Βασίλη;). Πλάκα πλάκα πάντως σας ζηλεύω και πολύ θα ήθελα να είµαι
µαζί και µε τις δυο οµάδες… Τα pileup, η συντροφικότητα και η εµπειρία µένουν αξέχαστες… γι’ αυτό και ο
Κλεάνθης τα ‘χει πάρει µε τη σειρά…
Πάντως µη νοµίζετε ότι µόνο οι Έλληνες συνδυάζουν το τερπνόν µετά του ωφελίµου εκδράµοντας στα Ελληνικά
νησιά και όχι µόνο… Οι ξένοι έχουν µεγάλη προτίµηση στα µέρη µας. Μια χρονιά είχα καταγράψει τις πολλές ξένες
expedition στην Ελλάδα και είχε προκαλέσει έκπληξη το πλήθος στους. Φέτος αρχίζουν νωρίτερα του
αναµενόµενου, αφού τέλος Μαρτίου οι LZ1JZ, LZ1CL, G4EDG Και G4ELZ. Θα έρθουν στη Σαµοθράκη και θα
εκπέµψουν από κει, µάλλον µε το διακριτικό SY8JZ, ενώ ήδη ένας Γερµανός εκπέµπει αυτές τις µέρες από την
Κρήτη… κι έπεται συνέχεια…
Το YK9SV µας επιφύλασσε έκπληξη, αφού µετά το άρθρο στο
sv-νέα, ακολούθησε άρθρο στο QST της ARRL, στη στήλη του
W3UR, γραµµένο από τον SV1IW. Μπράβο για άλλη µια φορά,
για τη δηµοσιότητα αυτή τη φορά, που δόθηκε και άξιζε βέβαια
στην Ελληνική προσπάθεια… Και επιτέλους το άρθρο µου
φάνηκε στα αγγλικά πιο γαργαλιστικό απ’ ότι το Ελληνικό. Για
την Ελλάδα ρε γαµώτο…. Το κακό βέβαια είναι ότι κι αυτή η
Ελληνική προσπάθεια θα πληγεί προφανώς οικονοµικά από την
απόφαση της ΕΕΡ που ζητάει 25 ευρώ +3 ευρώ/κιλό+9ευρώ/
κιλό κλπ κλπ που έλεγε στο προηγούµενο τεύχος κι ο
Παπαφούνης SV2FPU. Πάντως, µιας και το ανέφερα, το ίδιο
ισχύει και για τους συλλόγους (δυστυχώς). Θυµίζω ότι παλιότερα οι σύλλογοι δεν πλήρωναν. Επίσης θυµίζω ότι
παλιότερα είχα προτείνει λύση για το µπυρό, στην οποία είχα τονίσει ότι δε γίνεται ξαφνικά η ΕΕΡ να ζητάει
αδελφοποίηση (affiliation) µε τους συλλόγους της επαρχίας, ενώ πριν να τους αρµέγει, για παράδειγµα, για το
µπυρό… Σηµείωνα µάλιστα ότι η αδελφοποίηση έρχεται µέσα από µια προϋπάρχουσα φιλική σχέση που οδηγεί
εκεί, κλπ. κλπ. Ψιλά γράµµατα θα µου πείτε.
Επίσης θέλω πάλι να πω, ότι όπως έγραφε κι ο Γιάννης στο προηγούµενο τεύχος, για µας τους επαρχιώτες
προκύπτουν και διαδικαστικά προβλήµατα, όπως πώς θα ζυγίσω τις κάρτες που θα στείλω ή πώς θα στείλω τα
λεφτά γι’ αυτές που θα µου στείλουν, κλπ. Πρόσφατα µου επιστράφηκε κάρτα για το SZ6P µε manager το Βασίλη
SV1BJW. Μιας κι είµαι καλός φίλος µε το Βασίλη, σε δεδοµένο τηλέφωνο τον ρώτησα σχετικά και µου είπε ότι
πληρώνει για τις κάρτες και τις παίρνει. Άρα τότε να υποθέσω πως άργησε να πάει και θεώρησαν καλό να τη
στείλουν πίσω… Πλάκα έχει πάντως. ∆ηλ. αν οι κάρτες που θα πάρεις είναι 900 γραµµάρια θα πληρώσεις 2,70
ευρώ, ενώ αν είναι 910 γραµµάρια χρειάζονται και λεπτά… µισό να βγάλω το κοµπιουτεράκι…..τρακ τρουκ τρακ….
2,73 λεπτά… Χα χα χα!! Αυτός που σκέφτηκε το συγκεκριµένο σύστηµα µάλλον είναι ∆ηµόσιος Υπάλληλος και
µάλιστα παλιός… ποτισµένος…. Μόνο αυτοί αρέσκονται στη γραφειοκρατία που σπάει κόκαλα.. Χάθηκε ο κόσµος,
αφού επιµένουν σ’ αυτό το λάθος, να βάλουν µια συνδροµή στο κάθε διακριτικό. Να το κάνω πιο λιανά.. Ο sv1dpi
πληρώνει (αν δεν είναι τακτικό µέλος) 40 ευρώ το χρόνο για τις κάρτες του. Ας πούµε ότι παίρνει ένα special
SY9K. Να δίνει άλλα 30 ευρώ το χρόνο και να παίρνει κι αυτές, ανεξαρτήτως κιλών. Παίρνει κι ένα SY5K. Να δίνει
20 ακόµη και να παίρνει κι αυτές και ούτω καθεξής…
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Για την περίπτωση ας πούµε του J42WT, θα πρέπει τα παιδιά να πληρώνουν όλα τα χρόνια για κάθε διαφορετικό
διακριτικό που θα παίρνουν για κάθε καλοκαιρινή dxpedition, 25άρια; Επειδή, όπως είπε κι ο Κόκκαλης στους
παίκτες του Ολυµπιακού, θα τσαντιστώ άµα πω κι άλλα και για τελευταία φορά: Μην αντιµετωπίζετε το µπυρό έτσι
όπως το αντιµετωπίζετε. Ήδη έχει αρχίσει να ξεπερνιέται. Το LotW µεγαλώνει και θριαµβεύει. Θα έρθουν χρόνια
που θα παρακαλάµε να είναι άνθρωποι γραµµένοι στο µπυρό. Το vp6dx, έβαλε να µπορείς να ζητάς τις κάρτες σου
online και να πληρώνεις µέσω paypal. Οι καιροί αλλάζουν…. Μην κολλάτε και µένετε πίσω. Και τέλος φίλε Γιάννη,
δεν είναι κακό… only direct και παράλληλα LotW. Μπυρό… του χρόνου…
Σαν µια από τις καλύτερες DXpedition όλων των εποχών
καταγράφεται στη µνήµη µας, το VP6DX. Πραγµατικά έδωσαν
ρέστα. ∆εν υπήρξε άνθρωπος που να ήθελε να τους κάνει και δεν
τους έκανε. Κυριολεκτικά έβαλαν νέα στάνταρ για το πώς πρέπει
να γίνεται µια προσπάθεια. Σ’ αυτή συµµετείχε, ως γνωστόν, κι
ένας Έλληνας, ο SV1JG. Παραφράζοντας τη γνωστή διαφήµιση,
λοιπόν, φαίνεται ότι «η καλή dxpediton θέλει τον… Έλληνά της…»,
έστω κι αν κυρίως στο VP6DX συµµετείχαν Γερµανοί… Η σύγκριση
για το TX5C που είναι σε εξέλιξη τώρα που γράφονται αυτές οι
γραµµές, είναι άδικη. Σίγουρα πρόκειται για µια πολύ καλή
προσπάθεια επίσης, που όµως έχει την ατυχία να έρχεται ακριβώς
µετά το Ducie… Η σύγκριση είναι µοιραία… και γι’ αυτό τα όποια
παράπονα. Παρεπιπτόντως τελικά υπήρξαν qso από την περιοχή 5
µε το Ducie και µάλιστα και στα 160µ από τον SV5FRD καθώς και
από τον SV5DKL, αφήνοντας την περιοχή 4 στο µηδέν, αφού κι ο
SV6CZQ εκπροσώπησε το εξάρι. Για τους έχοντες απορία µέχρι και
το µηδέν εκπροσωπήθηκε µε τον SV0XAW και συνολικά 100
σταθµοί. Στο παιχνίδι που δεν αφήνει τους µικρούς να κάνουν ένα
Qso πρώτευσε ο SV1ACK µε 17 qso συνολικά.
Έχετε πάντως υπόψιν σας τον εξής σύντοµο οδηγό για το πώς να δουλέψετε µια dxpedition: 1) Μαθαίνουµε πότε
θα γίνει και φροντίζουµε να ρυθµίσουµε τις δουλειές µας ώστε να έχουµε χρόνο να ασχοληθούµε αλλά το
κυριότερο τα µηχανήµατά µας και οι κεραίες µας να είναι διαθέσιµα και να δουλεύουν, τον καιρό που θα πρέπει.
Το 425dx news είναι ένα πολύ καλό εβδοµαδιαίο bulletin που όλοι πρέπει να είναι γραµµένοι, για να
ενηµερώνονται. (http://www.425dxn.org/) 2) Πριν τη dxpedition, µελετάµε το propagation και ποιες είναι οι
βέλτιστες ώρες για τη µπάντα που τη χρειαζόµαστε ή ποια είναι η καλύτερη µπάντα και ώρα να την κάνουµε, αν
είναι ένα new one. 3) Ανάλογα µε το χρόνο µας
διαθέτουµε αυτόν που απαιτείται για να τη
δουλέψουµε
χωρίς
άγχος
και
χωρίς
να
παραλείψουµε άλλες υποχρεώσεις προς την
οικογένεια, δουλειά, κλπ.
Το νούµερο 2, η µελέτη δηλαδή της διάδοσης είναι
αυτό που οι περισσότεροι παραλείπουν. Έτσι για
παράδειγµα ενώ το Ducie ήταν γελοίο, ακόµη και
χωρίς κεραία, να το κάνει κάποιος στα 40µ το πρωί
γύρω στις 7, οι περισσότεροι προσπαθούσαν στα
20µ που σαφώς ήταν πιο δύσκολο. Τα ίδια τώρα µε
το Clipperton. Το site τους λέει ότι η καλύτερη ώρα
για τη ζώνη 20 (µε κέντρο το Ισραήλ) είναι στις
3utc στα 40µ. ∆ηλ. 5 ώρα δικιά µας συν 10 λεπτά
ως µισή ώρα ανάλογα µε το αν είµαστε στη Ρόδο ή
στο Αγρίνιο. Πραγµατικά σηκώθηκα στις 5 το πρωί
και γύρω στις 5:15 τους άκουσα και τους πήρα στα
40µ cw (ήταν και ssb αλλά µε ενδιέφεραν στο cw)
µε τη δεύτερη φορά που φώναξα. Ακούγονταν και
στις 7 και στις 8 ώρα Ελλάδας, αλλά τότε τα πράγµατα ήταν πιο δύσκολα, αφού η διάδοση ευνοούσε πλέον
άλλους πιο µετά από µας στο χάρτη… Υπάρχουν δυο προγραµµατάκια για να κάνετε τις δικές σας προβλέψεις, ένα
είναι το Hamcap από το VE3NEA (http://www.dxatlas.com/HamCap/) και ένα ακόµη το W6ELprop (http://
www.qsl.net/w6elprop/ ). Παράλληλα διαβάστε κι αυτά που γράφει ο SV1NK εδώ παρακάτω… Έτσι µεταξύ άλλων
θα ελαχιστοποιήσετε τις ώρες που χρειάζεται να είστε στον αέρα. Μη νοµίζετε ότι κάποιος που έχει κάνει πολλές
φορές το Clipperton είναι όλες τις ώρες εκεί.. Θα µπορούσε να ήταν µόνο τις κατάλληλες και πιστέψτε µε… αυτές
είναι κάποια µισάωρα…
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Το χειρότερο βέβαια είναι ότι όταν κάθονται τη λάθος ώρα και περιµένουν, µην έχοντας τίποτα καλύτερο να
κάνουν, αρχίζουν και γράφουν βλακείες στο cluster, σπορ που εξασκείται ενίοτε, δυστυχώς, και από Έλληνες
συναδέλφους. Τα cluster είναι για να ενηµερωνόµαστε τι ακούει ο καθένας και σε ποια συχνότητα, κι όχι τι ∆ΕΝ
ακούει ή για το αν είναι ρουφιάνοι οι Ιταλοί, κλπ. Κύριε µου… συγκρατηθείτε… ή καλύτερα (που είναι και της
µόδας)…. «σεµνά και ταπεινά»… κι όπως έλεγε κι ο Λαζόπουλος στους Μήτσους… «Αν υποψιαστώ ότι θα χρειαστεί
να επανέλθωωω… πολύ θα γελάσουµε…»
Κάντε από τώρα τα σχέδια σας για την επόµενη µεγάλη και ενδιαφέρουσα dxpediton στο νησί Glorioso FR/G στις
αρχές Μάη (http://glorieuses2005.free.fr/index-fr.htm) Ή ακόµη και για το ευκολότερο 9X0R από τις 16 ως 27
Μαρτίου (http://www.9x0r.com/) Για όσους δεν το έχουν ανακαλύψει ως τώρα, µας το υπενθύµισε ο Αντώνης
SV1ENG. Στο διαδίκτυο υπάρχει για download ένα βιβλίο που έχει γράψει εδώ και χρόνια ο γνωστός Norman
σχετικά µε την αυγή του Ραδιοερασιτεχνισµού στην Ελλάδα, µε αναφορές στους πρώτους Έλληνες
ραδιοερασιτέχνες κλπ. Περισσότερα http://www.gutenberg.org/dirs/etext93/radio10a.txt και ίσως χρειαστεί και
το http://www.gutenberg.org/etext/66 . Πάντως το ενδιαφέρον εντοπίζεται για µας από το 5ο κεφάλαιο και µετά…
και είναι στα αγγλικά…
Έλεγα να µην το ανακοινώσω αλλά τελικά µετά από 2-3 µήνες και µηδέν
επισκέψεις υποκύπτω στον πειρασµό. Η Οτενετ µου δίνει λίγο χώρο για τη
δηµιουργία µιας ιστοσελίδας κι είπα να τον εκµεταλλευτώ. Ιστοσελίδα δεν
ήξερα να φτιάχνω κι απλά έγραψα στο word και στο excel, δυο πράγµατα
και τα ανέβασα στο διαδίκτυο. Ο χρόνος είναι περιορισµένος και η
προσπάθεια ηµιτελής. Ίσως κάποιο ενδιαφέρον εκδηλωµένο µέσα από την
αύξηση του αριθµού των επισκέψεων µου δώσει την ώθηση που χρειάζοµαι
να το τελειώσω ή να το βελτιώσω. Μεταξύ άλλων υπάρχει µια αναφορά µε
τα κατορθώµατα των Ελλήνων στο dxcc που νοµίζω ότι θα ενδιαφέρει
κάποιους. Μιλάω βέβαια για την ιστοσελίδα µου στη διεύθυνση http://
users.otenet.gr/~sv1dpi/
∆εύτερη ευλογία δε θα την αντέξω…. Τον ετήσιο χορό της (για δεύτερη
συνεχόµενη χρονιά και τέτρατη-Πέµπτη συνολικά) έκανε λοιπόν η ’Ενωση
Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής Ελλάδας (SZ1A) στο κέντρο Κοράλι του
εκλεκτού συναδέλφου SV1DHU. Ο χορός και η διασκέδαση κράτησε µέχρι
πρωίας κι εκείνη τη µέρα κανείς στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή δεν
ασχολήθηκε µε το dx. Άποψη της κατάµεστης αίθουσας στη σχετική
φωτογραφία… Με τη δυνατότητα που µου δίνεται από δω, θέλω προσωπικά
εγώ αλλά και όλα τα µέλη της ΕΡ∆Ε να ευχαριστήσουµε το ∆Σ και τον
πρόεδρο (SV1SN), την επιτροπή ∆ηµοσίων Σχέσεων (SV1CIF, SV1HKD, SW1HKH) αλλά και ειδικότερα τον Πάνο
SW1HKH για τη θέρµη που έδειξαν, για να γίνει και να πετύχει η εκδήλωση. Ο ζήλος µεταξύ άλλων στο χορό του
SW1HKH ήταν παροιµιώδης… Κι επειδή οι Κινέζοι λένε µια φωτογραφία χίλιες λέξεις, ιδού… ο Πάνος ιπτάµενος…

Αυτά κι ως την επόµενη φορά DXάρετε προσεκτικά
Κωνσταντίνος και κατά κόσµον… SV1DPI
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Επί του πιεστηρίου…..
Σήµερα έλαβα την κάρτα από τον Κλεάνθη SV1JG για το YK9SV. Πραγµατικά ωραία κάρτα.
Είναι ωραίο σε µια
κάρτα από τη Συρία
να
βλέπεις
την
Ελληνική σηµαία ν’
ανεµίζει…
Συγχαρητήρια στους
έχοντες την ιδέα. Αν
ήξερα ότι θα είναι
τόσο
ωραία,
θα
ζητούσα δύο ώστε να
βάλω τη µία στον τοίχο! Θα έλεγα, βλέποντας την κάρτα, ότι πληµµυρίζει από Ελλάδα… Από
τη µια η ψαρόβαρκα (κλασσική Αιγαιοπελαγίτικη σκηνή) κι από την άλλη η Ελληνική σηµαία…
Πάντα τέτοια…
Παραλειπόµενα…

1. Να υποθέσω πως το λογότυπο της ΕΕΡ, έχει να κάνει µε κάποια συνεισφορά στο µπυρό;
Για να µην παρεξηγηθώ, η γνώµη µου φυσικά και είναι πως η ΕΕΡ πρέπει να συνεισφέρει
στην
αποστολή,
τουλάχιστον
προσφέροντας
δωρεάν µπυρό για τις
κάρτες. Καµία σχέση
δεν έχει αυτό µε το
επίσης πιστεύω µου
ότι πρέπει να αλλάξει
η πολιτική του µπυρό
γενικότερα σ’ αυτό
το θέµα, για την οποία γράφω παραπάνω… Άλλωστε το ίδιο είχε πράξει µε την ανάλογη
Ελληνική προσπάθεια µε το S92SV.

2. Μπράβο αξίζουν και σ’ έναν ακόµη προσφέροντα… στο σύλλογο ραδιοερασιτεχνών
Πιερίας, που δε µπήκε στην Ελληνική λογική, «να βγάλουµε το µάτι του γείτονα» κι έδωσε κι
αυτός ότι µπορούσε. SZ2RCP ολέ!!
3. Ωραία η ιδέα να αναφέρεται και το Ελληνικό όνοµα του νησιού: Άραδος. Άλλωστε όλα
αυτά τα µέρη ξεχειλίζουν από Ελληνική ιστορία.

4. Σχεδιαστής της κάρτας φαίνεται να είναι ο SV8YM. Μπράβο λοιπόν και σ’ αυτόν.
5. Παρότι είναι προσωπικός φίλος, µε παραξένεψε η επιλογή του Τόνυ LZ1JZ για την
εκτύπωση της κάρτας. Λέτε, και µε δεδοµένο τη συµµετοχή στην οµάδα του προέδρου της
ΕΕΡ, SV1IW, να σηµαίνει άλλη πολιτική και στις εκδόσεις της ΕΕΡ; Να δούµε για παράδειγµα
το SV-Νέα τυπωµένο στη Βουλγαρία; Πάντως ο Τόνυ ήδη τυπώνει το Γερµανικό Dubus,
οπότε… θα µπορούσε… Να υποθέσω ότι ήταν οικονοµικότερος;
∆υστυχώς το ίδιο συµβαίνει και µε τα Ελληνικά κολοκύθια. ∆εν πωλούνται γιατί είναι
ακριβότερα από τα Ισπανικά. Τώρα πώς γίνεται αυτό; Μάλλον πρέπει να ασχοληθεί ο
Λαζόπουλος για να µας το εξηγήσει…
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Γράφει ο
Νικόλαος Γεωργιάδης
SV2HRS

EPC#1398

GRPA and POGA Award Manager
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω σχετικά µε την ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ « 23 ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ AWARDS » !!!
στο γνωστό σ’ όλους που ασχολούνται µε τα ψηφιακά modes EPC CLUB .
Τα awards αυτά σκοπός της δηµιουργίας τους είναι η προβολή της
χώρας µας και ιδιαίτερα της Μακεδονίας , στους δύσκολους καιρούς
που περνάµε µε την αδιαλλαξία και τον αλυτρωτισµό των γειτόνων
µας καθώς και η αναβάθµιση του ρόλου του Έλληνα
ραδιοερασιτέχνη ως προς τους συναδέλφους του εξωτερικού που
µέχρι τώρα αγωνιζόµασταν να συγκεντρώσουµε επαφές µαζί τους
για να αποκτήσουµε τα βραβεία των χωρών τους τα οποία είχαν
θεσπιστεί στον συγκεκριµένο χώρο εδώ και πολύ καιρό . Ήταν µια
σκέψη που την επεξεργαζόµουν αρκετό καιρό τώρα µέσα στο µυαλό
µου και τελικά πήρε σάρκα και οστά µόλις πρόσφατα µε την βοήθεια
των Jurij MMODFV (Big boss) του EPC CLUB και του Heinz DK5UR .
Όλα τα awards είναι ανέξοδο να τα αποκτήσει κάποιος και θα
µπορεί να τα εκτυπώσει σε υψηλής ανάλυσης format κάνοντας τα
ένα στολίδι για το sack στο ποιο θα αναρτηθούν και συγχρόνως
ακόµα µια διαφήµιση του Ελληνικού πολιτισµού .
Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες τα GENERAL ( 9 των αριθµό ) και
τα PERIPHERIES ( 14 των αριθµό ) . Ως θέµατα τους έχουν
επιλεγεί µνηµεία του αρχαίου , βυζαντινού Ελληνικού πολιτισµού
καθώς και προσωπικότητες που σηµάδεψαν µε την παρουσία τους
την Ελληνική ιστορία . Από ‘λα αυτά δεν θα µπορούσε να απουσιάζει
φυσικά το Άγιο
Όρος .
Μετά από αυτό θα
πρέπει να ξέρουν
όλοι οι φίλοι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες από όλους τους νοµούς
της Ελλάδος που ασχολούνται µε το BPSK mode ότι θα γίνουν
most wanted για 3,500 και πλέον µέλη του EPC CLUB WW.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα ανακοινωθούν σε λίγες
ηµέρες από την από την επίσηµη ιστοσελίδα του EPC CLUB στο
http://eu.srars.org για την διάδοση του ραδιοερασιτεχνισµού και
την προβολή της Ελλάδας µέσα από αυτόν

73 και 88
SV2HRS

EPC#1398

GRPA and POGA Award Manager
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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ… ΑΛΛΑ
Έχετε αναρωτηθεί πόσες είναι
άραγε οι οικονοµικές απολαβές των
Αµερικανών αστροναυτών;
Ένας αµερικάνος λοιπόν
αστροναύτης βασικά είναι δηµόσιος
υπάλληλος και κατά συνέπεια οι
αµοιβές του είναι ανάλογες µε
αυτές των συνηθισµένων δηµοσίων
υπαλλήλων στις ΗΠΑ µε την
αντίστοιχη θέση και εµπειρία…
(Το πράγµα αρχίζει και µού µυρίζει
ελληνικό δάχτυλο…).
Ένας πεπειραµένος αστροναύτης µε
είκοσι χρόνια προϋπηρεσία και
ανώτατη πανεπιστηµιακή
εκπαίδευση και ντοκτορά παίρνει
91.000 δολάρια τον χρόνο (60.000
Ευρώ).
Ένας νέος αστροναύτης πού έχει
τελειώσει την βασική εκπαίδευση
παίρνει 51.000 δολάρια τον χρόνο
(34.000 Ευρώ).
Ένας αστροναύτης πού θα
ολοκληρώσει µία διαστηµική αποστολή, θα πληρωθεί µε τον ίδιο τρόπο πού πληρώνεται ένας
κρατικός υπάλληλος ο οποίος ταξίδεψε εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους και έκανε
έξοδα για φαγητό, ξενοδοχείο, ταξί κ.τ.λ.
Επιστρέφοντας από το ταξίδι οι αστροναύτες συµπληρώνουν µια έντυπη φόρµα η οποία έχει
τις εξής ερωτήσεις:
-Ποιος ήταν ο προορισµός σας στον οποίο µεταβήκατε για υπηρεσιακούς λόγους;
(ο αστροναύτης συµπληρώνει)

…∆ΙΑΣΤΗΜΑ

-Τι µεταφορικό µέσο χρησιµοποιήσατε για να φτάσετε στον προορισµό σας;
(ο αστροναύτης συµπληρώνει)

…∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

-Πού διαµείνατε στον τόπο του προορισµού σας;
(ο αστροναύτης συµπληρώνει)

…ΣΤΟ ΚΟΚΠΙΤ

Έτσι κερδίζουν γύρω στα… 20 ως 30 δολάρια επιπλέον για κάθε αποστολή.
Η γραφειοκρατική αυτή διαδικασία, πού θυµίζει τρόπο λειτουργίας της πιο µίζερης ελληνικής
δηµόσιας υπηρεσίας αποτελεί αγαπηµένο αντικείµενο αστείων µεταξύ των αστροναυτών.
(πηγή, Space Trivia του Θανάση Βέµπου www.vembos.gr Πτήση & ∆ιάστηµα 1/2008 σελ. 85)
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GÖKTÜRK-1, Reconnaissance and Surveillance Satellite Program και οι… λύκοι!
Σε συνεδρίασή τους τα αρµόδια όργανα του τουρκικού υφυπουργείου Αµυντικών
Προµηθειών αποφάσισαν µε την έναρξη του νέου έτους να δοθεί πράσινο φώς στην έναρξη
του προγράµµατος της κατασκευής του τουρκικού δορυφόρου τηλεπισκόπισης, ο οποίος θα
δώσει στους γείτονες µας την αυτοδυναµία στην συλλογή µεγάλου φάσµατος (µε ότι αυτό
συνεπάγεται) πληροφοριών… Το κόστος του υπολογίζεται αρχικά στο ύψος των
200.000.000 $. Το πρόγραµµα φέρει το όνοµα «Gokturk» πού σηµαίνει «ουράνιοι τούρκοι»
και προβλέπει την αγορά του δορυφόρου την τοποθέτησή του σε τροχιά και την προµήθεια
δύο επίγειων σταθµών.
Οι Ουράνιοι Τούρκοι, GOKTURK ή
KOKTURK, θεωρούν τους εαυτούς
τους ξεχωριστό τουρκικό φύλλο πού
έλκει την καταγωγή του από τις
στέπες της Κεντρικής Ασίας
(5ος- 6ος αιώνας µ.χ.) και σαν
έµβληµά τους είχαν τον λύκο…
Η παράδοση θέλει το βασιλιά των
GOKTURK ονόµατι ASENA να είναι
γιος λύκαινας. Με τις υπεράνθρωπες
δυνάµεις του ο ηγεµόνας αυτός
κατατρόπωσε τους λαούς της
περιοχής και για µεγάλο χρονικό
διάστηµα αποτελούσε το φόβο και τον
τρόµο στην ευρύτερη περιοχή της
Κεντρικής Ασίας. Αυτός πρώτος χρησιµοποιούσε το λύκο ως έµβληµα στη σηµαία του. Το ίδιο έµβληµα
το βλέπουµε και σε άλλα τουρκογενή φύλα της ιστορίας αλλά ακόµη και µετά την ανακήρυξη της
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας (29.10.1923) στα πρώτα χαρτονοµίσµατα και γραµµατόσηµα.
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H Motorola αγόρασε την Yaesu !!!
Ήταν το ντίλ της περασµένης χρονιάς πού όµως πέρασε απαρατήρητο.
Η Μοτορόλα είχε εκφράσει αρχές Νοεµβρίου του 2007, την επιθυµία
να αγοράσει την Vertex Standard Co Ltd, µητρική εταιρεία της Yaesu.
Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συµφωνία και έτσι το 80% των µετοχών της
Ιαπωνικής εταιρείας πέρασε στην
Μοτορόλα η οποία φυσικά
απέκτησε και τον πλήρη έλεγχο
της Vertex και των θυγατρικών
της µεταξύ αυτών και της Yaesu.
Παρ’ όλα αυτά το management
της εταιρείας παραµένει στα Ιαπωνικά χέρια µιας και ο Jun Hasagawa πού κατέχει το υπόλοιπο
20%,παραµένει πρόεδρος της VERTEX. (ξέρουν οι Αµερικάνοι ποιοι δουλεύουν…)

3Υ0Ε Bouvet island…
Προς το παρών τελείωσε κι αυτό.
Ο Πέτρος (Petrus ZS6GCM το θηρίο πού βλέπεται,
ξαναγύρισε στον πολιτισµό.
Τό νησί Bouvet θεωρείτε ο ποιο αφιλόξενος τόπος
αυτού του πλανήτη. Μεταξύ Νοτίου Αφρικής και
Ανταρκτικής σαρώνεται όλες τις εποχές του έτους
από σφοδρούς ανέµους και επικρατούν εξαιρετικά
χαµηλές θερµοκρασίες. ∆εν υπάρχει κανενός είδους
εσοχή για προσέγγιση οποιοδήποτε πλωτού µέσου
και η µικρή οµάδα µετεωρολόγων πού µαζί τους
ήταν ο Πέτρος πήγε εκεί µε ελικόπτερο από ρώσικο
παγοθραυστικό. Αργά το βράδυ άκουγα το 3Y0E
αλλά δυστυχώς δεν ακούστηκα. Ο Σπύρος SV8CS,
είναι ένας από τους ευτυχείς πού ήδη έχει την QSL κάρτα από αυτό το σούπερ δύσκολο New One!..

Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεφεύγοντας για άλλη µια φορά από τά
ραδιοερασιτεχνικά πράγµατα θέλω να επισηµάνω ότι η χρονιά πού πέρασε
είχε χαρακτηριστεί από την επίσηµη πολιτεία µας σαν έτος

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΦΕΡΑΙΟΣ»
«ΡΗΓΑΣ
Όµως δυστυχώς µιάς και τέτοια θέµατα είναι «ντεµοντέ» για όλους τους
προοδευτικούς νεοέλληνες, δεν έγινε σχεδόν καµία αναφορά όχι µόνο από τά
ηλεκτρονικά ΜΜΕ αλλά δυστυχώς και από τά έντυπα.
Όµως η ιστορία είναι πάντα παρούσα και µιάς και σήµερα το καζάνι των
Βαλκανίων βράζει για άλλη µια φορά, καλό είναι να θυµηθούµε λίγα
πράγµατα αλλιώτικα απ’ αυτά πού µε µισόλογα λένε στα σχολειά µας, για τον
µεγάλο διεθνιστή… εθνικιστή, Ρήγα.
∆ιαβάστε το αξίζει…
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1757 – 2007
Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος.
Ο Έλληνας διεθνιστής…
Ο Έλληνας εθνικιστής…
Ο διανοούµενος, ο κοσµοπολίτης, ο διαφωτιστής…
250 χρόνια από την γέννηση του.
Μια διαφορετική µατιά στο έργο του µά…
και στον θάνατό του.

Γράφει ο
Βασίλης Αντ. Τζανέλλης
SV8CYV
tzanellis@sam.ferthnet.gr

13 ∆εκεµβρίου 1797. Τεργέστη.
Ο Ρήγας και οι σύντροφοί του στο σπίτι του Πούλιου Μαρκίδη, εκδότη της «Ελληνικής Εφηµερίδος»
στην Αυστρία, έκαναν σχέδια και πότε πότε τραγουδούσαν …
Ξαφνικά και χωρίς να χτυπήσει την πόρτα µπαίνει µέσα ένας αστυνοµικός µε πολιτικά.
ΡΙΖΕΜΠΕΡΓΚ. (σε άπιαστο τόνο ειρωνείας): Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Θα ήθελα να µού το
µάθετε κ’ εµένα για να το τραγουδήσω µαζί σας…
ΡΗΓΑΣ (αυστηρά): Πώς µπαίνετε, κύριε, στο σπίτι µου, ένας άγνωστος, χωρίς ν’
αναγγελθείτε;
ΡΙΖΕΜΠΕΡΓΚ: Όπως είδατε, µπήκα από την πόρτα. ∆εν είδα θυρωρό, κανείς δεν µε εµπόδισε
και… καθώς άκουσα τραγούδι… ξέρετε, είµαι πολύ φιλόµουσος…
ΡΗΓΑΣ: Ή φύγετε αµέσως κύριε, ή συστηθείτε.
ΡΙΖΕΜΠΕΡΓΚ: ( το ίδιο ειρωνικά): Βιάζεστε πολύ να µε γνωρίσετε; Θα γίνει κι αυτό.
(Βγάζει ένα επισκεπτήριο, το αφήνει πάνω στο τραπέζι. Οπισθοχωρώντας προς την έξοδο, µε
ελαφρά υπόκλιση). Χαίρετε κύριοι, (φεύγει).
ΡΗΓΑΣ (παίρνει την κάρτα. Οι άλλοι τον κοιτάζουν µε αγωνία. ∆ιαβάζει):
Χέρµαν Ρίζεµπεργκ. ( οι άλλοι τον κοιτάζουν απορηµένοι εκτός από τον Αργέντη).
ΑΡΓΕΝΤΗΣ (ταράζεται, πέφτει βαριά σε µια πολυθρόνα): Αδύνατον… τόσο γρήγορα…
ΡΗΓΑΣ ( µε αγωνία): Γιατί;
ΑΡΓΕΝΤΗΣ: Μυστική Αστυνοµία.

( Σπύρου Μελά «Ρήγας» )
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Τα κιβώτια µε τα επαναστατικά έντυπα είχαν σταλεί, ως
εµπορεύµατα δήθεν, από τη Βιέννη στην Τεργέστη, λιµάνι τότε
της Αυστρίας, όπου έφθασε µετά από µερικές µέρες και ο ίδιος ο
Ρήγας. Τα κιβώτια όµως είχαν περιέλθει ήδη στα χέρια
αυστριακών αρχών. Ειδοποιείται αµέσως ο υπουργός της
Αστυνοµίας στην Βιέννη, ο οποίος το ίδιο βράδυ
(13 ∆εκεµβρίου) διενεργεί τις πρώτες συλλήψεις των εκεί
«συνενόχων» και την εποµένη ενηµερώνει τον Αυτοκράτορα για
την «συνωµοσία» των Ελλήνων την οποία και σπεύδει να
χαρακτηρίσει ως «εξαιρετικά επικίνδυνη, µεγάλων διαστάσεων
και από µακρού προετοιµασµένη»... Η Ελληνική επαναστατική οµάδα συλλαµβάνεται άµεσα. Ο Ρήγας
την παραµονή της µεταγωγής του για τη Βιέννη, αντιλαµβανόµενος τις συνέπειες, βυθίζει
επανειληµµένα στο στήθος του ένα «κοντυλοµάχαιρο» που βρήκε, αλλά η καρδιά του µένει ανέπαφη.
Οι συλλήψεις είχαν επεκταθεί, στο µεταξύ, σε ευρύτερους κύκλους Ελλήνων της αυστριακής
επικράτειας και οι ανακρίσεις συνεχίστηκαν γιά άλλους δύο µήνες. Πάρ όλες τις επίµονες προσπάθειες
των ανακριτών τους δεν µπορούσαν να στηρίξουν βάσιµες κατηγορίες!... Έτσι προς µεγάλη τους
απογοήτευση το… «έγκληµα» θα έµενε ουσιαστικά ατιµώρητο, αν η υπόθεση κατέληγε στα τακτικά
δικαστήρια.
Ήταν όµως µια ευκαιρία για την Αυστρία να δείξει έµπρακτα την στήριξή της στις αρχές της
«Ιεράς Συµµαχίας» των τότε κραταιών Ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών εναντίον τής θέλησης
των καταπιεσµένων λαών για ελευθερία. Αλλά και τις καλές της διαθέσεις απέναντι στη
γειτονική της Οθωµανική Αυτοκρατορία και να της προσφέρει «εκδούλευση», µε την
προσδοκία ανταλλαγµάτων.
Έτσι οκτώ από τους συλληφθέντες, οι περισσότερο «ένοχοι», αποφασίστηκε να παραδοθούν στην
Τουρκία. Από τους άλλους, που είχαν αποκτήσει την αυστριακή υπηκοότητα, έξι αποφασίστηκε να
απελαθούν από την επικράτεια της Αυστρίας (ανάµεσά τους και ο Μαρκίδης Πούλιος, ο εκδότης της
ελληνικής Εφηµερίδος, στο τυπογραφείο της οποίας
είχαν τυπωθεί και τα επαναστατικά έντυπα του Ρήγα).
Ισχυρή φρουρά παρέλαβε, σιδηροδέσµιους τον Ρήγα
και εφτά συντρόφους του από τις φυλακές της
Βιέννης (27 Απριλίου), τους οδήγησε στο Σεµλίνο
(Zemun), παραδουνάβιο φρούριο της Αυστρίας τότε,
και στις 10 Μαΐου τους παρέδωσε στο αντικρινό
φρούριο του Βελιγραδίου, στον εκεί Τούρκο διοικητή.
Ύστερα από 40 περίπου µέρες φρικτών
βασανιστηρίων, ήρθε το σχετικό φιρµάνι από την
Κωνσταντινούπολη και τους θανάτωσαν µέ
στραγγαλισµό. Τα κορµιά τους τα πέταξαν στο
∆ούναβη και διέδωσαν ότι είχαν δραπετεύσει!... Η
θανάτωση τους έγινε, πιθανότατα, στις 13 Ιουνίου
1798.
Μαζί µε τον Ρήγα θανατώθηκαν : ο Χιώτης
µεγαλέµπορος της Βιέννης Ευστράτιος Αργέντης,
ετών 31, ο Γιαννιώτης γιατρός ∆ηµήτριος
Νικολίδης, ετών 32, ο Χιώτης Αντώνιος
Κορωνιός, ετών 27, ο Ιωάννης Εµµανουήλ,
φοιτητής της ιατρικής από την Καστοριά, ετών
24, ο αδελφός του Παναγιώτης, ετών 22, ο
Θεοχάρης Τουρούντζιας από τη Σιάτιστα, ετών
22, και ο Κύπριος Ιωάννης Καρατζάς, ετών 31.
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Ο Ρήγας είχε βρεθεί από το 1790 στη Βιέννη. Τον πήρε µαζί του από το Βουκουρέστι, ως διερµηνέα και
«γραµµατικό» του ένας ανώτερος αξιωµατούχος, ο Μέγας Σερδάρης Χριστόδουλος Κιρλιάνος, ο
οποίος, για τις εκδουλεύσεις που είχε προσφέρει στους Αυστριακούς, τιµήθηκε από τον Αυτοκράτορα
µε τίτλο ευγενείας και έγινε Βαρώνος του Λάνγκεφελτ (de Langenfeld).
Τον Αύγουστο του 1796 λοιπόν ο Ρήγας τυπώνει εκεί πρώτα, µια σειρά από χάρτες :
την µεγάλη Χάρτα της Ελλάδος (1796-1797), έναν Χάρτη της Βλαχίας (1797) και έναν Χάρτη της
Μολδαβίας (1797).
Η µεγάλη δωδεκάφυλλη Χάρτα της Ελλάδος (δώδεκα φύλλα σε άτλαντα µεγάλου σχήµατος, που
γίνονται και ενιαίος χάρτης 4 τετραγωνικών µέτρων!) είναι ένας ιστορικός και γεωγραφικός πίνακας
του αρχαίου, του µεσαιωνικού και του νέου Ελληνισµού, εµπλουτισµένος µε άφθονα στοιχεία
αρχαιογνωσίας. Αρχαίες ονοµασίες πόλεων, χωρών ποταµών, επισήµανση αρχαιολογικών χώρων κ.α.
Η Χάρτα είχε έντονο εθνεγερτικό µήνυµα και ήταν καρπός πολύµοχθης εργασίας και µνηµειώδες για
την εποχή του εκδοτικό επίτευγµα. Παράλληλα, τύπωσε τότε ο Ρήγας µια χαλκογραφία µε την προτοµή
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πλαισιωµένη από σκηνές µαχών και άλλες παραστάσεις, µε σύντοµο
ιστορικό υπόµνηµα. Ο Μεγαλέξανδρος των λαϊκών θρύλων ήταν για τους υπόδουλους ο αναµενόµενος
πάντοτε τιµωρός των Ασιατών.
Ο Ρήγας ήταν µια ιδιότυπη µορφή διανοούµενου και πολιτικού ακτιβιστή.
Κατόρθωσε να είναι, ταυτόχρονα, ένας κοσµοπολίτης διαφωτιστής, ένας Έλληνας εθνικιστής και ένας
ιδεολόγος του βαλκανικού πατριωτισµού. Aνέπτυξε ηγετικές πρωτοβουλίες. ικανός να εµπνέει και να
συναρπάζει. Όµως συνάµα ήταν ο πολιτικός νους µιας Επανάστασης µεγάλων διαστάσεων, ο οποίος
σκέπτεται όχι µόνον τα πρώτα, αλλά και τα επόµενα βήµατά της. Βλέπει ότι µια τοπική εξέγερση δεν
ήταν δύσκολη. Βλέπει όµως συνάµα ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Το ένα χέρι θα ύψωνε την σηµαία της
Επανάστασης και το άλλο θα ζητούσε την συνδροµή της δηµοκρατικής Γαλλίας. Ο ελληνικός λαός και
όλοι οι συν υπόδουλοι λαοί, που θα αποτίναζαν τον ζυγό του Σουλτάνου, έπρεπε να εγκαθιδρύσουν
και να οργανώσουν την ελεύθερη δηµοκρατική πολιτεία τους. Αυτό ακριβώς απασχολεί την σκέψη του
Ρήγα και αυτό προετοιµάζει.
Πριν ξεκινήσει από την Βιέννη για να κατεβεί στην Ελλάδα
(περνώντας από την Ιταλία, όπου θα επιδίωκε µια επαφή µε τον
Βοναπάρτη), τον Οκτώβριο του 1797, τυπώνει µυστικά σε
χιλιάδες αντίτυπα την ∆ιακήρυξη πού ονόµασε: «Η Επανάσταση»
και που θα απευθύνει, προς όλες τις κατευθύνσεις για να
γνωστοποιήσει τα κίνητρα, τις αρχές και τους στόχους της, που
την νοµιµοποιούν απέναντι όλων, συνοδευµένη από τον
Καταστατικό Χάρτη της δηµοκρατικής κοινοπολιτείας που θα
εγκαθιδρυθεί στην ελεύθερη επικράτεια και θα ονοµάζεται
«Ελληνική ∆ηµοκρατία».
Το επαναστατικό αυτό έντυπο που τύπωσε ο Ρήγας αρχίζει µε µια
φλογερή και µεγαλειώδη ∆ιακήρυξη : « Ο λαός απόγονος των
Ελλήνων, όπου κατοικεί την Ρούµελην (εννοούσε την
ελληνική χερσόνησο), την Μικράν Ασίαν, τας Μεσογείους
νήσους, την Βλαχοµπογδανίαν και όλοι όσοι στενάζουν
από τη δυσφορωτάτην τυραννίαν του Οθωµανικού
βδελυρωράτου ζυγού, χριστιανοί και τούρκοι, χωρίς
κανένα ξεχωρισµόν θρησκείας , εκτινάζοντες ανδρικώς τον
ουτιδανόν ζυγόν του ∆εσποτισµού και εναγκαλιζόµενοι την
πολύτιµον Ελευθερίαν των ενδόξων προπατόρων των,
διακηρύσσουν ενώπιον πάσης της Οικουµένης την
απόφασή τους και προχωρούν στην συγκρότηση µιας
δηµοκρατικής πολιτείας».
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Ακολουθούν τα ∆ίκαια του ανθρώπου, όπως τα είχαν διατυπώσει οι εθνοσυνελεύσεις της επαναστατικής Γαλλίας.
Πρώτα, τα «φυσικά δίκαια» : η ισότητα, η ασφάλεια, η περιουσία κ.τ.λ. «Όλοι οι άνθρωποι, χριστιανοί
και τούρκοι, κατά φυσικόν λόγον είναι ίσοι» (αρθρ. 3 ). «Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να
ηξεύρουν γράµµατα.» (αρθρ. 22). «∆ηµόσια σχολεία παντού, εις όλα τα χωρία, και όχι µόνον δια τα
αρσενικά αλλά και τα θηλυκά παιδία». Ισοτιµία των δύο φύλλων, αφού, όπως έδειχναν άλλες
διατάξεις, και οι γυναίκες στρατεύονταν. Τολµηρή προσθήκη στο τέλος η «σεισάχθεια» του Σόλωνα :
«καταργούνται τα χρέη, των κοινοτήτων και των πολιτών, όσα εχρεωστούντο, παρθέντα προ πέντε
χρόνων» κ.τ.λ. (αρθρ. 35). «Ο αυτοκράτωρ λαός είναι όλοι χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας ή διαλέκτου,
Έλληνες, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρµένηδες, Τούρκοι και κάθε άλλο είδος γενεάς» (αρθρ. 7) κ.π.α.
Το πρόγραµµα του Ρήγα εξυπηρετούσε δύο βασικές σκοπιµότητες: της συγκρότησης ενός πολυεθνικού και
πολυπολιτισµικού κράτους που πάνω στα ερείπια της Βυζαντινής και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας θα συνένωνε
τους λαούς της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας δηµοκρατικών θεσµών
διακυβέρνησης και της δηµιουργίας ενός ενιαίου φάσµατος πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Επρόκειτο
στην πραγµατικότητα για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο ανακατάταξης των οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτικών σχέσεων και δηµιουργίας ενός πολυεθνικού κράτους, ελεύθερο από τους δυνάστες του Ασιάτες
Τούρκους και που θα επανασύνδεε τη Βαλκανική µε την φυσική της συνέχεια, την Ευρώπη. Ο Μεσαίωνας πού
έζησε η Ευρώπη ωχριά µπρός στον σκοταδισµό, την καταπίεση, τον εξευτελισµό της ανθρώπινης υπόστασης και
ζωής, την καταρράκωση κάθε αξίας, την σκλαβιά πού για πολλούς µεσαίωνες είχε έρθει µε την κατοχή των
τούρκων οθωµανών στους Βαλκάνιους λαούς. Ο Ρήγας οραµατίστηκε έναν πανβαλκάνιο ξεσηκωµό ενάντια στον
κοινό δυνάστη. Μια σύσσωµη επανάσταση ενάντια στον τούρκο κατακτητή και στην συνέχεια την δηµιουργία ενός
µεγάλου βαλκανικού κράτους εµπνευσµένου από τις αξίες της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας όπου όλοι οι πολίτες
του ανεξάρτητα θρησκείας και καταγωγής θα ήταν ίσοι…
Μην κλαίς και µην απελπίζεσαι, µητέρα,
πού βγήκα στα βουνά κι έγινα κλέφτης,
ένας χαϊντούτ, µητέρα, ένας αντάρτης,
και σε άφησα, να κλαίς τον πρωτογιό σου.
Οι τούρκοι φταίν αν κλαίνε τόσες µητέρες.
Κι η καρδιά µου µητέρα, σύ το ξέρεις
τον τούρκο δεν αντέχει να υποφέρει
αφέντη στο αγιασµένο µας καλύβι,
όπου µέσα µεγάλωσα µε τ’ άλλα
αδέρφια και το πρώτο σου ήπια γάλα…

(Βουλγάρικο ∆ηµοτικό τραγούδι.
Μετάφραση Ρίτα Μπούµη – Παππά)

Έτσι λοιπόν ο Ρήγας ήλπιζε σε µία πανστρατιά των υπόδουλων Βαλκάνιων
ενάντια στον κοινό εχθρό…
Όµως η «αχίλλειος πτέρνα» αυτού του σχεδίου ήταν η µη συνειδητοποίηση
από τον Ρήγα, της λαχτάρας πού φούντωνε µέσα στις καρδιές των
υπόδουλων για την λευτεριά της ιδιαίτερης πατρίδας κάθε Βαλκανικού λαού
χωριστά και την εκρηκτική εθνική δυναµική και τις κατά τόπους διεκδικήσεις
από την αναδυόµενη µέσα από την οθωµανική κατοχή των εθνικών
Βαλκανικών συνειδήσεων, γεγονός εµφανέστατο και στις µέρες µας.
Το εθνεγερτικό σάλπισµα και το µαρτύριο του Ρήγα συγκίνησαν βαθύτατα το
υπόδουλο Γένος. Η απήχηση που είχε το εγερτήριο σάλπισµά του και ο
µαρτυρικός του θάνατος τον ανέδειξαν πρόδροµο και πρωτοµάρτυρα των
απελευθερωτικών αγώνων. Η Φιλική Εταιρεία (1814) και οι αγωνιστές του
Εικοσιένα τον αναγνώρισαν πρόδροµο και πρωτοµάρτυρα της ελευθερίας. Τα
τραγούδια του Ρήγα είχαν µεγάλη διάδοση και απήχηση.

Εθνικοαπελευθερωτικοί και αλυτρωτικοί αγώνες, προσπάθειες για βαλκανική
συνεργασία, κινήσεις για συνταγµατικές ελευθερίες ή για δηµοκρατικό πολίτευµα, απόστολοι της µεγάλης ιδέας,
υπέρµαχοι του δηµοτικισµού, λαϊκά κινήµατα κ.λπ., όλοι και όλα, κατά καιρούς, το όνοµα και τα οράµατα του
Ρήγα επικαλούνται. Ο Ρήγας έγινε και παραµένει ένα σύµβολο, ήρωας που αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για εθνικά
αλλά και πανανθρώπινα ιδεώδη.
Το… «Ως πότε παλικάρια» και το «Καλύτερα µιας ώρας ελεύθερη ζωή», αλλά
και το «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά», ίσως στις µέρες µας να ηχούν περίεργα σε
«προοδευτικά» διεθνοποιηµένα αυτιά, αλλά αυτό δεν µειώνει στο παραµικρό την διαχρονική αξία των ιδεών και
των λόγων του…
Αγαπητοί συνάδελφοι.
∆ηµοσιεύω για άλλη µια φορά ένα µε µη ραδιοερασιτεχνικό κείµενο, µε θέµα από την νεότερη ιστορία µας.
Σίγουρα για πολλούς όλα αυτά ακούγονται παράξενα, παλιοµοδίτικα.
Μήπως όµως οι προεκτάσεις των σηµερινών γεγονότων στην περιοχή µας έχουν την αφετηρία τους σε εκείνες τις

εποχές;;;
Και όπως συνηθίζω να λέω: «Εσείς θα κρίνετε και τά συµπεράσµατα δικά σας…»
73 & 55
de SV8CYV

Βασίλης Αντ. Τζανέλλης
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GREEK ISLANDS ON THE AIR

GIOTA

SOUTHERN AEGEAN SEA
DODEKANISOS DKS
REFERENCE NUMBER DKS 063

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟN

AGATHONISION

SX5AI

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΗ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ
ΒΡΑ∆Υ ΤΗΣ 20ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ
∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ
∆ΟΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ…

73s de ADX group
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Ξεκινώντας στα HF
Από το… Α έως το Ω !
Μέρος τρίτο. Συνέχεια του «∆ιαλέξτε µπάντα»…
Μετά τά 20m,
δεύτερη σε προτίµηση µπάντα αυτή των 40m.
Τά υπέρ και τά κατά…
Γράφει ο Βασίλης Τζανέλλης
SV8CYV
tzanellis@sam.forthnet.gr
Αγαπητοί συνάδελφοι χαίρεται!
Νάµαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουµε την κουβέντα µας για το πώς θα ξεκινήσει κάποιος για
πρώτη φορά στα Βραχέα, στις HF µπάντες δηλαδή.
Όπως έγραψα και σε προηγούµενο τεύχος του 5-9Report προσπαθώ να πω τα πράγµατα όσο γίνεται
ποιο απλά και κατανοητά ώστε να βρούν απαντήσεις οι φίλοι πού θέλουν να ξεκινήσουν τώρα στον
µαγικό κόσµο των Βραχέων. Χωρίς να τους µπλέξω σε πολύπλοκους όρους και έννοιες πού και άλλες
απορίες θα δηµιουργήσουν και περισσότερο θα µπερδέψουν αλλά και θα αποθαρρύνουν.
Να ξέρετε όµως ότι καλός χρήστης, καλός ραδιοερασιτέχνης γενικά είναι ο ενηµερωµένος
ραδιοερασιτέχνης. Γι’ αυτό να ∆ΙΑΒΑΖΕΤΕ ότι σχετικό σας πέφτει στα χέρια.
Το πρώτο απλό και µεγάλο µυστικό των HF, είναι να µάθετε πού και πότε πρέπει να κοιτάξετε για να
ακούσετε τους σταθµούς πού σας ενδιαφέρουν… ∆ηλαδή σε πιά µπάντα. Η διάδοση αλλάζει όχι µόνο
από εποχή σε εποχή, ή από µέρα σε µέρα, αλλά ακόµη από ώρα σε ώρα… Έτσι εάν δεν είστε στην
σωστή µπάντα την σωστή ώρα το πιθανότερο είναι ότι δεν θα ακούσετε παρά µόνο ατµοσφαιρικούς
θορύβους και µάλλον θα απογοητευτείτε…
Οι ραδιοερασιτέχνες έχουν νοµική υποχρέωση να εκπέµπουν µέσα στις µπάντες πού έχουν
εκχωρηθεί. Οποιαδήποτε παρέκκλιση απ’ αυτές συνιστά ποινικό αδίκηµα πού επιφέρει εκτός
των άλλων και βαρύτατα χρηµατικά πρόστιµα. Ο έλεγχος του φάσµατος πραγµατοποιείται
από την ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων του Υ.Μ.Ε.
συνεπικουρούµενη από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Οι
επί µέρους χρήσεις της κάθε µπάντας πού ορίζετε από την IARU, τηρείται επίσης µε
θρησκευτική ευλάβεια από όλους τους ραδιοερασιτέχνες.
Ένας πού ξεκινά τώρα στα HF καλό είναι να επικεντρωθεί σε µία δυό µπάντες. Έτσι τα πράγµατα
γίνονται απλούστερα, οι εµπειρίες πιο συγκεκριµένες και η κατανόηση του µηχανισµού της διάδοσης
ευκολότερη.
Οι ραδιοερασιτεχνικές µπάντες των HF πάντως είναι οι εξής:
10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 80m, 160m.
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Στο τεύχος Ιανουαρίου του 5-9 Report µιλήσαµε για την µπάντα των 20 µέτρων, πού πρέπει να είναι
και η αρχική επιλογή για κάθε ραδιοερασιτέχνη πού ξεκινά τώρα το ταξίδι του στα HF. Είδαµε το Band
Plan των 20 µέτρων αλλά και χοντρικά την διάδοση πού επικρατεί σ’ αυτή την µπάντα.
Επόµενη επιλογή πού προτείνω να κάνει ένας αρχάριος ραδιοερασιτέχνης είναι η µπάντα των 40
µέτρων. Το µεγάλο µειονέκτηµα αυτής της επιλογής είναι ότι χρειάζεται µια ξεχωριστή κεραία από αυτή
του τριµπάντερ, (20,15,10m), περιστρεφόµενου δίπολου πού συστήνω σαν την καλύτερη και
απλούστερη κεραία για το ξεκίνηµα…
Όµως πολύ εύκολα µπορείτε να στηρίξετε
στην κορυφή ενός νεροσωλήνα µήκους 6
µέτρων (10 µέτρα είναι το ιδανικό ύψος) το
περιστρεφόµενο, µε ρότορα τηλεόρασης,
δίπολό σας και λίγο ποιο κάτω να στηρίξετε
ένα συρµάτινο δίπολο για την µπάντα των
40 m, σχήµατος ανεστραµµένου V. Επίσης
µια άλλη ιδέα είναι να χρησιµοποιήσετε και
πάλι έναν κεντρικό ιστό ύψους 6-10 µέτρων
και στην κορυφή του να στηρίξετε ένα Balun
1:1. (Προφέρεται «µπαλούν» και πρόκειται
για ένα κύκλωµα πού προσαρµόζει το
συµµετρικό ώς προς το ηλεκτρικό µήκος του
και αντίσταση δίπολο, µε την ασύµµετρη
γραµµή µεταφοράς η οποία είναι το οµοαξονικό καλώδιο των 50Ω. Χοντρικά πρόκειται για έναν
µετασχηµατιστή πού προσαρµόζει την γραµµή µεταφοράς µε το δίπολο). Απ΄αυτό το µπαλούν
τροφοδοτήστε δύο συρµάτινα δίπολα πού θα τά τοποθετήσετε σταυρωτά. Ένα για τά 20m και άλλο ένα
για τά 40m. Θα χρησιµοποιήσετε φυσικά µία κοινή κάθοδο για την τροφοδοσία των δίπολων. (Σχετικές
πληροφορίες για µπαλούνς και δίπολα θα βρείτε στά άρθρα για κεραίες του SV1GK, σε προηγούµενα
τεύχη του 5-9 Report).

Εάν βέβαια δεν διαθέτετε αρκετό χώρο για να αναπτύξετε ένα full size (λ/2) δίπολο υπάρχουν στο
εµπόριο θαυµάσια συρµάτινα δίπολα µε κυµατοπαγίδες, (Traps, προφέρεται «τράπς» και πρόκειται για
ένα κύκλωµα πυκνωτού και πηνίου επί της κεραίας πού σταµατά την διέλευση κάποιας συχνότητας και
επιτρέπει να διέλθει κάποια άλλη.) για τά 80&40, σε συνδυασµό µε δεύτερο δίπολο στο ίδιο µπαλούν
για τά 20,15,10m. (Echo, Diamond, Fritzel κ.ά.)
Άς δούµε την τυπική συµπεριφορά της µπάντας των 40m και γιατί θεωρείται µία από τις δύο
βασικότερες ραδιοερασιτεχνικές µπάντες.
Αυτή η µπάντα λοιπόν έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά διάδοσης . Παρουσιάζει ηµερήσιο άλµα (skip)
εµβέλειας γύρω στα 800 χιλιόµετρα, λόγω της µειωµένης απορροφητικότητας από το στρώµα D της
ιονόσφαιρας.
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Έτσι έχουµε την δυνατότητα καθ’ όλη την
διάρκεια της µέρας επικοινωνίας εντός του
Ελλαδικού χώρου αλλά καί µε όλη την
Ευρώπη και τις χώρες της εγγύς
Ανατολής.
Μετά την δύση του ήλιου η µπάντα
µεταµορφώνεται και µέσω του
ιονοσφαιρικού στρώµατος F2 παρουσιάζει
δυνατότητες παγκόσµιας κάλυψης!
Κατά την χειµερινή περίοδο είναι δυνατόν
να παρουσιαστούν DX σήµατα από
οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη και καθ’
όλη την διάρκεια του 24ώρου!!!
Ο ατµοσφαιρικός θόρυβος είναι
χαµηλότερος από τον θόρυβο πού
παρουσιάζει η µπάντα των 80 µέτρων και
λίγο περισσότερος από τά 20m. Για όλα
τά παρά πάνω λοιπόν η µπάντα των 40
µέτρων µαζί µε την µπάντα των 20 µέτρων θεωρούνται οι καλύτερες περιοχές συχνοτήτων για
διηπειρωτικές επικοινωνίες όλο τον χρόνο και σε οποιαδήποτε φάση του 11ετούς ηλιακού κύκλου. Για
λεπτοµερέστερη όµως ενηµέρωσή σας για θέµατα διάδοσης να µελετάτε τά άρθρα του Μάκη SV1NK
πού δηµοσιεύονται κάθε µήνα στο 5-9 Report.
Τά καλά και τά όµορφα όµως σταµατούν εδώ. Αυτή η µπάντα έχει ένα µεγάλο µειονέκτηµα. Είναι πάρα
πολύ στενή. Αυτή την στιγµή για πρωτεύουσα ραδιοερασιτεχνική χρήση έχουµε µόνο 100 KHz. Οι δε
χρήστες του SSB έχουν όλους κι όλους 60 KΗz να µοιραστούν µε τους υπόλοιπους. Τι σηµαίνει αυτό;
ΧΑΟΣ!!! Κατά την διάρκεια της νύχτας αλλά και την µέρα πολλές φορές γίνεται το «έλα να δείς».
Πάταµαι να σε πατώ. ∆εκάδες σταθµοί συνωστίζονται µέσα στα στενά όρια την µπάντας. Πανίσχυροι οι
ρώσικοι σταθµοί µε τις εκατοντάδες βάτ από τις «σβετλάνες», αλλά και οι απανταχού παρόντες ιταλοί
µε τά plus κιλοβαττικά…
Άς δούµε όµως τώρα το Band Plan της µπάντας των 40m.
Στον τρόπο κατανοµής πού παρουσιάζεται παρά κάτω έχω συµπεριλάβει όλες τις αλλαγές
πού έγιναν µε την συµφωνία του συνεδρίου της IARU Region 1 του 2005.
7.000 – 7.100 KHz Σε πρωτεύουσα χρήση (αυτό σηµαίνει ότι καµιά άλλη υπηρεσία δεν
επιτρέπεται να κάνει χρήση των συχνοτήτων).
7.100 – 7.200 ΚΗz Μετά τις 30 Μαρτίου 2009.
7.000-7.035 KHz Μόνο για CW.
7.030 KHz QRP Συχνότητα κλήσεως των σταθµών µε ισχύ κάτω των 5W.
7.035-7.040 KHz Digimodes και CW. (Γενικά narrow, στενά, modes. RTTY κ.ά)
7.040-7.043 ΚΗz Narrow band modes – automatically controlled data stations
7.043 ΚΗz SSTV.
7.043-7.100 KHz SSB αλλά και CW.
7.045 ΚΗz προτεινόµενη συχνότητα κλήσεως εκτάκτων αναγκών εντός της
επικράτειας της κάθε χώρας.
7.055 KHz IOTA αλλά και GIOTA (Greek Islands On The Air)
7.060 KHz IARU region 1, συχνότητα κλήσεως εκτάκτων αναγκών.
Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνω ότι οι αµερικάνικοι σταθµοί έχουν προς χρήση στην µπάντα των 40
µέτρων τις συχνότητες από 7.150-7.300 ΚΗz.
Αυτό σηµαίνει ότι στις συχνότητες πού χρησιµοποιούµε εµείς όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχει περίπτωση να
ακούσουµε σταθµούς από την Αµερική. Για να µπορέσουµε να επιτύχουµε επικοινωνία πρέπει να κάνουµε ένα
πολύ ευρύ split. Να εκπέµπουµε άς πούµε στο 7.065 KHz και να ακούµε π.χ. στο 7.200ΚΗz.
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Πρέπει να ξέρεται ότι όλες οι συχνότητες κάτω από 10.000 KHz δουλεύονται σε LSB άρα και η µπάντα των 40m.
Οµοίως τά 80m & 160m. Ενώ τά 20,17,15,12,10m δουλεύονται USB.
Αυτά λοιπόν προς το παρών, παλικάρια. Νάστε καλά και σε επόµενο τεύχος του 5-9 Report θα ρίξουµε µια µατιά
στο τι συµβαίνει στις µπάντες των 80, 15 και 10 µέτρων, µιάς και ούτως ή άλλως τις έχουµε, µε τις κεραίες πού
προτείναµε για έναν πού ξεκινά τώρα.
73s de SV8CYV
Βασίλης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο
Ναι , για ακόµη µια φορά υπάρχει στο τέλος ικανοποίηση!!
Εδώ και δυόµιση µήνες περίπου είχε αρχίσει η προσέλευση των υποψηφίων Ραδιοερασιτεχνών και µάλιστα ο αριθµός τους
άγγιζε να γίνει τοπικό ρεκόρ , διότι µιλάµε για 30 και πλέον άτοµα κάθε ηλικίας και φύλου .
Προσωπικά αυτό µε έκανε να αναρωτηθώ , και υπέθεσα ότι µάλλον γίναµε τόσο δηµοφιλείς εδώ στο νησί της Ρόδου τον
περασµένο χρόνο µε τις συµµετοχές µας σε διάφορες εκδηλώσεις , και νόµιζα εντέλει ότι οι κόποι µας και οι προσπάθειες µας
άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και µάλιστα τόσο γρήγορα.
Οµως δεν είναι έτσι τα πράγµατα φίλοι µου , το είδαµε και αυτό . Tο πως θα νοµιµοποιήσουµε κάτι µηχανάκια ( VHF ) στα
αυτοκίνητα µας ήταν ο λόγος , και αυτό το συµπέρασµα βγήκε µετά από τις πρώτες συναντήσεις πού είχαν οι ενδιαφερόµενοι µε
την πραγµατικότητα και πως το ρητό : τα αγαθά κόποις κτώνται ήταν αποτρεπτικό για αυτούς.
Θα µπορούσα να µην είχα αναφερθεί καθόλου σε αυτό ο γεγονός αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι τα ίδια και χειρότερα συµβαίνουν
σε όλη την επικράτεια. Σκοπός των Ενώσεων και Συλλόγων είναι να προστατεύουν την ιστορία τα κεκτηµένα και γενικά την
ιδεολογία της θαυµάσιας αυτής ενασχόλησης από ευκαιριακούς εισβολείς , οι οποίοι εσκεµµένα η όχι κάνουν εντέλει ζηµία και
καταστρέφουν τις βάσεις…..
Ετσι λοιπόν και εµείς εδώ στην Ενωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου κάναµε για άλλη µία φορά το χρέος µας περνώντας µε
σοβαρότητα τα µηνύµατα σε 15 εναποµείναντες υποψηφίους που είχαν την δύναµη και την θέληση να παρακολουθήσουν µια
ολοκληρωµένη και υπεύθυνη εκπαίδευση!
Να τους συγχαρούµε λοιπόν όλους ανεξαιρέτως επιτυχόντες και µη , για την συνέπεια και τον ζήλο που υπέδειξαν διότι παρά
τα προσωπικά προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ( δουλειά , οικογένεια κ.λ.π ) φτάσανε στο
τέλος µε αποτέλεσµα να γίνουµε οµάδα - φίλοι και ελπίζουµε αυτό να συνεχιστεί και στο µέλλον.
Συγχαρητήρια για άλλη µία φορά στο συνάδελφο Μιχάλη Μπαλασκά SV5BYR γιατί και πάλι έδωσε το καλύτερο εαυτό του σαν
εκπαιδευτής αφιερώνοντας αρκετό από τον προσωπικό του χρόνο !
Πρέπει να αναφερθώ επίσης στην άψογη συνεργασία µας µε το τοπικό γραφείο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Μεταφορών
καθώς και για την συµπαράσταση που βρήκαµε από τους υπαλλήλους του, όπως επίσης να ευχαριστήσουµε την Νοµαρχία
∆ωδεκανήσου που µας παραχώρησε για άλλη µία φορά χωρίς ενδοιασµούς την αίθουσα του νοµαρχιακού συµβουλίου , που
χρησιµοποιήθηκε για τις εξετάσεις!!
Και φτάσαµε λοιπόν στο δια ταύτα που εξαργυρώνεται µε το 100 τοις 100 επιτυχία!!!
Συγχαρητήρια καινούργιες και καινούργιοι
συνάδελφοι της περιοχής SV5!!
SW5
SW5KKI

KΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

SW5KKA

Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

SW5KKR

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

SW5KKE

ΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

SV5
SV5KJJ

ΚΟΥΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

SV5KKG

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

SV5KKD

ΙΑΤΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

SV5KKF

BENNOT FRANK

SV5KKT

ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

SV5KKB

ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

SV5KKL

ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΛΥΣΑΝ∆ΡΟΣ

SV5KKH

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

SV5KKZ

ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το ∆.Σ της Ε.Ρ.∆
73΄ς de SV5AZP
Υ.Γ Φίλε Νίκο Χατζησταυρίδη µας τα παράτησες στο τέλος , άς όψεται το qrl…..hi hi !
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ...
Το νέο τεύχος του περιοδικού
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ που
κυκλοφορεί όπως
πάντα µε πλούσια και ενδιαφέρουσα ύλη
για τους χοµπίστες των ασύρµατων
επικοινωνιών...
αφιέρωσε επτά σελίδες του!!! για το
Greek Islands On The Air GIOTA
Award programme.
Το Aegean DX group και η οµάδα υποστήριξης
του GIOTA ευχαριστούν τις
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και τον εκδότη τους
κύριο Νίκο Κασίµη SV0CY – KD2IR για την
προβολή του προγράµµατος των Ελληνικών
νήσων. Ελπίζουµε και στο µέλλον για παρόµοιες
συλλογικές δράσεις προς όφελος και προβολή
πάντα του Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού.
Το τεύχος λοιπόν πού κυκλοφορεί, περιέχει επίσης
ένα µοναδικό άρθρο που θα συγκλονίσει τους
αναγνώστες!
Πρόκειται για ένα αποκαλυπτικό ΡΕΠΟΡΤΑΖ του
πολυσυζητηµένου και απόρρητου πειράµατος
H.A.A.R.P., το οποίο µετά την απόκτηση νέων
στοιχείων, παρουσιάζουµε αναλυτικά τις κρυφές
πτυχές καθώς και τους στόχους του πειράµατος, οι
οποίες έχουν ως σκοπό τον έλεγχο των
παγκόσµιων επικοινωνιών µε την κατάκτηση της ιονόσφαιρας.
Κανείς δεν πρέπει να το χάσει! Θα προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων και θα δώσει εξηγήσεις σε πολλά µετέωρα
ερωτήµατα περί διάδοσης ραδιοκυµάτων.
Φυσικά, για τους λάτρεις των κατασκευών, ένα απλό κύκλωµα τηλεχειρισµού, φτιαγµένο σε διάτρητη πλακέτα, θα
σας δώσει τη δυνατότητα να τηλεχειριστείτε τον ποµποδέκτη σας µέσω σταθερού, ασύρµατου ή κινητού
τηλεφώνου.
Ένα άρθρο -έκπληξη που αναµφίβολα πολλοί θα τολµήσουν να κάνουν πράξη!
Στις “παρουσιάσεις” µας, ένας νέος υπέροχος κιλοβατικός ενισχυτής, µε µία κεραµική λυχνία 4CX800A και πολλές
διαφωτιστικές λεπτοµέρειες θα δώσουν κίνητρα σε κάθε ενδιαφερόµενο ραδιοερασιτέχνη που “ερωτοτροπεί” µε
την αύξηση ισχύος... και µε την ψηφιακή τεχνολογία, εφόσον η παρουσίαση και αξιολόγηση του νέου φορητού
ποµποδέκτη ICOM IC-E92D µε ψηφιακές δυνατότητες (µαζί µε ξεκλείδωµα και αναβάθµιση εκποµπής) και
γνωριµία µε την τεχνολογία D-STAR, θα αποτελέσουν ό,τι καλύτερο για τον λάτρη του ραδιοερασιτεχνισµού που
θέλει να είναι πάντοτε σωστά ενηµερωµένος και στα ψηφιακά!

Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν το νέο G.I.O.T.A. AWARD PROGRAMME;
Μάθετε όλες τις λεπτοµέρειες για την υπέροχη πρωτοβουλία των Ελλήνων συναδέλφων που
“γέννησαν” το GIOTA, καθώς και τους κανονισµούς που αφορούν το πρόγραµµα των “Ελληνικών
Νησιών στον Αέρα” καθώς και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των βραβείων.

Επίσης ... θα βρείτε για να “ακονίσετε” τις γνώσεις σας το γνωστό ερωτηµατολόγιο για την προετοιµασία του
νεοεισερχόµενου ραδιοερασιτέχνη, µε νέα ύλη που βοηθά τους νέους στο χόµπυ.
Τέλος ... ένα πλήρες ρεπορτάζ µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την υπέροχη έκθεση τηλεπικοινωνιών στην
Πάτρα, που ξεσήκωσε όλα τα σχολεία µε µικρούς & µεγάλους επισκέπτες!
Τον Μάιο ΠΑΜΕ HAMFEST !!!

Συµπληρώστε και στείλτε την αίτηση ∆ΩΡΕΑΝ συµµετοχής σας για το HamFest Βέροιας που θα
διεξαχθεί το Μάιο!
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Μία µεγάλη εθνική επέτειος
Η ενσωµάτωση της ηρωικής ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα
Της Φωτεινής Τοµαή-Κωνσταντοπούλου
Ιστορικού, Προϊσταµένης της Υπηρεσίας ∆ιττλωµατικού & Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου των Εξωτερικών
Με τη λήξη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και τη νίκη των Συµµάχων σε
βάρος των δυνάµεων τουάξονα, η µικρή Ελλάδα µε τη µεγαλειώδη
αντίσταση, που έκανε το πρόσωπο-σύµβολο της νίκηςWinston Churchill ν'
αναφωνήσει τη µνηµειώδη φράση «πολέµησαν ως ήρωες, πολέµησαν
ωςΈλληνες!», µετρούσε απώλειες παντός είδους: σε άµαχο πληθυσµό, σε
νεκρούς στα µέτωπα, σεφυσικό πλούτο και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.
Μόνη ελπίδα από τη µοιρασιά της λείας του πολέµου δεν φαινόταν άλλη όπως και έγινε- από τηνεκπλήρωση του αιώνιου πόθου των ∆ωδεκανησίων
για την Ένωση των νήσων τους µε τη ΜητέραΕλλάδα.
Η ιταλική ανακωχή του 1943, η παράδοση των νησιών από τους Γερµανούς
στα συµµαχικάστρατεύµατα στις 8 Μαΐου 1945, η απόφαση των νικητών
του Πολέµου να αποδοθούν τα∆ωδεκάνησα στην Ελλάδα, η αγγλική
στρατιωτική κατοχή µέχρι την 31η Μαρτίου 1947 και ηυπογραφή στις 10
Φεβρουαρίου 1947 στο Παρίσι της Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ των
Συµµάχων καισυνασπισµένων δυνάµεων (µεταξύ αυτών και της Ελλάδας),
και της Ιταλίας από την άλλη,αποτέλεσαν µία αλυσίδα γεγονότωνπου
κατέληξαν στο αίσιο για τη ∆ωδεκάνησο τέρµα, τηςεπανενσωµάτωσής τους
στην Ελλάδα µε το Ν.518/9.1.1948 που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων
µεσυµβολική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 28η Οκτωβρίου 1947. Και η
7η Μαρτίου ορίσθηκε πλέον ως ηµέρα του πανηγυρικού εορτασµού της
Ενσωµάτωσης.
Με το παράδοξο όνοµα ∆ωδεκάνησος, αφού ουσιαστικά πρόκειται για
σύµπλεγµα δεκατεσσάρωνµεγάλων νησιών (αναφερόµαστε στη Ρόδο, την
Αστυπάλαια, την Κάλυµνο, την Κάρπαθο, τηνΚάσο, την Κω, τη Λέρο, τη
Νίσυρο, την Πάτµο, τη Σύµη, την Τήλο, τη Χάλκη, το Καστελόριζο καιτους
Λειψούς), καθώς και πολυάριθµες αραιοκατοικηµένες ή ακατοίκητες νησίδες καιβραχονησίδες στο νοτιοανατολικό
Αιγαίο, µε επιφάνεια 2.681 τ.χ. και πληθυσµό 163.476 κατοίκουςσύµφωνα µε την απογραφή του 1991.
Πίσω στην Ιστορία
Οι αρχαίοι Έλληνες ονόµαζαν τα νησιά Σποράδες, καθώς φαίνονται άτακτα σπαρµένα κατά µήκοςτης µικρασιατικής
ακτής, σε αντίθεση µε τις Κυκλάδες, που µοιάζουν να σχηµατίζουν κύκλο γύρωαπό το ιερό νησί της ∆ήλου. Η
∆ωδεκάνησος µε την εξαιρετική της θέση στην ανατολική Μεσόγειοδεσπόζει στις θαλάσσιες οδούς ανάµεσα στην
Ευρώπη, τον Εύξεινο Πόντο, τη Συρία και τηνΑίγυπτο. Το κλίµα της, το ωραιότερο της Μεσογείου και τις φυσικές
τους καλλονές ύµνησανΈλληνες και Λατίνοι συγγραφείς και ποιητές.
Οι αρχές της δωδεκανησιακής ιστορίας χάνονται µέσα στο ηµίφως της προϊστορίας και τηςµυθολογίας. Οι αρχαίοι
µύθοι θέλουν τη Ρόδο να αναδύεται από τους βυθούς του Αιγαίου για ναγίνει δώρο στον Απόλλωνα.
Πρώιµοι κάτοικοι της Ρόδου και των άλλων νησιών αναφέρονται οι µυθικοί Τελχίνες, οι Κάρες, οιΦοίνικες, οι
Αχαιοί, και άλλοι κατά τη νεολιθική, µινωική και µυκηναϊκή περίοδο. Ο Όµηρος αναφέρει τη συµµετοχή των
νησιών στην πανελλήνια τρωική εκστρατεία. Η άλωση της Τροίας,πλήττοντας το εµπόριο και τις πειρατικές
κινήσεις των Λυκίων, έδωσε τη θαλασσοκρατορία στηΡόδο. Αργότερα ∆ωριείς άποικοι εγκαθίστανται στα νησιά και
επιβάλλουν τη γλώσσα τους.
Η θαλασσοκρατορία των Ροδίων συντελεί στην αύξηση και ευηµερία του πληθυσµού και τηνίδρυση ανθηρότατων
αποικιών στη δυτική Μεσόγειο. Το πλήθος των αρχαιολογικών ευρηµάτωναυτής της εποχής στα νησιά, µαρτυρούν
την οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη της νησιωτικήςπεριοχής, που αποτέλεσε (ιδιαίτερα η Ρόδος) µεγάλο
εµπορικό και ναυτικό κέντρο και εστίαελληνικού πολιτισµού.
Λίγο πριν από τους περσικούς πολέµους τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου κατελήφθησαν απότους Πέρσες.
Μετά τη νίκη των Ελλήνων στη Σαλαµίνα ο αθηναϊκός στόλος ελευθέρωσε όλα τα νησιά, που έγιναν στη συνέχεια
µέλη της Α' Αθηναϊκής Συµµαχίας.Γύρω στα 480 π.Χ. η Κάµιρος, η Ιαλυσός και η Λίνδος της Ρόδου, η Κως και
µικρασιατικές δωρικές πόλεις της Κνίδου και της Αλικαρνασσού σχηµάτισαν πολιτική οµοσπονδία, τη
∆ωρικήΕξάπολη. Το 480 π.Χ. οι τρεις παλιές πόλεις της νήσου, η Λίνδος, η Ιαλυσός και η Κάµιρος συνενώθηκαν
σε ένα νέο συνοικισµό που από τότε αποτελεί το ένδοξο άστυ της Ρόδου. Η πόλη, κτισµένηαµφιθεατρικά γύρω από
τα πέντε λιµάνια της, δίκαια ονοµάσθηκε, για την λαµπρότητα τωνκτηρίων και των µνηµείων της, πόλη του Θεού
Ήλιου.
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Στα Ελληνιστικά χρόνια η Ρόδος βρίσκεται στον Κολοφώνα της ακµής της. Οι Ρόδιοι, µε τηνπροσφιλή τους
πολιτική της ουδετερότητας στη διαµάχη µεταξύ των διαδόχων του ΜεγάλουΑλεξάνδρου, προκαλούν την οργή
του ισχυρού Αντιγόνου και ο γιος του, ο περίφηµος ∆ηµήτριος ο Πολιορκητής, πολιορκεί τη Ρόδο το 305-304 π.Χ.
χωρίς να πετύχει την κατάληψη της.
Σε ανάµνηση της ηρωικής τους άµυνας οι Ροδιοί έστησαν τον περίφηµο Κολοσσό, τεράστιοάγαλµα του θεού Ήλιου
και ένα από τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου, που έπεσε στονκαταστρεπτικό για τη Ρόδο και τα γύρω νησιά
σεισµό του 227 π.Χ.
Όταν η Ρώµη υπέταξε τις ελληνικές χώρες, κυριάρχησε και στα νησιά του νοτιοανατολικούΑιγαίου εκτός από τη
Ρόδο. Και παρά τη Συµµαχία ανάµεσα στη Ρόδο και στη Ρώµη, διάφοροιΡωµαίοι στρατηγοί, κατά καιρούς, την
παραβίασαν και λεηλάτησαν τα πλούτη της Ρόδου. ΟΜάρκος Αντώνιος αποκατέστησε την ελευθερία της Ρόδου που
απέκτησε και πάλι την παλιά τηςακµή και έγινε ξανά κέντρο των επιστηµών, των γραµµάτων και των τεχνών.
Η ∆ωδεκάνησος κατέχει εξέχουσα θέση στην ιστορία του ελληνικού πολιτισµού. Από την Ρόδοκατάγονται ο
Κλεόβουλος, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, οι ποιητέςΠείσανδρος, Τιµοκρέων, Απολλώνιος,
Ανταγόρας, οι γραµµατικοί Καλλίξενος, Ευαγόρας,Τιµαχίδας, οι ιστορικοί ∆ιονύσιος, Ζήνων, οι φιλόσοφοι
Παναίτιος, Εκάτων, Ανδρόνικος, οιγεωγράφοι Εύδοξος και Τιµοσθένης και άλλοι πολλοί.
Παράλληλα, διάσηµοι πνευµατικοί άνθρωποι του αρχαίου κόσµου, φιλόσοφοι, φιλόλογοι, ρήτορες,αστρονόµοι
δίδαξαν στις ξακουστές σχολές της Ρόδου, ιδιαίτερα στη ρητορική σχολή που ίδρυσε οεξόριστος στη Ρόδο
αθηναίος ρήτορας Αισχίνης και άκµασε στους ελληνιστικούς και τουςρωµαϊκούς χρόνους.
∆ιάσηµοι ∆ωδεκανήσιοι της Αρχαιότητας
Η πόλη Κως, από τις ωραιότερες παράλιες πόλεις του ελληνορωµαϊκού κόσµου, είναι η πατρίδατου πατέρα της
ιατρικής Ιπποκράτη, του ποιητή Φιλητά, του κωµωδιογράφου Επίχαρµου καιάλλων.
Από τη Λέρο κατάγεται ο Φερεκύδης, ο πρώτος Έλληνας λογογράφος, και στην Τήλο γεννήθηκε ηποιήτρια
Ήριννα, σύγχρονη της Σαπφούς, που οι στίχοι θεωρήθηκαν ισότιµοι µε τους στίχους τουΟµήρου.
Εξ ίσου σηµαντική υπήρξε και η ανάπτυξη των τεχνών. Από τους Ροδίους ξεχωρίζει ο Χάρης οΛίνδιος, ο
δηµιουργός του Κολοσσού, και οι Πολύδωρος και Αθηνόδωρος, δηµιουργοί τουπερίφηµου συµπλέγµατος του
Λαοκόοντος. Η Ρόδος, τέλος, ανέδειξε ονοµαστούς αθλητέςολυµπιονίκες, όπως ο ∆ιαγόρας, οι γιοι του ∆αµάγητος,
Ακουσίλαος και ∆ωριεύς και οι εγγονοί του Ευκλής και Πεισίροδος.
Οι Ρόδιοι, κατ' εξοχήν ναυτικός λαός, κατάρτισαν ιδιαίτερο ναυτικό και εµπορικό δίκαιο, γνωστόως «Νόµος Ροδίων
Ναυτικός», για τον οποίο ο αυτοκράτορας Αντωνίνος είπε: «Εγώ µεν του κόσµου κύριος, ο δε Ρόδιος νόµος της
θαλάσσης».Στην αυγή του Χριστιανισµού
Ήδη από τον Ιο µ.Χ. αιώνα ο Χριστιανισµός διαδίδεται στη ∆ωδεκάνησο. Στην Πάτµο ο εξόριστοςΕυαγγελιστής
Ιωάννης γράφει την «Αποκάλυψη» του. Ο Απόστολος Παύλος περνώντας από τηνΚω και τη Λίνδο της Ρόδου
διδάσκει τη νέα θρησκεία της αγάπης. Στα επόµενα χρόνια τα νησιάτης ∆ωδεκανήσου αποτελούν τµήµα
βυζαντινής αυτοκρατορίας και συµβάλλουν σηµαντικά στηναύξηση της ναυτικής της δύναµης.
Οι Ενετοί
Τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου εξ αιτίας της γεωγραφικής θέσης τους, στο σταυροδρόµιτριών ηπείρων, εκεί
όπου συναντήθηκαν και συγκρούστηκαν λαοί και πολιτισµοί, δέχτηκαν τιςκαταστροφικές επιδροµές πρώτα των
Περσών και στη συνέχεια των Αράβων, των ΣελτζούκωνΤούρκων και των Σταυροφόρων της ∆ύσης. Μετά την
Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τουςΦράγκους (1204) η Ρόδος και τα γειτονικά της νησιά κυβερνώνται, ως
ανεξάρτητη Ηγεµονία, απότον Έλληνα ευγενή Λέοντα Γαβαλά που έλαβε τον τίτλο του Καίσαρα και Αυθέντη των
Κυκλάδων.
Την Αστυπάλαια κυβέρνησε από το 1207 ο ενετικός οίκος των Κουερίνι. Βενετοί κατέλαβαν καιτην Πάτµο. Στα
1306 τα νησιά Κάρπαθος και Κάσος κατελήφθησαν από τον κρητικό ευπατρίδηΑνδρέα Κορνάρο, ενώ στα 1309 οι
Ιππότες του Αγίου Ιωάννου κατέλαβαν τη Ρόδο και λίγοαργότερα τα νησιά Χάλκη, Σύµη, Τήλο, Κω, Λέρο και
Κάλυµνο.
Οι Ιππότες ήταν χωρισµένοι σε εθνότητες που η κάθε µία µιλούσε τη δική της γλώσσα:Προβηγκίας, Ωβέρνης,
Γαλλίας, Ιταλίας, Αραγώνας, Αγγλίας και Γερµανίας (αργότερα και τηςΚαστίλλης).
Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ρόδου από τους Ιππότες, υπάρχει άνθιση
των γραµµάτων και των τεχνών, όπως σε όλες της µη τουρκοκρατούµενες ελληνικές περιοχές.
Οι Οθωµανοί
Κατά το έτος 1480 ο Σουλτάνος Μωάµεθ ο Πορθητής δοκίµασε να καταλάβει µε το στόλο του τη∆ωδεκάνησο. Οι
Ιππότες, µε τη βοήθεια του οµόθρησκου ελληνικού πληθυσµού, κατόρθωσαν νααποκρούσουν τους Τούρκους.
Όµως, το 1522 ο Σουλτάνος Σουλεϊµάν ο Α' ο Μεγαλοπρεπήςπολιόρκησε και πάλι τη Ρόδο, που παραδόθηκε µετά
από ηρωική αντίσταση, την 1η Ιανουαρίου1523, ενώ την τύχη της είχε µετά από ένα χρόνο και η Κως. Από δε το
1537 όλα τα νησιά τουνοτιοανατολικού Αιγαίου αποτελούν πλέον τµήµα της οθωµανικής αυτοκρατορίας.
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Στον Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας το 1821, η ∆ωδεκάνησος βρέθηκε αλληλέγγυα στοµαχόµενο Έθνος.
Η Κως υπέστη τις σφαγές των Οθωµανών, ενώ η Κάσος που µε τον στόλο της πρόσφερεσηµαντικότατες υπηρεσίες
στον Αγώνα, καταστράφηκε ολοσχερώς µετά από ηρωική άµυνα, τονΜάιο του 1824. Τα περισσότερα από τα
προνοµιούχα νησιά, αρχικά τµήµα του πρώτου ελληνικούκράτους, µε κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια,
ξαναδόθηκαν στην Τουρκία µε το Πρωτόκολλοτου Λονδίνου το 1830, µε το οποίο ιδρύθηκε το νεοελληνικό
κράτος.
Την άνοιξη του 1912 η Ιταλία, που πολεµούσε µε την Τουρκία για την Κυρηναϊκή, κατέλαβε τανησιά για να πιέσει
τους Τούρκους να υποχωρήσουν, δηµιουργώντας στον ελληνικό πληθυσµό τωννησιών την ψευδαίσθηση της
επικείµενης απελευθέρωσης του, µε υποσχέσεις για Αυτονοµία καιΑυτοδιοίκηση.
Η Ιταλοκρατία
Με την κήρυξη του Α' Βαλκανικού Πολέµου, τον Οκτώβρη του 1912, η Ιταλία, υπαναχώρησε απότην αρχική της
θέση και υπέγραψε Συνθήκη Ειρήνης µε την Τουρκία, σύµφωνα µε την οποία ηΙταλία θα έπαιρνε τη Λιβύη και η
Τουρκία θα επανακτούσε τη ∆ωδεκάνησο. Η Ιταλία, όµως,εξακολούθησε να παραµένει στα νησιά µε πρόσχηµα την
πλήρη εφαρµογή από την Τουρκία τωνόρων της Συνθήκης.
Με τη λήξη του Α' Παγκοσµίου Πολέµου η Ελλάδα ζήτησε επίσηµα τη ∆ωδεκάνησο από τηνΙταλία, επικαλούµενη
λόγους εθνικοϊστορικούς. Η Ιταλία, εκµεταλλευόµενη τη ΜικρασιατικήΚαταστροφή, πέτυχε την υπογραφή της
Συνθήκης της Λωζάνης στις 24.7.1923, µε την οποία ηΤουρκία παραιτήθηκε επισήµως των δικαιωµάτων της στη
∆ωδεκάνησο που έγινε πλέον ιταλικήκτήση µε ειδική νοµοθετική αυτονοµία.
Τα ∆ωδεκάνησα ονοµάστηκαν «Ιταλικά νησιά του Αιγαίου» και υπέστησαν τη σκληρότερη ίσωςπολιτική που
επέβαλε ποτέ η Ιταλία σε κυριαρχούµενη από αυτή ξένη κτήση. Με µία σειράαλλεπάλληλων διαταγµάτων, τη
δήµευση περιουσιών, την ίδρυση Καθολικής Αρχιεπισκοπής, τονέλεγχο της εκπαίδευσης, την επιβολή της ιταλικής
ιθαγένειας καθώς και µία σειρά κατασταλτικώνµέτρων που οδήγησαν ακόµα και σε αιµατηρές συγκρούσεις µε τον
δωδεκανησιακό λαό, τόσο οπρώτος όσο και ο δεύτερος Ιταλός κυβερνήτης, ο Mario Lago και ο Duce De Vecchi
αντίστοιχα πουτον διαδέχθηκε το 1936, κυβέρνησαν µε στρατιωτικό νόµο και ιδιαίτερα σκληρά µέτρα.
Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι, κατά την περίοδο που κατείχαν τη ∆ωδεκάνησο, οιΙταλοί εργάστηκαν
µεθοδικά για τον αφελληνισµό του ντόπιου πληθυσµού µε την ιταλοποίηση τηςΠαιδείας, έπληξαν την Ορθόδοξη
Εκκλησία, χτύπησαν τη γεωργία, εµπόδισαν την ανάπτυξη τηςαλιείας, δεν βοήθησαν την ανάπτυξη βιοµηχανίας,
ούτε για την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων,εγκατέλειψαν τα χωριά σε µεσαιωνικές συνθήκες υγιεινής, πήραν
τα πλουσιότερα χωράφια από τιςελληνικές κοινότητες και τα έδωσαν σε ιταλούς εποίκους υπό µορφή δύο µεγάλων
γεωργικώνσυνεταιρισµών, και προσπάθησαν να αποµακρύνουν τους Έλληνες κατοίκους των νησιών από
τηδιοίκηση του τόπου τους. ∆ηλαδή µε χαρακτηριστικά έργα βιτρίνας προσπάθησαν να επιβάλλουνέναν ιταλικό
χαρακτήρα στα νησιά, αδιαφορώντας για την υποδοµή και την ουσιαστική ανάπτυξητους. Για να
χρησιµοποιήσουµε τα λόγια του ταξίαρχου Χ. Τσιγάντε, αρχηγού της ΕλληνικήςΣτρατιωτικής Αποστολής
∆ωδεκανήσου, «έχτισαν άχρηστα παλάτια οι Ιταλοί και υπόγειεςαποθήκες και πυροβολεία και η Ρόδος δεν έχει
λιµάνι. Και µες στην πόλη τα ελληνόπουλα κάνουνµάθηµα ξυπόλητα στον νάρθηκα των Αγίων Αναργύρων». Το
αποτέλεσµα ήταν δεκάδες χιλιάδες∆ωδεκανησίων να πάρουν το δρόµο της εξορίας και να εγκατασταθούν στην
Αυστραλία, τηνΑίγυπτο, την ελεύθερη Ελλάδα, τις Η.Π.Α, τη Νότια Αµερική, την Αιθιοπία και αλλού.
Η Τουρκία
Η Τουρκία, παρά την παραίτηση της από τη ∆ωδεκάνησο µε τη Συνθήκη της Λωζάνης, δεν βγήκεποτέ οριστικά από
το παιχνίδι. Το γεγονός ότι «δεν υπήρχαν τουρκικά ίχνη στα νησιά παρά τουςαιώνες τουρκικής κατοχής» δεν
εµπόδισε τους Τούρκους. Αιτία η στρατηγική θέση της∆ωδεκανήσου και η εγγύτητα της στις µικρασιατικές ακτές.
Η αρχή έγινε µε τη διατύπωση αµφισβητήσεων για τα ακριβή όρια ανάµεσα στην ιταλοκρατούµενη∆ωδεκάνησο και
την τουρκική επικράτεια. Στις 4.1.1932 υπογράφηκε στην Αγκυρα ιταλοτουρκικήσύµβαση που οριοθετούσε
ορισµένα σηµεία στη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Τα δύοµέρη αντήλλαξαν επιστολές, δια των οποίων
ανέλαβαν την υποχρέωση να καθορίσουν και τουπόλοιπο τµήµα των ιταλοτουρκικών θαλασσίων συνόρων στην
περιοχή της ∆ωδεκανήσου. Οκαθορισµός επισηµοποιήθηκε µε το πρακτικό που υπογράφηκε στην Αγκυρα την
28.12.1932. Μετη συµφωνία αυτή προσδιορίστηκε πού ανήκουν όλα τα νησαία εδάφη της περιοχής, τα
οποία«ουδεµίας αµφισβητήσεως αποτελούν αντικείµενον».
Αφορµή για καινούρια εµπλοκή της Τουρκίας ήταν ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος που ώθησε την Αγγλία και τη Γαλλία
να ζητήσουν τη βοήθεια της. Οι διαπραγµατεύσεις οδήγησαν στην υπογραφήτης Συνθήκης αµοιβαίας βοήθειας
Γαλλίας-Αγγλίας-Τουρκίας στις 19/10/1939. Η Συνθήκη αυτήπροέβλεπε ότι η Τουρκία θα έδινε κάθε δυνατή
βοήθεια στους εταίρους της σε περίπτωσηεπιθετικής ενέργειας µίας ευρωπαϊκής δύναµης που θα οδηγούσε σε
πόλεµο στη Μεσόγειο. Θαβοηθούσε επίσης τους εταίρους της αν αυτοί εµπλέκονταν σε πόλεµο εξαιτίας των
εγγυήσεων πουέδωσαν στην Ελλάδα και τη Ρουµανία τον Απρίλιο του 1939. Οι Αγγλογάλλοι µε τη σειρά τους
θαβοηθούσαν την Τουρκία αν έπεφτε θύµα επιθετικής ενέργειας εκ µέρους ευρωπαϊκού κράτους, ή ανεµπλεκόταν
στον πόλεµο εξαιτίας των υποχρεώσεων που απέρρεαν από το Βαλκανικό Σύµφωνο.
Στη Συνθήκη αυτή υπήρχε συνηµµένη στρατιωτική σύµβαση, της οποίας το άρθρο 3 προέβλεπε ότισε ενδεχόµενη
επιχείρηση κατάληψης της ∆ωδεκανήσου, θα χρησιµοποιούνταν τουρκικές κυρίωςδυνάµεις σε συνεργασία µε όσες
βρετανικές θα υπήρχαν διαθέσιµες εκείνη τη στιγµή. Αυτό ήταν τοσυµµαχικό δόλωµα για να κερδίσουν τη
συµµετοχή της Τουρκίας στον πόλεµο και στο πλευρότους.
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Οι Τούρκοι όµως δεν ήταν διατεθειµένοι να σπάσουν το βολικότατο καθεστώς της ουδετερότητας.Μάλιστα µετά
την υπογραφή της Συµφωνίας αυτής φρόντισαν να µην της δώσουν µεγάληδηµοσιότητα, αποφεύγοντας
ταυτόχρονα οποιαδήποτε κριτική στη γερµανική πολιτική. Έτσιήλπιζαν να καθησυχάσουν και τις ανησυχίες αυτής
της πλευράς. Παρ' όλα αυτά άρπαξαν τηνευκαιρία στο πλαίσιο των συνεχών διαπραγµατεύσεων τους µε τους
συµµάχους να τονίσουν τοενδιαφέρον τους για τη ∆ωδεκάνησο, τη βουλγαρική Θράκη και την Αλβανία εντός της
σφαίραςεπιρροής της Τουρκίας. Το θέµα έµεινε στάσιµο τότε, γιατί η Τουρκία δεν βοήθησε τελικά τηνΕλλάδα στον
πόλεµο.
Το διπλωµατικό παρασκήνιο
Η µελέτη των αρχείων δείχνει καθαρά ότι η ∆ωδεκάνησος βρισκόταν εν µέσω γενικούπαζαρέµατος. Είναι
χαρακτηριστικό ότι, ενώ στο διπλωµατικό επίπεδο, το φθινόπωρο του 1945 τοΣυµβούλιο των υπουργών
Εξωτερικών στο Λονδίνο αναγνώριζε ότι η ∆ωδεκάνησος έπρεπε ναδοθεί στην Ελλάδα, έως τον Ιούνιο του
επόµενου έτους οι Βρετανοί, συµφωνώντας µε τηναµερικανική πρόταση, παζάρευαν το Καστελόριζο και
συζητούσαν να δοθεί στην Τουρκία ενώ δενυπήρχε, επίσηµα τουλάχιστον, κανένα τουρκικό αίτηµα. Ξαφνικά
άρχισαν να κυκλοφορούν φήµεςότι τα ∆ωδεκάνησα θα συνδυαστούν µε την τύχη των Στενών. Την άλλη µέρα η
Ε.Σ.Σ.∆συγκατατέθηκε σε µια αιφνίδια µεταστροφή της στην επίλυση του ∆ωδεκανησιακού,καταπλήσσοντας τους
πάντες. Πιθανότατα η Ε.Σ.Σ.∆ έχασε τις ελπίδες της να κερδίσει κάτι από τηνοµή των ιταλικών αποικιών, ή τις
στρατιωτικές βάσεις στο Αιγαίο που τόσο πολύ επιθυµούσε, καιαποφάσισε να υποστηρίξει αυτό που έως πριν
θεωρούσε ως αντιδραστικό και σωβινιστικό αίτηµατης Ελλάδας (στα εθνικά αιτήµατα της χώρας εντασσόταν και η
επαναχάραξη τηςελλην ο βουλγαρική ς µεθορίου, κάτι που ήταν οδυνηρό για τη Σοβιετική Ένωση και τις σχέσεις
τηςµε το εγκαταστηµένο πια στην εξουσία φίλο, κοµµουνιστικό κόµµα της Βουλγαρίας). Συναινώνταςάλλωστε
στην παραχώρηση της ∆ωδεκανήσου διευκόλυνε πολιτικά τη θέση του Κ.ΚΈ απέναντιστον ελληνικό λαό.
Αντίθετα, πάντως, µε την τακτική της Σοβιετικής Ένωσης, ο ρόλος των Βρετανών αποδείχτηκετελικά, παρά τη
διφορούµενη στάση τους, πολύ χρησιµότερος για τα ελληνικά συµφέροντα. Πρέπεινα επισηµάνοµε ότι η
διφορούµενη στάση των Βρετανών δεν παρεξηγήθηκε µόνον από τουςΈλληνες αλλά και από τους Ιταλούς της
∆ωδεκανήσου, οι οποίοι νόµιζαν ότι είχαν κερδίσει τησυµπάθεια και το ενδιαφέρον της βρετανικής κυβέρνησης.
Έφτασαν µάλιστα στο σηµείο νασκεφθούν οι Ιταλοί ότι η Βρετανία ετοιµάζει ένα ιδιόµορφο, και πάντως
ελεγχόµενο από αυτούς,καθεστώς για τη ∆ωδεκάνησο. Η έρευνα όµως του αρχειακού υλικού των βρετανικών
αρχείωναποκαλύπτει ότι στην πραγµατικότητα οι Βρετανοί δεν είχαν καµία επιφύλαξη για την ενσωµάτωσητης
∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα. Εκτός από την αναµφισβήτητη ελληνικότητα των νησιών, έναςλόγος παραπάνω ήταν
ότι τα άλλα εδαφικά αιτήµατα της Ελλάδας ήταν πιο δύσκολο ναπραγµατωθούν και η ελληνική κυβέρνηση είχε
ανάγκη µιας επιτυχίας για να αποκτήσει έναπλεονέκτηµα στον αγώνα της µε την Αριστερά. Η αλήθεια είναι λοιπόν
ότι οι Βρετανοί είχαν αγωνία να προσφέρουν µια τέτοια επιτυχία στην ελληνική κυβέρνηση. Ήταν απλώς η στάση
τωνΑµερικανών αλλά και ο φόβος της Ε.Σ.Σ.∆ που τους εµπόδιζαν να κάνουν βιαστικές κινήσεις. «Αναποτύχοµε
να δώσοµε τα νησιά στην Ελλάδα, ενώ τα ελέγχοµε, θα γελοιοποιηθούµε διεθνώς, τηστιγµή που η Ρωσία µοιράζει
εχθρικά εδάφη στους δορυφόρους της», υπογράµµιζε ο Βρετανόςυπουργός Εξωτερικών Ernest Bevin το
Σεπτέµβρη του 1945 σε σχετικό υπόµνηµα του. Πρέπει νασηµειωθεί τέλος ότι υπήρχε και µια βασική διαφορά
νοοτροπίας ανάµεσα στους Έλληνες και τουςΒρετανούς που δηµιουργούσε παρεξηγήσεις. Το παραδοσιακό
βρετανικό φλέγµα ήταν που τουςεµπόδιζε να κατανοήσουν γιατί επείγονται τόσο πολύ οι Έλληνες ∆ωδεκανήσιοι
να ενωθούν µε τηνΕλλάδα. «Επιθυµούν τόσο πολύ την ένωση που τους έγινε νεύρωση!» σηµείωνε στις 2.7.1946
οΒρετανός πρέσβυς Reilly.
Η οπτική του βρετανικού υπουργείου των Εξωτερικών είναι αλήθεια ότι ήταν σαφής ήδη από τοΜάρτη του 1943.
∆ηλαδή οι Βρετανοί (α) έβλεπαν ευνοϊκά το θέµα παραχώρησης των Νήσων στηνΕλλάδα αν και δήλωναν «όχι από
τώρα δεσµεύσεις», (β) στο ζήτηµα της συµµετοχής του ελληνικούστρατού σε µελλοντικές επιχειρήσεις στη
∆ωδεκάνησο απαντούσαν «είναι στρατιωτικό θέµα. Εµείςπάντως θα εισηγηθούµε ευνοϊκά», (γ) για τη συµµετοχή
Ελλήνων στη µελλοντική διοίκηση της∆ωδεκανήσου τα πράγµατα ήταν ακόµα πιο περίπλοκα. Το βρετανικό
υπόµνηµα κατέληγε στηνευχή να µη χρειαστεί η συµµετοχή της Τουρκίας στη µελλοντική δωδεκανησιακή
επιχείρηση, γιατίη Τουρκία θα ζητούσε σίγουρα ανταλλάγµατα που θα περιέπλεκαν τροµερά την κατάσταση.
Με βάση αυτό το σκεπτικό απάντησε ο Eden στο τηλεγράφηµα του Churchill που πρότεινε ναζητήσουν βοήθεια
από τους Τούρκους, δηλαδή αεροπορικές διευκολύνσεις, µε αντάλλαγµα τηΡόδο. Η εµπειρία όµως του Eden από
συζητήσεις του στο Κάιρο, αµέσως µετά τη διάσκεψη τηςΜόσχας, µε τον Τούρκο ΥΠΈΞ Νουµέν Μενεµετζίογλου το
Νοέµβριο του ίδιου χρόνου ήταν πέραγια πέρα αρνητική. «Κανένας δεν είναι τόσο κουφός, όσο ένας Τούρκος που
δεν θέλει να πεισθεί»,έγραφε ο Eden στον Churchill. Ο Eden πίστευε ότι οι Τούρκοι πάλι δεν θα αναλάµβαναν
τιςευθύνες τους και το µόνο αποτέλεσµα θα ήταν η παράβαση του δόγµατος «καµµία εδαφικήσυζήτηση πριν από
τον πόλεµο» και η αγανάκτηση των Ελλήνων συµµάχων τους.
Μετά την αλλαγή της στάσης της Ε.Σ.Σ.∆ που τάχθηκε υπέρ της παράδοσης της ∆ωδεκανήσουστην Ελλάδα
γνωστοποιήθηκε από το βρετανικό ΥΠΈΞ στις ελληνικές αρχές ότι τα νησιά θαπαραδοθούν µόλις υπογραφεί η
ιταλική συνθήκη ειρήνης και ότι το ίδιο θα ερχόταν σε επαφή µετους Αµερικανούς για να ρυθµιστούν οι
λεπτοµέρειες της µεταβίβασης αυτής.
Τον Ιούλιο του 1946 ο έλληνας πρωθυπουργός Κ. Τσαλδάρης επισκέπτεται το Λονδίνο γιαεπείγουσες συνοµιλίες
µε τον αµερικανό υπουργό των Εξωτερικών James Byrnes και τον βρετανόοµόλογο του Ε. Bevin.
Εκµεταλλευόµενος την ευκαιρία, ζητά από τον Bevin να επιτραπεί ηαποστολή µερικών ελλήνων αξιωµατούχων για
να µετάσχουν στη διοίκηση των Νησιών, µαζί µετους Βρετανούς. Ο Bevin, όπως και οι Αµερικανοί λίγο αργότερα,
συµφώνησε υπό την αίρεση ότιαυτό θα γίνει σιωπηρά για να µη δώσει λαβή για σχόλια.
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Το εντυπωσιακό είναι ότι τόνισε στονέλληνα πρωθυπουργό ότι παραχώρησε και το Καστελόριζο στην Ελλάδα, αν
και η κυβέρνηση τουτο είχε υποσχεθεί αρχικά στην Τουρκία λόγω εγγύτητας. Η Ελλάδα έπρεπε να υποσχεθεί τώρα
ότιδεν θα υπέθαλπε τις φήµες που κυκλοφορούσαν για διεκδίκηση, ή αυτονοµία τηςΊµβρου και τηςΤενέδου, γιατί
η Τουρκία είχε ανησυχήσει. Ο Κ. Τσαλδάρης τον διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει τιςκαλύτερες διαθέσεις απέναντι
στην Τουρκία και δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Αξίζει να σηµειωθείότι ο Bevin είχε χρησιµοποιήσει και ένα άλλο
δυνατό επιχείρηµα για να προλάβει πιθανέςαντιρρήσεις των Τούρκων: κάθε προβολή διεκδίκησης του
Καστελόριζου και της Σύµης από τηνΤουρκία θα ενθάρρυνε τους Σοβιετικούς να πιέσουν για αναθεώρηση του
καθεστώτος των Στενών.Αυτό ήταν ικανό φόβητρο, δεδοµένης της τουρκοσοβιετικής έντασης που επικρατούσε
εκείνη τηνεποχή.
Τελικά η ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσου εγκρίθηκε οµόφωνα στις 21.9.1946 από την πολιτική καιεδαφική
επιτροπή για τη συνθήκη ειρήνης µε την Ιταλία. Ο προσδιορισµός όµως των ορίων τηςεκχωρούµενης περιοχής δεν
ήταν σαφής. Η διατύπωση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 12 τουσχεδίου ήταν ότι «η Ιταλία εκχωρεί στην
Ελλάδα κατά πλήρη κυριαρχίαν τας νήσους της ∆ωδεκανήσου» χωρίς να τις κατονοµάζει. Σηµειωτέον ότι, όταν
παραχωρήθηκαν από την Τουρκίαστην Ιταλία µε τη Συνθήκη της Λωζάνης, τα νησιά είχαν απαριθµηθεί και
προσαρτήθηκε καισχετικός χάρτης. Τελικά µε τη µεσολάβηση του Ιωάννη Πολίτη, στο κείµενο της
Συνθήκηςενσωµατώθηκε απαρίθµηση των δεκατεσσάρων µεγαλύτερων νησιών και µνεία ότι παραχωρούνταιεπίσης
και οι νησίδες και βραχονησίδες οι παρακείµενες των νησιών. Η ελληνική κυβέρνηση κατάτην ηµέρα της
υπογραφής της Συνθήκης, δηλαδή στις 10.2.1947, διευκρίνισε µε τις παρατηρήσειςτης ότι οι µνηµονευόµενες,
παρακείµενες των νησιών νησίδες και βραχονησίδες είναι αυτές πουευρίσκοντο υπό ιταλική κυριαρχία, όταν
εισήλθε η Ιταλία στον πόλεµο.
Σήµερα, η τόνωση της εθνικής µνήµης µε τον εορτασµό της επετείου της 10ης Φεβρουαρίου έχειδιπλό στόχο µετά
την εκδήλωση της τουρκικής αδιαλλαξίας στο Αιγαίο και την έγερσηεπιχειρηµάτων περί υπάρξεως «γκρίζων
ζωνών».
Στο συνηµµένο τηλεγράφηµα no 198 µε ηµεροµηνία 2.2.1933 της Ιταλικής ∆ιοικήσεως των Νήσωντου Αιγαίου
χάρτη που απευθύνεται σε όλες τις στρατιωτικές βάσεις της Ιταλίας στα νησιά,καθορίζονται τα όρια της ιταλικής
κυριαρχίας στα ιταλοτουρκικά χωρικά ύδατα, όπως αυτάορίσθηκαν στο πρακτικό του ∆εκεµβρίου του 1932. Ο
γάρτης, χαραγµένος δια χειρός, σε χαρτίσχεδιαστηρίου, υπογράφεται από τον Ιταλό ναύαρχο Soldati και τον
Τούρκο αξιωµατικό τουναυτικού Erugrul Bey. Μετά την κρίση σταΊµια, που είναι δύο από τις βραχονησίδες που
ανήκουνστο δωδεκανησιακό σύµπλεγµα στο Αιγαίο, η δηµοσιοποίηση του εγγράφου αυτού από τηνΥπηρεσία
∆ιπλωµατικού Αρχείου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών το 1997 στον τόµο«∆ωδεκάνησος-Η µακρά πορεία
προς την ενσωµάτωση» (εκδ. Καστανιώτης) αποκτά ιδιαίτερησηµασία και βαρύτητα.
Η ανάληψη της διοίκησης των νησιών από την Ελλάδα έγινε στις 31 Μαρτίου 1947 µε τηνπαράδοση από τους
Βρετανούς στον Έλληνα στρατιωτικό διοικητή Αντιναύαρχο Π. Ιωαννίδη, έναµήνα σχεδόν µετά την υπογραφή της
Συνθήκης Ειρήνης. Οι Βρετανοί ζήτησαν αρχικά να τουςκαταβληθούν τα έξοδα της στρατιωτικής διοικήσεως της
∆ωδεκανήσου πριν αποχωρήσουν, αλλάεν συνεχεία και µετά από πιέσεις του ελληνικού Υπουργείου των
Εξωτερικών, απέσυραν το αίτηµα.Η περίοδος της ελληνικής στρατιωτικής διοικήσεως αποτέλεσε το τελευταίο
καιπροπαρασκευαστικό στάδιο πριν από την επίσηµη προσάρτηση των νησιών στην Ελλάδα, η
οποίαπραγµατοποιήθηκε µε την επικύρωση της Συνθήκης Ειρήνης.
Η χαρά και ο πόνος των ∆ωδεκανησίων για την Ένωση µε τη Μητέρα Ελλάδα µπορεί ναπεριγραφεί µε ένα
χαρακτηριστικό γεγονός που έχει παραµείνει ολοζώντανο στη µνήµη τωνΚαλυµνίων. Μετά την υποστολή της
αγγλικής σηµαίας και την ανύψωση της ελληνικής, οιΚαλύµνιοι αποχώρησαν σκυφτοί και η πλατεία του νησιού
άδειασε. Τότε, ο άγγλος αξιωµατικός,ξαφνιασµένος, ρώτησε τον έλληνα συνάδελφο του ταγµατάρχη Ζαχαράκη
γιατί έφυγε τόσογρήγορα όλος ο κόσµος. ∆ιερωτήθηκε µάλιστα µήπως είχαν δυσαρεστηθεί από τη µετάβαση
τηςεξουσίας από τους Αγγλους στους Έλληνες. Ο µετέπειτα στρατηγός Ζαχαράκης, χωρίς να πειτίποτε, οδήγησε
τον άγγλο αξιωµατικό στο νεκροταφείο του νησιού. Εκεί ήταν µαζεµένοι όλοι οιΚαλύµνιοι. Είχαν πάει στο
νεκροταφείο να αναγγείλουν στους προγόνους τους ότι η Κάλυµνοςξαναγινόταν ελληνική. Γιατί είχε γίνει έθιµο,
όσοι πέθαιναν να αφήνουν ευχή και κατάρα να τουςτο πουν µόλις η Κάλυµνος ξαναγινόταν ελληνική.
«Τότε είπε και γεννήθηκε η θάλασσα... Και στη µέση της έσπειρε κόσµους µικρούς»,
έγραψε ο Έλληνας ποιητής, κάτοχος του βραβείου Νόµπελ, Οδυσσέας Ελύτης. Φαίνεται ότι οι θεοίεπέδειξαν,
περισσή επιµέλεια και υποµονή όταν φιλοτεχνούσαν αυτόν τον τόπο. Και αναγκάσθηκαννα κάνουν πολλές
δοκιµές, κι ας ήταν θεοί, για να συνταιριάξουν τόσο καλά στεριά, βράχους καιθάλασσα. Αυτό είναι το Αιγαίο.
Αναπόσπαστο τµήµα του ελληνισµού που για 6 χιλιάδες χρόνια,λόγω της γεωγραφικής του θέσης και της φυσικής
του διαµόρφωσης µε τις εκατοντάδες µικρά καιµεγάλα νησιά µετέφερε µηνύµατα από τη µια ήπειρο στην άλλη.
Κοιτίδα πολιτισµού και πηγήέµπνευσης και δηµιουργίας. Στο Αιγαίο όλα είναι ουσιώδη, τίποτε περιττό. Το τοπίο,
σαν αρχαίοςναός, αποτυπώνει αβίαστα και απλά την αιωνιότητα. Η ελιά, η συκιά και η άµπελος ήταν το στολίδικαι
η δόξα του τόπου. Το νερό, λίγο και ακριβό. Ο άνθρωπος χρειάστηκε µε υποµονή να σκάψειτον βράχο για να
κάνει δυνατή την επιβίωση του, να παράγει, να δηµιουργήσει, να χτίσει ναούς,κάστρα και γεφύρια, δρόµους.
Πέρασαν κατακτητές, ληστές και πειρατές. Οι άνθρωποι δενκουράστηκαν γιατί η γη ήταν λίγη, µα ο ουρανός
απέραντος «για να διαβάζει µόνος του τηναπεραντοσύνη» όπως έγραψε ο νοµπελίστας ποιητής, Οδυσσέας Ελύτης.
***** Το εξαιρετικό αυτό κείµενο είχα διαβάσει πριν χρόνια στο διαδίκτυο και το έκρυψα ευλαβικά για µια τέτοια ώρα. Για τα 60
χρόνια από την ηµέρα της ενσωµάτωσης µε την µητέρα Ελλάδα. Η Ενωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου από τις 6 έως και 16
SV5BYR
Μαρτίου γιορτάζοντας χρησιµοποίησε το ειδικό διακριτικό J45RDS µε µεγάλη επιτυχία.
∆εν ξεχνάµε ποτέ....
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ANTENNA SWITCH
Κύκλωµα µεταγωγής κεραιών (Antenna Switch)
Αγαπητοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες γειά σας,
Πριν από λίγο καιρό,στήνωντας το shack µου ήρθα αντιµέτωπος µε ένα πρακτικό πρόβληµα.Κάτοχος µια γέφυρας
στασίµων HF/VHF
έπρεπε να βρώ ένα
τρόπο για να την
συνδέσω σε έναν
ποµποδέκτη τύπου
ICOM 706MKIIG και τις
δύο κεραίες εκποµπής/
λήψης VHF και HF
µέσω της
γέφυρας.Θέλωντας να
αποφύγω την αγορά
ενός δεύτερου οργάνου
αποφάσισα να σχεδιάσω
έναν διακόπτη ο οποίος θα µου έδινε την δυνατότητα επιλογήςτης κεραίας εκποµπής εύκολα και γρήγορα χωρίς να
χρειάζεται να βιδώνω και να ξεβιδώνω τα αντίστοιχα βύσµατα.Αλλωστε αυτό δεν συνίσταται αφού µε την πάροδο
του χρόνου και την χρήση,φθείρωνται και εισάγουν απώλειες στο κεραιοσύστηµα.Το σχήµα 1 απεικονίζει τον
στόχο µας:
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να υλοποιήσει κανείς έναν διακόπτη κεραιών.Οι επικρατέστεροι έχουν να κάνουν µε
κάποιους µηχανικούς διακόπτες υψηλής τάσης και στην καλύτερη να έχουν και κάποιο ενδεικτικό επιλογής.Κάποιοι
προτιµούν ένα δικτύωµα µε ρελέ και τα αντίστοιχα κυκλώµατα οδήγησης.Προτίµησα τον δεύτερο γιατί σήµερα
πλέον µπορεί κανείς να υλοποιήσει σχεδόν τα πάντα µε πολύ λίγα εξαρτήµατα και την χρήση ενός microcontroller.Θα πεί κάποιος: «Τι χρειάζεται ο microcontroller; ».Eαν χρησιµοποιήσουµε ρελέ µε
τρανζίστορ ή ψηφιακά θα χρειαζόµασταν πολύ
περισσότερα εξαρτήµατα και µεγαλύτερη
πλακέτα από ότι τώρα που έχουµε λιγότερο από
60 γραµµές κώδικα και ελάχιστα εξαρτήµατα.Το
IC1 είναι η καρδιά του κυκλώµατος και είναι ο
ATMEGA88 της ATMEL.Η λειτουργία του
βασίζεται στο να µπορεί να «βλέπει» εάν
πιέσθηκε το µπουτόν1 ή το µπουτόν2.Με τα δύο
αυτά µπουτόν επιλέγουµε την HF ή την VHF
κεραία µας.Αντίστοιχα ανάβουν τα ενδεικτικά
LED1,LED2.Στην επαφή CON1 συνδέουµε τα
µπουτόν και στην CON2 τα ενδεικτικά µας.Σε
περίπτωση που πατήσουµε και τα δύο µπουτόν
µαζί το ρελέ δεν αλλάζει κατάσταση και τα δύο
ενδεικτικά αναβοσβήνουν ως ένδειξη ότι κάτι
δεν επιλέξαµε σωστά.Ο CON3 χρησιµοποιείται
για τον προγραµµατισµό του microcontroller.Ετσι δεν θα χρειαστείτε επιπλέον
προγραµµατιστή.Το πρόγραµµα για τον προγραµµατισµό είναι το Ponyprog ενώ το αρχείο είναι το
ANTSWR881.HEX.Ο compiler που χρησιµοποιήθηκε είναι ο Bascom.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 28

Το IC2 είναι ένας σταθεροποιητής στα 5V.Το κύκλωµα τροφοδοτείται µε 12-13,8V/DC στον CON4.Γενικά
χρησιµοποιούµε την τάση που έχουµε και τροφοδοτούµε τους ασυρµάτους µας.Λίγη προσοχή χρειάζεται στην
σύνδεση των συνδετήρων τύπου PL259 µε την πλακέτα µας.Επίσης στην πολικότητα των εξαρτηµάτων και στον
τύπο του ρελέ ο οποίος θα πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 10Α για ισχύ 100W.Μέσω της πετάλουδας του σασί
µπορούµε να γειώσουµε την κατασκευή µας αν και σε δοκιµές που έκανα δεν χρειάστηκε.Το κουτί βέβαια εννοείται
ότι είναι µεταλλικό.Περισσότερο «rfιαζε» ο φορτιστής του δραπανοκατσάβιδου παρά η κατασκευή!. Στο Σχήµα2
µπορείτε να βρείτε την τοποθέτηση των υλικών στο τυπωµένο ενώ οι φωτογραφίες µπορούν θα σας βοηθήσουν
στην συναρµολόγηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Ποτέ δεν αλλάζουµε κεραιοσύστηµα µε τον ποµποδέκτη σε λειτουργία.Υπάρχει κίνδυνος να
καταστρέψουµε βαθµίδα προενίσχυσης του δέκτη.
Πολλά 73
Μάριος Λάζος
SV1EDG
marioslazos@hotmail.com
www.mlazos.co.nr
Ponyprog: http://www.lancos.com/
Bascom: http://www.mcselec.com/
Link για το Firmware: http://
users.otenet.gr/~mlazos/Download/
AntennaSwitch.zip
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Ε.Ρ.ΘΕ. - ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
R.A.U.T.G.

-

RADIO

AMATEUR

UNION

Ο∆ΟΣ ΤΕΡΜΑ ΣΑΡΙΜΒΕΗ ΙΛΑΡΧΟΥ
Α.Φ.Μ. 999681250

OF

THESSALY

GREECE

Τ.Κ. 41 334 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.& FAX 2410 621621

ΠΡΟΣ :
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΕΡΘΕ
ΚΟΙΝ :
Λάρισα:

6 Μάρ. 2008

ΘΕΜΑ: Σύσταση Νέου ∆. Σ. Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας (Ε.Ρ.ΘΕ)
Στις 2 Μαρτίου 2008 πραγµατοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας (Ε.Ρ.ΘΕ.). Η σύσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από
συγκρότησή του σε σώµα , έχει ως εξής:

Πρόεδρος:

Κωνσταντινίδης Βασίλειος

SV4IKL

Γ. Γραµµατέας :

Παπαευαγγέλου Ευάγγελος

SV9ANH

Αντιπρόεδρος:

Κοκκάλας Γρηγόρης

SV1HBG

Ταµίας:

Πουλιάνας Στέφανος

SV6EXB

Μέλος :

Παππάς Κων/νος

SV4CDA

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο

Ο

Πρόεδρος

Γεν. Γραµµατέας
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
SV1NK
Sv1nk@hotmail.com

Τα Beacon’s η διάδοση και άλλα τινά…
Φίλοι µου γεια σας, έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσοι Ραδιοερασιτέχνες υπάρχουµε στον κόσµο; Αν όχι σας
πληροφορώ ότι είµαστε εκατοντάδες χιλιάδες! - Ζωή να έχουµε!- ανοίγοντας όµως τον ποµποδέκτη των βραχέων
µας, και «ψάχνοντας» στις διάφορες Ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες
διαπιστώνουµε δύο πράγµατα:
Α) οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθµοί που ακούγονται στα διάφορα mode
είναι εξαιρετικά λίγοι, συνήθως λίγες δεκάδες σε κάθε περιοχή
συχνοτήτων.
Φανταστείτε ότι περιοχές ολόκληρες στα 15 και 10 m όπου το εύρος
ζώνης είναι 450 ΚΗΖ και 2900ΚΗΖ αντίστοιχα, ακόµη και σε καλές
περιόδους διάδοσης έχουν τεράστια κενά. Κάτι τέτοιο φαντάζει
αδικαιολόγητο, όµως ποιο κάτω θα δούµε γιατί συµβαίνει αυτό,
Β) σε περιόδους κορύφωσης των ηλιακών κηλίδων οι ραδιοερασιτέχνες
εγκαταλείπουν οµαδικά τις χαµηλές συχνότητες και ασχολούνται µε
τις υψηλές και αντίστροφα στις περιόδους των χαµηλών ηλιακών
κηλίδων οι ραδιοερασιτέχνες εγκαταλείπουν τις υψηλές συχνότητες και
ασχολούνται µε τις χαµηλές. (Πρόκειται για φαινόµενο µαζικής
µετακίνησης εξαιτίας κάτι τύπων σαν τον ΝΚ που δίνουν τέτοιες
συµβουλές για καλύτερο DX. Τι να πει κανείς!)
Και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις. Είναι φυσιολογικό µια µερίδα ραδιοερασιτεχνών να
κοιµάται ή να ασχολείται µε τις προ του ύπνου δραστηριότητες! Κάποιοι άλλοι πρέπει να δουλέψουν «για τον
άρτον τον επιούσιο και το νέο HF που έχουν βάλει στο µάτι. Μια άλλη µερίδα προτιµά να «ακροάται» ή επί το
ελληνικότερον να κουρτινιάζει, βάλτε και αυτούς που για διαφόρους άλλους λόγους δεν εκπέµπουν, τι έµειναν;
κάτι λίγες χιλιάδες δραστήριοι ραδιοερασιτέχνες! οι active που λένε!
Αυτοί πάλι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Α) σε αυτούς που εκπέµπουν από τις περιοχές του πλανήτη που έχουν νύχτα (νυχτόβιοι τύποι)
Β) σε αυτούς που εκπέµπουν από τις περιοχές του πλανήτη πού έχουν ηµέρα (ηµερήσιοι τύποι, σαν τις
εφηµερίδες!!)
Γ) σε αυτούς που εκπέµπουν από τις περιοχές της γκρίζας
γραµµής (γάτοι!! αυτοί κάνουν το καλύτερο DX!)
Ας δούµε λοιπόν τι συµβαίνει µε τους Ραδιοερασιτέχνες οι
ποιοι εκπέµπουν από την περιοχή της γης που έχει νύχτα. Οι
Ραδιοερασιτέχνες αυτοί εξορισµού χρησιµοποιούν τις χαµηλές
περιοχές 160, 80, 40, 30m για τα QSO τους, αφού οι
συχνότητες αυτές διαδίδονται καλύτερα κατά τη διάρκεια της
νύχτας.
Οι Ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι εκπέµπουν από τις περιοχές της
γης που έχουν ηµέρα χρησιµοποιούν εξορισµού τις υψηλές
συχνότητες (20,17,15,12,10m αφού αυτές διαδίδονται
καλύτερα κατά την διάρκεια της ηµέρας.
Τέλος οι Ραδιοερασιτέχνες που εκπέµπουν από τις περιοχές
της γής που βρίσκονται στο λυκαυγές ή στο λυκόφως είναι
διάσπαρτοι στα HF άλλοι στις χαµηλές και άλλοι στις υψηλές
περιοχές ανάλογα µε το αν βρίσκονται σε περιοχές που
ξηµερώνει ή δύει ο ήλιος, και βέβαια ανάλογα µε την τοποθεσία του ανταποκριτή τους.
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Είναι φανερό λοιπόν ότι το
σύνολο των ενεργών
ραδιοερασιτεχών χωρίζεται σε
τρεις µεγάλες µερίδες. Σε
αυτούς οι οποίοι κάνουν τα
QSO τους τη νύχτα, οπότε δεν
ακούνε και δεν ακούγονται
στις υψηλές συχνότητες.
Σε αυτούς οι οποίοι κάνουν τα
QSO τους την ηµέρα οπότε δεν
ακούνε και δεν ακούγονται στις
χαµηλές συχνότητες.
Σε αυτούς οι οποίοι κάνουν τα
QSO τους ξηµερώµατα ή
απογευµατάκι και οι οποίοι
ανάλογα µε τις συνθήκες
διάδοσης ακούνε – ακούγονται
παντού!
Ας δούµε τι συνέβαινε στις
18:15 GMT τις 19/01/2008 µε την βοήθεια του προγράµµατος Band Master σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα Dx
Atlas.
Οι σταθµοί που δείχνονται µε κόκκινο χρώµα βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ηµέρα. Ακολουθείστε τις µπλέ
καµπύλες να δείτε την διάδοση, αυτό που λένε ουράνιο δρόµο ή path, µεταξύ τους. Οι σταθµοί που δείχνονται µε
πράσινο χρώµα επικοινωνούν µέσω της γκρι ζώνης.
Τέλος οι σταθµοί που δείχνονται µε µαύρη γραµµή βρίσκονται σε περιοχές που έχουν νύχτα. Πριν συνεχίσετε
σταθείτε λίγο στην πιό κάτω εικόνα και για λίγο παρατηρήστε πως λειτουργεί η διάδοση. Ας ξεκινήσουµε µε τις
περιοχές της γής που είναι φωτισµένες. Εδώ παρατηρούµε ότι υπάρχει διάδοση στις υψηλές συχνότητες µεταξύ
σταθµών οι οποίοι βρίσκονται επάνω και κάτω από τον ισηµερινό.
Αλλά και µακρινή διάδοση DX στίς υψηλές συχνότητες των HF µέσω των ανωτέρων στρωµάτων της ιονόσφαιρας.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε φαινόµενο επικοινωνίας σταθµών οι οποίοι βρίσκονται επάνω και κάτω από τον
ισηµερινό χρησιµοποιώντας όµως χαµηλές συχνότητες.
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Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται καθαρά φαινόµενο µακρινής διάδοσης DX µέσω τών ιονοσφαιρικών
στρωµάτων σε χαµηλές συχνότητες.

Τέλος ακολουθεί η εικόνα µε το παράδειγµα δύο σταθµών οι οποίοι βρίσκονται στην γκρί ζώνη αλλά ο ένας,
ZS1BUL κάνει DX στίς χαµηλές συχνότητες γιατί ο ανταποκριτής του βρίσκεται σε περιοχή µε συνθήκες νύχτας,
ενώ αντίστροφα ο TR8DX αν και βρίσκεται και αυτός στην γκρίζα ζώνη κάνει DX στίς υψηλές συχνότητες γιατί ο
ανταποκριτής του βρίσκεται σε περιοχή ηµέρας. Για αυτό το λόγο σας έλεγα πιό πάνω ότι αυτοί κάνουν DX
παντού!!
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Τί άλλο παρατηρούµε; πρακτικά ότι η διάδοση τόσο στις υψηλές συχνότητες όσο και στις χαµηλές είναι ή ίδια,
δηλαδή συµπεριφέρεται µε τον ίδιο περίπου τρόπο. Τόσο στις υψηλές όσο και στις χαµηλές µπορεί κανείς να κάνει
ωραιότατα DX τόσο µε σταθµούς που βρίσκονται στο ίδιο ηµισφαίριο µε τον ίδιο, όσο και µε σταθµούς του
αντιθέτου ηµισφαιρίου, επίσης το µακρινό DX µπορεί να γίνει τόσο σε χαµηλές όσο και σε υψηλές συχνότητες.
Τέλος οι σταθµοί της γκρίζας ζώνης ανάλογα µε την τοποθεσία τους και την τοποθεσία του ανταποκριτή τους
χωρίζονται σε σταθµούς που εργάζονται άλλοι σε χαµηλές και άλλοι σε υψηλές συχνότητες.
Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις, όπου σταθµοί που βρίσκονται σε περιοχές µε νύχτα, κάνουν ωραιότατα QSO µε
σταθµούς οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ηµέρα και αντίστροφα, αλλά αυτό δεν συµβαίνει πάντοτε.
Εποµένως δικαιολογήσαµε γιατί, αν και υπάρχουν αρκετοί ενεργοί σταθµοί ανά πάσα στιγµή στην γη, δεν έχουµε
συνωστισµό στις συχνότητες.
Αυτό όµως δηµιουργεί το εξής πρόβληµα, αφού οι σταθµοί είναι χωρισµένοι σε σταθµούς χαµηλών και υψηλών
συχνοτήτων όταν δηµιουργείται ένα πέρασµα ανάµεσα σε µια χώρα µε νύχτα και σε µια άλλη µε ηµέρα, δεν το
ξέρει κανείς από τους ενεργούς σταθµούς, γιατί οι µέν βρίσκονται στις χαµηλές οι δε στις υψηλές συχνότητες. Επι
πλέον κανείς δεν ξέρει πώς ανοίγει η διάδοση ανάµεσα
σε δύο χώρες ή ηπείρους καθηµερινά. Η διάδοση
ανάλογα µε τις επικρατούσες ιονοσφαιρικές συνθήκες
µπορεί να ανοίξει µονοµερώς προς κάποιες χώρες ή η
ένταση και το ύψος του ιονισµού να είναι τέτοιο ώστε τα
διαδιδόµενα σήµατα να είναι ασθενή, ή αντίθετα,
εξαιρετικά δυνατά κλπ.
Με δυό λόγια σκοπός των ραδιοφάρων είναι να δείξουν
στον ενδιαφερόµενο ραδιοερασιτέχνη αν µεταξύ του
δικού του QTH και της περιοχής που εκπέµπει ο
ραδιοφάρος υπάρχει ένα πέρασµα ικανό που να του
επιτρέψει να κάνει QSO, υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχουν στην περιοχή του ραδιοφάρου
ραδιοερασιτέχνες που επιζητούν QSO στην συγκεκριµένη
περιοχή συχνοτήτων που εκπέµπει ο ραδιοφάρος. Γιατί
και να ακούτε τον ραδιοφάρο 5-9-9 στους 28 ΜΗΖ αν
δεν υπάρχει κανένας ραδιοερασιτέχνης ανοιχτός στην
περιοχή του ραδιοφάρου όσο CQ DX και να φωνάξετε
QSO δεν πρόκειται να γίνει!
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Ti είναι όµως τα beacons; Είναι σταθµοί που εκπέµπουν σε σταθερή συχνότητα 24 ώρες το 24ωρο, 365
ηµέρες το χρόνο, σε συγκεκριµένη συχνότητα µέσα στο ραδιοερασιτεχνικό φάσµα, και σκοπός τους είναι να δείξει
στους ραδιοερασιτέχνες τους δρόµους που
ανοίγονται στην ιονόσφαιρα. Όπως οι οπτικοί
φάροι δείχνουν στους ναυτικούς την
κατεύθυνση που υπάρχει στεριά, έτσι και οι
ραδιοφάροι δείχνουν στους ραδιοερασιτέχνες
την κατεύθυνση από την οποία έρχεται η
διάδοση.
Ραδιοφάροι υπάρχουν τόσο στα HF, όσο και στα
VHF, UHF, GHZ, και αντίστοιχα δείχνουν την
κατάσταση της διάδοσης στα βραχέα, V/U/GHZ.
Ραδιοφάροι δηλαδή µπορεί να υπάρχουν σε
οποιαδήποτε συχνότητα. Ποιά είναι τα
χαρακτηριστικά ενός ραδιοφάρου;
Αρχικά η τοποθεσία του. Πρέπει να είναι
σταθερή και δηλωµένη ώστε ο
ραδιοερασιτέχνης που τον ακούει να ξέρει ότι
περνάει ο ΧΧΧ ραδιοφάρος από την τάδε
τοποθεσία. Το διακριτικό του! Βέβαια, ο κάθε ραδιοφάρος έχει ένα διακριτικό όπως όλοι οι ραδιοερασιτεχνικοί
σταθµοί πχ. SV1SIX.
Τι, και πώς εκπέµπει. Συνήθως εκπέµπει το διακριτικό του και το Locator, όπως υπάρχουν και ραδιοφάροι οι
οποίοι κάνουν και δοκιµή στην ποιότητα της διάδοσης κάνοντας το εξής τρίκ (κόλπο δηλαδή στα Ελληνικά!). Το
διακριτικό τους και το Locator το εκπέµπουν µε 100 Watt, και στην συνέχεια εκπέµπουν τρεις παύλες µε ισχύ 10,
1, και 0,1 Watt, οπότε ο ραδιοερασιτέχνης που τον ακούει καταλαβαίνει αµέσως ότι αν ακούει καθαρά το
διακριτικό και το Locator, που εκπέµπονται µε 100 Watt, τότε και αυτός µε 100 Watt έχει πιθανότητες να
επικοινωνήσει µε σταθµούς από την περιοχή του ραδιοφάρου.
Αν ακούσει και τις παύλες τότε υπάρχει εξαιρετική διάδοση, αν όµως χάνει τις παύλες, τότε ανάλογα µε ποια
παύλα θα χάσει καταλαβαίνει ποιά είναι η ελάχιστη ισχύς που χρειάζεται για QSO µε την περιοχή του ραδιοφάρου.
Απλούστεροι ραδιοφάροι εκπέµπουν µε σταθερή ισχύ µόνο το διακριτικό τους, χωρίς να µεταβάλλεται η ισχύς
τους. Οπότε αν τους ακούσει κάποιος σίγουρα έχει πιθανότητες επικοινωνίας µε την περιοχή του ραδιοφάρου, και
αυτό είναι το ζητούµενο.
Ραδιοφάροι τοποθετούνται και λειτουργούν από συλλόγους ραδιοερασιτεχνών, και όχι µόνο. Μια
σοβαρή προσπάθεια έχει γίνει από το NORTHERN CALIFORNIA DX FOUNDATION, σε συνεργασία
µε την IARU
Το NORTHERN CALIFORNIA DX FOUNDATION, σε συνεργασία µε την IARU έχουν εγκαταστήσει
ένα παγκόσµιο σύστηµα ραδιοφάρων µέσω των οποίων οι ραδιοερασιτέχνες µπορούν να δούν τα
µονοπάτια της διάδοσης.
Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνονται οι τοποθεσίες αυτού του δικτύου των ραδιοφάρων.
Οι ραδιοφάροι αυτοί είναι τοποθετηµένοι τόσο στο βόρειο ηµισφαίριο, όσο και στο νότιο ηµισφαίριο. Καθένας από
αυτούς βρίσκεται σε µια επιλεγµένη τοποθεσία που εκπληρώνει κάποιο κριτήριο. Πχ ο VK6RBP µαζί µε τον ZL6B
σκοπό έχουν να δείχνουν τα περάσµατα πρός την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αντίστοιχα, ο ZS6DN σκοπό έχει
να δείξει τα ανοίγµατα της διάδοσης πρός την Νότιο Αφρική ενώ οι 5Ζ4B και YV5B εκτός από να δείχνουν την
διάδοση πρός τις χώρες που είναι εγκατεστηµένοι επειδή βρίσκονται κοντά στον Ισηµερινό βοηθούν στην µελέτη
της διάδοσης των HF στην περί τον Ισηµερινό άξονα ζώνη, ενώ ο Καναδικός ραδιοφάρος VE8AT επειδή βρίσκεται
κοντά στον Βόρειο πόλο είναι ιδανικός για να δείξει τις ιονοσφαιρικές συνθήκες της περιοχής.
Ανάλογα λοιπόν µε την περιοχή που θέλουµε να µιλήσουµε επιλέγουµε και τον αντίστοιχο ραδιοφάρο, γυρίζουµε
την κεραία µας – όσοι έχουν Beam - και περιµένουµε να ακούσουµε τα σήµατα του ραδιοφάρου.
∆ηλαδή τι περιµένουµε να ακούσουµε; Μήπως την αισθησιακή φωνή µιας XL να µας λέει : « Ακούτε τον
ραδιοφάρο ΧΧΧΧΧ, από την τοποθεσία ΨΨΨΨ, η διάδοση πρός την περιοχή σας άνοιξε καλό Dx! 88!!» Αµ’ δε!! Τα
σήµατα είναι σε CW!! Όχι µην απογοητεύεστε! Τα πάτε δεν τα πάτε καλά µε το CW θα τα ακούσετε τα σήµατα. Ο
ΝΚ έχει λύση και γι’αυτό παρακάτω! Τα σήµατα εκπέµπονται κάθε 3 λεπτά, µε ταχύτητα 22 λέξεων το λεπτό!
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Στις συχνότητες 14.100, 18.110, 21.150, 24.930, και 28.200 ΜΗΖ. Προσοχή! Οι συχνότητες αυτές είναι σταθερές
και δεν αλλάζουν, οπότε, συντονίζετε τον ποµποδέκτη σας σε κάποια από αυτές τις συχνότητες, τον αφήνετε εκεί,
και άν ανοίξει το πέρασµα… θα ακούσετε τον αντίστοιχο ραδιοφάρο, αν όχι, παίξατε και χάσατε αγαπητοί µου, η
διάδοση δεν θα σας κάνει το χατίρι να κάνετε DX στην συγκεκριµένη µπάντα και προς την συγκεκριµένη περιοχή
της γης από την οποία εκπέµπει ο ραδιοφάρος.
∆οκιµάστε σε άλλη χρονική στιγµή µήπως είστε τυχεροί ή αλλάξτε µπάντα. Μην ξεχνάτε ότι το κλείσιµο µιας
µπάντας δεν σηµαίνει αναγκαστικά και το κλείσιµο των υπολοίπων. Μπορεί οι 21 ΜΗΖ να είναι κλειστοί αλλά οι 18
ΜΗΖ να είναι ορθάνοιχτοι! ιονόσφαιρα είναι αυτή, ότι έκπληξη θέλει κάνει!
Χρήσιµη σηµείωση:
Να έχετε πάντοτε στραµµένη την κεραία σας πρός την κατεύθυνση του ραδιοφάρου που περιµένετε να ακούσετε.
ΟΤΑΝ τον ακούσετε, ΤΟΤΕ κάντε µια πλήρη περιστροφή της κεραίας σας µήπως και από κάποια παραπλήσια ή
αντίθετη κατεύθυνση τον ακούτε δυνατότερα. Αν συµβεί αυτό, αφήστε την κεραία σας σε αυτή την κατεύθυνση
και αρχίστε να καλείτε!!

Χάρτης µε τα διακριτικά των ραδιοφάρων του NCDXF
Εκτός από τους ραδιοφάρους του NCDXF, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ραδιοφάροι. Ακολουθεί µιά πολύ καλά
ενηµερωµένη λίστα µε τους ραδιοφάρους στα HF. Πρώτα αναφέρεται η συχνότητα - Freq, ακολουθεί το διακριτικό
του ραδιοφάρου - Call, η πόλη - Town που είναι εγκατεστηµένος, το QTH Locator - Loc, η ακτινοβολουµένη ισχύς
του - ERPw, η κεραία του - Ant, και τέλος η κατεύθυνση που εκπέµπει η κεραία - Direct.
Freq

Call

Town

Loc

ERPw

Ant

Direct

160m
1805 VO1NA St John's NFD
1
Omni
1810.5 YR2TOP 80k SSW Resita KN04RU 10/100
1840 OK0EK Kromeriz
JN89QG 4 Vertical Omni
1843.157I1DFS Nr La Spezia JN54AC
1843.167I1YRB Torre Bert (TO)JN35UB 0.2 Vertical Omni
1853 OK0EV Near Prague JN79EV 0.1 25m Vert Omni
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80m
3530

DK2CF

Olsberg

3540.25 I1YRB

JO41GG

0.5 Dip@20m

Torre Bert (TO)JN35UB

3579

DK0WCY Scheggerott

3582

IZ3DVW Monselice

3588

SP5ANU Warsaw

JN55VF

30

Omni

Dipole

1.1 Inv V

0.5

3594.5 OK0EU

Pruhonice

3600.0 OK0EN

Kam. Zehrovice JO70AC

3686.3 SZ6P

0.2 Vertical

JO44VQ

JN79GX

KM08JX

1

Mag Loop

N-S

0.15 Corner Dip 90/270

1

40m
7000.8 PE1MPL

QRPP

7023}

ZS6SRL Johannesburg

KG33WV

7023}

ZS6YI

Johannesburg

KG33XH

0.4

7023}

ZS4BFN Bloemfontein

KG30DV

0.4

7023}

ZS1AFU

7023}

ZS2LAW Grahamstown

7023}

ZS1HMO Somerset West JF95PN

7025

ZS1AGI George Airport KF16EA

7035

PY2RMF Nr Campinas SP GG67LF

KF07HN

0.4

KF36GQ

7037

RX3AXT

7039

IZ3DVW Monselice

JN55VF

7045

PY2WAP Piracaia AP

GG66VV

7050

HK3QQ

7080.50 I1YRB

0.4

0.4
0.4

0.2 1/2 Dipole E-W
0.5

90mw
0.5 Inv V
1

Bogota
Torre Bert (TO)JN35UB

0.2 Vertical

Omni

30m
10114

N4QA

10125

KL1IF

Springfield MO EM37IE 10

10130

OK1IF

Liberec

10132.0 VE3TO

18mw
JO40HG

Nr Ottawa

10133

SK6RUD Oxaback

10134

OK0EF

Nr Kladno

1/4 GP

Omni

1/4 Vert

Omni

1/4 GP

Omni

0.5

FN25EG

5

JO67KI

0.5

JO70BC .1/.2/.5 1/2 Vert Omni

10135.9 HP1RCP Cerro Jefe

FJ09HD

2.5

SlopeDip

Omni

10139.6 PY3PSI Porto Alegre

GF49KX

1.6

Hor. Dip

N-S

10140.1 I1YRB, IW0HK, IK4IDP, I1DFS,IQ4FJ,IK0IXI (45mw dipole)
10140.6 DL5KZ

Numbrecht

10141.05 IKHGI Tricati

JO30SU
JN45IK

0.1

0.1

Dipole

Dipole

10141.8 IK3NWX Nr MonselicePD JN55VF

4.2

Rot. Dip. E-W

10144.0 DK0WCY Scheggerott

30

Dipole

JO44VQ

10149.7 IZ8BZX Torre del GrecoJN70ES .1/.5/1 whip
10150

IZ5ILH Firenze

JN53PS

2

rtty
Omni
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20m
14062

UA1AVA St Petersburg KO59EW

14099

IZ0HCC Rome

0.1

1/2 Dip

JN61FT

14100.0 4U1UN

UN NY

FN30AS 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 VE8AT

Eureka,Nunavut EQ79AX 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 W6WX

Mt Umunhum CA CM97BD 100-0.1 Vertical

14100.0 KH6WO

Laie, Oahu

BL11AP 100-0.1 Vertical

Omni

Nr Masterton

RE78TW 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 VK6RBP Rolystone

OF87AV 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 JA2IGY Mt Asama

PM84JK 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 ZL6B

Omni

14100.0 RR9O

Novosibirsk

NO14KX 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 VR2B

Hong Kong

OL72CQ 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 4S7B

Colombo

14.100.0 ZS6DN
14100.0 5Z4B

NJ06CR 100-0.1 Vertical

Pretoria

Omni

KG44DC 100-0.1 Vertical Omni

Kiambu

KI88MX 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 4X6TU

Tel Aviv

KM72JB 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 OH2B

Lohja

KP20BM 100-0.1 Vertical

Omni

14100.0 CS3B

Santo da Serra IM12OR 100-0.1 Vertical

14100.0 LU4AA

Buenos Aires

14100.0 OA4B

Lima

14100.0 YV5B

Caracas

14161

DL5KZ

Numbrecht

14161

I1YRB

Torre Bert

Omni

GF05TJ 100-0.1 Vertical

Omni

FH17MW 100-0.1 Vertical

Omni

FK06NK 100-0.1 Vertical

Omni

JO30SU 0.25
JN35UB 0.2

Dipole

SSW/NNE

Vertical

Omni

17m
18068.1 IK6BAK Montefelcino

JN63KR

3

Inv Vee

18095.5 HP1AVS Cerro Jefe

FJ09HD 2.5

Inv Vee

18101

VE3RAT Thornhill ONT FN03GL

18102

I1M

18102

HB9AFZ Bellinzona

18110

DL0AGS Kassel

Bordighera

JN33UT
JN46ME
JO41NL

1

10
5
10

Omni

Vertical
5/8 Vert

Omni
Omni

Inv Vee
GP

Omni

18110.0 4U1UN

U. Nations NY FN30AS 100-0.1 Vertical

Omni

18110.0 VE8AT

Eureka,Nunavut EQ79AX 100-0.1 Vertical

Omni

18110.0 W6WX

Mt Umunhum CA CM97BD 100-0.1 Vertical

18110.0 KH6WO

Laie, Oahu

BL11AP 100-0.1 Vertical

Omni

Nr Masterton

RE78TW 100-0.1 Vertical

Omni

18110.0 ZL6B

18110.0 VK6RBP 28k SE Perth
18110.0 JA2IGY Mt Asama

OF87AV 100-0.1 Vertical

Omni

Omni

PM84JK 100-0.1 Vertical

Omni

18110.0 RR9O

Novosibirsk

NO14KX 100-0.1 Vertical

Omni

18110.0 VR2B

Hong Kong

OL72CQ 100-0.1 Vertical

Omni

18110.0 4S7B

Colombo

NJ06CC 100-0.1 Vertical

Omni

Σ ε λ ί δ α 37

5-9 Report

18110.0 ZS6DN

Pretoria

18110.0 5Z4B

Σ ε λ ί δ α 38

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Kiambu

KG44DC 100-0.1 Vertical

Omni

KI88MX 100-0.1 Vertical

Omni
Omni

18110.0 4X6TU

Tel Aviv

KM72JB 100-0.1 Vertical

18110.0 OH2B

Lohja

KP20

18110.0 CS3B

Santo da Serra IM12OR 100-0.1 Vertical

18110.0 LU4AA

Buenos Aires

18110.0 OA4B

Lima

18110.0 YV5B

Caracas

100-0.1 Vertical

Omni

GF05TJ 100-0.1 Vertical

Omni
Omni

FH17MW 100-0.1 Vertical

Omni

FK60NK 100-0.1 Vertical

Omni

15m
21033.5 LU1DWE La Plata
21052.3 DL5KZ
21134

4

Numbrecht

1/2 Dip

JO30SU

0.25

3-el Yagi 180

LU1DWE La Plata

21145.7 IZ3DVW Nr Monselice PDJN55VF

2.6

Inv. V Dip

2

21150.0 4U1UN

UN New York

FN30AS 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 VE8AT

Eureka,Nunavut EQ79AX 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 W6WX

Mt Umunhum

21150.0 KH6WO

Laie, Oahu HI BL11AP 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 ZL6B

Masterton

CM97BD 100-0.1 Vertical Omni

RE78TW 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 VK6RBP 28k SE Perth
21150.0 JA2IGY Mt Asama

OF87AV 100-0.1 Vertical Omni
PM84JK 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 RR9O

Novosibirsk

NO14KX 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 VR2B

Hong Kong

OL72CQ 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 4S7B

Colombo

NJ06CC 100-0.1 Vertical Omni

Pretoria

KG44DC 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 ZS6DN
21150.0 5Z4B

Kiambu

KI88MX 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 4X6TU

Tel Aviv

KM72JB 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 OH2B

Lohja

KP20

21150.0 CS3B

Santo da Serra IM12OR 100-0.1 Vertical Omni

21150.0 LU4AA

Buenos Aires

21150.0 OA4B

Lima

21150.0 YV5B

Caracas

21151.0 I1M
21171

GF05TJ 100-0.1 Vertical Omni

FH17MW 100-0.1 Vertical Omni
FK60NK 100-0.1 Vertical Omni

Bordighera

JN33UT

KA5FYI Austin TX

21241.50I1YRB

100-0.1 Vertical Omni

EM10

10

1.25 1/4 Vert

Torre Bert (TO)JN35UB

21393.8 PY3PSI Porto Alegre

2 5/8 Vert Omni

GF49KX

0.2
4

Omni

Vertical Omni
Dipole

N-S

12m
24915.0 IK6BAK Montefelcino
24920.0 IY4M

Bologna

JN63KR

10

Inv Vee

Omni

FN30AS 100-0.1 Vertical

Omni

JN54QK

24930.0 4U1UN

UN NY

24930.0 VE8AT

Eureka,Nunavut EQ79AX 100-0.1 Vertical

Omni
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24930.0 W6WX

Mt Umunhum CA CM97BD 100-0.1 Vertical

24930.0 KH6WO

Laie, Oahu HI BL11AP 100-0.1 Vertical

24930.0 ZL6B

Nr Masterton

RE78TW 100-0.1 Vertical

24930.0 VK6RBP 28k SE Perth

Omni
Omni

OF87AV 100-0.1 Vertical

24930.0 JA2IGY Mt Asama

Omni

Omni

PM84JK 100-0.1 Vertical

Omni

24930.0 RR9O

Novosibirsk

NO14KX 100-0.1 Vertical

Omni

24930.0 VR2B

Hong Kong

OL72CQ 100-0.1 Vertical

Omni

24930.0 4S7B

Colombo

NJ06CC 100-0.1 Vertical

Omni

Pretoria

KG44DC 100-0.1 Vertical

Omni

KI88MX 100-0.1 Vertical

Omni
Omni

24930.0 ZS6DN
24930.0 5Z4B

Kiambu

24930.0 4X6TU

Tel Aviv

KM72JB 100-0.1 Vertical

24930.0 OH2B

Lohja

KP20

24930.0 CS3B

Santo da Serra IM12OR 100-0.1 Vertical

24930.0 LU4AA

Buenos Aires

24930.0 OA4B

Lima

24930.0 YV5B

Caracas

24931

DK0HHH Hamburg

24986

JE7YNQ Fukushima

24990.0 I1YRB

100-0.1 Vertical

Omni

GF05TJ 100-0.1 Vertical

Omni
Omni

FH17MW 100-0.1 Vertical

Omni

FK06NK 100-0.1 Vertical

Omni

JO53AM

10

QM07

Dipole

5

Torre Bert(TO) JN35UB

Omni

Dipole

0.2 Vertical

Omni

10m
28001

IS0ATZ Nr Onstano

28110

F5KCK

JM49HV

5

28115.2 PY4YYF Belo Horizonte GG57OX
28120.5 F5KIS
28165

FY1FV

JN23UH
Cacao

15

Omni

1

GJ34SN

28167.6 LU3DBJ Quilmes BA

GF05UG

28170

VA3XCD Oshawa ON

28174

9H1IA

Mosta, Malta

28175

9K2RA

Kuwait

28175

VE3TEN Ottawa ON

28176

PY2RFF Sco Pedro SP GG67AL

28176.9 HP1RCP Cerro Jefe

3

FN03

Vertical

1.5

Omni

1/2 Vert

Omni

JM75FV

7.5

Vertical

Omni

FN25

10

GP

Omni

FJ09HD

1.5
5

28177

VE2CRH Quebec City QC FN46HU

28178

NP4AE

28180.3 I1M

Vertical

1/4 Vert

Omni

Slope Dip
2

Vertical

Omni

Las Marias
Bordighera

JN33UT 5/20

28182.4 SV3AQR Amalias
28185

LU1AYZ Buenos Aires

28185

VA3SRC Burlington ON

28185

I8EMG

KM07QS

Cozzo Cervello JM89BJ

5

2x5/8 Vert Omni

4

GP

Dipole

Omni

Σ ε λ ί δ α 39

5-9 Report

28194

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

IK8VRQ Naples

28194.1 LU2DT

JN70CU

2

1/4 Vert

Omni

20

5/8 GP

Omni

Mar del Plata GF11FX

28195.1 IY4M

Bologna

28195

Bernal

LU4EG

JN54QK

28195.7 WA2NTK Horsehead NY

FN12NE

5

28196.0 VA2MGL La Malbaie PQ FN47UQ
28196.1 LU4JJ

Concordia ER

GF08XO

28196.0 LU6DTS La Plata BA

GF15AC

28196.8 CX9AU

Montevideo

28197

LU7WW

Chubut Prov.

28197

LW9DAH BA Province

2

EP4HR

28197

IQ0AP

Shiraz

Omni

Turnstile Omni

5

GP

5

6-el

Omni

2
FE77LF

28197.0 VE7MTY Vancouver BC CN89
28197

Vertical

LL69GO

5
5

Vertical

GP

Omni

Omni

2

28198.0 HB9AFZ Bellinzona

JN46ME

10

3-el

28199.3 LU1FHH El Trebol SF
28200.0 4U1UN

UN New York

FN30AS 100-0.1 Vertical

Omni

28200.0 VE8AT

Eureka,Nunavut EQ79AX 100-0.1 Vertical

Omni

28200.0 W6WX

Mt Umunhum CA CM97BD 100-0.1 Vertical

28200.0 KH6WO
28200.0 ZL6B

Laie, Oahu HI BL11AP 100-0.1 Vertical
Nr Masterton

RE78TW 100-0.1 Vertical

28200.0 VK6RBP 28k SE Perth
28200.0 JA2IGY Mt Asama

Omni

Omni
Omni

OF87AV 100-0.1 Vertical

Omni

PM84JK 100-0.1 Vertical

Omni

28200.0 RR9O

Novosibirsk

NO14KX 100-0.1 Vertical

Omni

28200.0 VR2B

Hong Kong

OL72CQ 100-0.1 Vertical

Omni

28200.0 4S7B

Colombo

NJ06CC 100-0.1 Vertical

Omni

Pretoria

KG44DC 100-0.1 Vertical

Omni

KI88MX 100-0.1 Vertical

Omni
Omni

28200.0 ZS6DN
28200.0 5Z4B

Kiambu

28200.0 4X6TU

Tel Aviv

KM72JB 100-0.1 Vertical

28200.0 OH2B

Lohja

KP20

28200.0 CS3B

Santo da Serra IM12OR 100-0.1 Vertical

28200.0 LU4AA

Buenos Aires

28200.0 OA4B

Lima

28200.0 YV5B

Caracas

28201.5 SK3GK
28201.6 N9JL
28202

N6DXX

28202.5 ZS1J
28203

100-0.1 Vertical

Omni

GF05TJ 100-0.1 Vertical

Omni
Omni

FH17MW 100-0.1 Vertical

Omni

FK60NK 100-0.1 Vertical

Omni

Gdvle
Shorewood IL

JP80NP

4

1/4GP@50m Omni

EN51VM

10

Sacramento CA CM98FM

5

Ringo@18' Omni

PlettenburgBay KF15PF

SR4TEN Suchacz

JO94RG

3

Omni
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Plattsmouth NE EN21BA

3

Vertical
Dipole

Omni

28203.5 K6LLL

Laguna Beach CA

28203.9 N3NIA

Nr Ridgway PA FN01PK

4

28204.5 K3WJR

Wattsburg PA

0.85 Vertical

FN02CA

28204.7 KA9QMD Milwaukee WI

EN53

1

Omni

Vertical

Omni

28205.0 DL0IGI Hohenpeissenb'gJN57MT Varies 1/4 Vert
28205.8 KA1KNW South WindsorCT
28206

AF0H

28206

KB0LNB Princeton MN

10

Park Hills MI EM47RU

28206.6 W8NGA

1

EN35

28206.1 VA3GRR Brampton ON
W9HZC

28207

OH5JJL Nr Kukkola

5

FN03

5

5

JN76MC

10

PM86JW

KH6AP

Mt Drive NJ

FN20

4

50

Hayesville NC EM85EB

7

Kikei Maui HI BL10SS

20

28210V N9YDZ

Brighton IL

DB0FKS Nr Frankfurt/M

28211

K5ARC

Galvez LA

28211.1 LA4TEN Sotra I.
28212

NW/SE

Horiz. Dip N-S
3/8 Vert

Omni

AR99@15'

Omni

2

1/2 Vert

Omni

DV27 Vert Omni

20

Vertical

Omni

JP20LG 250

Vertical

Omni

Buckeye AZ

PY2SBA S.Bernardo do GG66RP

28212.5 K0KP

Omni

A99 U'ground ?

0.2

EM40

Omni

3

EN19

28211

220

Dipole

2

Wilmington NC FM14

28210.5 VE4TEN Winnipeg MB

28211.5 KK7PG

Omni

1/4GP@15m Omni
Vert Dip

Thomasboro IL EN50WF

K4DPC

Omni

Hor.Loop

5

28209.5 K9CW
28210

Ringo

1/4 GP

25

28208.6 EI0TEN Cobh, Co. Cork IO51UU
28209

Omni

2-el Quad

28208.2 IZ3LCJ S.Lucia di PiaveJN65DU

W4JE

Vertical

1.75 1/2 Vert

KP21FI

28208.1 JR0YAN Nr Toyama

28209

Omni

Omaha NE

28207.5 S55ZRS Mt Kum

28208.5 AK2F

Vertical

Grove City OH EM89KV

28207

Omni

Campo SP

Fredenberg MN EN36VW 0.5

GP

Omni

28213.2 DM0ING Ingelheim

JN49AX

10

GP

28213.5 VK3RSX Dunolly Vic

QF13LR

10

5/8 GP

Omni

Antron99

Omni

28214

LU7DQP Lanos BuenosBA GF05TH

28214

KB4SB

SugarloafShore FL

28214

N4LEM

Cocoa Beach FL

28215

KA9SZX Paxton IL

Omni

5

EN50VD

28215

XE3D

Merida YUC

28215

W4JPL

Liberty NC

FM05FV

28215

GB3RAL Nr Didcot

IO91IN

28217

WB9VMY Calumet OK

1

EL50EG

EM05

25

HorizDip

Omni
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28217.5 WN2WHC New Berlin NY
28217.9 W6GY

Star ID

DM13

28218.5 W8MI

Mackinaw C. MI EN75

28218.5 KA0PSE Duluth
28218.7 K2KL
28219

1

5/8 Vert

Omni

0.5 Vertical

Omni

MN EN36VT

4

Inv V @35' Omni

FN21WC

3

Horiz Dip Omni

Monsey NY

KA4RRU Catlett VA

FM18

28219.7 AD5VJ
28219.9 KB9DJA Mooresville IN EM69RO
28221.5 KC0TKS Sedalia MO
28220

5B4CY

Zygi

28220

K6BA

Vista CA

28220

W8VO

KM64PR

26

GP

Sterling Hts MIEN82NU

28220.5 W8VO

GP

5

4

Omni
Vert@50'

WE4S

GP

McDonough GA

EM73TM
5

Attic Dip Omni

28222.3 WK4DS

Trenton GA

28222.5 CX5BW

40kN Montevideo GF25AE 10

EM74FU

28222.6 VE3EEL Ottawa ON
28223.6 K6BA

Dipole

2

CM99BS

NE-SW

GP

1/4 Vert

20

Omni

VertDip@30' Omni

DM13JF
Dole

JN27RB

5

3-el Yagi 240

28224.2 YB9BWN Denpasar, Bali
28224.7 HA5BHA Nr Budapest
28224.8 KW7Y

2

FN25

28223.2 KC6UFE Chico CA
F5SN

Omni

Nr Detroit

28221.4 KF4DDJ

28224

Omni

EM38IQ

28220.3 ER1AAZ Chisinau
28221

35

2

Dipole

JN97PL

5

Marysville WA CN88SD

4

EU/VK
Omni

Vertical

Omni

28225 K5GJR
28225.4 KD5ITC Corpus Christi EL17
28226V PY3IBZ Porto Alegre
28226

W4VKW

3

GF49KW

Vertical

20

Omni

Vertical

Omni

Tullahoma TN

28226.5 KS6Z

Vista CA

28226.5 NR5A

SD

DM13JF

5

28226.6 KC6WGN Las Vegas NV

Vertical

10

Omni
Omni

28227

VE9AT

WhiteHead I.NB FN64

0.1

28227

KC0W

Minnetonka MN EN34

5

28227.5 IW3FZQ Monselice PD

JN55VF

5

1/2 GP

28227.8 N2NXZ

FN13EE

3

Vertical

Rochester NY

28228

ZL3TEN Rolliston

28228

N8LGL

Waverly OH

RE66

28228

K5DZE

Huntsville AL EM64

28230

PY3UEB Porto Alegre

GF49

20
5

1/2 Vert

Omni
N-S

Omni

2-elYagi V Up
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Kanohe Bay HI BL11CK

28230.4 PY3ARL Port Alegre

GF49JW

28231.0 OH5RAC Kuusankoski
28231.4 HP1AC

5

KP30HV

DM41QP

5

3 el Yagi

N1FSX

Simla CO

28232.6 N9BPE

Tuscaloosa IL EM59UT

28232.7 N2MH

West Orange NJ

28233

N2UHC

Pittsburg KS

28233

KD4EC

Jupiter FL

2

EM27PK

K4DP

Vertical

Whitefield NH FN44EJ

28234.9 EA2ZRA Zaragoza
W3AW

Omni

7

IndoorDip

3

Dipole

Barclay IL

EM59?

1

Long Dip
2

28235.6 VE3GOP Mississauga ON FN03GD
28236.0 WX5NCO Owasso OK
28236.5 W0KIZ

Ogden UT

5

DM79

GP

5

DN41AE

28237.6 LA5TEN Nr Oslo

A99 Vert

Omni

Horiz Whip Omni

15

1/2 Vert

Omni

Clearwater FL EL83PA 20/2/.2/02 Vert

28238

KB2SEO Eton GA

28239

IZ2DAY

28239

W7JI

EM74OT
JN45PM

5

10

Omni

Omni

Vertical

2

JO59JP

Omni

0.2 A99 Vert

EM26

Nr Denver CO

28237.8 N4ES

Omni

IN91NP

28235.2 VE1CBZ KeswickRidge NBFN65

N7JS

Omni

Covington VA

28234.5 W1FVB

28237

045

Vert Dip

5

N Riverside IL EN61BU

20/200

1/2Dip@20' Omni

4

EL96WW

Omni

Dipole

Slope Dip

28232

28235

5

3

Sonoita AZ

Omni

GP@287m

FJ09HD

W7JPI

28234

R7 Vert

Cerro Azul

28232

28233.5 N9RET

10

1/4 GP

GP

Omni
Omni

Omni

KS

28239.2 AL7FS

Anchorage AK

BP51AD

3

1/2 Vert

Omni

28239.5 KC8QNO Matville MI
28239.7 AB5WG
28230

Bulverde TX

IK0ZRR Rome

EM12
JN61FU

28240+ XE3OAX Ocotlan, OAX
28240

W1NRA

4
5

Omni
Vertical

EK17PA 0.5?

Phenix City AL EM72LL

5

Omni

+ sev.spurii

Vert@20'

Omni

28240.2 KC8HZM Harrisburg PA
28240.6 YO2X

Timisoara

KN05PS

2

28241.0 VE3SEC SouthGilliesON EN58
28241.5 F5ZUU

Malataverne

28242

W2IK

28243

KC4TM

28243

KH2RU/KP4

28243

F5ZWE

JN24IL

Vertical

Foix
Nr Toulouse

28244

W. MA

Vert@30'

Omni

1/2 Vert

Omni

10

1/2 Vert

Omni

10

GP

Omni

Omni

JN02TW

20

JN03SM
FN32

Omni

5

N.Fort MyersFL EL96BQ

28243.3 F5TMJ
N1NTE

5

San Antonio TX EL09
5

GP

GP
5

Omni

Horiz Loop Omni

2.5 Horiz Dip
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28244.0 WA6APQ Long Beach CA DM13
28244.8 IT9DTV Messina

JM78SD

8

28245

XE2YBG

28246

VE9BEA Crabbe Mntn NB FN66

28246.0 KG2GL

Nutley NJ

28246.5 N7HFK

Ogden UT

30

Vertical

GP
6

FN20

5

Omni

AR10@43'

WB5IIM Guymon OK

28247

N7LT

4

Bozeman MT

Omni

R5Vert @40'Omni

0.5 Vertical

28247

Omni

GP

Omni
Omni

DN45LQ 4/.4/.04 1/2 GP

28247.5 KG7RS

Mesa AZ

28247.9 N1ME

Bangor ME

FN54PS

5

28248

Merced CA

CM97SH

10

A99

0.5

GP

Omni

Omni

KO6BB

28248.5 K5DDJ

Vertical

San Antonio TX EL09

28248.7 ER1TEN
28249.3 PY5ND

1

Omni

Curittba PR

GG54IN
GF49KX

2.8 GP

28249.7 PI7BQC Haarlem

JO22HK

2

28250) N4ES

Somerton AZ

DM22QQ

Tampa FL

4

28250) K7EK

Spanaway WA

28250) N4ES

Clearwater FL

28250

K6FRC

Tracy CA

28250

W3ATV

28250

K0HTF

28250

LZ4IP

28250

EA3TEN Lleida

25

10

Vertical

FN20

1

JN01VO

3

10

KG47

28250.8 W3IK

Gray TN

28251

Orange Hill FL

Mt Woodson CA DM13NB

EN52MS

2

28253

VK3RMV Wannon VIC

QF12

28253

KG4YUV Crandall GA

EM74OW

KI4PJ

Palm Bay FL

28255.5 N8YEL

EN35KB

Zeeland MI
Andorra

28256

KA5ALO Choctaw OK

10
7

20

Dipole

Omni

A99 Vert
Vertical

Omni
Omni
Omni

4-band VertOmni

EN62XU
JN02SM

Ringo@12' Omni

0.125 1/2 Vert

5

C30P

Omni

20

EL99GQ

28256

Omni

100

28252.5 W6PC

28255

GP

0.5 Vert@10'

Milton WI

St Paul MN

Inv.V@10'

8

EM86

Omni

5/8 Vert. Omni

28252.3 N9AVY

N0AR

Omni

Dipole

Des Moines IA EN31DO

Hastings FL

1/2 Vert

20/2/.2/.02 Horiz.

Trevose PA

28255

Omni

20/2/.2/.02 Hor

CN87TB

28250.1 Z21ANB Bulawayo

28254.7 W4STT

1/4 Vert

20/2/.2/02 Horiz.

28250) WB4WOR Greensboro NC

N4PTW

Omni

KN46CV

28249.5 PY3PSI Porto Alegre
28249.8 K8NDB

Omni

10

3

5/8Vert@12'Omni
R5 Vert@2m Omni
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28256.5 VK3RMH 25kNEMelbourne QF22OH 20/2
28257

Omni

KB4UPI

28257.2 KC8COM Buckley WV

EM87

28257.5 DK0TEN Konstanz

JN47NT

28257.8 WY5I

Port St KucieFLEL96

28258

Russelville AL EM64DM

NV4B

28258.8 WA8RC

20
5

Rockwall TX

5

28259

F5ZVM

Valenciennes59 JO10PA
VictoriavilleCA DM23

28259.5 KS4ZR

Louisa VA

28259.8 KA1NSV/4Green Bay VA
AA9L

Omni

Vertical

Omni

1/2 Square NE/SE
5

PF95GD

28259.5 W6ZIP

Vertical

5

W5RTX

Omni

7db Coll. Omni

Battle CreekMI EN72

28259.3 VK5RLZ Nr Adelaide

GP

5

28259

28260

1/2 Vert

3dbi Vert Omni

10

GP

2

Omni

Indoor Dip

FM07

25

S Milwaukee WI EN62BV

Vert.Dip. Omni
A90@60ft

Omni

28260.4 PY3PAG RS
28261.0 N7LF
28261

Corbett OR

CN85VI

KF4OTI North TempleME

28261.5 N4VBV

Sumter SC

EM93TW

28261.8 VK2RSY Sydney
28262

QF56MH

WB8KRN Lexington OH

28262.3 K8TK

Clarklake MI

28263

EA4Q

28263.5 W4JPL

Liberty NC

28264.0 AB8Z

Parma OH

28264

VK6RWA Carine WA

28264

W8LEW

28264

JA5ZQM Tokushima

25

1/2 Vert

EN80QQ

3

EL95HP

Tustin CA
Cuneca

Attic Dip
1/2 Vert

6

Omni

InvVee@25'

DM13

5

Dip@25'

IN80WC

5

GP

FM05

4

EN91DJ

5

NE/SW
Omni

5/8 Vert

Omni

OF78WB

20

5/8 Vert

Omni

PM74GA

10

1/2 GP

Omni

180' dip

E-W

Lansing MI

28264.1 N8WLC

Lexington OH

28264.5 K7NWS

Kent WA

EN80RQ

5

1

28265

DF0ANN Moritzberg Hill JN59PL

28265

N7SCQ

Sacramento CA

28265

NC4SW

Zebulon NC

GP
5

Omni
Dipole

E-W

3
FM05

28266.5 KA1EKS Millinocket ME FN55OO

4

A99 GP

28267

5

Dipole

AE5X

Omni

EN72TC

28262.5 KI4UCK Alamonte
28263.0 N6PEQ

5

West HarrisonNYFN31DB

Omni

28267.5 KD5KZN
28267.6 OH9TEN Pirttikoski

KP36OI

20

1/2 GP

Omni

28268.3 VK8VF

Darwin

PH57KP

25

1/4 Vert

Omni

28268.9 AA1TT

Claremont NH

28269.5 W3HH

Nr Ocala FL

FN33

5
6

Hamstick

Omni
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28270

W8BEP

Sault S MarieMIEN76

28270

VK4RTL Townsville

28270.2 K4AIS
28271

Waleska

10

windom

QH30JS

5

Vertical

FN95

3

GP

GA

VE1/W1BKR Henry I.

28271.7 W4TIY

Dallas GA

28272.5 K5BTV

Cumming GA

28273

BossierCity LA EM32DL

2

Apopka FL

A99 Vert

N5DUH

28273} N4HLF

4

Omni

1/4over5/8 Omni

EM74

0.25 HF6V Vert Omni

15

Dipole
Omni

29273} KG4KIZ shares with N4HLF. Callsigns alternate daily
28274.7 N0UD

Halliday ND

DN87SH

28275

NP2SH

St John US VI

28275

NP4AM

28275

KG4GVV Summerville SC EM93

FK68MI
Vertical

28275.7 XE1AKM Alvarez(Colima)
28276

K4UKB

Danville KY

Omni

+ spurii

EM77NP

10

5/8 Vert

Omni

28276.5 XE2YBG Victoria Tamaulipas
28277

WB7RBN Benton City WA DN06IG

28277.3 KD4MZM Sarasota FL
28277.6 DM0AAB Kiel
28278

AC3A

EL87RG

JO54GH

Leawood KS

3

10
5

Traunstein

28279.7 KK0CQ

Devil's LakeND EN08NC
Goldthwaite TX EM10DH

28280

Concord CA

CM97

10

28282

5/8 GP@45' Omni
Vert Dip

10

Middletown OH EM79TL

28281.5 W4HEW

Attic Dip NE/SW

20

28280.5 WB6FYR Quartz Hill CA DM04
W8EH

Omni

JN67HV

28280.0 K5AB

28281

GP

EM28QV

28279.5 DK0TS

N6SPP

Ringo@15' Omni

Omni

5/8 Vert

7.5

Omni

Vert@40'

Omni

MillegevilleGA EM94LX

LA6TEN Kirkenes

KP49XQ 10/1/.1

28282.6 OK0EG

Hradec Kralove JO70WE

28282.8 W0ERE

Fordlan MO

10

GP

Omni

5

Vertical

Omni

28282.8 KA2KGP Forestville NY FN02JI

4

Vertical

Omni

28283.6 KC9GNK Wisconsin DellsEN53

40

28284

KJ7AZ

28284.5 KB9NK

EM36

Omni

Rawlins WY

DN61JS

5

Vertical

Omni

Hudsonville MI EN72BU

28284.8 WD8AQS Fremont MI
28285.0 VP8ADE Adelaide I.
28285.1 N2JNT

AR10@40ft Omni

Troy NY

EN73AL
FC52WK

FN32DR

28285.8 WA4ROX Largo FL

EL87

28286

N5AQM

DM43AH

28286

NU4G

Chandler AZ

Manchester TN EM65WL

5
8

1

Horiz Dip EU/JA
GP

Omni

0.75
2

Vertical

Omni
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Brockport NY

FN02

2

2-el Yagi 230

28286.6 WA8YWO Nr Richwood WV EM98
28287

W6WTG

28287

K7FFF

28287

W7HDD

0.1 Slope dip

Bakersfield CA DM05
Hillsboro OR

CN85MM

Wenatchee WA

2

Dipole

CN97TK

28288.0 WA7LNW Hurricane UT

SSE/NNW

0.5 Vertical

Omni

DM37ID

5

FWave LoopEU/PAC

28289.0 WJ5O

Nr Columbus AL EM72NE

2

Yagi

28289.7 N6UNY

San Diego CA

28288

K4LJP

28289.8 VR2TEN Hong Kong
28290

PS8RF

Teresina Piau

28290

N6UN

San Diego CA

28290

KA9MGS Oak Park IL

DM04NF
OL72

5

DM12

Omni

5
1.5 Vertical

Brighton MI

EN82CN

28290.4 SK5AE

Strangnas

JO89KK

28290.3 WB4WOR Randleman NC

2

Great Falls MT DN47

28291

Hamilton ON

50

Lehighton PA

Omni

GP

Omni

3

10
3

Omni

A99

FM06BT

28290.9 N7CZ
28291.3 K3NG

1/4 GP

1

28290.3 N8NSY

VE3LZ

NE

Vertical

1/2 Vert

Omni

attic dip.

FN20EV

0.15 Vert@10ft Omni

28292.0 N7GSU

McMinnville OR CN85IF 0.250 Vertical

28292.0 VA3VA

Windsor ON

28292.5 KM4GS

KentuckyLakeKY EM56

28292.5 SK0CT
28293

K8FLY

EN82

5

0.5

Vertical

Omni

JO89XK

10

GP

Omni

Muskegon MI

EN63

30

Vertical

Omni

EM94JA

5

Gilbert SC

28294

SM5HUA Uppsala

28295

KD1ZX

28295

KA5LYL Corpus Christi

5/8@40'

JP80WA 100

CentralFallsRI FN41HV

Vertical

Omni

Vert@10'
Vertical

JP95HB

5

28295.8 W3VD

FM19NE

10

Laurel MD

Omni

4

28295.1 SK2TEN Kristineberg

Omni
Omni

Hor.Dipole NE/SW

KA7BGR CentralPointOR CN82

28296.5 W7LFD

MercerIsland WACN87VN

28297.1 NS9RC

Winnetka IL

EN62DC

28297.5 SK7TEN Lonneberga

JO77UM

28298.0 V73TEN Roi Namur I

RJ39RJ

28298.3 DA5MMB Nr Mainz

JN49CX

28298.6 K4JDR

Raleigh NC

28300.1 IW0HBY
28300

Omni

Horiz Dip

Sollentuna

28293.4 ND4Z

28296

Omni

KF4MS

FM05

2
8

Inv V
1/2 Vert

15

GP

Omni
Omni

Horiz OA50 Omni
5
10

GP
Vertical

Omni
Omni

JN61DM
Tallahassee FL EM70VM

28301.0 PI7ETE Amersfoort

JO22QD

1

10m Ringo Omni

0.5 Vertical

Omni
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Numbrecht

JO30SU

Torre Bert (TO)JN35UB

28321.2 IS0GOV Cagliari

JM49NF

28321.47IZ1GJH Nr Genova
28321.7 IW4EMG Ferrara

JN54RU

28321.85IK0IXI
28321.93IK1ZYW Torino
28321.95IW0HK
28321.98I1DFS

0.3 Vertical

Omni

0.1 Dipole@30m NE/SW
0.01 Vertical

JN54AC

0.1 Dipole

JM67WI
JN45IK

Omni

0.12 Dipole

28322.01IW1QIF Davagna-Genova JN44LL
28322.05IK1HGI Tricati

Omni

0.2 GP

Civitavecchia JN52WD

28322.04IT9YAF Canicatti

Omni

0.1

JN35TC

Nr La Spezia

Omni

Omni

0.1 Vertical

JN55VJ

JN62VB

Omni

0.3 Vertical

JN56RG

Tencarola PD

A99

0.2 Vertical

JN41RG

28321.65IN3KLQ Nr Trento
28321.8 I3GNQ

5

Omni
NW

0.1 Long Wire

0.1 Vertical
0.1 Dipole

Omni

NNW/SSE

28322.08IS0GSR Nr Cagliari

JM49IN

0.1 Dipole

N-S

28322.11IK8YTN Salerno

JN70LG

0.1 Inv V

E-W

28322.18IZ0HCC Roma

JN61FT

0.1 Vertical

Omni

28322.2 IK8SUT Salerno

JN70JQ

0.1 Inv V

28322.2 IW7DEC Nr Bari

JN81GF

0.1 1/2 Vert

Omni

0.1 Dipole

N-S

28322.32IW9FRA Trapani,Sicily JM68HA
38322.36IW3SGT Trieste
28322.45IW4EMG Nr Ferrara
28322.5 F1VJT
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E-W

JN65VP
JN54RW

StGermain/Puoh JN33

Vertical

Omni

0.1

28322.62IK1BPL Novara

JN45HK

0.1 GP

28322.63IK0VVE Nr Latina

JN61KN

0.1 Dipole

NNW/SSE
NNW/SSE

Σηµείωση: Πάντοτε να θυµάστε ότι κάποιοι ραδιοφάροι µπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας ανά πάσα στιγµή, είτε γιατί
χάλασαν, είτε γιατί η οµάδα που το τοποθέτησε θεώρησε ότι η χρήση του δεν είναι πλέον απαραίτητη. Ας δούµε τώρα πώς
διαβάζεται η παραπάνω λίστα ώστε αν υπάρχουν κάποιες απορίες να λυθούν.
14100.0 ZL6B Nr Masterton RE78TW 100-0.1 Vertical Omni
Έστω λοιπόν ο ραδιοφάρος ZL6B, εκπέµπει στην συχνότητα 14.100 ΜΗΖ, από την πόλη Nr Masterton, ο ραδιοφάρος του
παραδείγµατός µας βρίσκεται στο QTH Locator: RE78TW, εκπέµπει µε αρχική ισχύ 100 Watt και τελειώνει µε 0.1 Watt, (ανήκει
στο δίκτυο NCDXF), η κεραία του είναι µιά κάθετη - πακαντευθυντική άρα έχει κατακόρυφη πόλωση, και εκπέµπει το ίδιο ποσό
ενέργειας σε 360ο
Θα σας υπενθυµήσω για άλλη µια φορά αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι παραπάνω λίστες µεταβάλλονται. Κάποιοι από τους
ραδιοφάρους που περιέχουν ενδέχεται να καταργηθούν, αλλά µπορεί να προστεθούν και καινούργοι, οπότε οι παραπάνω λίστες
δεν είναι «Ευαγγέλιο», είναι απλά ενδεικτικές.
Είναι όπως πολύ χρήσιµες, γιατί σίγουρα κάποιος από τους πολλούς ραδιοφάρους που εκπέµπουν στη µπάντα που µας
ενδιαφέρει, θα ακουστεί όταν υπάρχει διάδοση, οπότε βλέποντας ποιός ραδιοφάρος είναι, έχουµε µια κοντινή προσέγγιση της
διεύθυνσης από την οποία γίνεται το άνοιγµα της διάδοσης, και πρακτικά αυτό είναι το ζητούµενο, γιατί από εκεί και πέρα
αρχίζοντας το DX και περνώντας η ώρα ούτως ή άλλως οι συνθήκες διάδοσης θα αλλάξουν, αλλά αφού είστε ήδη ενεργός στη
µπάντα καταλαβαίνεται πρός τα που κατευθύνεται η διάδοση από τα διακριτικά των σταθµών που ακούγονται. Πόσες φορές η
διάδοση αρχίζει από ψηλά από την Ασιατική Ρωσία, κατεβαίνει µέση Ανατολή και καταλήγει Νότιο Αφρική! Εσύ λοιπόν
ενδιαφέρεσαι για το πότε άνοίγει η µπάντα, από εκεί και µετά απλά περιστρέφεις την κεραία σου σύµφωνα µε τους σταθµούς
που ακούγονται! Αυτό είναι όλο. Το µυστικό είναι να ακούσεις το άνοιγµα, τα άλλα έρχονται µόνα τους! Και µε αυτά τα ολίγα
και πενιχρά αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κλείσω, ευχόµενος σε όλους πολλά και καλά DX. Στο επόµενο τεύχος του
περιοδικού µας θα δούµε τον πρακτικό τρόπο µε τον οποίο θα εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες πού µας δίνουν οι ραδιοφάροι.
de SV1NK
Μάκης
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Η

ΚΕΡΑΙΑ

YAGI

UDA

(4ο µέρος)
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK

ΚΕΡΑΙΑ BEAM ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η κεραία Yagi-Uda που εξετάσαµε στο προηγούµενο τεύχος
στοιχεία , που ήταν ή ένα δίπολο και ένας ανακλαστήρας ή ένα δίπολο
ένας κατευθυντήρας . Σε µια όµως τέτοια κεραία , µπορούµε
προσθέσουµε και άλλα ακόµη παρασιτικά στοιχεία , προκειµένου
πετύχουµε ακόµη καλλίτερα χαρακτηριστικά .

του 5-9 report , αποτελείτο από δύο
και
να
να

Μια κεραία λοιπόν που αποτελείται από έναν ανακλαστήρα , ένα δίπολο και
έναν κατευθυντήρα ονοµάζεται κεραία beam τριών στοιχείων (Σχήµα 1) , και
στις µέρες µας θεωρείται η βασίλισσα των κεραιών στον κόσµο των
ραδιοερασιτεχνών (τουλάχιστον σε εκείνους τους τυχερούς που διαθέτουν
τον κατάλληλο χώρο) .
Τα πλεονεκτήµατά της είναι σηµαντικά σε σχέση µε την αντίστοιχη κεραία
beam των δύο στοιχείων και αυτό γιατί παρουσιάζει µεγαλύτερη απολαβή ,
καλλίτερο λόγο F/B , στενότερο λοβό εκποµπής κλπ.
Ας µελετήσουµε όµως πιο αναλυτικά ένα-ένα τα χαρακτηριστικά µιας τέτοιας κεραίας .

Η ΑΠΟΛΑΒΗ ΤΗΣ

ΚΕΡΑΙΑΣ

Θεωρητικά , το µεγαλύτερο gain που µπορούµε να πετύχουµε µε µια κεραία beam τριών στοιχείων είναι περίπου
9dBd .
Στην πράξη όµως αυτό είναι λίγο µικρότερο , και µε µια
πολύ καλή κατασκευή και ρύθµιση , µπορεί να φτάσει στα
8,5 dBd .
Αν προσέξουµε το (Σχήµα 2) θα δούµε ότι την µεγαλύτερη
απολαβή της κεραίας αυτής την πετυχαίνουµε όταν το
µήκος του boom (Ο σωλήνας πάνω στον οποίο
στερεώνουµε το δίπολο και τα δύο παρασιτικά στοιχεία) ,
πάρει µια τιµή γύρω στα 0,36 λ (όπου λ είναι το µήκος
κύµατος στο οποίο είναι συντονισµένη η κεραία) .
Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις µισοµοιράζουµε την
απόσταση του ανακλαστήρα και του κατευθυντήρα από το δίπολο .
Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι σε µια κεραία beam τριών στοιχείων η απολαβή της κυµαίνεται από 6 έως 8,5 dBd ,
ανάλογα µε τον συντονισµό των στοιχείων της και την απόσταση που θα τοποθετηθούν αυτά από το δίπολο .
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Έτσι λοιπόν , σύµφωνα µε το (Σχήµα 2) , για να πετύχουµε την
µεγαλύτερη δυνατή απολαβή της κεραίας µας , θα πρέπει η απόσταση
τόσο του ανακλαστήρα από το δίπολο όσο και του κατευθυντήρα από
το δίπολο να είναι περίπου 0,18λ .
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψη µας , ότι το
εύρος λειτουργίας της κεραίας (bandwidth) , θα µειωθεί αισθητά .
Βέβαια , το να αναφερόµαστε θεωρητικά στο µήκος του boom και να
λέµε ότι µε ένα µεγάλο boom έχουµε µεγαλύτερη απολαβή , είναι µια
κουβέντα , γιατί στην πράξη και ιδιαίτερα στις συχνότητες των 14 Mc/s
και κάτω , τέτοιου είδους κατασκευές γίνονται θηριώδεις (ειδικά
µάλιστα όταν αποτελούνται από περισσότερα παρασιτικά στοιχεία) , και
απαιτούν καλλίτερα και περισσότερα στηρίγµατα (Σχήµα 3), προκειµένου να παραµένουν σταθερές , ιδίως σε
περιοχές µε ισχυρούς ανέµους ή σε περιοχές όπου παρουσιάζεται συχνή και έντονη χιονόπτωση , η οποία µπορεί
να αποβεί µοιραία και καταστροφική σε µια τέτοια κεραία (Σχήµα 4) .
Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούµε να µειώσουµε το µήκος του boom , θυσιάζοντας βέβαια ένα µικρό ποσό από το
gain της κεραίας .
Έτσι , για παράδειγµα ,
µπορούµε
να
µειώσουµε
την
απόσταση
των
παρασιτικών στοιχείων
από το δίπολο , από τα
0,18 λ στα 0,15 λ ,
χάνοντας µόνο 1 dBd
από
το
gain
της
κεραίας .
Μπορούµε µάλιστα , µε
κατάλληλο συντονισµό
των στοιχείων της να
µειώσουµε ακόµη περισσότερο τις παραπάνω αποστάσεις πλησιάζοντας ακόµη και το 0,1 του λ για την κάθε µια ,
πετυχαίνοντας µια απολαβή της τάξεως των 7 dBd .
Βέβαια το να µικρύνουµε ακόµη περισσότερο αυτήν την απόσταση , δεν θα έχει νόηµα γιατί τότε η κεραία µας θα
χάσει αρκετό gain και στην ουσία θα λειτουργεί σαν µια κεραία beam δύο στοιχείων .
Μια κεραία Yagi-Uda µε µεγάλο σχετικά boom παρουσιάζει , εκτός από την µεγαλύτερη απολαβή , και άλλα
πλεονεκτήµατα , όπως χαµηλότερο Q και µεγαλύτερη αντίσταση ακτινοβολίας , που σηµαίνει ότι πετυχαίνουµε και
καλλίτερη προσαρµογή µε την γραµµή µεταφοράς , αλλά και ευκολότερο συντονισµό .
Εννοείται βέβαια ότι αν θέλουµε ακόµη
µεγαλύτερη απολαβή της κεραίας µας δεν
έχουµε παρά να προσθέσουµε και άλλους
κατευθυντήρες .
∆ιπλασιάζοντας τον αριθµό των κατευθυντήρων
σε µια κεραία beam , ισοδυναµεί µε το να
διπλασιάζουµε την ισχύ εξόδου του ποµπού
µας , που σηµαίνει ότι διπλασιάζοντας το
πλήθος των κατευθυντήρων της κεραίας
αυξάνουµε την απολαβή της κατά 3 dBd
περίπου (Σχήµα 5) .
Αυτό φυσικά θα ισχύει εφ’ όσον
αυξηθεί ανάλογα και το µήκος του boom , γιατί
στην αντίθετη περίπτωση , όπου προσθέτουµε
κατευθυντήρες διατηρώντας µικρό το µήκος του boom , θα έχουµε ελάχιστη αύξηση του gain ,
Ιδιαίτερα µεγάλο πλήθος κατευθυντήρων χρησιµοποιείται σε κεραίες beam που λειτουργούν σε
συχνότητες VHF και UHF , όπου τα µήκη των στοιχείων τους είναι µικρά και µπορούµε να αυξήσουµε το µήκος του
boom χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα .

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Σ ε λ ί δ α 51

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Η αντίσταση ακτινοβολίας µιας κεραίας beam τριών στοιχείων εξαρτάται
κυρίως από τρείς παράγοντες , από την απόσταση µεταξύ των στοιχείων
της , από τον ακριβή συντονισµό τους και από την απόσταση που βρίσκεται η
κεραία από το έδαφος .
Ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας είναι το µήκος και η απόσταση του
κατευθυντήρα από το δίπολο .
Είναι δε τόσο µεγάλη η επίδρασή του , που αν µεταβάλλουµε το µήκος του
κατευθυντήρα από 0,48 λ σε 0,42 λ , είναι δυνατόν η αντίσταση
ακτινοβολίας να αυξηθεί από 20 Ωµ στα 60 Ωµ , ενώ παράλληλα το gain της
κεραίας µειώνεται και συγχρόνως αυξάνεται το bandwidth (λόγω της
µείωσης του µήκους του κατευθυντήρα) (Σχήµα 6) .
Συνήθως µια σωστά
ρυθµισµένη
κεραία
beam τριών στοιχείων
ώστε να παρουσιάζει
µέγιστο gain , µε ένα µέσου µήκους boom , εµφανίζει µια
αντίσταση ακτινοβολίας που κυµαίνεται από 18 έως 25 Ωµ .
Εννοείται βέβαια ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν εφ’ όσον η
κεραία µας είναι τοποθετηµένη σε τέτοιο ύψος ώστε να µην
επηρεάζεται από το έδαφος , γιατί όπως ήδη έχουµε πει σε
προηγούµενες αναφορές η απόσταση της κεραίας από το
έδαφος επηρεάζει άµεσα την αντίσταση ακτινοβολίας της ,
όπως άλλωστε φαίνεται και από το (Σχήµα 7) .

Ο ΛΟΓΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ
Συνήθως ο λόγος F/B σε µια κεραία beam τριών στοιχείων κυµαίνεται από 15 dB έως περίπου 25 dB και
εξαρτάται , εκτός φυσικά από την ίδια την κατασκευή της κεραίας , και από δύο ακόµη παράγοντες , από την
απόσταση που βρίσκεται η κεραία από το έδαφος και από τα διάφορα αντικείµενα , όπως υψηλά κτίρια ή δέντρα
που βρίσκονται κοντά στην κεραία και την επηρεάζουν .
Όπως και στην περίπτωση της beam των δύο στοιχείων , έτσι και εδώ , µπορούµε θυσιάζοντας λίγο από το gain
της κεραίας να πετύχουµε αρκετά υψηλό λόγο F/B .
Γενικά , αν θέλουµε να πετύχουµε µεγάλο λόγο F/B αρκεί να µειώσουµε την απόσταση µεταξύ του κατευθυντήρα
και του διπόλου , ενώ συγχρόνως να αυξήσουµε την απόσταση του ανακλαστήρα από το δίπολο .
Εννοείται φυσικά , ότι όλα αυτά ισχύουν κοντά στην συχνότητα
συντονισµού της κεραίας , γιατί αν αρχίζουµε να
αποµακρυνόµαστε από αυτήν τότε όλα τα παραπάνω δεδοµένα
αρχίζουν να αλλάζουν .

ΤΟ

ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

Όπως ήδη γνωρίζουµε , όταν λέµε εύρος λειτουργίας
µιας κεραίας (antenna bandwidth) , εννοούµε εκείνη την περιοχή
των συχνοτήτων µέσα στην οποία η κεραία µας λειτουργεί κάτω
από έναν συγκεκριµένο λόγο στασίµων κυµάτων – SWR , που
συνήθως κυµαίνεται από 1.5:1 µέχρι και 2:1 , ανάλογα µε τον
κατασκευαστή και τα επί µέρους χαρακτηριστικά της κεραίας .
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το µέγιστο gain µιας
κεραίας beam τριών στοιχείων δεν πρέπει απαραίτητα να
παρουσιάζεται στην ίδια ακριβώς συχνότητα που συντονίζει η
κεραία .
Αν προσέξουµε το (Σχήµα 8) θα παρατηρήσουµε ότι για
µια κεραία που είναι συντονισµένη στους 14,200 Mc/s µε εύρος
λειτουργίας περίπου 600 Kc/s και για λόγο στασίµων 1,75:1 ,
παρουσιάζεται µέγιστο gain στην συχνότητα 14,400 Mc/s .
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Σε µια κεραία Yagi-Uda τριών στοιχείων τα οποία έχουν µέγεθος full size και µε σχετικά µεγάλο boom
πετυχαίνουµε το µεγαλύτερο δυνατό εύρος λειτουργίας .
Αν όµως αρχίζουµε να µειώνουµε τις αποστάσεις αλλά και τα µήκη των στοιχείων της , προσθέτοντας
σε αυτά χωρητικά ή επαγωγικά φορτία (5-9 report , τεύχος 71) , τότε µειώνεται αισθητά το εύρος λειτουργίας της
κεραίας µας .
Ιδιαίτερα στις κεραίες τύπου mini beam , το εύρος λειτουργίας τους είναι πάρα πολύ µικρό και µάλιστα
µόλις αρχίζουµε να αποµακρυνόµαστε από την συχνότητα συντονισµού της κεραίας , τα στάσιµα αρχίζουν να
ανεβαίνουν κατακόρυφα .
Γενικά θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψη µας ότι σε µια κεραία beam τριών στοιχείων full size , το εύρος
λειτουργίας της περιορίζεται ανάµεσα στην συχνότητα συντονισµού του ανακλαστήρα και στην συχνότητα
συντονισµού του κατευθυντήρα .
Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που ο ανακλαστήρας θα πρέπει να έχει µεγαλύτερο µήκος από το
δίπολο , ώστε να συντονίζει σε συχνότητα που να βρίσκεται έξω από το κάτω άκρο της µπάντας , ενώ ο
κατευθυντήρας να έχει µήκος µικρότερο του διπόλου , ώστε να συντονίζει σε συχνότητα λίγο µεγαλύτερη από το
πάνω άκρο της µπάντας που θέλουµε να λειτουργεί η κεραία µας .

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Για άλλη µια φορά διαπιστώνουµε ότι σε µια κεραία τύπου Yagi-Uda δεν µπορούµε να πετύχουµε ώστε όλα
τα επί µέρους χαρακτηριστικά της να παρουσιάζουν συγχρόνως την µεγαλύτερη δυνατή απόδοση .
Ειδικά για την περίπτωση της κεραίας beam τριών στοιχείων , οι διαστάσεις της αλλάζουν ανάλογα µε το
αν θέλουµε να παρουσιάζει µέγιστο gain ή µέγιστο λόγο F/B ή µέγιστο bandwidth κλπ. Όπως άλλωστε φαίνεται
και στο (Σχήµα 9) .

Περισσότερα όµως για τις κεραίες Yagi-Uda στο επόµενο τεύχος του 5-9 report .
Μέχρι τότε ,
Πολλά 73
Ντίνος – SV1GK
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ...
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
SV2FPU
sv2fpu@vip.gr
Ο Ραδιοερασιτεχνικός…Ντουτσίοργασµός (!)και πώς πετυχαίνετε…

Αγαπητοί, - ες συνάδερφοι…
Πάνε λίγες µέρες που η άνοιξη ξεκίνησε το όµορφο ταξίδι της στους κατοίκους του βορείου ηµισφαιρίου
(υπάρχουν και οι γνώµες εκείνων που υποστηρίζουν ότι ο χειµώνας φεύγει µετά την ισηµερία, στις 21 Μαρτίου),
χαρίζοντας µας υπέροχα τοπία από καταπράσινα λιβάδια, που τα διασχίζουν ρυάκια γεµάτα γάργαρα νερά, που
ξεκινούν το ταξίδι τους από την κορυφή των χιονισµένων βουνών.Tο ξύπνηµα της πανίδας και το ατελείωτο
βουητό των πάσης φύσεως πλασµάτων που σπρωγµένα από την αίσθηση της πείνας και του έρωτα
µεταναστεύουν, τρέχουν, πετούν, σκάβουν, δηµιουργούν φωλιές, ερωτεύονται…χαίρονται το δώρο της ζωής, όσο
είναι καιρός γιατί ο χειµώνας δεν αργεί…
Με την εισαγωγή αυτή θέλω να σας, µου δώσω µια διαφορετική εικόνα από αυτή που καθηµερινά βιώνουµε,
βοµβαρδιζόµενοι από όλα τα µέσα πληροφόρησης…
Φίλοι µου αδράξτε την ευκαιρία της αφίξεως της άνοιξης, πάρτε την οικογένεια σας και βουρ για την εξοχή…∆ώστε
την ευκαιρία στους εαυτούς σας να ξανα-γίνουν παιδιά µαζί µε τα παιδιά σας, νιώστε τις οσµές της
φρεσκοβρεγµένης γης και όχι τις οσµές των σκουπιδιών που στοιβάζονται στην γωνία του σπιτιού µας.
Πείτε όχι στις διακοπές του ηλεκτρικού και αφήστε το φως του Ήλιου, της Σελήνης και των αστεριών να σας
φωτίσουν…
Πρόσφατα βρήκα την ευκαιρία µαζί µε την κόρη µου και κοιτάξαµε µαζί την φύση, περπατήσαµε σε µονοπάτια
χαραγµένα από τις οπλές των ζώων, λερωθήκαµε από τις λάσπες και γυρίσαµε καταϊδρωµένοι, βρώµικοι αλλά
σίγουρα πιο άνθρωποι…
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Συµβουλή λοιπόν : αδράξατε την ευκαιρία της ζωής !
Έτσι κι εµείς στο TOWER ευκαιρία ψάχναµε, ευκαιρία βρήκαµε : VP6DX Ducie isl. 2008! Αποστολή για ρεκόρ…
Πέντε από τους οκτώ whitetowerόπληκτους το δούλεψαν και κάποιοι σε σηµείο οργασµού, αλλά έτσι
είναι τα πράγµατα κύριοι…αν δεν στηθείς µε τις ώρες στο shack περιµένοντας πότε θα ανοίξει η
διάδοση µε την άλλη άκρη της γης, Ντουτσίοργασµό εεεεε, σόρυ qso µε το Ντούτσι δεν έχει.!
Νιώθω δε τυχερός που είχα δουλέψει και την αποστολή που κατείχε το ρεκόρ επαφών µέχρι τώρα (D68C 2001
Comoros isl) και µάλιστα από δυο διαφορετικά qth (Θεσσαλονίκη και Σκύρο), µα αυτή ήταν µε όλες τις ανέσεις
τους, ενώ το φετινό ήταν στη γνωστή ατόλη που το µόνο ζωντανό πλάσµα πάνω της είναι το…καβούρι!
Άπαιχτοι χειριστές µε πρωτόγνωρη ευγένεια, πραγµατικοί τζέντλεµεν µε υπέροχα κεραιοσυστήµατα, ποµποδέκτες
νέας γενιάς που οµολογουµένως τα πήγαν περίφηµα (ELECRAFT K3) και πραγµατικά ήταν η αποστολή που µας
µοίρασε ΧΑΡΑ και ΚΕΦΙ και γιατί όχι άλλωστε…
Εύγε σε όλο το team, εύγε και στον δικό µας Κλεάνθη SV1JG!
ΕΥΓΕ όµως και στους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες που ζούσαν στον ρυθµό και στην διαφορά ώρας (11 ώρες SP,
ή 13 ώρες LP) του Ντούτσι. Πραγµατικά επαφές διαµάντια αν αναλογιστούµε την απόσταση, το διαφορετικό
ηµισφαίριο και το χαµηλό της διάδοσης…
Κλείνοντας να υπενθυµίσω την συµµετοχή του TOWER στο WPX contest (29-30 Μαρ) µε νέες κεραίες που είναι
µούρλια…Ένα σας λέω, ‘για να µετρήσεις τα elements πάρε καλύτερα υπολογιστή χειρός’…! Όπως επίσης και την
προετοιµασία για την ετήσια αποστολή της οµάδας σε υπέροχο ελληνικό νησί…
Έτσι αγαπηµένοι µου φίλοι µας βρίσκει η άνοιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη…µια τρελλοπαρέα µε το χαρακτηριστικό
WHITETOWERόπληκτοι και άπειρη αγάπη για τον ραδιοερασιτεχνισµό πορεύεται προς το µέλλον…
C U in the contest!
Υ.Γ. (1) Πριν µερικούς µήνες, συγκεκριµένα τον Οκτώβρη του 2007, την πόλη µας επισκέφθηκε ο γνωστός
ραδιοερασιτέχνης W0AIH Paul µαζί µε την γυναίκα του Μαίρη. Ο αγαπητός, πρώην πάστορας του αµερικάνικου
στρατού, Paul, είναι κάτοχος της, όπως τα περιοδικά QST και CQ την κατονόµασαν, MOTHER OF THE ANTENNA
FARMS!!!
Φυσικά και τα είπαµε επί διήµερο, µε ξεναγήσεις και κλασική κατεδάφιση σε κυνηγοταβέρνα της περιοχής…

Υ.Γ.(2) Θερµές ευχές σε όλη την
οµάδα, που θα συµµετέχει, στην
αποστολή στο Αγαθονήσι SX5AI.
Καλότυχοι και καλά
αποτελέσµατα…
Ανυποµονούµε να σας κάνουµε!

73s ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
www.whitetowerdxt.com
sv2fpu@vip.gr

Από αριστερά προς δεξιά : SV2HRT Παύλος, SV2HNZ Μπάµπης, Παπαφούνης,
Mary (xyl Paul), W0AIH Paul, AI4PP/SV0XAW Peter, SV2BOH Ηλίας
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ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΦΟΥΝΗ
ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΟΥ MORSE…
Αγαπητοί, -ες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη
Κατ’ αρχάς θέλω να ζητήσω την επιείκεια σας για την κατά
ένα τεύχος καθυστέρηση του άρθρου σχετικά µε τα µορς…
Απ’ την άλλη όµως ήταν µια καλή ευκαιρία ούτως ώστε να
µπορέσετε να εµπεδώσετε το δέντρο µε τα γράµµατα και τους
αριθµούς…
Σήµερα θα δουλέψουµε µαζί τα σηµεία στίξεως, ενώ πρόθεση
µου είναι να τελειώσουµε την ενότητα µορς σε τρία τεύχη και εν τη συνέχεια να ασχοληθούµε µε την διαµόρφωση
SSB…
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ

Ας ξεκινήσουµε µε τα σηµεία στίξεως :
1) ερωτηµατικό : δύο τελείες δύο παύλες δύο τελείες
δηλαδή ακούµε τον ήχο τιτίτατάτιτί ή στέλνουµε
κολλητά τα γράµµατα ΙndiaΜikeΙndia

Ερωτηµατικό [(?) ή (;)]

..--..

Τελεία (.)

.-.-.-

Κόµµα (,)

--..--

Άνω τελεία

-.-.-.

Άνω-κάτω τελεία

---…

Εισαγωγικά (")

.-..-.

Άνοιγµα παρένθεσης [(]

-.--.

Κλείσιµο παρένθεσης

-.--.-

Κάθετος (/)

-..-.

Λάθος (ακολουθεί το
διορθωµένο τµήµα του

……..

2) τελεία : τελεία παύλα τελεία παύλα τελεία παύλα
δηλαδή ακούµε τον ήχο τιτάτιτάτιτά ή στέλνουµε
κολλητά τα γράµµατα ΑlphaΑlphaΑlpha
3) κόµµα : δύο παύλες δύο τελείες δύο παύλες δηλαδή
ακούµε τον ήχο τατάτιτίτατά ή στέλνουµε κολλητά τα
γράµµατα ΜikeΙndiaΜike (το αντίθετο του ρωτηµατικού)
4) άνω τελεία : παύλα τελεία παύλα τελεία παύλα τελεία
δηλαδή ακούµε τον ήχο τατίτατίτατί ή στέλνουµε
κολλητά τα γράµµατα NovemberNovemberNovember
5) άνω κάτω τελεία : τρεις παύλες τρεις τελείες δηλαδή
ακούµε τον ήχο τατατάτιτιτί ή στέλνουµε κολλητά τα
γράµµατα OscarSierra
6) εισαγωγικά : τελεία παύλα τελεία τελεία παύλα τελεία
δηλαδή ακούµε τον ήχο τιτάτιτιτάτι ή στέλνουµε κολλητά
τα γράµµατα AlphaFoxtrot
7) άνοιγµα παρένθεσης : παύλα τελεία παύλα παύλα
τελεία δηλαδή ακούµε τον ήχο τατιτάτατί ή στέλνουµε
κολλητά τα γράµµατα KiloNovember

8) κλείσιµο παρένθεσης : παύλα τελεία παύλα παύλα τελεία παύλα δηλαδή ακούµε τον ήχο τατιτάτατιτά
ή στέλνουµε κολλητά τα γράµµατα KiloKilo
9) κάθετος : παύλα τελεία τελεία παύλα τελεία δηλαδή ακούµε τον ήχο τάτιτιτάτι
ή στέλνουµε κολλητά τα γράµµατα TangoFoxtrot
10) λάθος : κατά την διάρκεια µιας εκποµπής, όταν χειριστεί κάποιο γράµµα ή σηµείο στίξης
ή γενικότερα οτιδήποτε λάθος, χειρίζουµε το γράµµα Eco πολλές φορές δηλαδή
τιτιτιτιτιτιτιτιτί, και επαναλαµβάνουµε ξεκινώντας πάντα από την τελευταία ορθά χειρισθείσα λέξη.
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Αυτά τα…ολίγα όσον αφορά τα σηµαντικότερα σηµεία στίξης, σε σας αφήνω την επανάληψη τους, ενώ σηµαντικό
βοήθηµα για την αποµνηµόνευση τους είναι η ταύτιση του κάθε σηµείου µε ένα συνδυασµό γραµµάτων
(ο συνδυασµός είναι καθαρά προσωπικός καθότι υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί για κάθε ένα σηµείο)
Εύχοµαι ολόψυχα καλή επιτυχία, δώστε σηµασία στην εκπαίδευση, και να έχετε κατά νου ότι κανείς δεν
γεννήθηκε έµπειρος. Όλοι όσοι νιώθουν σίγουροι για αυτό που κάνουν, άρα και έµπειροι, έχουν αφιερώσει χρόνο
προσπαθώντας να µάθουν και εν τη συνέχεια να καλυτερέψουν τις επιδόσεις τους…
Γιατί τι αξία έχει η ζωή χωρίς να προσπαθείς…!

Το υπέροχο αυτό σκηνικό τραβηγµένο από τα shacks της αποστολής
SY8WT στην Σκύρο…

73s
ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ
www.whitetowerdxt.com
sv2fpu@vip.gr
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "
"5
5-9
Report" και δώστε τους.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΦΑΡΟΙ 4CX250 EIMAC ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ
ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΟΥΣ, 270 ΕΥΡΩ
ΠΛΗΡ. ΚΩΣΤΑΣ 6972865597
Πωλείται ρότορας µοντέλο G-5500 της Yaesu.
Είναι αζιµουθιακός-ανυψωτικός (AZ/EL) άρα
ιδανικός για επικοινωνίες µέσω δορυφόρων ή για
EME. ∆εν έχει χρησιµοποιηθεί ποτέ, όλα τα
επιµέρους µέρη του είναι άθικτα στην συσκευασία
τους και σφραγισµένα.Πωλείται γιατί αρχικά
αγοράστηκαν 2 ρότορες ωστόσο µόνο ο ένας χρησιµοποιήθηκε.
750 ευρώ - Τιµή συζητήσιµη. τηλ. 6977663586 SV2KBS

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
KENWOOD ts-570d HF 0-30Mhz
KENWOOD tm-v71 vhf/uhf
info 6974807743 ΑΚΗΣ SW2MIK

Πωλείται KENWOOD φίλτρο YG-455C1 για 455KHz IF
80 euro.
Dennis Drakopoulos [sv1cdn@hol.gr]
ΖΗΤΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΝΤΕΝΝΑ COUPLER 1KW TOY SV1NL
(ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΩΣ
300 EURO ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6977 648 645
SW9MBL@gmail.comBASILAKAKIS@pathfinder.gr

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι πού καταχωρούν
αγγελίες ραδιοερασιτεχνικών µηχανηµάτων και
αξεσουάρ να επισυνάπτουν και τις σχετικές
φωτογραφίες σε χαµηλή ανάλυση των
προς πώληση ειδών.
Επισηµαίνεται επίσης ότι η δηµοσίευση των αγγελιών
γίνεται ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ

