
Χρόνια τώρα προσπαθούμε 
να βρούμε τρόπους Ραδιοε-
ρασιτεχνικής επικοινωνίας 
πέρα από τα Ερτζιανά που να 
μπορούν να είναι προσιτοί σε 
όλους τους Έλληνες συνα-
δέλφους όπου και αν βρίσκο-
νται αυτοί.  

Θυμάμαι την φιλότιμη προ-
σπάθεια των συναδέλφων 
της Σάμου οι οποίοι έκαναν 
κάτι πολύ καλό το οποίο ό-
μως είχε τον περιορισμό του 
εντύπου και της μικρής κοι-
νωνίας ραδιοερασιτεχνών 
που απευθύνονταν.   

Μιλώντας κατά καιρούς με 
συναδέλφους κυρίως από 
την περιοχή 9 είδα ενδιαφέ-
ρον αλλά και κάποιες φορές 
ενθουσιασμό για κάτι ανάλο-
γο που θα απευθύνονταν 
στους συναδέλφους των πε-
ριοχών μας και πιθανόν όχι 
μόνο.  Πρέπει να πω ότι οι 

παραδοσιακά καλές σχέσεις 
μεταξύ των περιοχών μας και 
το ανοικτό μυαλό των αν-
θρώπων της διοίκησης της Ε.
Ρ.Κ άνοιγαν τον δρόμο για 
κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με 
το μεράκι των φίλων μας από 
τη Σάμο αλλά και από άλλες 
περιοχές του Αιγαίου.   

Έτσι δεν έμενε τίποτε άλλο 
από το ξεκίνημα της προσπά-
θειας και την εξέλιξή της 
στην πορεία μέσα από τις 
δικές μας κρίσεις και παρεμ-
βάσεις μια και ανήκει σε ό-
λους μας χωρίς ιεραρχικές 
διαβαθμίσεις. Είναι ένα βήμα 
για να μπορούμε να μοιραζό-
μαστε ιδέες, ανησυχίες, ειδή-
σεις και ότι άλλο μπορεί να 
μας βοηθήσει να γίνουμε κα-
λύτεροι.  

Το όνομα ”5-9” επιλέχθηκε 
από τους αριθμούς των πε-
ριοχών μας (SV5, SV9) ενώ 

παραπέμπει απευθείας σε ένα  
πολύ καλό report ...hi hi  

Η στάθμη του ..σήματος θα 
κριθεί από την συμμετοχή 
όλων μας στην κοινή αυτή 
προσπάθεια που μόνο πράγ-
ματα που μας ενώνουν μπο-
ρεί να δώσει. 

                           sv5byr 

SV5BYR  (Μιχάλης) 
Επιμέλεια Εμφάνισης και  

αποστολής 

Το πρώτο Ελληνικό 
ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό  

Ένας από τους σκοπούς του 
«ηλεκτρονικού εντύπου» το 
οποίο διαβάζετε, είναι η από 
κοινού κατάθεση των μικρών 
ή μεγάλων γνώσεων και ε-
μπειριών σε οποιοδήποτε θέ-
μα άπτεται του Ραδιοερασιτε-
χνισμού, και μπορεί να είναι 
ευκαιρία για διάδοσή και πα-
ραπέρα εξέλιξη της από τους 
συναδέλφους.  

Είναι επίσης ευκαιρία συζήτη-
σης στους αναμεταδότες 
μας , τονώνοντας έτσι το εν-
διαφέρον του κόσμου που 
βρίσκεται εκεί σε QRX-QRV.  

Όσοι λοιπόν από τους συνα-
δέλφους ενδιαφέρονται για 
παρουσίαση ή ανάλυση, κά-
ποιου project μπορούν να το 
κάνουν βοηθώντας εκτός 

από τον όγκο της ύλης του 
”5-9” και τους  συναδέλ-
φους των περιοχών μας στη 
διεύρυνση των γνώσεων και 
την κατανόηση πιθανόν νέων 
πραγμάτων τα οποία δεν έτυ-
χε να γνωρίζουν έως τώρα.  

Μοιραζόμαστε τις γνώσεις και 
εμπειρίες μας 

Μην ιαία  έκδοση των  Ραδιοερασιτεχνών  SV5 και SV9 
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Linkmania  

APRS (?)  

Αρχαιρεσίες..  

Νέοι Ραδιοερα-
σιτέχνες 

 

Το κυνήγι 
της ..αλεπούς  

 

UO-14 ...ο πιο 
εύκολος !!! 

 

Αγγελίες  

Σε αυτή την έκδοση: 

Πληροφορίες: 
• Το «5-9» εκδίδετε 
μηνιαία και απο-
στέλλεται στους 
συναδέλφους μέχρι 
τις 10 κάθε μήνα.  

• Αν θέλεται να στεί-
λεται κείμενο μπο-
ρείτε να το συντά-
ξετε σε WORD και 
να το στείλετε στο 
Ε-mail: 
sv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον μια 
εβδομάδα πριν το 
τέλος του μήνα 



L I N K L I N K L I N K L I N K mania 

UO-14 ..ο εύκολος δορυφόρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφική απεικόνιση του 
δικτύου στην σελίδα 3 

Το πιο εύχρηστο λογισμικό 
για την παρακολούθηση των 
ραδιοερασιτεχνικών δορυφό-
ρων και όχι μόνο μπορείτε να 
το βρείτε με την ονομασία 
NOVA for Windows στο 
site:  www.nlsa.com 

 

 

Η ανοχή που δίδεται παραπά-
νω είναι λόγω του φαινόμέ-
νου Doppler το οποίο μετα-
τοπίζει την συχνότητα του 
δορυφόρου λόγω της κίνη-
σής του. Έτσι λοιπόν όταν ο 
δορυφόρος «ανατέλλει» 
στην περιοχή μας τον ακούμε 
περίπου στο 435.080.
Προχωρώντας σιγά-σιγά η 
συχνότητα μετατοπίζεται χα-
μηλότερα και φτάνει μέχρι 

Αρκεί ένα μόνο μηχάνημα 
VHF-UHF FM και μία αξιοπρε-
πής (έστω κατακόρυφη) κε-
ραία για να δουλέψετε σχε-
δόν όλη την Ευρώπη σε ένα 
Σαββατοκύριακο. H τροχιά 
του δορυφόρου είναι χαμηλή 
και το traffic που δημιουργεί-
ται μεγάλο. Τον ακούμε στα 
UHF 435.070 (+/- 10 KHZ) 
και εκπέμπουμε στα 2m 
145.975.  

και 435.060 στη «δύση» του.  
Μικρό step λοιπόν στο δημε-
τρικό μας (5 ΚΗΖ) και χαμη-
λά η ένταση του volume (αν 
δεν χρησιμοποιούμε ακουστι-
κά) για να μην μικροφωνίζει 
μια και θα ακούμε την επι-
στροφή της φωνής μας από 
τον δορυφόρο. Ελπίζω να τα 
πούμε σύντομα και από εκεί ! 

sv5byr  

144.800 ΚΗΖ 
Στην Ελληνική 
επικράτεια αλλά 
και στις 
περισσότερες 
χώρες της 
Ευρώπης αυτή 
είναι η συχνότητα 
λειτουργίας του 

Page  2  5 - 9   R e p  o r t  Τεύχος  1ο 

     ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΥΧΝ.   RX ΣΥΧΝ.  ΤΧ ΧΑΡ/ΚΟ ΧΡΗΣΗ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤ. ΥΠΟΤ. 

        

R0 145000 145600 SV9C ΕΠΑΝ. ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ   
ΗΡΑΚΛ. 

ΕΡΚ 88.5 

R3 145075 145675 SV9A ΕΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΟ      
ΗΡΑΚΛ. 

ΕΕΡ 88.5 

R5 145125 145725 SV9B ΕΠΑΝ. ΠΛΑΤΗ    
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΕΡΚ 88.5 

R6 145150 145750 SV9D ΕΠΑΝ. ΚΛΑΠΕΣ        
ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΡΚ 88.5 

  GTU10 430875 145650 (R2) SV5Α ? ΑΝΑΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΡΚ 88.5 

 GTU11  430850 145150 (R6) SV9D ΑΝΑΜ. Α/Τ    ΟΤΕ    
ΟΜΑΛΟΥ 

ΕΡΚ 88.5 

 RU4 433100 434700 SV9E ΕΠΑΝ. ΣΤΡΟΥ-
ΜΠΟΥΛΑΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΚ 88.5 

 --(RU1)  144475 433025 (RU1) SV1C ΑΝΑΜ. ΣΧΟΙΝΑΚΑΣ   
(ΨΗΛΟΡ) 

ΕΕΡ 88.5 

  GTU9  430825 144800 SV1C ΑΝΑΜ. ΡΟΔΟΠΟΥ     
ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΕΡ 88.5 

   LINK 1 145225 433100(RU4) SV9E ANAM. ΘΡΥΠΤΗ        
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΕΡΚ 88.5 

   LINK 2 145250 433100 (RU4) SV9E ΑΝΑΜ. ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ      
ΗΡΑΚΛ. 

ΕΡΚ 88.5 

   LINK 3 145275 433100 (RU4) SV9E ΑΝΑΜ. ΜΑΛΑΞΑ        
ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΡΚ 88.5 

APRS 144800 144800 J49VAC ΕΠΑΝ.   ΣΤΑΥΡΟΣ      
ΝΕΑΠΟΛ. 

ΕΡΚ  

        

  144675 J49VAA DIGI ΒΑΣΙΛΙΚΟ       
ΗΡΑΚΛ. 

ΕΕΡ  

  144650 J49VAB DIGI ΒΑΣΙΛΙΚΟ       
ΗΡΑΚΛ. 

ΕΡΚ  

        S V 9 B M J 

Οι   επαναληπτες   και   αναμεταδότες    
που  λειτουργούν   σήμερα   στην   
Κρήτη   αναφέρονται  στον    παρακά-
τω     πίνακα    με   μαύρα   γράμματα,    
και   με   μπλ ε   αυτοί    που    δεν    
λειτουργούν λόγω   βλάβης. Το   δί-
κτυο   θα    αλλάξει    ριζικά   όταν   
εγκριθούν   οι   αιτήσεις   μας   από  το    
Υπουργείο. 
(Ο  ΘΕΟΣ   ΝΑ   ΤΟΥΣ   ΦΩΤΙΣΕΙ) 
 
ΠΟΛΛΑ    73 ! ! !     ΚΑΙ    ΚΑΛΕΣ   
ΓΙΟΡΤΕΣ  -   ΕΥΧΕΣ   ΣΕ   ΟΛΟΥΣ



Το κυνήγι της αλεπούς….!!! 

 

Το νέο Δ.Σ. της Ε.Ρ.Δ. 

Κάτι πολύ καλό ετοιμάζεται στην Κάλυμνο. Ο καλός συνάδελφος SV5DZX 
και η ομάδα των εκπαιδευόμενων ραδιοερασιτεχνών που ο ίδιος εκπαιδεύ-
ει, μαζί με την τοπική κοινότητα προσκόπων έχουν προγραμματίσει ένα 
ραδιοερασιτεχνικό παιχνίδι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή μας. 
Το "κυνήγι της Αλεπούς". Η αλεπού που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κι-
νητό ή φορητό σταθμό μικρής ισχύος με παροδική εκπομπή που αρχίζει να 
"τρέχει" 30 λεπτά πριν το ξεκίνημα των επίδοξων "κυνηγών" που είναι ο-
μάδες οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους για να εντοπίσουν και στο τέ-
λος να "τσακώσουν" το ..συμπαθές αλλά και παμπόνηρο ζωάκι. Για να γί-
νει αυτό θα χρησιμοποιηθούν κατευθυνόμενες κεραίες UHF, χάρτες της 
περιοχής, πυξίδες και μπόλικη φαντασία. Ήδη η απαραίτητη εκπαίδευση 
έχει αρχίσει και τα παιδιά εξοικειώνονται με τον προσανατολισμό, την 
πρακτική του εντοπισμού και την συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Σε κά-
ποιο από τα επόμενα "5-9 Report" θα έχουμε νεότερα από τον Γιώργο και 
τα ....αλεπουδάκια του. 

Μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες στην Ε.Ρ.Δ. η σύνθεση του 
νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: 
 
Πρόεδρος: Παπαδημητρίου Χρήστος (SV5DDT) 
Αντιπρόεδρος: Βασιλειάδης Παντελής (SV5AZP) 
Γραμματέας: Καβαλλάκης Παναγιώτης (SV5AZK) 
Ταμίας: Φώκιαλης Δημήτρης (SV5RW) 
Μέλος: Φασουλάς Βαγγέλης (SV5CJQ) 
 
Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο τους. 

 
Το δίκτυο αναμεταδο-
τών της Ε.Ρ.Κ είναι πα-
ράδειγμα προς μίμηση 
και για άλλες Ενώσεις 
σε όλη την Ελλάδα  
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Από τις τελευταίες εξετάσεις  
ραδιοερασιτεχνών που 
έγιναν στην περιοχή SV5 
αυξηθήκαμε κατά 2 
σταθμούς. Οι νέοι 
συνάδελφοι είναι οι: 
Καλαβρός Παναγιώτης 
(SV5FRP), και ο 
Μπουλασίκης Βαγγέλης 
(SV5FRV). Και οι δύο είναι 
ενεργοί πρόσκοποι. Τους 
ευχόμαστε …σιδηροκέφαλοι 
και με πολλά DX στο Log 
τους.  

ΝΕΟΙ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

Το δίκτυο αναμεταδοτών της Ε.Ρ.Κ. 



 

ΣΥΝΤ ΟΜΑ  K ΑΙ  Σ ΤΟ  I ΝΤ Ε ΡΝΕΤ  
WW W. Q SL. N E T/ 5 9 RE PO R T  

 
 
Από τον συνάδελφο SV5ADF ( Γιώργο ) διατίθενται 

τα παρακάτω: 
 
Πομποδέκτης ICOM IC-728 με πλακέτα UI-7 για ΑΜ -FM 
(ξεκλειδωμένο) ………………………………………………..200 ΚΩ 
 
Πομποδέκτης ICOM ΙC- M700 150 W Marine (ξεκλειδωμένο) USB-
CW-FSK 1,8-23 MHZ  ………………………………………..200 KΩ 
 
Πομποδέκτης YAESU FT-840 + External Auto Tuner FC-10 + PS 
13,8V 17 Amp  όλα ……………………………………………480 ΚΩ 
 
όλες οι τιμές είναι συζητήσιμες. Πληρ. Κ .Γιώργο (SV5ADF) τηλ. 
(02410) 74183  14:00-18:00  

! " " # $ % # & 

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-mail 
τυπώστε το "5-9" και δώστε τους. 

Μηνια ία  έκδοση  των 
Ραδ ιοερασιτ εχνών SV5 και SV9 

Η σελίδα του "5-9 Report" στο διαδίκτυο αποκλειστικό σκοπό θα έχει την ύπαρξη 
αρχείου των περιοδικών εκδόσεων οι οποίες φυσικά θα προορίζονται σε όλους τους 
Έλληνες στην επικράτεια αλλά και το εξωτερικό. Όραμα μας είναι η αύξηση της ύ-
λης του περιοδικού με την συμβολή όλων μας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει 
χώρος για οτιδήποτε είτε είναι μεγάλο ή πολύ μικρό και η πρόκληση να λειτουργού-
με σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε ότι αφορά το χόμπι μας είναι μεγάλη. Αρκεί να 
υιοθετήσουμε την ιδέα και να την προχωρήσουμε ακόμη πιο μπροστά….. 


