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

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

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)           
κάθε µήνα. 

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

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

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 
και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 

Λίγο πρίν το τέλος του χρόνου…Λίγο πρίν το τέλος του χρόνου…  
  

Αγαπητοί φίλοι προχωρώντας προς την καρδιά του χειµώνα και αφού ξεπεράσαµε το σόκ µε το 
πρόβληµα του σέρβερ, πού προέκυψε εντελώς απροειδοποίητα, το περιοδικό ανέκαµψε µετά 
από πολύ δουλειά και ξενύχτι τού SV5BYR Μιχάλη.                                                        
Τώρα προχωράµε ολοταχώς για το τέλος του χρόνου και για την εορταστική έκδοση του 
∆εκεµβρίου πού θα περιλαµβάνει πολλές εκπλήξεις!                                                        
Όλοι εµείς πού κάθε µήνα αγωνιούµε κάτω από το άγχος της προετοιµασίας κάθε καινούριου 
τεύχους θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε για την ξεχωριστή θέση πού έχετε βάλει αυτή εδώ 
την ηλεκτρονική πρωτοπόρα έκδοση.    Κόντρα σε όλες τις Κασσάνδρες πού προέβλεπαν την 
εξαφάνισή µας µετά από δυό τρία τεύχη εξακολουθούµε να είµαστε ακόµα εδώ. Πιστοί στους 
αρχικούς µας στόχους και πάντα µε ακούραστη προσπάθεια για να φτάνουµε τον πήχη πού όλο 
και ψηλότερα τοποθετούµε… Όπως σίγουρα έχετε καταλάβει η βασική µας προσπάθεια είναι να 
µεταδίδουµε καί νά παίρνουµε γνώση… Από φτασµένους αλλά καί από νεότερους συναδέλφους 
ραδιοερασιτέχνες, χωρίς συντακτικές επιτροπές σε λόγο λογοκριτή, χωρίς «γραµµή», 
χορηγούς, χρηµατοδότες και επιχορηγητές, φανερούς ή έν κρυπτό…  

Χωρίς περιορισµό στην έκταση των κειµένων, το 5-9 Report δίνει αυτό πού άλλα έντυπα 
συµβατικής έκδοσης δεν έχουν την δύναµη να δώσουν…   

Επιδίωξη µας ήταν από την πρώτη στιγµή ο αναγνώστης να αισθάνεται την αµεσότητα στην 
έκφραση και την ευαισθησία, όχι µόνο σε ραδιοερασιτεχνικά θέµατα, αλλά και σε θέµατα που 
αφορούν την κοινωνία και τον πολιτισµό. 

Αλλά ο απαράβατος κανόνας µας είναι ο ενωτικός και δηµοκρατικός χαρακτήρας της έκδοσης 
και του ραδιοερασιτεχνισµού πού στηρίζουµε.   Να µην γίνονται διακρίσεις σε µέλη και µη 
µέλη, σε δικούς µας και τους άλλους, σε κλειστές οµάδες και σε αποκλειστικότητες. 

‘Όλοι ίσοι µέσα σ’ αυτή την προσπάθεια, ο ένας να συµπληρώνει τον άλλον σε µια πολυφωνική 
κοινότητα γνώσεων και από ένα ελεύθερο βήµα έκφρασης. 

Μέσα από τις σελίδες του 5-9 Report και τις πρωτοπόρες δράσεις του έχουν βρεί κοινή 
συνιστώσα συνύπαρξης, ο καθηγητής πανεπιστηµίου, µε τον απλό τεχνίτη, ο µε βαθιές γνώσεις 
ηλεκτρονικός, µε τον πρωτάρη ραδιοερασιτέχνη, ο τέκτονας µε τον αριστερό, ο Έλληνας 
εθνικός, µε τον θεοσεβούµενο χριστιανό ορθόδοξο!... 

Αυτό και µόνο αυτό µας κάνει να νοιώθουµε πραγµατικά ότι πετυχαίνουµε τους στόχους µας 
και τον σκοπό µας.  

 

Από τήν συντακτική οµάδα τού 5-9 Report 

73 ! 
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Μια µέρα του καλοκαιριού κι ενώ πήγαινα προς τη Λευκάδα, µίλαγα στο vhf µε φίλους από την Πρέβεζα, 
Άρτα, κλπ. Μετά τις απαραίτητες συστάσεις, ένας συνάδελφος επέµεινε ότι κάπου γνωρίζει το διακριτικό µου αλλά 
δεν θυµόταν πού… Λίγα λεπτά µετά µου είπε ότι διάβαζε τα άρθρα µου στο 5-9 report. Κάτι τέτοιες στιγµές είναι 
αυτές που σου δίνουν δύναµη να συνεχίσεις να αφιερώνεις χρόνο και δύναµη ψυχής σε αυτή τη µονόδροµη αλλά 
ενίοτε και αµφίδροµη επικοινωνία… Γιατί εµείς οι ραδιοερασιτέχνες έχουµε µάθει στο αµφίδροµο του πράγµατος. 
Αλλά προσωπικά πάντα το αντιµετωπίζω έτσι… κι αυτό µ’ αρέσει… 

Κατά την επίσκεψή µου στη Θεσσαλονίκη για το J42T, όπου κάπου θα διαβάσετε παρακάτω ή παραπάνω… 
συζήτησα αρκετά µε πολλούς φίλους. Μεταξύ άλλων το θέµα ήταν και διάφορα γραφόµενα στο 5-9 report. 
Πρώτα απ’ όλα σε όλους αρέσει η ιδέα του περιοδικού, η αµεσότητά του και η δηµοκρατία που το διακρίνει. Εκείνο 
που ενόχλησε ή ενοχλεί όµως πολλούς είναι η ποικιλότητα των θεµάτων του. 

Η συζήτηση είχε γίνει και στο hamfest της ΕΕΡ: 

-«Είναι ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό το 5-9 report, ναι ή όχι;» 

-Ναι, σαφώς… τουλάχιστον εγώ έτσι νιώθω: ότι σε τέτοιο περιοδικό γράφω ή τουλάχιστον σ’ ένα 
ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό θέλω να γράφω… 

-Ωραία ρε φίλε και τι σχέση έχει η καταστροφή της Σµύρνης µε τους ραδιοερασιτέχνες; 

Εδώ κύριοι, ο µουσικός σηκώνει τα χέρια ψηλά. «Με το κεφάλι πάνω στο πάγκο του χασάπη…» Και να ήταν µόνο 
η καταστροφή της Σµύρνης… Θα µου πεις τι πειράζει αν ανάµεσα σε τόσα τεχνικά θέµατα, dx και λοιπά εµπριµέ, 
υπάρχει κι ένα θέµα, ας πούµε Εθνικό… ή θρησκευτικό… 

 Πρώτα απ’ όλα δεν είδα ποτέ το «∆αυλό» να έχει κι ένα ραδιοερασιτεχνικό θέµα… Αν τέλος πάντων κατά 
την καταστροφή της Σµύρνης είχε συµµετάσχει κι ένας ραδιοερασιτέχνης ή έστω έσφαξαν τη µάνα ενός 
ραδιοερασιτέχνη και πιαστείς από κει, ότι δηλ. ένα βράδι εκεί που τα πίναµε τρεις ραδιοερασιτέχνες ήταν κι ο 
Λάµπρος ο sw8xxx και θυµήθηκε ότι τη µάνα του τη σκότωσαν στη Σµύρνη, στην οποία Σµύρνη έγιναν αυτά κι 
αυτά, ας το πάρει το ποτάµι. Πάλι σαν το ανέκδοτο µε τον Τοτό είναι, αλλά τουλάχιστον υπάρχει µία κάποια 
σχέση. (αλήθεια το ξέρετε αυτό το ανέκδοτο όπου ο Τοτός είχε µάθει καλά το µάθηµα για το σκουλήκι αλλά η 
κυρία δεν τον σήκωσε να το πει εκείνη τη µέρα. Αυτός συνέχισε κάθε µέρα να σηκώνει χέρι για να πει µάθηµα κι 
όταν τελικά η δασκάλα τον σήκωσε τη µέρα που είχαν για το µήλο, ο Τοτός άρχισε να λέει: σήµερα έχουµε για το 
µήλο. Το µήλο είναι ένα φρούτο που µπαίνουν µέσα σκουλήκια, τα οποία σκουλήκια είναι …. Και συνέχισε να λέει 
το µάθηµα που ήξερε καλά δηλ. για τα σκουλήκια). Αλλά έτσι ξεκάρφωτα να πούµε για τα αστέρια και τους 
πλανήτες απ’ όπου κι ως πού ρε φίλε… 

 Όταν λοιπόν µου τα είπαν οι «χαµουτζήδες» οι Αθηναίοι κι έχοντας ζήσει στη Βόρεια Ελλάδα και µάλιστα 
στη Θράκη, σκέφτηκα ότι τόσο ξέρουν τόσο λένε. Ζήσε δίπλα στον Τούρκο και το Σκοπιανό, σκέφτηκα, και µετά 

έλα να µου πεις το ποίηµα… Όµως 
τώρα που πήγα στη Θεσσαλονίκη είδα 
ότι και στη Βόρεια Ελλάδα την ίδια 
άποψη έχουν. Και στο κάτω κάτω της 
γραφής µάλλον δίκιο έχουν, γιατί αν 
το δούµε λογικά οι ραδιοερασιτέχνες 
δεν έλαβαν µέρος στη Μάχη στα 
Γαυγάµηλα ένθεν και κείθεν… 

 Θα µου πεις δεν έχουν ιστορία 
οι Έλληνες και δεν πρέπει να τη 
µνηµονεύουν, να τη γνωρίζουν και να 
την τιµούν; Είπα εγώ όχι; Θα ήµουν ο 
τελευταίος άλλωστε που θα το έλεγα. 
Εκείνο που λέω απλά είναι ότι δεν 
πρέπει να τη θυµόµαστε σ’ ένα 
περιοδικό που υποτίθεται ότι 
ασχολείται µε ραδιοερασιτεχνικά 
θέµατα έτσι στο άσχετο… Γιατί όταν 
κάποιος κατεβάζει το 5-9 report 
περιµένει να διαβάσει για το τάδε dx, 
για την δείνα dxpedition, για µια ωραία 
κατασκευή ή για το πώς λειτουργεί η 
κεραία yagi uda κι όχι για το yagi 
Βούδα…. Και γι’ αυτό το κατεβάζει. 
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Άλλωστε τελευταία υπάρχει πλούτος ραδιοερασιτεχνικών 
θεµάτων και µάλιστα Ελληνικών. Η νέα γενιά των Ελλήνων 
ραδιοερασιτεχνών ασχολείται και µάλιστα επενδύοντας στο dx. 
Παίζει στα contest, ενδιαφέρεται να µάθει περισσότερα κι έχει 
ξεπεράσει το καφενείο και τις συζητήσεις του. Και µεταξύ 
άλλων κάνει και dxpeditions. Η Βικτωρία SV2KBS για 
παράδειγµα πρόκειται να πάει στο VK9L  µε µια µεγάλη 
γυναικοπαρέα…. Τελευταία στιγµή µάλιστα, προέκυψε µια 
ακύρωση, οπότε  αν κάποια κυρία επιθυµεί να συµµετάσχει, 
ιδού η Ρόδος…συγγνώµη το Lord Howe και το VK9LA. Το 
πανηγύρι θα λάβει χώρα τέλος Μαρτίου 2009 µε αρχές Απρίλη. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες www.odxg.org/vk9la.htm 

Τέλος του µηνός στο cw contest τρεις καλοί Έλληνες 
ραδιοερασιτέχνες, ο Βασίλης SV1BJW, ο Γιώργος SV1RP και ο 
δικός µας Γιάννης SV2FPU, συµµετέχουν, µαζί µε µια οµάδα 
Ιταλών, στο cqww cw contest, πηγαίνοντας όλοι µαζί στην Κρήτη. Το διακριτικό J49I και η ιστοσελίδα 
www.j49i.com  

Κι ανάµεσα σ’ όλα αυτά µην ξεχνάτε κι έχετε πάντα στο 
νου σας τον Κλεάνθη, ο οποίος είναι πάντα έτοιµος για νέες 
περιπέτειες…. 

Ένα άλλο καλό νέο είναι η dxpedition που ετοιµάζεται στο KP5. 
Η εταιρεία προστασίας της άγριας φύσης της Αµερικής, που 
διαχειρίζεται το νησί, κάλεσε όλους αυτούς που είχαν υποβάλλει 
αίτηση για να πάνε στο παρελθόν, να ετοιµάσουν ένα φάκελο. 
Ο καλύτερος φάκελος ήταν αυτός των K4UEE και W0GJ, 
στους οποιόυς και δόθηκε η εντολή για το ντου…. Αναµένεται 
λοιπόν ένα δεκαπενθήµερο µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2009 
να ενεργοποιηθεί η σπάνια αυτή ραδιοχώρα. Λεπτοµέρειες 
http://www.kp5.us/ 

Αυτά και για όποιον δεν του 
αρέσουν τα παραπάνω, υπάρχει κι 
ο tiramola.com… Ελλάδα το 
µεγαλείο σου. Υπάρχει αλήθεια 
πουθενά στον κόσµο site 
παρανόµων, όπου ο Κώστας ο 
Αρκούδας φωτογραφίζεται µε το 
Μήτσο το Novemper και τον Τάκη 
τον επικαθήµενο και δε 
συγκινείται κανείς; Αλλά άντε και 
πες και συγκινείται κάποιος… Το 
πιθανότερο είναι ο Μήτσος ο 
Αρκούδας να έχει πτυχίο 
ραδιοερασιτέχνη!!! Μερικοί 

φωτογραφίζονται κιόλας µπροστά από το πτυχίο!!! χωρίς να µνηµονεύουν το διακριτικό τους αλλά το 
προσωνύµιό τους: Κώστας ο Μπήχτης και πάει λέγοντας… Βρε άει στο διάολο…. για τους περίεργους 
www.tiramola.com/ 

 

Κωνσταντίνος και κατά κόσµον SV1DPI 

 

Το παρακάτω κείµενο γράφηκε από το Βασίλη, λίγες ώρες µετά το cqww ssb contest, που 
«τρέξαµε» από τη Θεσσαλονίκη και το QTH του Βαγγέλη SV2BFN, µε διακριτικό το J42T. Το κείµενο 
πρωτοδηµοσιεύτηκε στο blog του Βασίλη και της Νατάσσας http://sv7lnk-sv7los.blogspot.com/ Επειδή 
µου άρεσε πολύ, ζήτησα από το Βασίλη να το δηµοσιεύσουµε στο 5-9 report. Χαρείτε το…. 



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

JJJ424242TTT........................CQWW CONTESTCQWW CONTESTCQWW CONTEST   
γράφει ο Βασίλης SV7LNK 

 

Σαββατοκύριακο σε ρυθµούς διαγωνισµού 
ήταν αυτό που πέρασε! Και φυσικά αναφέροµαι στο 
CQWW contest που πραγµατοποιήθηκε στις 25 και 
26 του Οκτώβρη. Είχαµε τη χαρά αυτό το διήµερο 
να γευθούµε την εµπειρία και µάλιστα για πρώτη 
φορά, τι σηµαίνει να τρέχεις ένα contest και 
µάλιστα το µεγαλύτερο στον κόσµο. Με µεγάλη 
χαρά αποδεχθήκαµε την πρόσκληση του Βαγγέλη 
(SV2BFN) ώστε να προσφέρουµε κι εµείς ό,τι 
περνούσε από το χέρι µας στην οµάδα του J42T. 
Και φυσικά αυτό που αντικρίσαµε στη διάρκεια 
αυτού του διηµέρου είναι δύσκολο να περιγραφεί 
µε λέξεις! Απλά θα ήθελα να αναφέρω αυτά που µε 
εντυπωσίασαν περισσότερο και ίσως είναι εκείνα 
που θα µε προτρέπανε αν µου δοθεί και πάλι η 
ευκαιρία να το ξανακάνω! 

α) Ο χώρος εργασίας του J42T είναι ίσως 
αυτό που στα πιο αισιόδοξα όνειρά του βλέπει ο 
κάθε ραδιοερασιτέχνης! Και όταν φυσικά το 
αντικρίσει στην πραγµατικότητα καταλαβαίνει πως και τα όνειρα πολλές φορές είναι φτωχά!! Άριστα 
διαµορφωµένος χώρος, µε 4 ανεξάρτητους σταθµούς για τα βραχέα και 2 για τα 6Μ και 2Μ µεταξύ των οποίων ο 
ένας για επαφές EME! Εκεί λοιπόν σου δίνεται η δυνατότητα να πειραµατιστείς, να συγκρίνεις, να µάθεις. Κεραίες 

κάθε είδους, για κάθε µπάντα ξεχωριστά! 
Εκποµπές σε όλες τις διαµορφώσεις και µε 
οποιαδήποτε ισχύ. Άλλωστε φηµίζεται η 
αγάπη του Βαγγέλη για τα ψηφιακά 
modes.Ένα shack λοιπόν από το οποίο θα 
πάρεις πολλές ιδέες γι' αυτά που θα 
φτιάξεις µελλοντικά στο δικό σου! Ακόµη 
κάτι που εντυπωσιάζει περισσότερο εµάς 
τους νεότερους στο χώρο, είναι που 
µπορούµε να απολαύσουµε θρυλικούς 
ποµποδέκτες από το παρελθόν σε παράταξη 
και φυσικά όλους εν ενεργεία έτσι ώστε να 
πάρουµε µια γεύση για τον εξοπλισµό που 
διέθετε ο ραδιοερασιτέχνης τις τρεις 
τελευταίες δεκαετίες! 

β) Είναι µοναδική εµπειρία και µεγάλη 
εξάσκηση για οποιοδήποτε αυτί να δουλέψει 
σε συνθήκες contest. Πίστευα πως στα 2 
σχεδόν χρόνια που ασχολούµαι µε το DX 
και µε εµπειρία 20 χρόνων από τους 27mhz 
αν µη τι άλλο, µπορούσε το αυτί µου να 
ακούσει και να ξεχωρίσει ανάµεσα στο 

θόρυβο ακόµη και µακρινούς σταθµούς σε δύσκολες συνθήκες. Εσύ είσαι που το λες? Η πρώτη µου operation 
ήτανε Σάββατο πρωί στα 15Μ. Εύκολη σχετικά µπάντα και την R8 για εκποµπή και λήψη....!! Μου ήτανε αδύνατο 
να κρύψω την έκπληξη µου κάθε φορά που κάποιος από δίπλα µου σφύριζε κάποιο διακριτικό τη στιγµή που εγώ 
δεν είχα λάβει κανένα σταθµό!! Τι να πρωτοθυµηθώ.... τις παρεµβολές, το θόρυβο, τα αδύναµα σήµατα µιας και η 
µπάντα τη στιγµή εκείνη ξεκίνησε να ανοίγει, την ταχύτητα µε την οποία όλοι οι σταθµοί πραγµατοποιούσαν την 
επαφή σεβόµενοι τον πολύτιµο χρόνο σου. Μερικά µόλις δευτερόλεπτα αδράνειας ήταν αρκετά να χάσεις όχι µόνο 
την επαφή αλλά και την ίδια τη συχνότητα!! Που πήγε ο πολιτισµός ρε παιδιά.....!!! Έπιασα τον εαυτό µου να 
αναρωτιέται κάποιες φορές! Ο νόµος της ζούγκλας στην κυριολεξία η αλλιώς το µικρό ψάρι τρώγεται απ΄ το 
µεγάλο! Ασφυκτική η κατάσταση και αναρωτιόµουν τι άραγε να γίνεται το βράδυ στα 80Μ.  
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Τη στιγµή δε που δοκίµασα ν' ακούσω στα 160Μ βραδινές ώρες σκέφτηκα πόσο πιο όµορφη ήταν η 
συντροφιά της πεθεράς µου και πόσο µου έλειπε τη στιγµή εκείνη!! 

γ) Είναι πολύ όµορφο να βάζεις στόχους και να 
προσπαθείς να τους πραγµατοποιήσεις. Κι ακόµη περισσότερο 
όταν η προσπάθεια είναι οµαδική. Τη στιγµή που διαπιστώνεις 
πως έκανες κάποιο λάθος και χρειάζεσαι βοήθεια βρίσκεται 
ήδη κάποιος δίπλα σου και έχει συµµαζέψει την κατάσταση. 
Και φυσικά λάθη δεν κάνει µόνο αυτός ο οποίος δεν κάνει 
τίποτα. Μέσα λοιπόν από τα λάθη µας µαθαίνουµε και κάτω 
απο σωστή καθοδήγηση. ∆ιαπίστωσα πως κάθε φορά που 
έλεγα "δεν γνωρίζω" σε ελάχιστο χρόνο µάθαινα κάτι. Και η 
αντιµετώπιση της οµάδας ήταν τέτοια που σε ενθάρρυνε να 
εκφράζεις τις απορίες σου. Τόσο που στο µυαλό σου είχες 
διαρκώς τη σκέψη "τι άλλο να ρωτήσω για να µάθω". Και οι 
απορίες διαδέχονταν η µία την άλλη! Και πάντα κάποιος 
υπήρχε µε πολύ καλή διάθεση να σε διαφωτίσει! Μοιραία µου 
ήρθε στο µυαλό ένα από τα πιο ουσιώδη θέµατα πάνω στο 
οποίο εξεταστήκαµε τη στιγµή της απόκτησης της άδειας. Την 
"Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη" .....Αλληλοβοήθεια έλεγε µεταξύ άλλων σε κάποιο σηµείο και στο J42T αυτή 
προάγεται µε τον καλύτερο τρόπο. Και φυσικά όλες οι προσπάθειες απ΄ όλους για ένα και µοναδικό στόχο. Όχι 
την πρωτιά απαραίτητα, όµως ο καθένας να γίνει για τον εαυτό του καλύτερος. 

δ) Νοµίζω πως µετά απ' αυτό το Σαββατοκύριακο 
κατανόησα καλύτερα κάποια πράγµατα. Οι πολλές 
ώρες που περάσαµε στο shack ακούγοντας και 
δουλεύοντας όλες τις µπάντες µε βοήθησαν να 
κατανοήσω µε πιο επιστηµονικό τρόπο θέµατα 
διάδοσης ραδιοκυµάτων. Ποια µπάντα, σε ποιες χώρες 
και ποια ώρα της ηµέρας. Είδα τη διάδοση να κάνει 
τον εικοσιτετράωρο κύκλο της, ακούγοντας χώρες 
από κάθε γωνιά του πλανήτη, κάποιες απ' αυτές για 
πρώτη φορά, να έρχονται αχνά κι αδύναµα στην 
αρχή, δυνατότερα στη συνέχεια, και σιγά σιγά να 
αποχωρούν από τους δέκτες µας κλείνοντάς µας το 
µάτι κι αφήνοντας υποσχέσεις για την επόµενη µέρα. 
Ένιωθα τον ποµποδέκτη µε µένα από πάνω του σαν 
ένα ακίνητο σηµείο στο σύµπαν που παρακολουθούσε 
την περιστροφή του πλανήτη µας µε κάθε 
λεπτοµέρεια! Οι απορίες µου µετά απ' αυτή την 
εµπειρία είναι σαφώς λιγότερες. 

 

ε) Για το τέλος άφησα την ίδια την οµάδα. 
Αισθάνοµαι ευτυχής που πέρασα ένα διήµερο µε 
ανθρώπους πρώτα όπως ο Βαγγέλης, ο Άκης, ο 
Λεωνίδας, ο Σάκης, ο Κώστας, ο ∆ηµήτρης, η 
Βικτωρία και η γυναίκα µου η Νατάσσα! Και φυσικά 
ραδιοερασιτέχνες όπως ο SV2BFN, SV7CLI, 
SV2DCD, SV2HNC, SV1DPI, SV1CIB, SV2KBS 
που η SV7LOS κι εγώ θα θέλαµε πολύ κάποια 
στιγµή να ακολουθήσουµε τα χνάρια τους. 

 

Βασίλης SV7LNK 
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JJJ424242TTT   –––   Η άλλη άποψηΗ άλλη άποψηΗ άλλη άποψη   
Παρα…γράφει για µια εµπειρία ζωής… ο Κωνσταντίνος SV1DPI 

 

Τέλος Σεπτεµβρίου 2008. Ενώ τρέχω το cqww rtty contest, ένα γνωστό διακριτικό τυπώνεται στην οθόνη µου. 
J42T… Μετά από λίγο το qso είναι γεγονός και µαζί λίγα… ελληνικά από το χαιρετισµό που ανταλλάσσεται. Ούτε 
ένα λεπτό  µετά το κινητό µου κουδουνίζει. Ο Βαγγέλης SV2BFN, ψυχή του North Greece Contest Group, είναι 
στην άλλη µεριά του… σύρµατος. Με παροτρύνει να δω λίγο τη web cam που δείχνει live το σακ των παιδιών. 
Γρήγορα πληκτρολογώ www.j42t.com και να ο Βαγγέλης… Είναι κι άλλοι εκεί. Ο Βαγγέλης µε χαιρετάει. 
Ασυναίσθητα σηκώνω το χέρι και τον χαιρετάω κι εγώ. Το ‘χασα!  Εγώ δεν έχω κάµερα….. 

  Μετά το qso έκατσα και χάζεψα για λίγο τα παιδιά που έτρεχαν… Τι σου είναι η τεχνολογία. Κατασκοπία 
και πάσης Ελλάδος… Εντόπισα πού είναι τι και περιεργάστηκα τα µηχανήµατα που φαίνονταν. Προσπάθησα να 
διακρίνω λίγο καλύτερα τις φάτσες. Η ανάλυση δε βοηθούσε αλλά το µυαλό φτάνει εκεί που δε φτάνει η κάµερα… 
«Ωραία θα ήταν να παίξουµε από κει», σκέφτηκα… 

 Στο παρελθόν, ο Βαγγέλης µου είχε ξανακάνει πρόταση να πάω να παίξουµε µαζί. Για διάφορους λόγους, 
αυτό δεν έγινε δυνατό. Μετά από τη λαθροπαρακολούθηση, άρχισα να το σκέφτοµαι πιο έντονα. Το πρώτο, το 
δύσκολο, ήταν να πείσω την XYL. Η live κάµερα και το γεγονός ότι θα µπορεί να µε παρακολουθεί όλη µέρα και 
όλη νύχτα, ήταν καθοριστικό. Πείστηκε ότι οι µόνες Ρωσίδες µαζί µου, θα είναι οι λυχνίες του ενισχυτή… άντε και 
µία που µίλαγε Ρώσικα… πακά πακά…. Το δεύτερο ήταν εύκολο. Να πείσω το ∆ηµήτρη SV1CIB να έρθει µαζί µου 
ώστε να µικρύνει και το µεγάλο ταξίδι από το Αγρίνιο στη Θεσσαλονίκη. 

 Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει. Προπαραµονή του Αγίου ∆ηµητρίου αλλά δεν πάµε για προσκύνηµα. Ή µάλλον 
να προσκυνήσουµε πάµε αλλά όχι το Μυροβλήτη Άγιο ∆ηµήτριο αλλά αντιθέτως τον Πετρελαιοβλήτη SV2BFN. 
Αφού περνάµε από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη (βλέπε γρήγορη επίσκεψη στον Κώστα SV2CXI και τα τσιγάρα 
του), ο ∆ηµήτρης SV1CIB κι ο υπογράφων Κωνσταντίνος SV1DPI είµαστε στην Περαία Θεσσαλονίκης και 
αναπνέουµε τη γνωστή βρωµερή αύρα που έχουν οι θάλασσες όλων των µεγαλουπόλεων. 

Λίγο µετά ακολουθεί η µοιραία συνάντηση. Οι απαραίτητες γνωριµίες µε το J42T group. Για όποιον δεν κατάλαβε 
τα σουτζουκάκια ήταν υπέροχα. Τους έβγαλα και φωτογραφία…  

Οι περισσότεροι µε αντιµετωπίζουν 
επιφυλακτικά. Όντας ενήµεροι για το 
γεγονός ότι συχνά πυκνά αρθρογραφώ, µε 
αντιµετωπίζουν σαν το 
Τριανταφυλλόπουλο µε την κρυφή 
κάµερα. «∆ε µπορεί… Κάπου έχει 
κρυµµένο το κασετοφωνάκι…» 
σκέφτονται… Στη φωτογραφία στήνονται 
όλοι λες και πρόκειται να δηµοσιευτεί. 
«Άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι 
ελέφαντας»… σκέφτοµαι… «κι είµαι και 
χοντρός, άρα µοιάζω µε… ελέφαντας.» 

Πάει ώρα που τα µεσάνυχτα µας 
καληνύχτισαν. Το cqww ssb, το 
µεγαλύτερο contest της χρονιάς σε λίγο 
αρχίζει. Καιρός να µαζευτούµε και να 
γνωρίσω επιτέλους και το σακ του 
Βαγγέλη. Με τη φαντασία µου και 
σύµφωνα µε όσα είχα δει, σκεφτόµουν ότι 
θα είναι σε κάνα χωράφι µε τίποτα 
πύργους 30 µέτρα και βάλε…. «Μπα… Εδώ 
πάµε σε πολυκατοικία… Τι διάολο… Α! 

µάλλον θα αφήσουµε τα πράµατα εδώ και µετά θα πάµε στο σακ… Όοπα!!! Μια σκάλα. Τιιι; Εδώ είναι το σακ!!! 
Τώρα δέσαµε… Εγώ µάλλον δε θα χωράω να περάσω µέσα από την καταπακτή… Τζάµπα τόσα χιλιόµετρα από το 
Αγρίνιο στη Θεσσαλονίκη. ∆ε βαριέσαι… Θα πάω να προσκυνήσω στον Αη ∆ηµήτρη, µεγάλη η χάρη Του… Μπα οι 
άλλοι ανέβηκαν. Με καλούν να πάω κι εγώ. Κι αν σφηνώσω; Όχι, οκ τελικά χωράω… άνετα… Ανακούφιση… 
Ανέβηκα… Κοίτα µηχανάκια.. Πολλά… τα περισσότερα παλιά.. αντίκες αλλά σε άψογη κατάσταση.» Αυτές κι άλλες 
σκέψεις γυρνάνε στο µυαλό µου… «Αποκλείεται να µην επηρεάζονται τα µηχανήµατα το ένα από το άλλο…» 
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 Το contest αρχίζει. Μπορεί να µην το πιστεύω αλλά τελικά δεν 
επηρεάζονται. Τα φίλτρα κάνουν δουλειά. Και τίποτα δε δείχνει να αρεφιάζεται. 
Έχει και pileup. Άει στο καλό. Κοίτα να δεις που θα µ’ αρέσει τελικά… Στα 
πλήκτρα εναλλάσσονται οι SV2KBS, SV2BFN, SV2HNC, SV1CIB, SV2DCD κι 
εγώ. Το πρωί έρχονται και οι SV7LOS, SV7LNK από τις Σέρρες και ο SV7CLI 
από την Αλεξανδρούπολη. Ο αριθµός των qso αυξάνει συνέχεια. Στο Livescore 
όπου συµµετέχουµε πάµε καλά.  Το πιο ωραίο είναι ότι όλοι είτε είµαστε µπροστά 
στο ράδιο είτε λίγο πιο πίσω, περνάµε καλά. Απίθανες κι ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις για κάτι κοινό που µας ενώνει και µας δονεί εναλλάσσονται µε 
απόψεις για τη χάραξη της στρατηγικής µας για το contest και τα multiplier που 
δεν ήρθαν ποτέ… Ο Βαγγέλης θέτει το φιλοσοφικό ερώτηµα. Πάµε για το σκορ ή 
για να περάσουµε καλά; ∆ιάολε… Αυτή δεν είναι οµάδα για cοntest… Είναι 
συλλαλητήριο για την Μακεδονία, είναι πορεία διαµαρτυρίας!!! Άγιε µου ∆ηµήτρη 
Θαυµατουργέ!!! Είναι ωραία!!! Ίσως αυτή η αίσθηση της οµάδας, εντονότερη 
παρά ποτέ… Εδώ ο ραδιοερασιτεχνισµός µεγαλουργεί. «Η Ελλάδα που 
αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιµένει…» «στην καµαρούλα µια σταλιά, δύο επί δύο…» ∆ε χρειάζονται µεγάλες 
κεραίες για να ακουστείς. Καρδιά µωρέ, καρδιά χρειάζεται. Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Οδυσσέας Ανδρούτσος, 
Γεώργιος Καραϊσκάκης… Εµπρός αδέρφια. Ξαναγεννιέµαι… Νάτο πετιέται από ψηλά, αγριεύει και θεριεύει. Ο ένας 
βοηθάει τον άλλο. Είµαστε Έλληνες ωρέ; Εγώ ξέρω για τους Έλληνες ότι τσακώνονται, δε µονιάζουν ποτέ, θέλει ο 
ένας να ψοφήσει η κατσίκα του άλλου. Εµείς γιατί αλληλοβοηθιόµαστε; Μωρέ δε µου το βγάζεις από το µυαλό… 
Τα σουτζουκάκια κάτι είχαν µέσα…. 

 Οι µη έχοντες βάρδια, κάνουµε ατελείωτες συζητήσεις. Η 
Βικτωρία αναλαµβάνει να µυήσει µέχρι και το γιο του Βαγγέλη, ο οποίος 
αντί να µάθε Ρώσικα, γίνεται… κοµµουνιστής, αφου αντί για πακά πακά 
(αντί στα Ρώσικα) λέει κάπα κάπα.. Τέτοια ακούει η Παπαρήγα και 
χαίρεται….Η επικοινωνία είναι στο εκατό τοις εκατό είτε στα µικρόφωνα 
είτε στους καναπέδες. Από την άλλη µεριά ο καθένας συµπληρώνει τον 
άλλο: ο Σάκης SV2HNC φροντίζει για την άψογη λειτουργία του σταθµού 
από τεχνικής πλευράς, λύνοντας τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονται. Ο 
Βαγγέλης SV2BFN αληθινός οικοδεσπότης, φροντίζει να µη λείπει τίποτα. 
Οι κοπέλες µας Βίκυ 
SV2KBS και Νατάσσα 
SV7LOS κάνουν τα 
µεγαλύτερα Pileup αφού 
όλοι θέλουν ένα qso µε 
κοριτσίστικη φωνή. Ο 
Λεωνίδας SV2DCD, ο Άκης 
SV7CLI, ο Βασίλης 
SV7LNK, ο ∆ηµήτρης 
SV1CIB κι εγώ, 
φροντίζουµε η ορχήστρα 
να ακούγεται 
καλοκουρδισµένη, 
συµπληρώνοντας τα όποια 
κενά. Όλα ή σχεδόν όλα 
κύλησαν καλά. Άλλωστε τα όποια τεχνικά προβλήµατα προέκυψαν, θα 
λυθούν από το Σάκη και το Βαγγέλη πριν το επόµενο contest. 

 ∆εν θυµάµαι πόσα qso κάναµε. Η ουσία δεν είναι στον αριθµό 
των qso αλλά στα µεταξύ µας qso και στο γεγονός ότι είµαστε, εκείνες 
τουλάχιστον τις ώρες, ο ορισµός του ραδιοερασιτέχνη. Έτσι όπως τον 
θέλω. Χωρίς γκρίνιες, χωρίς µιζέρια, χωρίς λογικές του «ποιος είµαι 
εγώ». Αλληλοδιδασκαλία, ενδιαφέρον για τις τηλεπικοινωνίες, οµαδικό 
πνεύµα χωρίς οικονοµικό όφελος, ήταν τα χαρακτηριστικά που µας 
διέκριναν. Μπράβο ρε παιδιά…. Να ‘στε καλά. Θέλω να το ξαναζήσω…. 

 

ΥΓ. Μπορείτε να διαβάσετε αριθµό qso, αλλά και να δείτε φωτογραφίες 
στο blog του Λεωνίδα http://sv2dcd.blogspot.com/ 
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Ξεκινώντας στα HF 
Από το…  Α  έως  το  Ω ! 

Μέρος τέταρτο. Συνέχεια του «∆ιαλέξτε µπάντα»… 

 

 

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. 

Πρίν ξεκινήσω όµως και πάλι το… µπούρου-µπούρου, θέλω να 
ευχαριστήσω τους συλλόγους για την ανάρτηση στα εντευκτήριά 
τους, των τριών προηγούµενων άρθρων µου αυτής της σειράς!  

Και για να τά ξαναθυµηθούµε λοιπόν, µετά τις διακοπές του 
καλοκαιριού. 

Στο πρώτο µέρος πού θα το βρείτε στο 5-9 Report No 72, σελ. 17-
23, σας µίλησα γενικά για την µαγεία των HF και του DXing, όπως 
και το πώς θα στήσετε τον πρώτο σας απλό σταθµό. Έλαβα πολλά 
µηνύµατα µετά την δηµοσίευση αυτού του άρθρου, πού µε ρωτούσαν νέοι συνάδελφοι να τους 
προτείνω συγκεκριµένο µηχάνηµα για το ξεκίνηµά τους, αλλά και ποιο εγώ προσωπικά θεωρώ 
καλύτερο γενικώς. ∆εν τους απάντησα µε γενικολογίες, αλλά πρότεινα συγκεκριµένες µάρκες και 
µοντέλα! Σέ επόµενο τεύχος του 5-9 Report λοιπόν θα αφιερώσω  άρθρο στα… καλύτερα για έναν πού 
ξεκινά τώρα, κατά την γνώµη µου µηχανήµατα της αγοράς… 

 

Στο δεύτερο µέρος (5-9 Report No 74 σελ. 11-20) άρχισε το µεγάλο κεφάλαιο του Band Plan στα HF. 

Έτσι σας µίλησα πιά µπάντα πρέπει να διαλέξετε για ξεκίνηµα και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την 
µπάντα των 20m, 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. 

 

Στο τρίτο µέρος (5-9 Report No 76) συνεχίσαµε την κουβέντα µας πάνω στον Band Plan των Βραχέων 
και µετά τά 20 µέτρα σας µίλησα για τά 40 µέτρα,  δεύτερη σε προτίµηση µπάντα γι’ αυτή την περίοδο 
του εντεκαετούς ηλιακού κύκλου πού διανύουµε. 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…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφει ο Βασίλης Τζανέλλης 

SV8CYV 

tzanellis@sam.forthnet.gr 
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Όπως έγραψα και σε προηγούµενο τεύχος του 5-9 Report 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… 

Ένας πού ξεκινά τώρα στα HF καλό είναι όπως είπαµε, να επικεντρωθεί σε µία δυό µπάντες. Έτσι τα 
πράγµατα γίνονται απλούστερα, οι εµπειρίες πιο συγκεκριµένες και η κατανόηση του µηχανισµού της 
διάδοσης ευκολότερη. 

 

Μετά λοιπόν τά 20 και 40 µέτρα άς δούµε πώς είναι τά πράγµατα στα 15 και τά 10 µέτρα. Όπως σιγά 
σιγά ανεβαίνει η διάδοση η µπάντα των 15 µέτρων κάνει δειλά δειλά την εµφάνιση της κυρίως κάποιες 
ώρες περί το µεσηµέρι και νωρίς τό απόγευµα. Η µπάντα δε των 10 µέτρων µας επιφυλάσσει κάποια 
δειλά ανοίγµατα κυρίως µε σποραδικά Ε, και σίγουρα θα αργήσει πολύ ακόµη να µας χαρίσει δυνατές 
συγκινήσεις όπως αυτές πού προσφέρει στο µάξιµουµ του ενδεκαετούς κύκλου. 

 

 

Τά 15m. 

21 – 21,45 MHz 

 
Πρόκειται για µια εξαιρετική DX µπάντα, η οποία όµως είναι ευαίσθητη στις αλλαγές της ηλιακής 
δραστηριότητας. Γενικά στο χαµηλότερο του ενδεκαετούς ηλιακού κύκλου παραµένει κλειστή για 
µεγάλα διαστήµατα. Όµως µπορούν να εµφανιστούν περιστασιακά διησηµερινή (transequatorial) 
φαινόµενα διάδοσης.  

Μερικές φορές, περί το τέλος Ανοίξεως και τά µέσα του Χειµώνα, παρουσιάζετε διάδοση µέσο του 
Σποραδικού Ε µε φτωχά όµως αποτελέσµατα. Με την άνοδο της διάδοσης παρουσιάζει τά ίδια 
χαρακτηριστικά µε την µπάντα των 20 µέτρων αλλά γενικά πρέπει να περιµένουµε µικρότερης 
διάρκειας ανοίγµατα.  

Κατά το µέγιστο της ηλιακής περιόδου ανακλάτε µέσω του F2 καθ’ όλη την διάρκεια τής µέρας και 
παραµένει ανοιχτή αρκετές ώρες της νύχτας επιτρέποντας επικοινωνία µε ∆υτική Ακτή των ΗΠΑ, µε 
Νότιο Αµερική και Άπω Ανατολή και Ειρηνικό. Σε κανονικές συνθήκες διάδοσης παραµένει ανοικτή όσο 
διαρκεί το ηλιακό φώς επιτρέποντας επαφές µε Ευρώπη, Ασία και Ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, αλλά 
κλείνει µόλις βραδιάσει… 

Εµείς οι ραδιοερασιτέχνες έχουµε νοµική υποχρέωση να εκπέµπουµε µέσα στις µπάντες 
πού µας 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. 
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15m BAND PLAN  

 IARU REGION 1    

21.000-21.450 ΚΗΖ 

 
21.000-21.070 KHZ CW MONO 

             21.055 KHZ QRS CW (για αρχάριους χειριστές του κώδικα µόρς) 

             21.060 KHz QRP CW (εκποµπές µε ισχύ κάτω των 5 Watt). 

21.070-21.090 KHZ DIGIMODES και CW 

21.090-21.110 KHZ AUTOMATICALLY CONTROLLED DATA STATIONS 

                                  & AX25 PACKET 

21.110-21.120 KHZ CW & SSB & DIGIMODES 

21.120-21.149 KHZ CW MONO 

21.100-21.200 ΚΗΖ CW NOVICE LICENSEES  

(πρόκειται για νέους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες από   Αµερική, Καναδά, Αυστραλία 
και Αγγλία πού έχουν «µικρή άδεια» και δεν τους επιτρέπεται η χρήση όλου του 
εύρους της µπάντας 

21.149-21.151 KHZ NCDXF BEACONS (Ραδιοφάροι) 

21.150-21.200 KHZ SSB NOVICE LICENSEES  

(πάλι για νέους ραδιοερασιτέχνες όπως ανέφερα παρά      πάνω. Για χρήση φωνής 
όµως) 

21.151-21.450 KHZ SSB & CW 

             21.250-21.320 SSB DX WINDOW  

                                      (για µακρινούς και δύσκολους δηλαδή) 

             21.260 KHZ Islands On The Air IOTA.  

                                 Αλλά καί Greek Islands On The Air GIOTA  

(Εδώ βγαίνουν σταθµοί από νησιά. Μυρίζει θάλασσα… Καλό στέκι για κυνήγι) 

                                  

   21.270 KHZ DX Net (για αυτά τά DX καφενεία θα πούµε    αναλυτικά  σε επόµενο άρθρο) 

             21.285 KHZ SSB QRP (εκποµπές µε ισχύ κάτω των 10 Watt) 

             21.340 KHZ SSTV 

             21.360 KHZ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

                                 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΛΗΣΕΩΣ 

            21.385 KHZ GREEK NET (Το Ελληνικό «καφενείο») 

            21.410 ΚΗΖ  CHINA DX NET 

 

 

Τά 10 m. 

28 – 29,7 MHz 

 
Τά 10 µέτρα είναι η µεγαλύτερη σε εύρος µπάντα των βραχέων! Όµως σε ευρεία χρήση είναι µόνο το 
κάτω µισό της. Το πάνω µισό έχει παραχωρηθεί για δορυφορική χρήση και για FM διαµόρφωση. 
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Κύριο γνώρισµα της µπάντας αυτής πού βρίσκεται κάπου µεταξύ των HF και VHF, είναι οι πολύ 
µεγάλες µεταβολές των χαρακτηριστικών της και των τρόπων διάδοσης των σηµάτων. Έχει µερικά από 
τά χαρακτηριστικά των VHF, όπως µετεωρική διασπορά, διησηµερινή διάδοση µέσω του στρώµατος F 
της Ιονόσφαιρας και επηρεάζεται από το πολικό σέλας. Επίσης παρουσιάζουν καταπληκτικές ευκαιρίες 
για λίγα λεπτά πρίν την δύση και λίγο πρίν την ανατολή. ∆ηλαδή κατά την διάρκεια της ζώνης του 
λυκόφωτος ή Grey Line.  

Στην περιοχή µας, δηλαδή νοτιοανατολικά, και όταν η ηλιακή δραστηριότητα είναι πάνω από τον µέσο 
όρο, η µπάντα ανοίγει περί την µία ώρα πρίν την ανατολή και για τις επόµενες µία έως δύο ώρες πού 
ακολουθούν το ξηµέρωµα είναι η καλύτερη περίοδο για να δουλευτούν σταθµοί της Άπω Ανατολής 
( Σιβηρική Άπω Ανατολή, Νήσος Σαχαλίνη, Ιαπωνία, αλλά και Ειρηνικό Ωκεανό). Τις ίδιες ώρες περίπου 
παρουσιάζονται περάσµατα Long Path (στο µάξιµουµ της ηλιακής δραστηριότητας) από τά νότια 
νοτιοδυτικά προς Χαβάη αλλά και τις δυτικές ακτές της Αµερικανικής ηπείρου!..    

Όµως τά 10 µέτρα δεν περνάνε εύκολα πάνω από τους πόλους, εκτός και εάν έχουµε πολύ καλές 
συνθήκες διάδοσης.  

Έτσι λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι καθώς βαδίζουµε προς την έναρξη της ανόδου του νέου εντεκαετούς 
ηλιακού κύκλου πρέπει να περιµένουµε τά άµεσα επόµενα χρόνια µια πολύ καλή διάδοση κυρίως κατά 
την άνοιξη και το φθινόπωρο, πού θα επιτρέπει επικοινωνίες σε παγκόσµιο επίπεδο, καλά 
εξοπλισµένων σταθµών, στην µπάντα των 10 µέτρων!.. 

Όταν δε πλησιάζουµε το µέγιστο του ηλιακού κύκλου θα έχουµε καταπληκτική διάδοση για πολύ 
µεγάλες χρονικές περιόδους µέσω του F2 ιονοσφαιρικού στρώµατος. Τότε σταθµοί µε χαµηλή ισχύ και 
απλές κεραίες, θά ακούγονται στην άλλη άκρη της γης κατά την διάρκεια της µέρας. Πολλοί δε από 
τους παλιούς θα θυµάστε µιάς και ήταν της… µόδας το CB την δεκαετία του 80, τον ενθουσιασµό και 
την απορία των CBers πού µπορούσαν και άκουγαν στα αυτοκίνητά τους, σταθµούς από όλη την 
Ευρώπη και αρκετές φορές από Κεντρική αλλά και Λατινική Αµερική!!! Τότε µάλιστα στήθηκαν και 
αρκετοί παράνοµοι σταθµοί CB SSB πού πολλές φορές στο παρελθόν δηµιουργούσαν προβλήµατα στις 
ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες… 

Όµως και τώρα πού βρισκόµαστε ακόµη σχεδόν στο κατώτερο του νέου ηλιακού κύκλου καί συνήθως 
η µπάντα είναι κλειστή, έχουµε συχνά την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουµε ενδοευρωπαϊκές επαφές 
µέσω του Σποραδικού Ε αλλά ακόµη να έχουµε τοπική επικοινωνία, όπως χρησιµοποιούµε την µπάντα 
των… 2 µέτρων!  

Πρέπει επίσης να ξέρετε ότι τά 10 µέτρα είναι η µόνη µπάντα των βραχέων στην οποία λειτουργούν 
repeaters και… echo links. 

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα είναι ότι µπορούµε να κατασκευάσουµε µόνοι µας κεραίες µεγάλης απολαβής 
όπως είναι οι cubical quad τριών στοιχείων, µε σχετικά φθηνά υλικά. Για την περιστροφή δε αυτών 
των κεραιών αρκεί ένας φθηνός ρότορας κεραίας τηλεόρασης, πού όπως έγραψα στο πρώτο µέρος 
αυτής της σειράς θα µας είναι πολύ χρήσιµος και για το περιστρεφόµενο τριµπάντερ δίπολο πού 
συστήνω στους νεοεισερχόµενους στα βραχέα. 

Άς δούµε όµως την κατανοµή της µπάντας από την IARU. 

 

 10m BAND PLAN  

IARU REGION 1    

28.000-29.700 ΚΗΖ 
28.000-28.070 KHZ CW MONO 

             28.055 KHZ QRS CW (για αρχάριους χειριστές του κώδικα µόρς) 

             28.060 KHz QRP CW (εκποµπές µε ισχύ κάτω των 5 Watt). 

28.070-28.190 KHZ CW & DIGI 

28.190-28.200 KHZ BEACONS 

28.201-29.200 KHZ ALL MODES 

             28.360 KHZ QRP (εκποµπές µε ισχύ κάτω των 10 Watt) 

             28.450-28.600 ΚΗΖ. DX WINDOW 
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28.460 & 28.560 KHZ Islands On The Air IOTA αλλά καί 

                                                 Greek Islands On The Air GIOTA 

             28.680 KHZ SSTV 

29.210 & 29.290 &29.530 & 29.630 KHZ INTERNET VOICE GETAWAY 

29.300-29.510 KHZ SATELLITE DOWN-LINK 

29.510-29.520 KHZ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

                                 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΩΣ 

29.520-29.550 KHZ FM SIMPLEX. ∆ΙΑΒΛΟΠΟΙΗΣΗ 10 KHZ 

29.560-29.590 KHZ FM REPEATER INPUTS (RH1-RH4) 

             29.600 KHZ FM CALLING CHANNEL 

29.610-29.650 KHZ FM SIMPLEX. ∆ΙΑΒΛΟΠΟΙΗΣΗ 10 KHZ 

29.660-29.700 KHZ FM REPEATER OUTPUTS (RH1-RH4) 

 

Αυτά λοιπόν για τις κύριες ραδιοερασιτεχνικές µπάντες. 

Φυσικά υπάρχουν και οι µπάντες WARC των 30, 17 και 12 µέτρων. 

Όµως επειδή χρειάζονται ξεχωριστές κεραίες δεν τις προτείνω για τους αρχάριους µιάς και είδη είπαµε 
πολλά και έχετε αρκετό πεδίο γιά ψάξιµο. 

Χονδρικά να ξέρετε ότι αυτές οι µπάντες είναι πολύ µικρού εύρους και τά χαρακτηριστικά τους είναι 
παρόµοια µε τις µπάντες µεταξύ των οποίων βρίσκονται. ∆ηλαδή τά 17 µέτρα π.χ. ανοίγουν µετά τά 20 
και πρίν τά 15. Επίσης έχουν λιγότερους χρήστες, άρα και λιγότερο συνωστισµό. Είναι µπάντες πού 
µας παραχωρήθηκαν για χρήση µόλις το 1979 κατά την διάρκεια του Word Administrative Radio Con-
ference (WARC), στις οποίες δεν γίνονται contest και  επιφυλάσσουν αρκετές συγκινήσεις. Αλλά άς τις 
αφήσουµε για αργότερα... 

Επίσης δέν αναφέρθηκα καθόλου στην µπάντα των 80 και 160 µέτρων. Όµως αυτές οι δύο µπάντες 
χρειάζονται µεγάλες κεραίες για να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά και φυσικά δεν είναι κατάλληλες για τον 
αρχάριο DXer… 

 

 
 

                                                               73 de SV8CYV Βασίλης 

                                                                         ΣΑΜΟΣ 

Όµως σ’ αυτό το σηµείο, για την µπάντα των 80 µέτρων. πρέπει να επισηµάνω ότι:  

Η περιοχή από 3.775 KHZ έως 3.800 KHZ έχει δεσµευτεί ως DX παράθυρο για 
επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών Ηπείρων.  

Αυτό έχει ως συνέπεια για άλλη µια φορά εµείς οι Έλληνες DXers να βρισκόµαστε στην 
δυσάρεστη θέση να απολογούµαστε στους συναδέλφους από άλλες χώρες για την µη 
σωστή χρήση της περιοχής αυτής από άλλους έλληνες χρήστες πού από το 3775-3785 
χρησιµοποιούν την περιοχή για ενδοκρατική επικοινωνία. Τά γνωστά µας καφενεία 

δηλαδή.  

Λοιπόν αγαπητοί καφενεδάρχες, µικροφωνάδες…  

Μετακοµίστε παρά κάτω από το 3775 γιατί αρκετά ξεφτίλα έχουµε γίνει διεθνώς µε το 
σουβλάκι νέτ στο 14285. 

Έ! Ας µη τρώµε κ’ άλλο διεθνές φτύσιµο! Φτάνει…    
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                                            SV1NK 

                                                                                                 Sv1nk@hotmail.com 

 

 

Φίλοι µου γεια σας, και καλό χειµώνα να πω; ας το πω, γιατί όχι; από Μάρτη καλοκαίρι, κι’ από Αύγουστο χειµώνα 
λέει η λαϊκή ρύση. Μετά τα µπανάκια στη θάλασσα το καλοκαίρι, καιρός να κάνουµε και κανένα µπανάκι µε ιδρώτα 
στην ταράτσα µας! Ο Σεπτέµβρης είναι ο µήνας προετοιµασίας  των κεραιοσυστηµάτων µας για τον χειµώνα. Οι 
επισκευές, οι νέες τοποθετήσεις κεραιών ή πύργων, και γενικά οι βελτιώσεις και οι κατασκευές είναι η πρώτη 
προτεραιότητα των ραδιοερασιτεχνών για να έχουν έναν καλό και ευχάριστο χειµώνα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις 
κατά την διάρκεια του χειµώνα.  

Μµµµ…. Κατασκευές ε; στην ταράτσα ε;; το µυαλό όλων µας πηγαίνει στην κατασκευή κάποιου θαυµατουργού 
διπόλου για τα 40m, µιας σωτήριας Long-Wire για τα 160m, ή  µιας κατακόρυφης λ/4 για τα 20m. Αφού λοιπόν 
όλο και κάποια κεραία θα φτιάξουµε, ας πούµε  και λίγα λόγια γι’αυτές µήπως και φέτος ταλαιπωρηθούµε λιγότερο 
για να τις συντονίσουµε, να τις προσανατολίσουµε και να τις απολαύσουµε. 

     Πολλά έχουν γραφεί για τις κεραίες, υπάρχουν χιλιάδες Ραδιοερασιτεχνικά, Επαγγελµατικά, ή Επιστηµονικά 
βιβλία που πραγµατεύονται το καθένα µε τον τρόπο του και από τη σκοπιά του την κεραία. Στο διαδίκτυο 
υπάρχουν άπειρα όσα  Terra – Byte µε θεωρία και κατασκευές κεραιών, forum µε κεραιογκουρού! και ό,τι άλλο 
τραβάει η ψυχή σας. Ακόµη και οµάδες ή σύλλογοι Ραδιοερασιτεχνών υπάρχουν, οι οποίοι κάνουν διαγωνισµούς 
µεταξύ τους για τη µελέτη και κατασκευή της καλύτερης κεραίας! 

Στις λίγες γραµµές που ακολουθούν θα κάνουµε µια µικρή γνωριµία µε 
την κεραία συνδυάζοντας λίγο θεωρία, λίγο πράξη, και λίγο εµπειρικούς 
κανόνες, ώστε αυτό που θα µας µείνει στο τέλος να είναι αρκετή  γνώση 
τόση, όση χρειαζόµαστε – ελπίζω- για να ασχοληθούµε µε επιτυχία µε 
τον υπολογισµό και την κατασκευή των βασικών κεραιών που 
χρησιµοποιούµε εµείς οι Ραδιοερασιτέχνες.    

Αρχικά λοιπόν θα ξαναπούµε το χιλιοειπωµένο τι κάνει µια κεραία  (η 
επανάληψη είναι µήτηρ πάσης µαθήσεως). Η κεραία στην εκποµπή 
µετατρέπει το εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας που την 
τροφοδοτεί ο ποµπός µας σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ίδιας 
συχνότητας. Στη λήψη η κεραία κάνει το ανάποδο, µετατρέπει την 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που µαζεύει. σε εναλλασσόµενο ρεύµα 
ίδιας συχνότητας µε το οποίο τροφοδοτεί την είσοδο του δέκτη µας. 

 

 

 

 

 

 

Για να καταλάβουµε πώς γίνεται αυτό θα υποθέσουµε 
ότι η κεραία είναι ένα συντονιζόµενο ή ταλαντευόµενο 
κύκλωµα όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα. 

Το κύκλωµα αυτό αποτελείται από ένα πηνίο και έναν 
πυκνωτή.    

Όταν το εναλλασσόµενο ρεύµα µε το οποίο 
τροφοδοτεί ο ποµπός µας το κύκλωµα, περνά µέσα 
από το πηνίο για να  φορτίσει τις πλάκες –τους 
οπλισµούς- του πυκνωτή, δηµιουργεί γύρω του 
ένα µαγνητικό πεδίο.  
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Αλλάζοντας η φορά του ρεύµατος µέσα στο κύκλωµα –
είπαµε ότι ο ποµπός δίνει εναλλασσόµενο ρεύµα στην 
κεραία-, το µαγνητικό πεδίο αντικαθίσταται από ένα 
ηλεκτρικό πεδίο, που µε την σειρά του όταν αλλάξει η 
φορά του ρεύµατος θα αντικατασταθεί από ένα  
µαγνητικό πεδίο, και αυτό από ένα ηλεκτρικό πεδίο και 
πάει λέγοντας…..∆ηλαδή  Μαγνητικό -> Ηλεκτρικό -> 
Μαγνητικό -> Ηλεκτρικό…… 

Έτσι λοιπόν γύρω από την κεραία σχηµατίζεται ένα 
σύνθετο πεδίο που αποτελείται από ένα µαγνητικό πεδίο 
και ένα ηλεκτρικό πεδίο που εναλλάσσονται µεταξύ τους 
µε συχνότητα όση και η συχνότητα στην οποία 
εκπέµπουµε. Αν εκπέµπουµε στους 3,5 ΜΗΖ, το 
µαγνητικό και το ηλεκτρικό πεδίο εναλλάσσονται µεταξύ 
τους µε συχνότητα τρεισήµισι εκατοµµύρια φορές το 
δευτερόλεπτο. Αν εκπέµπουµε στους 7 ΜΗΖ, τότε το 
µαγνητικό και το ηλεκτρικό πεδίο εναλλάσσονται µεταξύ 
τους µε συχνότητα επτά εκατοµµύρια φορές το 
δευτερόλεπτο. 

Με τον τρόπο αυτό λοιπόν η κεραία µετατρέπει το 
εναλλασσόµενο ρεύµα του ποµπού µας σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ίδιας συχνότητας. Ανάλογα τώρα µε τη 
θέση που σχηµατίζεται το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ πεδίο της κεραίας σε σχέση µε τη γη – το έδαφος δηλαδή,  η κεραία έχει 
κάθετη ή οριζόντια πόλωση. Αν το ηλεκτρικό πεδίο έχει κάθετη θέση σε σχέση µε τη γη, η κεραία είναι 
κατακορύφου πολώσεως, ενώ αν το ηλεκτρικό πεδίο έχει θέση οριζόντια σε σχέση µε το έδαφος η κεραία έχει 
οριζόντια πόλωση. Απλό, κάθετο ηλεκτρικό πεδίο; κάθετη πόλωση! Οριζόντιο ηλεκτρικό πεδίο; Οριζόντια πόλωση! 

Τώρα βέβαια έρχεται από 
µόνο του το ερώτηµα που 
βασανίζει κάτι 
εκατοντάδες χιλιάδες 
ραδιοερασιτέχνες. Ποια 
από τις δύο πολώσεις 
είναι η καλύτερη; Χουµ… 
«εδώ σε θέλω κάβουρα 
που περπατάς στα 
κάρβουνα!» Υπάρχουν 
δύο στρατόπεδα ανάµεσα 
στους Ραδιοερασιτέχνες, 
Επαγγελµατίες, Φυσικούς 
και πολλούς άλλους 
εµπλεκόµενους µε το 
θέµα. Αυτούς που 
υποστηρίζουν ότι η 
οριζόντια πόλωση 
υπερτερεί «κατά τι» σε 
σχέση µε την 
κατακόρυφη πόλωση, και 
σε εκείνους που 
υποστηρίζουν ότι και οι 
δύο πολώσεις είναι 

ισοδύναµες.  

Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για το θέµα για όποιον θέλει να το ψάξει.  

Η δική µου εµπειρία  σαν ραδιοερασιτέχνης µε σχεδόν 30 χρόνια στον αέρα, αλλά και τα σχεδόν 32 χρόνια µου 
σαν επαγγελµατίας -975 ηµέρες προ της συντάξεως- µου έδειξαν  ότι το στρατόπεδο των υποστηρικτών της 
οριζόντιας πόλωσης µάλλον έχει γενικά δίκιο. Ο καθένας µας βέβαια µε τα χρόνια αποκτά τις δικές του εµπειρίες, 
οπότε µπορεί να εκτιµήσει σε ποια µπάντα, και για ποιες επικοινωνιακές εφαρµογές είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιήσει οριζόντια ή κατακόρυφη πόλωση. Μη ξεχνάτε η ζωή ανατρέπει τα πάντα. Μόνο µε το πείραµα και 
την παρατήρηση   βρίσκουµε την κεραία και την πόλωση που χρειαζόµαστε.  
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Αν τώρα το υποθετικό παράλληλα συντονιζόµενο 
κύκλωµα το κόψουµε και το τεντώσουµε οριζόντια 
φτιάχνουµε ένα συντονιζόµενο κύκλωµα σειράς. Και το 
συντονιζόµενο κύκλωµα σειράς όπως και το 
παράλληλα συντονιζόµενο κύκλωµα δηµιουργεί γύρω 
του ένα µαγνητικό και ένα ηλεκτρικό πεδίο τα οποία 
εναλλάσσονται µεταξύ τους µε τον ίδιο τρόπο. 

Κάθε συντονιζόµενο κύκλωµα σειράς, η κεραία µας 
δηλαδή, σε µια και µοναδική συχνότητα πχ. 14.000 
ΜΗΖ παρουσιάζει την ελάχιστη δυνατή αντίσταση µε 
αποτέλεσµα να διαρρέεται από το µέγιστο δυνατό 
ρεύµα που µπορεί να της δώσει ο ποµπός µας. πχ 10 
Ampere. Αν τώρα αλλάξουµε συχνότητα εκποµπής και 
πάµε στους 14.350 ΜΗΖ, τότε η συχνότητα 
συντονισµού του κυκλώµατος – κεραίας -14.000 ΜΗΖ, 
δεν είναι ίδια µε την συχνότητα του ρεύµατος που δίνει 
ο ποµπός στο συντονιζόµενο κύκλωµα – κεραία – 
14.350 ΜΗΖ, οπότε το κύκλωµα – κεραία δεν 
παρουσιάζει πια την ελάχιστη δυνατή αντίσταση αλλά 
µεγαλύτερη µε αποτέλεσµα να διαρρέεται από λιγότερο 
ρεύµα πχ  7,07 Ampere, λιγότερο ρεύµα σηµαίνει 
µικρότερης έντασης ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, άρα µας 
ακούνε – τους ακούµε χαµηλότερα από ότι στους 14.350 ΜΗΖ. 

Ας ανακεφαλαιώσουµε λίγο. Μια κεραία λειτουργεί σαν ένα συντονιζόµενο – ταλαντευόµενο κύκλωµα 
µετατρέποντας το εναλλασσόµενο ρεύµα που του δίνει ο ποµπός σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Η 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία της κεραίας αποτελείται από ένα µαγνητικό και ένα ηλεκτρικό πεδίο  που 
εναλλάσσονται µεταξύ τους. Ανάλογα µε τη θέση του ηλεκτρικού πεδίου σε σχέση µε τη γη η κεραία έχει οριζόντια 
ή κατακόρυφη πόλωση. Η κεραία σε µια και µοναδική συχνότητα συντονίζει δηµιουργώντας το µέγιστο δυνατό 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. 

Αφού τώρα πια ξέρουµε πως δουλεύει η κεραία, καιρός είναι να προχωρήσουµε σε πιο ζουµερά θέµατα. Η πιο  
διάσηµη και  αγαπηµένη κεραία  µεταξύ των ραδιοερασιτεχνών και όχι µόνο, είναι το δίπολο, και ακολουθούν τα 
κάθε είδους µονόπολα,  οι κάθετες κεραίες, οι κατευθυνόµενες, κλπ. Τώρα βέβαια κάποιοι µπορεί να διαφωνούν 
µε την ιεράρχηση των κεραιών αλλά επίσηµα στατιστικά στοιχεία δεν υπάρχουν!! οπότε η ιεράρχηση έγινε από το 
Log-Book µου στο οποίο έχω την καλή συνήθεια να σηµειώνω πάντοτε τα Working conditions  του σταθµού µε τον 
οποίο συνοµιλώ. Μια καλή συνήθεια που την κρατώ εδώ και περίπου 30 χρόνια.  
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Το δίπολο λοιπόν, είναι µια κεραία που αποτελείται από δύο ίδια σκέλη, µε φυσικό µηχανικό µήκος λ/2 σε σχέση 
µε το µήκος κύµατος που καλείται να εκπέµψει. Τα σκέλη ή στοιχεία του διπόλου µπορεί να είναι κατασκευασµένα 
από χαλκόσυρµα µονόκλωνο ή πολύκλωνο, είτε από σωλήνα αλουµινίου ή χαλκού.  Η αντίσταση του διπόλου 
στην πραγµατικότητα είναι 73,2ΩΜ, αλλά όλος ο κόσµος λέει ότι το δίπολο έχει αντίσταση 75 ΩΜ, κυρίως γιατί 
συνδεόταν παλαιά  απ’ ευθείας µε τις γραµµές µεταφοράς των 75ΩΜ που τότε ήταν στις δόξες τους. Οπότε 75ΩΜ 
η κάθοδος, 75 ΩΜ το δίπολο, άσε που όλοι το 75 ΩΜ το θυµόµαστε, το 73,2 ΩΜ ποιος το θυµάται; 

Ο υπολογισµός ενός διπόλου είναι απλός, ακολουθώντας τα εξής απλά βήµατα: 

Πρώτα - πρώτα βρίσκουµε τη µέση της περιοχής συχνοτήτων  στην οποία θέλουµε να εκπέµπουµε. Για παράδειγµα 
αν θέλουµε ένα δίπολο για να εκπέµψουµε στα 20m σκεπτόµαστε ως εξής: 

Η χαµηλότερη συχνότητα της µπάντας είναι οι 14 ΜΗΖ, και οι υψηλότερη οι 14.350 ΜΗΖ. Αντικαθιστούµε 
στον παρακάτω τύπο τα νούµερα και κάνουµε µε ένα «κοµπιουτεράκι» - calculator τις  πράξεις. 

 

                                                 ΥΣ – ΧΣ 

                                    ΜΣ = -----------------+ ΧΣ      

                                                                     2 

          Όπου ΜΣ = Μέση συχνότητα 

                    ΥΣ = Υψηλότερη συχνότητα στο παράδειγµα 14.350 ΜΗΖ 

                    ΧΣ = Χαµηλότερη συχνότητα στο παράδειγµα 14 ΜΗΖ 

 

                                                   14.350 – 14            

                     Μέση Συχνότητα = --------------- + 14 = 14.175 ΜΗΖ                                   

                                                         2 

Άρα η κεραία µας θα πρέπει να υπολογιστεί για τη συχνότητα 14.175 ΜΗΖ. 
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Τώρα βρίσκουµε το µήκος κύµατος που αντιστοιχεί στη 
συχνότητα 14.175 ΜΗΖ από τον τύπο: 

                                         300 

                                         λ =------- 

                                               ΜΣ 

 Όπου λ = το µήκος κύµατος  οπότε αντικαθιστούµε και 
κάνουµε µια  απλή διαίρεση. 

                                                   300 

                                          λ = --------- = 21,16m        

                                                 14.175  

Εποµένως το µέσο µήκος κύµατος της εκποµπής µας θα είναι 
21,16m 

Το τελευταίο βήµα είναι να υπολογίσουµε τις διαστάσεις του διπόλου. Θέλουµε ένα δίπολο µε µηχανικές 
διαστάσεις λ/2 οπότε αντικαθιστούµε στον παρακάτω τύπο. 

                                                         λ 

                                 Μ∆ = --- Χ 0.95 

                                             2 

Όπου λ = το µήκος κύµατος εκποµπής µας στο παράδειγµά µας 21,16m 

Και Μ∆ = µήκος διπόλου 

                                        21,16 

                            Μ∆ = -------- Χ 0.95 = 10,051m 

                                           2 

Άρα το δίπολό µας θα έχει µήκος 10,051m 

  ∆είτε προσεκτικά τον τύπο               λ 

                                 Μ∆ = --- Χ 0.95 

                                           2 

Κανονικά θα έπρεπε να είναι   

                                                         λ 

                                    Μ∆ = ---  

                                             2 

 

 

Εκείνο το 0.95 τί ρόλο παίζει; 

 

Η αλήθεια είναι ότι στον υπολογισµό ενός δίπολου υπεισέρχονται και άλλες παραµέτρους, όπως η απόσταση των 
δύο σκελών στο σηµείο τροφοδοσίας µε την κάθοδο, το λόγο του µήκους κύµατος που εκπέµπει σε σχέση µε τη 
διάµετρο του καλωδίου ή του σωλήνα από τον οποίο έχουµε φτιάξει το δίπολο κλπ. Μια τέτοια σύνθετη 
µεθοδολογία δεν είναι κατάλληλη για ερασιτεχνική χρήση. Έτσι προσθέσαµε ένα συντελεστή επιβράχυνσης ίσο µε 
0.95, αν και στην πραγµατικότητα ο συντελεστής αυτός «παίζει» µεταξύ 0,88 και 0,97. Πάντως  ο συντελεστής 
του 0,95 µας δίνει συνήθως κεραίες µε στάσιµα γύρω στο 1:1,5 ή και λιγότερο, οπότε είτε αφήνετε την κεραία 
όπως είναι, αφού τα στάσιµα είναι ανεκτά, είτε οπλίζεστε µε έναν καλό κόφτη και µια καλή πένσα και αφού 
συντονίσετε τον ποµποδέκτη σας στη µέση της περιοχής συχνοτήτων που θέλετε να εκπέµπετε, στο παράδειγµα 
µας 14.175 ΜΗΖ, κόβετε προσεκτικά και ισοµερώς τα σκέλη του διπόλου έως τα στάσιµα έρθουν στο 1:1.  

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και µε 75ΩΜ κάθοδο και µε 50 ΩΜ κάθοδο. 
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Προσοχή! αν κοντύνετε περισσότερο από όσο πρέπει την 
κεραία τα στάσιµα θα ανεβούν πάλι, οπότε, καλά να είστε να 
ξαναφτιάξετε το διπολάκι. Μην επιχειρήσετε να προσθέσετε 
µήκος σε ένα κουτσουρεµένο δίπολο µε οποιονδήποτε τρόπο 
γιατί θα δηµιουργηθούν απώλειες.  

Τα σκέλη πρέπει πάντα να είναι µονοκόµµατα. Τα στάσιµα 
και η απόδοση του διπόλου επηρεάζονται άµεσα από το ύψος 
που έχει από το έδαφος. Καλό είναι να το τοποθετήσετε σε 
ύψος µεγαλύτερο ή ίσο µε  λ/4 αλλά αν δεν µπορείτε τι να 
κάνουµε; Συντονίστε το να έχετε χαµηλά στάσιµα και δώστε 
του έναν καλό προσανατολισµό, και ο Θεός βοηθός!  

Μια συµβουλή για τους συναδέλφους που θα 
κατασκευάσουν ένα δίπολο, που όµως δεν ισχύει σε όλες τις 
περιπτώσεις, είναι να προσανατολίσετε – να κοιτάζει δηλαδή 
-το σταθερό σας δίπολο σε κατεύθυνση Βορειοδυτική 
περίπου στις 330 µοίρες. Ο καθένας βέβαια, ανάλογα µε το 
που θέλει να µιλάει και ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες που 
επικρατούν από πλευράς τεχνικών έργων – βουνών κλπ, θα 
κρίνει και θα αποφασίσει.  Άλλωστε Ραδιοερασιτεχνισµός 
σηµαίνει παρατήρηση – πείραµα – δοκιµή.    

Για τα περιστρεφόµενα δίπολα δεν υπάρχει θέµα, 
περιστρέφεις το δίπολο µέχρι να ακούσεις το σταθµό που σε 
ενδιαφέρει µε το µεγαλύτερο σήµα, πατάς Press και καλό 
QSO! Αλλά… φροντίστε να έχετε αφήσει αρκετό καλώδιο – 
κάθοδο ώστε να µπορεί να περιστρέφεται και φροντίστε ο 
ιστός, ο roto-ρας και το µπλεντάζ της καθόδου να είναι γειωµένα µεταξύ τους.  Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές σε 
αγείωτα συστήµατα, καθώς περιστρέφεται το δίπολο τα στάσιµα να ανεβοκατεβαίνουν. 

Τι περιµένουµε από ένα δίπολο; Να µια καλή ερώτηση. Η απάντηση είναι όχι θαύµατα, αλλά εκπλήξεις, άλλωστε 
γι’ αυτό το δίπολο είναι και θα µείνει η αγάπη των ραδιοερασιτεχνών! Ποιός δεν είπε «έκανα τον ΧΧΧΧ (DX 
σταθµό) µε ένα διπολάκι σου λέω!!!» και το πρόσωπό του έλαµπε από χαρά! Το δίπολο λοιπόν ∆ΕΝ έχει απολαβή 
– gain. Ό,τι του «δίνεις» εκπέµπει, ό,τι «µαζέψει» το κατεβάζει στον δέκτη. Αν τοποθετηθεί οριζόντια ακούει - 
εκπέµπει προς δύο από τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, αλλά σαν κέρδος έχουµε τον µειωµένο θόρυβο της 
µπάντας. Αν τοποθετηθεί κατακόρυφα λειτουργεί σαν µια θαυµάσια πανκατευθυντική κεραία, χωρίς απολαβή, 
αλλά µε αυξηµένα επίπεδα θορύβου. Άρα µε το δίπολο δεν έχουµε τρελές προσδοκίες για DX, αλλά περιµένουµε 
ευχάριστες εκπλήξεις.  

Η κατασκευή του διπόλου είναι µια εύκολη σχετικά υπόθεση, αλλά δεν πρέπει να γίνεται βιαστικά. Ανεξάρτητα από 
το τι λέει η θεωρία για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του διπόλου, αν ο ραδιοερασιτέχνης δεν δουλέψει µε 
καλά υλικά, αργά και µεθοδικά, το αποτέλεσµα πιθανόν να είναι αποκαρδιωτικό.  Μερικές απλές συµβουλές για 
την κατασκευή  και το συντονισµό ενός διπόλου είναι οι εξής: 
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1 Στα συρµάτινα δίπολα, χρησιµοποιείστε πολύ καλούς µονωτήρες για να αποφύγετε  σπινθηρισµούς και διαρροές. 
Μη γελάτε, στα άκρα του διπόλου αναπτύσσονται επικίνδυνα υψηλές τάσεις, ενώ στη µέση, στο σηµείο 
τροφοδοσίας του, το ρεύµα εισόδου είναι αρκετά Ampere οπότε εύκολα µπορεί να υπερθερµανθεί. Πληρώστε κάτι 
παραπάνω για µονωτήρες για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Χρησιµοποιείστε χοντρό καλώδιο για την κατασκευή 
των σκελών του διπόλου. Χοντρό σύρµα δεν σηµαίνει µόνο περισσότερη αντοχή στην ισχύ αλλά κυρίως 
µεγαλύτερο εύρος λειτουργίας. 

 2.  Στα σωληνωτά δίπολα, χρησιµοποιείστε πολύ καλά µονωτικά υλικά µε   

έµφαση όχι µόνο στην ηλεκτρική µόνωση, αλλά και στη µηχανική αντοχή. 
Μην ξεχνάτε ότι ένα σωληνωτό δίπολο για τα 20m έχει µήκος 10 µέτρα 
περίπου, 5 µέτρα το κάθε σκέλος, οπότε και το βάρος είναι µεγάλο, αλλά 
κυρίως η καταπόνηση από τον αέρα και το χιόνι µπορεί να το καταστρέψει.   

Χρησιµοποιείστε σωλήνες αλουµινίου ή χαλκού µε κατάλληλη µηχανική 
αντοχή και διάµετρο. Αποφύγετε τα µονοκόµµατα σκέλη, προτιµήστε να 
χρησιµοποιήσετε δύο ή τρία κοµµάτια το ένα µέσα στο άλλο ώστε να 
µετριαστεί το βάρος και η µηχανική καταπόνηση. Έτσι το σύστηµα θα έχει 
ευλυγισία και θα µπορεί να συντονιστεί ευκολότερα.  

Προτιµείστε να βιδώσετε τους σωλήνες µεταξύ τους αντί να τους σφίξετε µε 
σφιγκτήρες, εκτός από το τελευταίο κοµµάτι που θα πρέπει να µετακινηθεί 
µέσα έξω για το συντονισµό.  

Τους χαλκοσωλήνες, αν µπορείτε, να τους κολλάτε µε κόλληση χαλκού 
όπου είναι δυνατόν, ενώ από πλευράς απόδοσης τα χάλκινα κολληµένα 
δίπολα έχουν καλύτερη απόδοση λόγω χαµηλότερων απωλειών σε σχέση µε 
τα αλουµινένια  βιδωτά ή συσφιγµένα δίπολα. Μην ξεχνάτε ότι ο χαλκός έχει 
καλύτερη διαγωγιµότητα από το αλουµίνιο.  

Ο συντονισµός του διπόλου είναι ιεροτελεστία. Συντονίστε τον ποµποδέκτη 
σας στη µέση της µπάντας που θα εκπέµπει το δίπολο, γυρίστε σε FM ή CW 
και µε χαµηλή ισχύ διαβάστε τα στάσιµα. Αν όλα έχουν πάει καλά τα 
στάσιµα θα είναι µεταξύ 1,5 και 2. Με τον ποµποδέκτη σε εκποµπή γυρίστε 

το βερνιέρο ή το Dial και µετακινηθείτε αργά προς τη χαµηλότερη και υψηλότερη συχνότητα της ζώνης 
συχνοτήτων που θα εκπέµπει το δίπολο.  Στο παραδειγµά µας από 14 ΜΗΖ, έως 14.350 ΜΗΖ. Αν τα στάσιµα 
αρχίζουν και µηδενίζονται προς τους 14 ΜΗΖ η κεραία είναι µακριά και θέλει κόντηµα. Αν πάλι τα στάσιµα 
µηδενίζουν προς το 14.350 ΜΗΖ η κεραία είναι κοντή και θέλει περισσότερο µήκος. 

Ένα δίπολο είναι σωστά υπολογισµένο, κατασκευασµένο και συντονισµένο όταν από την χαµηλότερη περιοχή της 
µπάντας έως την υψηλότερη παρουσιάζει στάσιµα έως 1,5. Στο παράδειγµά µας ένα καλό δίπολο θα πρέπει στους 
14 ΜΗΖ να έχει στάσιµα έως 1,5 στους 14.175 να πηγαίνουν στο 1:1 και στους 14.350 να φτάνουν έως 1,5.   

Είπαµε… τι είπαµε για τα δίπολα. ∆ιαβάστε τα και ξαναδιαβάστετα… 

Τον άλλο µήνα θα… αγγίξουµε τά µονόπολα, τις Long wire - random wire, και θα κάνουµε µια πρώτη γνωριµία µε 
τις κατακόρυφες, αλλά και θα δούµε πώς φτιάχνουµε µια Beam τύπου Yagi-Uda από ένα δίπολο! 

Μέχρι τότε καλές κατασκευές και πολλά New One !!! 

 

73 de SV1NK      Μάκης 
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Ο κυρ Βοριάς παράγγειλεν σ’ όλον τον κεραιώνα: 
«Αντένες πού γυρίζετε, βέρτικαλ που κουνιέστε, κατεβείτε απ’ τους 

πύργους σας, γιατί θέλω να φυσήξω, ν’ ασπρίσω κάµπους και βουνά, να 
κρυώσω κρυές βρυσούλες, κι όσες κεραίες βρω ψηλά,                      

κάτω θε να τίς ρίξω». 
Όσες αντένες τ’ άκουσαν, όλες τα’ χαµηλώµατα πιάνουν, 

µά του κυρ Μιχάλη το σύστηµα όλο ψηλά πηγαίνει… 
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           «∆ε σε φοβούµαι, κυρ Βοριά, φυσήσεις δε φυσήσεις, 
        γιατί έχω τον πύργο ατσάλινο, τά µπούµ ενισχυµένα, 

        έχω τσ’ αντένες µπρούντζινες, κι έχω και τούς επίτονους πολύ 
καλοσφυγµένους. Έχω καί φίλους διαλεχτούς, όλους άντρες του    
πολέµου,κι έχω κι ένα ναυτόπουλο, που τους καιρούς γνωρίζει». 
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«Ανέβα, βρε ναυτόπουλο,     

στον υψηλό τον πύργο, 
για να διαλέξεις τον καιρό,  

να ιδείς για τον αέρα»… 

 
Παιζογελώντας ανέβαινε, κλαίοντας 

κατεβαίνει… 
 «Το τι είδες, βρε ναυτόπουλο, αυτού ψηλά 

που  πήγες;» 
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«Είδα το µπούµ στραβό, τά έλεµεντς κοµµένα, 

είδα και τα καλώδια τα χοντρά στα στάσιµα βουτηγµένα… 

Είδα τον ουρανό θολό και τ’ άστρα µατωµένα, 

       και στού Αιγαίου τα νησιά αστραχαλάζι πέφτει»  
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Ώσπου να ειπεί, να καλοειπεί, να καλοκουβεντιάσει, βαριά φουρτούνα 
πλάκωσε, το σύστηµα όλο τρίζει… 

Ασπρογυαλίζει η θάλασσα, σιουρίζουν οι κεραίες, σκώνονται κύµατα 
βουνά, χορεύουν οι αντένες, σπιλιάδα ήρθε από τη µια, σπιλιάδα από την 

άλλη, σπιλιάδα από του πύργου τή πλάγια κι εξεβύδωσέ τον. 
Γιόµισε ο κήπος µε σκοινιά, ο τόπος αλουµίνια, και η λυγερή κεραία του 

σαράντα µίλια πάγει. 
  

«Θύελλα, πικροθύελλα,µού σπασες την κεραία µου, µά εγώ άλλη κεραία 
φτιάχνω…». 

«∆ε φταίω εγώ ο άνεµος, δε φταίω εγώ το κύµα, µόν’ φταίει ο 
πρωτοµάστορας που φτιάνει τις κεραίες». 

Το ποίηµα είναι βασισµένο στο δηµοτικό τραγούδι «Ο κύρ’ Βοριάς» 

 

 

                                                                         73 de SV9CYV 

                                                                               Mike 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  262626   

5151οο  JJ..OO..TT..AA  ––  1212οο  JJ..OO..TT..II. 2008. 2008  

11οο  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

 

Η ΠΑΡΕΑ ΞΑΝΑΜΑΖΕΥΤΗΚΕΗ ΠΑΡΕΑ ΞΑΝΑΜΑΖΕΥΤΗΚΕΗ ΠΑΡΕΑ ΞΑΝΑΜΑΖΕΥΤΗΚΕ   
 

Έχει γίνει συνήθειο πλέον στην οικογένεια των ραδιοερασιτεχνών κάθε χρόνο το τρίτο Σαββατοκύριακο του 
Οκτωβρίου να ασχολούµαστε µε µια δραστηριότητα των προσκόπων, το j.o.t.a (jamboree on the air) όπου οι 
πρόσκοποι όλου του κόσµου επικοινωνούν µεταξύ τους µε την βοήθεια τη δικιά µας. 

Έτσι και για εµάς (την παρέα του 145.225) η περσινή 
εµπειρία του jamboree on the air, στην πλατεία Φλέµινγκ 
της Ηλιούπολης, βοηθώντας το σύστηµα των προσκόπων 
µας έδωσε την δυνατότητα φέτος τα πράγµατα να γίνουν 
πιο γρήγορα, πιο οργανωµένα και πιο λειτουργικά. Ως 
ραδιοερασιτέχνης λοιπόν και αρχηγός συστήµατος του 
1ου Σ.Π.Ηλιούπολης από νωρίς ξεκίνησα να θυµίζω στους 
φίλους και συναδέλφους να ετοιµάζονται σιγά – σιγά, 
διότι έρχεται το j.o.t.a. και η παρέα πάντα πρόθυµη για 
την βοήθεια άρχισε να ετοιµάζετε, τι δίπολα θα 
βάλουµε ? τι µηχανήµατα θα έχουµε ? τι υποδοµές θα 
χρειαστούµε ? ποιοι θα είναι οι operator ? τι διακριτικό 
θα έχουµε ? και φυσικά οι απαντήσεις δεν άργησαν να 
έρθουν  : 

1. ∆ίπολο για τα 40 µέτρα 

2. ∆ίπολο για τα 80 µέτρα 

3. ∆ίπολο ασύµµετρο για τα 10,20,40,80 µέτρα 

Όλα κατασκευές του καλού µας φίλου SV1KLL ∆ηµήτρη που για άλλη µια φορά ήταν εκεί για να στήσει τα ∆ίπολα 
του µαζί µε τον SW1IZF Τάκη όπου είχε αναλάβει να µας τροφοδοτήσει  µε σκάλα για τα ψηλά σηµεία. 

Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιήσαµε ήταν : 

 1. KENWOOD TS 480 (SV1JGX) 

2. YAESU FT-897 (SV1IYA) 

Οι operator, ο γνωστός ύποπτος για τις περιπτώσεις SV1JGX Mάνος όπου ακούραστος όπως πάντα αν και 
κρυωµένος κατάφερε να βγάλει όλο το j.o.t.a σχεδόν χωρίς να σηκωθεί από την καρέκλα του – το πότε έτρωγε ? 
– ρωτήστε και εµάς που προσπαθούσαµε να τον ταΐσουµε. Ο δεύτερος operator και µαζί µε εµένα στον σταθµό τον 

µορς για τους προσκόπους ο SV1JSN Γιάννης . Και 
φυσικά η εναλλακτική βοήθεια όταν χρειάστηκε ο 
SV1IXY Στέλιος. 

Τώρα για να στεγαστούµε είχαµε το γνωστό πλέον 
σε εµάς τροχόσπιτο µε την προσκοπική κατασκευή 
και την τέντα της, και επειδή ως γνωστών νηστικό 
αρκούδι δεν χορεύει, την ανάλογη µέριµνα για το 
φαγητό µας και τα δροσιστικά µας τα ανέλαβαν οι 
γονείς των προσκόπων, και µε την ευκαιρία να τους 
ευχαριστήσουµε.(Τσαούση Ελενη, Τσατσαρής 
Κωνσταντίνος, Γκανάρα Μαρία, Παπαγιανοπούλου 
Μαριλένα, Χατζή ∆ήµητρα, Μερζιώτη Αθανασία, 
Γιαννουσάκη Ειρήνη, Μελίστα Ειρήνη η οποία είχε 
και την ιατροφαρµακευτική κάλυψη της δράσης) Για 
άλλη µια χρονιά καταφέραµε να πάρουµε και το spe-
cial διακριτικό µας που ήταν το J41SPH      
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) 
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Να µην ξεχάσω την πολύτιµη βοήθεια που µας έδωσε για 
άλλη µια φορά ο συνάδελφος και δηµοτικός σύµβουλος 
της Ηλιούπολης  SV1HAK Γιώργος Παπανικολάου, όπου 
µε την συµβολή του και χωρίς πολλές γραφειοκρατίες ο 
∆ήµος της Ηλιούπολης µας παραχώρησε την πλατεία 
ΦΛΕΜΙΝΓΚ δίνοντας µας και ρεύµα όπου και 
πραγµατοποιήθηκε η δράση µας. 

Και φυσικά να ευχαριστήσω και την Ένωση Ελλήνων 
Ραδιοερασιτεχνών µε τον γραµµατέα της SV1AMY 
∆ηµήτρη όπου και φέτος µας δώσανε έντυπο υλικό το 
οποίο µοιράσαµε µε την σειρά µας στα παιδιά, ώστε να 
καταφέρουν να καταλάβουν τα µυστικά του 
ραδιοερασιτεχνισµού καλύτερα. Να αναφέρω επίσης ότι 
από τα θετικά τις υπόθεσης ήταν ότι µέσα από τα παιδιά 
που περάσανε ανακαλύψαµε µε τον και 2-3 πραγµατικά 
ταλέντα στο µορς αλλά και στο DX. 

Ακόµα την παρέα συµπλήρωσαν ο SW1JRM 
Κωνσταντίνος, η συνάδελφος και φίλη SW1IZI Μαρία, ο SV1GZV Βασιλης, ο SW1JGM Περικλής, ο SV1JSM 
Στράτος, ο SV1DAT ∆ηµήτρης, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, τους οποίους  ευχαριστούµε για την παρουσία τους. 
Απών λόγω υποχρεώσεων ήταν ο SV1GZH Άρης που βοήθησε στο πριν αλλά στο κατά δεν µπόρεσε να είναι. 

Να πούµε ότι περάσανε περίπου 150 µε 160 παιδιά από πολλές 
περιοχές της Αθήνας. 

Από το Ελληνικό, από την Αργυρούπολη, από τον Υµηττό, από το 
Παγκράτι, από του Ζωγράφου, από το Καλαµάκι, και κάναµε 
περίπου 300 επαφές µε χώρες από όλων τον κόσµο. Και δεκάδες 
µε πόλεις από την Ελλάδα. 

Βέβαια ταυτόχρονα µε το j.o.t.a είχαµε και τρεις υπολογιστές οι 
οποίοι βρίσκονταν στο internet και τρέχανε την αντίστοιχη δράση 
των προσκόπων µέσα από το j.o.t.i. (jamboree on the internet) – 
άλλα τα µάτια του λαγού (j.o.t.i) και άλλα της κουκουβάγιας 
(j.o.t.a) 

Τα παιδιά περάσανε από 4 σταθµούς προσκοπικών παιχνιδιών και 
από 5 σταθµούς µε ραδiοερασιτεχνικά θέµατα. 

1. Ιστορία ραδιοερασιτεχνισµού 

2. Κώδικας Α-Β 

3. Κώδικας Q Και κώδικας J (ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ) 

4. Σήµατα µόρς 
Κάρτα QSL 

Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των παιδιών (και όχι µόνο) τράβηξε 
ο σταθµός των µορς οπού εκεί είδαµε τα πιτσιρίκια να 
πηγαίνουν και µετά το τέλος της δράσης και να προσπαθούν να 
χειρίσουν διάφορα γράµµατα, µεγάλη επιτυχία αν σκεφτούµε το 
πείσµα των καιρών που θέλει τα µορς ξεπερασµένα. 

Εύχοµαι λοιπόν και του χρόνου το j.o.t.a να είναι το ίδιο 
επιτυχηµένο µε το φετινό και να µην ξεχνάµε εµείς οι 
ραδιοερασιτέχνες να είµαστε δίπλα στους προσκόπους όποτε και όπου έχουν την ανάγκη µας, διότι για γίνουν 
τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να δώσουµε και εµείς λίγο από την ψυχή µας. 

Για τον λόγω αυτό ένα µεγάλο ευχαριστώ στους SV1KLL ∆ηµήτρη, SV1JGX Μάνο, SV1JSN Γιάννη, SW1IZF Τάκη, 
SV1HAK Γιώργο ως φίλος και συνάδελφος ραδιοερασιτέχνης αλλά και ως αρχηγός συστήµατος του 1ου 
Σ.Π.Ηλιούπολης. 

73, 73, 73, de sv1iya chrisde sv1iya chrisde sv1iya chris   
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ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 1980   
 

Περιγραφή: H αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραµε να επιβιώσουµε. Ήµαστε µια γενιά σε 
αναµονή: περάσαµε την παιδική µας ηλικία περιµένοντας. Έπρεπε να περιµένουµε δύο ώρες µετά το 
φαγητό πριν κολυµπήσουµε, δύο ώρες µεσηµεριανό ύπνο για να ξεκουραστούµε και τις Κυριακές 
έπρεπε να µείνουµε νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσουµε. Ακόµα και οι πόνοι περνούσαν µε την 
αναµονή. 

 
Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουµε ότι είµαστε ακόµα ζωντανοί.....                           
Εµείς ταξιδεύαµε σε αυτοκίνητα χωρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. Κάναµε ταξίδια 10 και 12 
ωρών, πέντε άτοµα σε ένα Φιατάκι και δεν υποφέραµε από το «σύνδροµο της τουριστικής θέσης».  
∆εν είχαµε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια και µπουκάλια φαρµάκων ασφαλείας για τα παιδιά. 
Ανεβαίναµε στα ποδήλατα χωρίς κράνη και προστατευτικά, κάναµε ωτο-στοπ, καβαλάγαµε 
µοτοσικλέτες χωρίς δίπλωµα. Οι κούνιες ήταν φτιαγµένες από µέταλλο και είχαν κοφτερές γωνίες. 
Ακόµα και τα παιχνίδια µας ήταν βίαια.  

Περνάγαµε ώρες κατασκευάζοντας αυτοσχέδια αυτοκίνητα για να κάνουµε κόντρες κατρακυλώντας σε 
κάποια κατηφόρα και µόνο τότε ανακαλύπταµε ότι είχαµε ξεχάσει να βάλουµε φρένα. Παίζαµε «µακριά 
γαιδούρα» και κανείς µας δεν έπαθε κήλη ή εξάρθρωση. Βγαίναµε από το σπίτι τρέχοντας το πρωί, 
παίζαµε όλη τη µέρα και δεν γυρνούσαµε στο σπίτι παρά µόνο αφού είχαν ανάψει τα φώτα στους 
δρόµους. Κανείς δεν µπορούσε να µάς βρει. Τότε δεν υπήρχαν κινητά. Σπάγαµε τα κόκκαλα και τα 
δόντια µας και δεν υπήρχε κανένας νόµος για να τιµωρήσει τους «υπεύθυνους» Ανοίγανε κεφάλια 
όταν παίζαµε πόλεµο µε πέτρες και ξύλα και δεν έτρεχε τίποτα.   Ήταν κάτι συνηθισµένο για παιδιά και 
όλα θεραπεύονταν µε λίγο ιώδιο ή µερικά ράµµατα. ∆εν υπήρχε κάποιος να κατηγορήσεις παρά µόνο ο 
εαυτός σου.                                                                                             
Είχαµε καυγάδες και κάναµε καζούρα ο ένας στον άλλος και µάθαµε να το ξεπερνάµε. 
Τρώγαµε γλυκά και πίναµε αναψυκτικά, αλλά δεν ήµασταν παχύσαρκοι. Ίσως κάποιος από εµάς να 
ήταν χοντρός και αυτό ήταν όλο. Μοιραζόµασταν µπουκάλια νερό ή αναψυκτικά ή οποιοδήποτε ποτό 
και κανένας µας δεν έπαθε τίποτα. Καµιά φορά κολλάγαµε ψείρες στο σχολείο και οι µητέρες µας το 
αντιµετώπιζαν πλένοντάς µας το κεφάλι µε ζεστό ξύδι. 

 
∆εν είχαµε Playstations, Nintendo 64, 99 τηλεοπτικά κανάλια, βιντεοταινίες µε ήχο surround, 
υπολογιστές ή Ιnternet. Εµείς είχαµε φίλους. Κανονίζαµε να βγούµε µαζί τους και βγαίναµε.         
Καµιά φορά δεν κανονίζαµε τίποτα, απλά βγαίναµε στο δρόµο και εκεί συναντιόµασταν για να παίξουµε 
κυνηγητό,κρυφτό, αµπάριζα... µέχρι εκεί έφτανε η τεχνολογία.                                          
Περνούσαµε τη µέρα µας έξω, τρέχοντας και παίζοντας. Φτιάχναµε παιχνίδια µόνοι µας από ξύλα. 
Χάσαµε χιλιάδες µπάλλες ποδοσφαίρου. Πίναµε νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι εµφιαλωµένο, και 
κάποιοι έβαζαν τα χείλη τους πάνω στη βρύση. Κυνηγούσαµε σαύρες και πουλιά µε αεροβόλα στην 
εξοχή, παρά το ότι ήµασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν ενήλικοι για να µας επιβλέπουν. Θεέ µου! 

 
Πηγαίναµε µε το ποδήλατο ή περπατώντας µέχρι τα σπίτια των φίλων και τους φωνάζαµε από την 
πόρτα. Φανταστείτε το! Χωρίς να ζητήσουµε άδεια από τους γονείς µας, ολοµόναχοι εκεί έξω στο 
σκληρό αυτό κόσµο! Χωρίς κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα καταφέραµε; 
Στα σχολικά παιχνίδια συµµετείχαν όλοι και όσοι δεν έπαιρναν µέρος έπρεπε να συµβιβαστούν µε την 
απογοήτευση. Κάποιοι δεν ήταν τόσο καλοί µαθητές όσο άλλοι και έπρεπε να µείνουν στην ίδια τάξη. 
∆εν υπήρχαν ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. Τι φρίκη! 
Κάναµε διακοπές τρεις µήνες τα καλοκαίρια και περνούσαµε ατέλειωτες ώρες στην παραλία χωρίς 
αντιηλιακή κρέµα µε δείκτη προστασίας 30 και χωρίς µαθήµατα ιστιοπλοΐας, τένις ή γκολφ. Φτιάχναµε 
όµως φανταστικά κάστρα στην άµµο και ψαρεύαµε µε ένα αγκίστρι και µια πετονιά. Ρίχναµε τα 
κορίτσια κυνηγώντας τα για να τους βάλουµε χέρι, όχι πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο chat room και 
γράφοντας ; ) : D : P 

 
Είχαµε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και υπευθυνότητα και µέσα από όλα αυτά µάθαµε και ωριµάσαµε. 
 

 
Αν εσύ είσαι από τους «παλιούς»... συγχαρητήρια! Είχες την τύχη να µεγαλώσεις σαν παιδί... 
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Το Aegean DX group θέλει να ευχαριστήσει τον αγαπητό συνάδελφο SV7JAR Θόδωρο στο ∆ιδυµότειχο της 
Θράκης, για την ακούραστη βοήθειά του στην έµπνευση  στον σχεδιασµό και στην εκτύπωση των καρτών για τις 
δραστηριότητές µας.  

Για όσους δεν το γνωρίζουν ήδη , ο Θόδωρος ασχολείται µε τον σχεδιασµό και την εκτύπωση QSL  καρτών. 
Χρησιµοποιεί εξαιρετικές τεχνικές εκτύπωσης πολύ υψηλών επαγγελµατικών προδιαγραφών, και οι ιδέες του στο 
σχεδιασµό του θέµατος είναι πρωτοποριακές, σε συνεργασία πάντα µε τον ενδιαφερόµενο. Τά δε χαρτιά πού 
χρησιµοποιεί είναι επίσης άριστης ποιότητας. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι η δουλειά του, πού εάν όχι ανώτερη 
είναι εφάµιλλη µε αυτή γνωστών εκτυπωτικών οίκων του εξωτερικού, αρχίζει να γίνεται γνωστή και εκτός 
ελληνικών συνόρων! Επίσης ο Θόδωρος είναι ένας πολύ δραστήριος DXer και Contester, αλλά και… 
πρωτοµάστορας στα ηλεκτρονικά!    

Παρά κάτω δείτε τήν κάρτα για το ειδικό χαρακτηριστικό κλήσεως SX8GR µε το οποίο το Aegean DX Group 
γιόρτασε τά 70 χρόνια από την πρώτη εκποµπή του Ελληνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας και τρέξαµε το Field Day 
contest IARU REGION 1 . 

 

 

 

 

 

 

Πρίν λοιπόν εκτυπώσετε την νέα σας 
QSL κάρτα ρίξτε µια µατιά στην 

συλλογή από την δουλειά του SV7JAR 
στην διεύθυνση www.qslprint.gr ή 
ακολουθήστε το λίνκ στην αρχική 

σελίδα του περιοδικού µας. 

 

                                                                                 
73 de ADX group 

 

 

Σηµείωση από το 5-9 Report: 

  

Όποιος δε συνάδελφος ραδιοερασιτέχνης ασχολείται µε την εκτύπωση QSL καρτών και 
Awards ή άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα σχετικά  µε τον ραδιοερασιτεχνιµό, οι 
σελίδες του περιοδικού είναι ανοιχτές για την προβολή του. 
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IARU GLobalSET IARU GLobalSET IARU GLobalSET    
(Simulated Emergency Test) 

 
 
 

Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης 
SV2GWY           Θεσσαλονίκη  

 

 

 

Στις 8 Νοεµβρίου 2008 διεξήχθη σε Παγκόσµια κλίµακα, η δεύτερη ∆οκιµή Επικοινωνίας από 
κράτος σε κράτος και Region σε Region για περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης. 
Η διάρκειά της ήταν 4 ώρες, από τις 04:00 έως τις 08:00UTC για συχνότητες HF και 
ειδικότερα στα  80/40/20/17/15m χρησιµοποιώντας τις πρωτεύοντες συχνότητες 
Επείγοντος (CoA Center of Activity) όπου θα ήταν QSX οι HQ stn. 
 Απώτερος σκοπός της διοργάνωσης είναι η αύξηση του κοινού ενδιαφέροντος για τις 
επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης, η δοκιµή της χρηστικότητας των συχνοτήτων CoA από Re-
gion σε Region, η απόκτηση εµπειρίας επικοινωνίας σε επείγοντες καταστάσεις σε διεθνή 
εµβέλεια και τέλος η εξάσκηση µετάδοσης µηνυµάτων µε διάφορα modes. 
 

 
Έτσι λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού εκπέµψαµε στις 04:01UTC : 

 
“CQ CQ CQ GLOBALSET  SV7HRJ/2/P MEMBER OF J42ARET  QRZ” 
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Η διαδικασία ήταν σχετικά απλή, κάθε σταθµός 
έπρεπε στο πρώτο δίωρο να κάνει τρία QSOs 
αναφέροντας ώρα UTC QSO – callsign – α/α 
µηνύµατος – διαθέσιµες bands – αριθµό Ops – είδος 
τροφοδοσίας – Club, group κλπ χρησιµοποιώντας το 
διεθνές φωνητικό αλφάβητο, πχ : 
“0602 SV2XI/P M1 B80 B40 B20 B17 B15 O06 
P2 J42ARET”,  
Το µήνυµα αυτό ο άλλος σταθµός έπρεπε να το 
σηµειώσει και να το µεταδώσει αφού πρώτα στείλει 
τρία δικά του µηνύµατα αυτής της µορφής, πχ 
“0649 SV7HVI/2/P M5 B80 B40 B20 B17 B15 
O06 P2 J42ARET VIA ON6HC” 
Μετά δύο relays όλα τα µηνύµατα έπρεπε να 
µεταδοθούν στα HQ της εκάστοτε Region, για εµάς στη Region 1 GB4NRC πχ 
“0645 5B4NC/P M5 B40 B20 B17 B15 O04 P3 CARS VIA 9H1MRL/D VIA SP3ZAC VIA 
SV2GWY/P” 

Για την προσέγγιση περισσότερο σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης οι σταθµοί που πήραν µέρος 
έπρεπε να είναι τύπου field day, δηλαδή εκστρατείας 
(/p)  µε βοηθητική  τροφοδοσία, χρησιµοποιώντας το 
πολύ 100W.   
 Γνωρίζοντας για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 
περίπου από τα µέσα Οκτώβρη από τη στήλη 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ της ΕΕΡ, είχαµε την ευχέρεια να 
προετοιµαστούµε.  
∆ε χρειάστηκε και καµιά ιδιαίτερη προσπάθεια και 
αυτό οφείλεται στη συνεχή µας παρουσία σε 
αµατερικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα σε REAL 
“TEND-GENERATOR” FIELD DAY. 
 Η παρέα γνωστή, ο SV2XI (Κλεάνθης), o SV7HRJ 

(∆ηµήτρης), o SV7HVI (Νίκος), o SW2HQF (Θέµης) και ο ασθενής γράφων SV2GWY (∆ηµήτριος). 
 Στο υπαίθριο shack υπήρχαν το IC-7000 (GWY), και τρία FT-897 (XI, HRJ, HVI) τροφοδοτούµενα από 
µπαταρία αυτοκινήτου. Σε χρόνο ρεκόρ και µε φακούς (05:00) αναρτήθηκαν  οι δύο κεραίες HF, το 
OCF dipole και το εξελιγµένο-αναβαθµισµένο 10µετρο ψαροκάλαµο µε GRK που είχαµε και στο Fled-
Day ’08,  SX24STG.  
Ο σκοπός της συµµετοχής µας στο θεσµό Field Day δεν είναι η προβολή µας στα περιοδικά όπως 
παπαγαλίζουν µερικοί (όσα δε φτάνει η αλεπού…) ούτε ένα τρόπαιο µιας σελίδας Α4 καδραρισµένο 
στον τοίχο, ΑΛΛΑ  να αποκτήσουµε εµπειρίες και εικόνες σε κατάσταση εκστρατείας, έτσι ώστε αν 
χρειαστεί σε Έκτακτη Ανάγκη να είµαστε έµπειροι και προετοιµασµένοι. Θυµηθείτε τις εµπειρίες του 
Στρατού µε τον «ΠΕΛΕΚΥ 1» κλπ. ή ακόµα περισσότερο οι παλαιότεροι το δύσκολο Μάρτη ’87. Μπορεί 
να τρέχαµε, αλλά ποτέ άδικα ή άσκοπα.  
Εύχοµαι όλο και περισσότεροι να ασχοληθούν «ουσιαστικά» µε το hobby/υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη 
και ειδικότερα οι σύλλογοι (ουκ ολίγοι), γιατί αυτοί εκ των πραγµάτων έχουν περισσότερες 
δυνατότητες και ευκαιρίες να το προβάλλουν.  

Και όλα αυτά για ένα λόγο…για το SV re g@motto.…           
 
                                                       Always QRV de sv2gwy/Demetrios    
 
 
 
ΥΓ: http://www.qrz.com/j42aret 
ΥΓ: ∆υστυχώς το site µας http://www.sx24macedonia.gr αναρρώνει από την επίθεση 
Παλαιστίνιων hackers.  
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Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   

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 ∆ΩΡΕΑΝΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KENWOOD TS-480SAT ΑΓΟΡΑΣ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ 800Ε.ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ. 
ΑΠΟ SV1HKD-ΝΟΤΗ,ΤΗΛ 6978-843889,   

email : sv1hkd@otenet.gr. 
 

  

Πωλείται  KENWOOD φίλτρο YG-455C1 για 455KHz IF      
80 euro. 

Dennis Drakopoulos [sv1cdn@hol.gr] 

 

Σετ Ιστών στρατιωτικών 
προδιαγραφών από FIBERGLASS 

12m - 60 Ευρώ (σετ 10 τεµαχίων) 
- Σωτήρης SV1BDO τηλ. 6972-

747828 

 

ICOM 910 VHF/UHF/SHF.  
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ.  

ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 1,2Ghz.  
(+ DTMF ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ICOM). 1350euro  

sv2jao@yahoo.gr 


