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Κύριε Πρόεδρε  

Από  τον  Απρίλιο  του  1988,  µε  τη  βοήθεια  του  Θεού,  είµαι  αδειούχος  
ραδιοερασιτέχνης.  Ένα  σοβαρό πρόβληµα  υγείας κάποιου µοναχού  και η 
αδυναµία  επικοινωνίας  για παροχή νοσηλείας, ήταν η  αιτία  της γνωριµίας µου 
µε το ράδιο. Από τότε και µέχρι σήµερα, ως Αγιορείτης Μοναχός και 
ραδιοερασιτέχνης, προσπαθώ να προσφέρω τις υπηρεσίες µου, όπου υπάρχει 
ανάγκη, αθόρυβα.  

Στην αρχή, που οι ασύρµατοι δεν ήταν ελεύθεροι και τα τηλέφωνα στο Άγιον 
Όρος  είχαν τα προβλήµατά τους, βοήθησα να έλθουν ελικόπτερα  για τη 
µεταφορά ασθενών. Ακόµη  στις µεγάλες  πυρκαγιές  του  Αγίου  Όρους  έδωσα  
το  παρόν,  καθώς  επίσης  και  σε  πολλές  άλλες  περιπτώσεις,  όπου 
χρειάσθηκε η παρουσία µου.  

Προσωπικά δεν µου αρέσει το DX, ούτε συµβιβάζεται µε τη Μοναχική µου 
ιδιότητα, αλλά κάνω τη µεγάλη αυτή θυσία, να αφιερώνω από τον ελάχιστο 
ελεύθερο χρόνο που έχω, για να ακούγεται η φωνή του Αγίου Όρους στον αέρα.  
Εξάλλου,  από  το  λίγο  χρόνο  που  ασχολήθηκα  µε  το DX,  έχω  πολλά  
συγκλονιστικά  γεγονότα  και  αυτά  είναι εκείνα  που  µε  κρατούν  ακόµη  στις  
µπάντες,  παρόλο  που  µου  αφαιρούν  πολύτιµο  χρόνο  από  το  βαρύ  και  
δύσκολο πρόγραµµά µου.  

Προσπαθώ πάντοτε, όταν είµαι µπροστά στο µικρόφωνο να µην ξεχνώ πως, ως 
Αγιορείτης Μοναχός, φέρω στους ώµους µου µια υπερχιλιετή βαριά κληρονοµιά, 
την οποία σέβοµαι και θεωρώ ότι αυτή την παρουσία του Αγίου Όρους έχω 
υποχρέωση να µεταφέρω σε όλο τον κόσµο.    

Από την πρώτη στιγµή που πήρα την άδεια, µέχρι και σήµερα, πάρα πολλοί 
σταθµοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό  µου  ζητούν  να  έλθουν  στο  Άγιον  
Όρος  για DX. 
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Σε αυτή την Σε αυτή την 
έκδοση:έκδοση:  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5-9» εκδίδετε µη-
νιαία και αποστέλλεται 
στους συναδέλφους µέ-
χρι τις 5 κάθε µήνα.  
• Αν θέλετε να στείλετε 
κείµενο µπορείτε να το 
συντάξετε σε WORD ή 
απλό κείµενο και να το 
στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον µια εβδο-
µάδα πριν το τέλος του 
µήνα για να δηµοσιευ-
θεί στην επόµενη 
έκδοση. 



 

Ως  µέλος  της  Αγιορείτικης  Πολιτείας  σέβοµαι  και ακολουθώ τις αποφάσεις της Ιεράς Κοινότητος. Είναι γνω-
στή η περίπτωση του Γερµανού ραδιοερασιτέχνη, ο οποίος κορόιδεψε τους Μοναχούς και πραγµατοποίησε εκ-
ποµπές από το Άγιον Όρος, χωρίς την άδεια της Ιεράς Κοινότητος.  

 

Από τότε µε απόφαση της Ιεράς Κοινότητος απαγορεύονται οι ραδιοερασιτεχνικές εκποµπές από το Άγιον Όρος 
στους  µη Αγιορείτες. Αυτό αναφέρεται εξάλλου και στην πρόσφατη επιστολή της προς το Γ. Γ. Επικοινωνιών 
για το θέµα των  ειδικών  χαρακτηριστικών,  την  οποία  κοινοποιεί  και  σε  µένα  για  να  λάβω  γνώση  αφού  
είµαι  και  ο  πρώτος  Αγιορείτης µοναχός που µε την έγκρισή της έχω το σταθµό µου στο Άγιον Όρος.  

   

Στο µικρό αυτό χρονικό διάστηµα που γνωρίζω το ράδιο, έµαθα πως αυτό ενώνει τους ανθρώπους όλου του 
κόσµου  ανεξάρτητα  από  θρησκευτικές,  εθνικές  και  φυλετικές  διακρίσεις.  Προς  µεγάλη  µου  όµως  απο-
γοήτευση, διαπιστώνω ότι για την ΕΕΡ τα πράγµατα, δυστυχώς, είναι εντελώς διαφορετικά.  

 

Βλέπω µια εχθρική διάθεση µελών της ΕΕΡ προς το Άγιον Όρος και, κυρίως, προς το πρόσωπό µου, επειδή τά-
χα, όπως χαρακτηριστικά διαδίδουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τους φέρνω εµπόδια στο να 
έλθουν και να πραγµατοποιήσουν  εκποµπές από το  Άγιον Όρος. Και σαν να µην έφθανε αυτό, η ΕΕΡ στο πρό-
σφατο callbook µε «αποσχηµάτισε» (!) αφαιρώντας µου το µοναχικό όνοµα, µε το οποίο µε ξέρει όλος ο 
κόσµος! Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα πολλοί ξένοι σταθµοί να µη µπορούν να πάρουν την QSL, αφού τα 
γράµµατά τους επιστρέφονται.  

Πραγµατικά πολύ λυπήθηκα, όταν πληροφορήθηκα όλα  αυτά.  

   

Κ. Πρόεδρε,  

  ∆εν θέλω  να µακρηγορώ.  Για  τους  λόγους  αυτούς αρνούµαι  να ανήκω σ.  ένα σύλλογο, ο  οποίος  διάκει-
ται  εχθρικά προς το Άγιον Όρος.  

Τι κρίµα να βλέπουµε το Άγιον Όρος µόνο για να ικανοποιήσουµε κάποιες πολύ φτηνές  

φιλοδοξίες  µας!  Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους  που  από  δική  τους  ευχαρίστηση,  κατέβαλλαν  µέχρι  
τώρα  την ετήσια συνδροµή µου στην ΕΕΡ.  

 

Εύχοµαι η Παναγία να τους το ανταποδώσει, παρακαλώ όµως µε την παρούσα µου να µε διαγράψετε από την 
ΕΕΡ.  

   

Ως µοναχός ακολουθώ  το δρόµο  της ηθεληµένης  πτωχείας  και ποτέ  δεν µε συγκίνησαν τα χρήµατα   ή ό,τι 
άλλο  υπόσχονται  όσοι ζουν µε  ψευδαισθήσεις. Με  τη βοήθεια του Θεού  και  τις  ευχές των Αγιορειτών Πατέ-
ρων θα αγωνιστώ για να ακούγεται στον αέρα η φωνή του Αγίου Όρους . παρόλο που πολλοί θα ήθελαν να 
σβήσει . δίδοντας χαρά σ. αυτούς που το αγαπούν και να µείνει σαν ραδιοχώρα όπως είναι από το 1945.  

   

Ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους που, ίσως, χωρίς να το θέλω, έχω λυπήσει και είµαι πρόθυµος να σας 
δεχθώ σαν προσκυνητές στο «Περιβόλι της Παναγίας» µας.  

   

Με πολλές ευχές σας χαιρετώ από το Άγιον Όρος και παρακαλώ το γράµµα µου να δηµοσιευθεί στο SVNEA.  

  

Ο Θεός να σας ευλογεί.  

Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης  

 

*** Αναδηµοσίευση από το DXDXDX νέα  νέα  νέα τευχ. 33  
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DXDX  νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο  
 

Λόγω καλοκαιρινών 
διακοπών αυτό το τεύ-
χος άργησε αρκετά. 
Μαζί µε την γενικότερη 
αργοπορία δεν µπόρεσε 
να είναι έτοιµο και το 
άρθρο για τον Phase 3D 
που σας είχαµε υποσχε-
θεί. Θα είναι έτοιµο για 
δηµοσίευση στο επόµε-
νο τεύχος.  

Είναι κατανοητό από 
όλους ότι οι διακοπές 
είναι κάτι που πολλές 
φορές δεν µπορεί να 
πάρει αναβολή µια και η 
ενέργεια που δίνουν για 
νέα ξεκινήµατα είναι 
αρκετά µεγάλη.  

Άντε και του χρόνου 
λοιπόν και συγνώµη για 
το στήσιµο….. 

AMSAT P3DAMSAT P3D  

QRV QRV ξανά...ξανά...  

DXDXDX   νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο   DXDX  νέα από όλο τον κόσµονέα από όλο τον κόσµο  
CHRISTMAS ISL. 

Περιµένουµε µεταξύ άλλων το VK9XAB από το Christmas Island. Εκεί θα πάει ο 
Andy Chadwick, G3AB από τις 30 Αυγούστου ως 6 Σεπτεµβρίου.Θα βγει κυρίως CW.  
QSL via G3AB 

LAUTOKA (OC-016) 

Από  τη  Lautoka,  Viti   Levu  (OC  016)  και  τα  Fiji  Isl.  θα  εκπέµψει  από  τις 24  
Αυγούστου  ως  τις 2 Σεπτεµβρίου ο ZL2III. Το διακριτικό του θα είναι 3D2II.  

KURE ISL. 

Μια πολλη καλη dxepitithion  στο Kure Island  ετοιµάζεται.  Το Kure  είναι  κοντά  
στη  Χαβάη  (κάπου 2,415 kilometers µακριά   και  το  σπουδαιότερο  χαρακτηριστι-
κό  του  είναι  ότι  βρίσκεται  στη  θέση  νούµερο 12  σε σπανιότητα. Στην Ευρώπη 
µάλιστα το Kure (KH7) είναι στη θέση 2. Ο KH7U, Kimo Chun, και ο NH6UY, Pat 
Guerin, θα είναι οι αρχηγοί. Προσανατολίζονται για κάπου στο τέλος Οκτωβρίου 
φέτος Θα είναι από 12 έως 15 χειριστές,  θα  έχουν  4-6  σταθµούς  στον  αέρα.  
Τίποτα  άλλο  δεν  ανακοινώθηκε  και  όλοι φυσικά αναµένουµε µε αγωνία. 

MARKET REEF (EU-053) 

Μια από τις πιο δύσκολες ραδιοχώρες της Ευρώπης το Market Reef (EU-053) θα βγει 
στον αέρα από 19 έως 26 Σεπτεµβρίου. Μια οµάδα Νορβηγών θα είναι εκεί και θα 
βγουν σε όλες τις µπάντες και τα modes. Το  

διακριτικό θα είναι OJ0LA. Μέλη της αποστολής οι LA5UKA, LA6MP, LA8AJA, 
LA8SDA και LA9VDA, καθώς και ο OH0RJ/OJ0RJ. Θα ακουστούν στις παρακάτω συ-
χνότητες  CW  1827.5, 3503, 7003, 10103, 14015, 18085, 21025, 24905, 28015, 
50095 στο CW και  

SSB 1845, 3792, 7052, 14175, 18135, 21275, 24935, 28475, 50145  

RTTY 3582, 7032, 14082, 21082, 28082. Η ιστοσελίδα τους είναι η http://
www.qsl.net/la8aja/oj0la/ και QSL via LA9VDA.   

PRATAS ISL. 

Ο BV4FH, Paul θα βρεισκεται εκει εαν δεν υπαρξει προβληµα µε την αδεια. Θα ειναι 
µε δυο σταθµους στις χαµηλες µπαντες και στις WARC.Στο εποµενο τευχος περισο-
τερα. 

BERMUDA (NA-005) 

Ο φιλος ο Bert PA3GIO ξαναχτυπα αυτη την φορα σαν PA3GIO/VP9 και θα τον α-
κουσεται απο της 18-28 Σεπτεµριου.Θα ειναι στα 10,12,15,,17,,20,40,και 80m Πα-
ντα σε SSB και απο το σπιτι του VP9GE ED.Καρτες µε bereau η στο e-mail 
qsl@pa3gio.nl και στη σελίδα του http://www.pa3gio.nl/vp9  

MADAGASCAR 

O G3SWH, Phil,  Σχεδιάζει λοιπόν να πάει στη Μαγαδασκάρη το Σεπτέµβριο. Πρώτα 
θα τον βρείτε  στο κυρίως νησί (AF-013) σαν 5R8HA από τις 13 ως τις 22 Σε-
πτεµβρίου. Μετά θα πάει στο Sainte Marie (AF-090) και θα βγει σαν 5R8HA/p από 
22 έως 27 Σεπτέµβρη, πάντα από 10-40 µέτρα και µόνο CW. QSL via G3SWH. 

GUINEA 

 Ο Johnny, KA5BQM  πήγε στη  Γουινέα, όπου  δουλεύει στην Αµερικάνικη πρεσβεί-
α. Το διακριτικό θα είναι 3XY8B κατά τη διάρκεια της παραµονής του .QSL via 
KA5BQM.  

 

 

ΠΟΛΛΑ 73 ΣΚΟΤΗΣ ∆ΡΟΣΟΣ E-mal: sv5cjn@yahoo.com 

Ο αναµεταδότης της 
Ρόδου (((RRR---2)2)2)που είχε 
σιγίσει για λίγο είναι 
και πάλι ενεργός.  

Μια βλάβη στην έξοδο 
του ποµπού έβγαλε 
για λίγες µέρες τον 
αναµεταδότη εκτός 

µέχρι να 
επισκευαστεί. Ενεργό 
επίσης είναι και πάλι 
το σύστηµα του 
ECHOlinkECHOlinkECHOlink  που 

καταλήγει στο πιο 
πάνω αναµεταδότη. 
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Φεύγοντας από την Ντία έχοντας τρέξει το ΙΟΤΑ contest µετά από     πολλές αναποδιές και ενώ εί-
µαστε ακόµα εν πλω προς την Κρήτη µε 8 µποφόρ αέρα αποφασίστηκε προς γνώση και συµ-
µόρφωση ορισµένων να τρέξουµε το επόµενο contest που θα 
µπορούσαµε. Αυτό ήταν το IARU Region 1 SSB Field Day 
contest. 

Έτσι λοιπόν µετά από κάποιες συζητήσεις επιλέξαµε 
το αστεροσκοπείο του Σκίνακα στον Ψηλορείτη στα 
1750 µ υψόµετρο.  

Πρώτα εξασφαλίσαµε την άδεια του καθηγητή 
που είναι υπεύθυνος για το αστεροσκοπείο και 
µετά την άδεια για το J49C. 

Αφού λοιπόν είµαστε εντάξει µε τις άδειες την Τε-
τάρτη πριν το contest κατεδαφίζοντας µια ψαρο-
ταβέρνα µε τους υποψήφιους J49C operators µοι-
ράσαµε τις εργασίες που έπρεπε ο καθένας να κάνει. 

Όλα ήταν έτοιµα την Παρασκευή το απόγευµα κοµπιού-
τερ, ηλεκτρονικά log, ποµποδέκτες, κεραίες, φαγώσιµα 
κ.τ.λ.  

Χαλαρά λοιπόν πίνοντας το καφεδάκι µου θαυµάζοντας ένα υπέροχο ηλιοβασίλεµα και την απερα-
ντοσύνη του γαλάζιου Κρητικού πελάγους σήκωσα το τηλέφωνο, ήταν ο SV9BMJ . 

Μου ανακοίνωσε ότι δεν βρίσκει τον καθηγητή για να πάρει τα κλειδιά του αστεροσκοπείου. 

Ψύλλοι στα αυτιά µου µπήκανε που λέει και το τραγούδι. 

Τελικά για να µην τα πολυλογώ ο καθηγητής δεν βρέθηκε ούτε το Σάββατο το πρωί. 

Το contest πήγαινε να ακυρωθεί αλλά χάρη στο πείσµα του Φώντα SV9BMC και του Γιώργου 
SV9DJO οι οποίοι ξεκίνησαν για τον Ψηλορείτη χωρίς κλειδιά µήπως και βρουν κανένα εκεί πάνω να 
τους ανοίξει το contest έγινε κανονικά. 

Βλέποντας λοιπόν τα παιδία να ετοιµάζονται χωρίς να το πολυσκεφτώ ξεκίνησα και εγώ για να τους 
συναντήσω. 

Κατά τις 19:00 ήµουν εκεί, βάλαµε ακόµα µια G5RVκαι αρχίσαµε το contest καθυστερηµένα βέβαια 
αλλά το αρχίσαµε, σε πείσµα ορισµένων που άρχισαν να λένε ότι το TEAM θέλει ξεµάτιασµα. 

Όλα πήγαν καλά όλα δούλεψαν άψογα και φυσικά το ευχαριστηθήκαµε αφάνταστα. 

Κάναµε 102 επαφές και πήραµε 383 βαθµούς. Μπορεί η βαθµολογία να είναι µικρή και να µην έχει 
µεγάλη άξια. Άξια έχει όµως ότι τελικά πήραµε µέρος, περάσαµε καλά, ευχαριστηθήκαµε την καλή 
παρέα τα QSO και µια υπέροχη βραδιά χαζεύοντας τα πολύχρωµα φώτα του Ηρακλείου την Σελήνη 
και τα αστέρια µε το τηλεσκόπιο του Φώντα έχοντας φύγει από τα καθηµερινά έστω και για λίγο.  

Την εποµένη µας επισκέφτηκαν πολλοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες. Αυτό µε χαροποίησε ιδιαίτερα 
γιατί γίναµε η αφορµή µιας ραδιοερασιτεχνικής µάζωξης στα 1750 µ. 

Άντε και στο άλλο µε το καλό.                                                                           Πολλά 73 Μάνος 

SV9ANJSV9ANJSV9ANJ   

IARU Region 1 SSB Field DayIARU Region 1 SSB Field Day  



 

Τις 3 µέρες που µείναµε στο 
νησί είχαµε την ευτυχία να 

συναντηθούµε µε τον SV8CYV 
(Βασίλη) τον οποίο βλέπεται και 

στην φώτο µε την XYL. 
∆υστυχώς ο περιορισµένος 
χρόνος δεν µας έδωσε την 
δυνατότητα για 
περισσότερες 

Ραδιοερασιτεχνικές 
συναντήσεις αλλά επιφυλάσσοµαι για το µέλλον. 
Έκπληξη µου προκάλεσε η θέα του σκάφους του 
"Κλιµακίου Εθελοντών Πυροσβεστών" στο 
λιµανάκι του Πυθαγορείου µε το διακριτικό του 

SV8CYU και της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών 
Κεντρικού Αιγαίου.      Τέλειο !!! 

SV5BYRSV5BYRSV5BYR   
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TSTS--2000 update2000 update  

SX8PLHSX8PLH  

Η φρεγάτα της KENWOOD συ-
νεχίζει ακάθεκτη τις πωλήσεις 
σε όλο το κόσµο και ταυτόχρο-
να εξελίσσεται. Το καλοκαίρι 
που µας πέρασε η εταιρία ανα-
κοίνωσε την έκδοση update για 
τα µικροπροβλήµατα που απα-
σχολούσαν τους χρήστες και 
τελικά τα έφτιαξε. Στην παρα-

κάτω διεύθυνση µπορείτε να 
βρείτε το λογισµικό και τις οδη-
γίες για την επιτυχή εγκατά-
στασή του στο µηχάνηµα σας.  

Καλή επιτυχία. 

http://www.kenwood.com/i/
products/info/amateur/ts2k_
download.html  

Θάθελα να σε ενηµερώσω οτι ή οµάδα των συναδέλφων που το 
περασµένο Σεπτέµβριο ενεργοποιησαν για πρωτη φορα τον Φα-
ρο του Σιγρίου (Λέσβο) (http://www.qsl.net/sz8lh), ξαναχτυ-
πούν και τον φετεινό Σεπτέµβριο, έτσι λοιπόν από 15 - 19 Σε-
πτεµβρίου θα ενεργοποιήσουν τώρα τον Φάρο Πασσάς των Οι-
νουσών, µε Special Call SX8PLH. ( WLH - 0130, ARLHS GRE - 
104 ) Operation : 80m - 6m (ίσως και 2m) All Mode. 

Τeam : SV8CRI, SV8DTD, 
SV8DCY, SV8FCA, SV2BZQ προς 
το παρών. 

Για περισότερες πληροφορίες 
στο http://www.qsl.net/sx8plh . 

Αν σου ειναι εύκολο και προλα-
βαίνεις βάλτο σαν ανακοίνωση 
στο 5-9 report του Σεπτεµβρί-
ου. 

Μετά το πέρας της αποστολής, 
θα σου στείλω υλικό, για τα 
συµβάντα της Αποστολής.. 

Πολλα 73  

Περικλής SV8DTD 

ΣΑΜΟΣ   ΣΑΜΟΣ   20032003  
Πριν 2 εβδοµάδες είχα την τύχη να επι-
σκεφθώ µε την οικογενειά µου την 
όµορφη Σάµο. Το να προσπαθήσει να 
περιγράψει κανείς µε λέξεις την οµορφιά 
του νησιού µάλλον είναι αδικία. Ένας 
πράσινος όγκος βουτηγµένος στο Αιγαίο 
µε φιλόξενους και ανοικτόκαρδους αν-
θρώπους. 

Ο καλός φίλος και συνάδελφος Αλέξαν-
δρος (SV8CYR) ανέλαβε µε επιβάρυνση 
του πολύτιµου προσωπικού του χρόνου 
τις διευκολύνσεις της διαµονής µας στο 
νησί ενώ µερίµνησε και για ύπαρξη VHF-
UHF mobile κεραίας στο ενοικιαζόµενο 
αυτοκίνητο που θα χρησιµοποιούσαµε. 

Νάσαι καλά φίλε !!! 



Η στήλη αυτή σαν σκοπό έχει να 
ενηµερώνει τους συναδέλφους για το τι 
καλό και έξυπνο κυκλοφορεί στο Ιντερνετ 
σαν χρήσιµη Ραδιοερασιτεχνική 
πληροφορία και όχι µόνο. Κάθε µήνα 
διάφοροι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα 
αλλά και από το εξωτερικό στέλνουν απλά 
τα URL  που πρόσφατα έχουν προσθέσει 
στα «Αγαπηµένα» τους. Αν λοιπόν έχετε 
την ευχαρίστηση να µοιραστείτε τα 
καλούδια που ψαρέψατε στο ∆ιαδίκτυο µε 
όλους εµάς απλά στείλτε τα στο 5-9 
Report για δηµοσίευση τον επόµενο µήνα. 

 

 

 

 

 

Αυτόν τον µήνα έστειλαν οι: SV5BYR, SV5CJN 

 

 

 

   

http://www.qsl.net/j45m  Ενηµερωµένο µε τα τελευταία activities 

 

http://www.unwired.gr/  Ασύρµατα δίκτυα ( έγιναν µόδα) 

 

http://www.dk2fd.de/ Μικροκυµατικός εξοπλισµός 
 

http://members.aol.com/wa8lmf/ham/  Mobile ιδέες 

 

http://www.omen.com/f/avradio.html  Αερο mobile 

 

http://www.dxzone.com/   Ραδιοερασιτεχνικό portal 

 

http://members.aol.com/dl4yhf/  Για όσους αγαπουν το κολλητήρι 
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Ας πρόσεχα... ο άσχετος.... 

 
 Το ότι είµαι άσχετος µε πάρα πολλά πράγµατα στο 
χόµπι µας το ξέρω καλά…  Πίστευα όµως µέχρι σήµερα ότι 
µε τους υπολογιστές είµαι στο άλλο άκρο… Ότι είµαι σχετι-
κός…  

 

Πίστευα πάντα, επειδή ακριβώς νόµιζα ότι ξέρω καλά, ότι όλα τα προβλήµατα συµβαίνουν 
στους άλλους, και ότι, ακόµα και αν συµβούν και σε εµένα, πάντα θα βρίσκω έναν τρόπο να τα λύ-
σω… 

 

Έτσι ποτέ δεν ασχολήθηκα να κάνω αντίγραφα της εργασίας µου στον υπολογιστή, πέρα από 
κάποια πράγµατα που γράφτηκαν για να φορµαριστεί ο δίσκος ή να γίνει κάποια αναβάθµιση. Ποτέ 
δεν είχα συστηµατικό τρόπο να φτιάχνω αντίγραφα ασφαλείας. 

 

Έτσι όταν µια ωραία πρωία ο υπολογιστής αρνήθηκε να ξεκινήσει, σκέφτηκα ότι κάτι απλό 
είχε συµβεί. Ιός λίγο δύσκολο να µε είχε χτυπήσει, αφού ανανεώνω τα virus definitions στην ώρα 
τους και αποφεύγω ύποπτα e-mail και ιστοσελίδες.  

Εκκίνηση από DOS, και απόπειρα ανάγνωσης του δίσκου. Το εφιαλτικό µήνυµα που ακολού-
θησε το Dir ήταν αποκαλυπτικό…  

READ ERROR DRIVE C: ABORT READ ERROR DRIVE C: ABORT –– RETRY  RETRY –– FAIL FAIL  

 

Το κακό είχε συµβεί. Ο δίσκος είχε χτυπήσει, και ο άτιµος είχε χτυ-
πήσει στο FAT (File Allocation Table). Για τους άσχετους σαν εµένα 
το FAT είναι υπεύθυνο να κρατά τα ονόµατα των αρχείων και την 
θέση τους στο δίσκο. Έτσι, παρότι είναι πιθανό να υπάρχει το πρό-
βληµα µόνο εκεί, δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει κανένα απολύ-
τως αρχείο… Αποτέλεσµα: 35GB δουλειάς, αρχείων συναισθηµατι-
κής αξίας και µικρών πλην πολύ χρήσιµων προγραµµάτων στον 
κάλαθο των αχρήστων… 

Υπάρχουν δύο ειδών χρήστες υπολογιστών. Αυτοί που κάνουν backup και αυτοι που θα 
εύχονταν να είχαν κάνει backup. 

  

Και µε τις τιµές των CD-R τόσο χαµηλά, ή ακόµα και των σκληρών δίσκων εκεί που έχουν φτάσει, 
δεν υπάρχει καµία δικαιολογία… 

 

ΚΑΝΤΕ BACKUP ΣΥΧΝΑ! Μπορεί να µη σας συµβεί ποτέ, και σας στο 
εύχοµαι, αλλά εκείνη τη στιγµή θα ανακαλύψετε ότι σας λείπουν 
πολλά µικρά πραγµατάκια, που είτε δε θα ξαναβρείτε ποτέ, είτε θα 
τα ψάχνετε για πολύ καιρό… 

Πολλά 73  

Γιώργος 
SV3GLW 

sv3glw@qsl.net 
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SV3CYM/P  
Παναχαικόν όρος 
Locator:KM08WEh 1800m ASL 

Αριθµός επαφών:50 (στα 2m) 
Μεταξύ αυτών οι πιο µακρινές είναι:  
J49C  KM25  
SV7APQ/P KN21  
LZ1KWT/P KN32  
YU6A  JN92  
 
Εξοπλισµός:  
RTX= Home made transverter 40W 
(G4DDK)  
ANT= >>>>10 ell (DL6WU)  
IF = KENWOOD TS850S  
Η κεραία τοποθετήθηκε µε πόλωση 45 µοιρών. 

Polla 73!!  

Γιάννης SV3CYMSV3CYMSV3CYM 

SV3CYM SV3CYM SV3CYM στο στο στο Field Day 2003Field Day 2003Field Day 2003   

Το πρόχειρο αλλά αποδοτικό shack... Πανοραµική θέα της Πάτρας….. 

Η µοναξιά της κορυφής…... 



Οι εντολές της κονσόλας 

   Στις παρακάτω γραµµές θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις βασικές εντολές της κονσόλας του 
Linux. Οι εντολές αυτές δέχονται δεκάδες παραµέτρους και ρυθµίσεις καθιστώντας την κονσόλα του 
Linux ένα ισχυρότατο εργαλείο για κάθε περίσταση.    Οι εντολές αναφέρονται µε αλφαβητική 
σειρά.    Αν θέλετε περισσότερες λοιπόν πληροφορίες, για την κάθε εντολή θα πρέπει να 
ανατρέξετε στα "εξαντλητικά" εγχειρίδια χρήσης που τις συνοδεύουν.    Για να προβάλετε λοιπόν 
πληροφορίες για µια εντολή δώστε την εντολή man όνοµα_εντολής ή info όνοµα_εντολής. 
   Ακόµα και η εντολές man και info έχουν εγχειρίδια χρήσης!  

 

 

adduser 
    Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται από τον root για τη δηµιουργία ενός νέου λογαριασµού χρήστη.  

alias 
    Χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει συντοµογραφίες ή εναλλακτικά ονόµατα για άλλες εντολές.  

aprops <paraments> 
    Ψάχνει στις man σελίδες των εντολών για τα ορίσµατα που της δόθηκαν.  

at 
    Hat από την άλλη εκτελεί εργασίες µια καθορισµένη στιγµή. η σύνταξή της είναι at -παράµετροι 
εργασία ώρα και δέχεται πολλές παραµέτρους  

atq 
    Η atq εµφανίζει µια λίστα µε τις εργασίες που έχετε ορίσει µε την at. Η λίστα χωρίζεται σε 4 
στήλες. Στην πρώτη δείχνει τον αριθµό τη εργασίας. Η 2η & 3η την ηµ/νία και την ώρα εκτέλεσης 
αντίστοιχα και η τέταρτη την σειρά εκτέλεσής τους.  

banner <string> 
    Τυπώνει ένα µεγάλο banner υψηλής ποιότητας.  

batch 
    Μια άλλη χρήσιµη εντολή είναι η batch η οποία εκτελεί προκαθορισµένες εργασίες όταν ο 
φόρτος εργασίας του συστήµατος είναι µικρός.  

bg 
    Υποχρεώνει µια διεργασία που βρίσκεται σε παύση να εκτελεστεί στο παρασκήνιο.  

cat <file_name> 
    Εµφανίζει τα περιεχόµενα ενός αρχείου στην οθόνη.  

cd 
    Είναι η εντολή που χρησιµοποιείται για να µεταφέρεται κάποιος ανάµεσα στους φακέλους. Και 
έχει τις εξής τρεις βασικές µορφές: cd .. Μεταφέρεστε στον αµέσως προς τα επάνω κατάλογο. cd 
~ Μεταφέρεστε στην home κατάλογό σας. cd <dir_name> Σας µεταφέρει στον κατάλογο το όνοµα 
του οποίου δώσατε.  
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chgrp <group_name> <file> 
    Αλλάζει την οµάδα στην οποία ανήκει ένα αρχείο.  

chmod <άδεια> <αρχείο> 
    Αλλάζει τις άδειες πρόσβασης ενός αρχείου.  

chown 
    Αλλάζει τον ιδιοκτήτη ενός αρχείου.  

clear 
    Με την εντολή clear καθαρίζετε την οθόνη σας.  

cp <file1> <file2> 
    Αντιγράφει το αρχείο file1 στην διαδροµή file2.  

crontab 
    Το βασικό χαρακτηριστικό της crontab είναι ότι εκτελεί επαναληπτικά τις εργασίες σε τακτά χρο-
νικά διαστήµατα που έχουν οριστεί από το χρήστη.  

date 
    Όπως καταλαβαίνετε η date εµφανίζει την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα του συστήµατος και επι-
τρέπει την αλλαγή της.  

diff 
    Aν θέλετε να δείτε τις διαφορές που έχουν 2 αρχεία τότε χρησιµοποιείστε την εντολή diff 
(differences).  

env 
    Εµφανίζει τις µεταβλητές περιβάλλοντος.  

fg 
    Μεταφέρει τις εντολές από το προσκήνιο στο παρασκήνιο και το αντίθετο.  

find 
    Αναζητά αρχεία στο δίσκο.  

finger 
    Η finger κυριολεκτικά εµφανίζει τα πάντα για τους χρήστες που είναι συνδεδεµένοι.  

ftp 
    Χρησιµοποιείται για να κάνετε µεταφορές αρχείων από ένα σύστηµα σε ένα άλλο το FTP 
(FileTransfertProtocol).  

grep 
    ∆εν ψάχνει για αρχεία, αλλά για κάποιο συγκεκριµένο κείµενο µέσα σ' αυτά.  

gzip 
    Συµπιέζει και αποσυµπιέζει αρχεία.  

halt 
    Η εντολή halt σταµατάει την λειτουργία του πυρήνα.   
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head 
    Η head εµφανίζει την αρχή (τις πρώτες γραµµές) ενός αρχείου.  

hostname 
    Εµφανίζει και ορίζει το όνοµα του υπολογιστή.  

kill 
    ∆ιακόπτει µια εκτελούµενη εργασία. Χρήσιµη εντολή σε περίπτωση που κάποιο πρόγραµµα έχει κολλή-
σει.  

less 
    Η less εµφανίζει τα περιεχόµενα ενός αρχείου στην οθόνη µε τη δυνατότητα να µπορείτε να "κυλήσετε" 
τις οθόνες και προς τα πίσω. Για να µεταφερθείτε στην επόµενη οθόνη πατάτε το PageDown ενώ για την 
προηγούµενη το PageUp & σταµατάτε την εκτέλεσή της µε το Q.  

login 
    Χρησιµοποιείται κατά την είσοδό σας στο σύστηµα ή για να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης.  

logout 
    Χρησιµοποιείται για να κλείσετε την σύνδεση σε ένα σύστηµα από τον τρέχοντα χρήστη 

lpr 
    Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο στον εκτυπωτή δεν χρειάζεται να το "ανοίξετε" µε κάποια εφαρµογή, α-
πλώς δώστε την εντολή lpr και το όνοµα του αρχείου. Η εντολή επίσης δέχεται & διάφορες παραµέτρους 
που δίνουν στον εκτυπωτή να καταλάβει τι είναι το αρχείο που τυπώνει (αν δεν είναι αρχείο κειµένου).  

ls 
    Εµφανίζει τα περιεχόµενα του τρέχοντος καταλόγου και µπορεί να δεχτεί ένα µεγάλο πλήθος παραµέ-
τρων.  

mail 
    Η πιο απλή εντολή για να στείλετε ένα µήνυµα (e-mail) σε κάποιον άλλο χρήστη.  

make 
    Τα περισσότερα προγράµµατα στο Linux διανέµονται σε µορφή πηγαίου κώδικα. Έτσι λοιπόν η make 
χρησιµοποιείται για τη µεταγλώττιση και εγκατάσταση ενός προγράµµατος.  

man 
    Όπως είπαµε η man εµφανίζει τις σελίδες βοήθειας για κάποια συγκεκριµένη εντολή ή πρόγραµµα.  

mkdir 
    Με την mkdir µπορείτε να δηµιουργείτε καταλόγους.  

mkfs.ext2 
    Εντολή αντίστοιχή της format που κάνει διαµόρφωση σε νέους δίσκους ή διαµερίσµατα δίσκων, είναι η 
mkfs.ext2 Τα πιο σηµαντικά ορίσµατα είναι τα εξής: -c : Έλεγχος για Badblocks -b : Καθορισµός του µεγέ-
θους του block -I : Καθορισµός ανά ποσά bytes θα υπάρχει ένα inode -m : χώρος που κρατείται για τον 
root -v : Ενεργοποιεί το verbosemode -N : ∆οκιµαστικό mode  

mkswap 
    ∆ηµιουργεί µια περιοχή εικονικής µνήµης στο δίσκο. Είναι ουσιαστικά µια επέκταση της RAM. Έτσι όταν 
"γεµίσει" η RAM το σύστηµα θα χρησιµοποιεί τον δίσκο.  

.  
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more 
    Όπως είπαµε η εντολή cat εµφανίζει τα περιεχόµενα του αρχείου δίχως να σταµατάει 
κάθε γεµίζει η οθόνη µε χαρακτήρες. Αντίθετα η more σταµατάει κάθε µια οθόνη και περι-
µένει εσείς να πατήσετε την SpaceBar για να συνεχίσει.  

mount 
    Με την εντολή mount προσαρτούνται αποθηκευτικά µέσα (όπως: cd-rom, δισκέτα, 
partitions, κ.α.).  

mv 
    Η εντολή mv δεν αντιγράφει αρχεία, αλλά τα µεταφέρει. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
για µετονοµασία αρχείων 

netstat 
    Εµφανίζει την κατάσταση των συνδέσεων δικτύου.  

passwd 
    Με αυτή την εντολή αλλάζει κάπoιος χρήστης το password του.  

ping 
    Η κλασική εντολή για να δει κανείς τις αναπηδήσεις που κάνει µέχρι να βρει τον προορι-
σµό του στο δίκτυο.  

ps 
    Μια από τις πιο χρήσιµες εντολές είναι η ps. Με αυτήν µπορούµε να δούµε αναλυτικότε-
ρα τα προγράµµατα που εκτελούνται εκείνη τη στιγµή.  

rlogin 
    Με το RLOGIN µπορείτε να χειριστείτε πλήρως ένα αποµακρυσµένο σύστηµα.  

rmdir 
    Με την rmdir µπορείτε να διαγράψετε καταλόγους.  

route 
    Μια κλασική εντολή για να δει κάποιος την διαδροµή που ακολουθεί µέσα στους υπολο-
γιστές του δικτύου.  

rsh 
    Σε αντίθεση µε το rlogin το rsh επιτρέπει την µεταβίβαση µιας εντολής σ' ένα άλλο σύ-
στηµα και όχι τον πλήρη έλεγχό του.  

set 
    Αλλάζει προσωρινά µια µεταβλητή περιβάλλοντος.  

shutdown 
    Σβήνει τον υπολογιστή.  

.  
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sort 
    Η sort επιστρέφει τα περιεχόµενο ενός αρχείου ταξινοµηµένα. Η παράµετρος -r αντιστρέφει τη 
σειρά, εκτός αν θέλουµε να ταξινοµηθούν ,ως προς αριθµητικά περιεχόµενα, οπότε επιλέγουµε το -
n.  

su 
    Σας επιτρέπει να συνδεθείτε προσωρινά ως superuser 

tail 
    Αντίθετη από την head είναι η tail που εµφανίζει το τέλος του αρχείου.  

talk 
    Χρησιµοποιείται για να κάνετε chat µε κάποιον άλλο χρήστη.  

tar 
    Με την εντολή tar µπορείτε να πακετάρετε πολλά αρχεία σε ένα, αλλά και να τα συµπιέσετε.  

telnet 
    Αν κάποιος θέλετε να επεξεργαστείτε τα αρχεία ενός αποµακρυσµένου συστήµατος δεν 
χρειάζεται να τα µεταφέρετε µε το FTP στο δίσκο σας και µετά να τα ξαναστείλετε. Μπορεί πολύ 
εύκολα να χρησιµοποιήσετε το TelNet και να έχετε άµεση πρόσβαση σ' αυτά εκεί που βρίσκονται. 
Το TelNet µπορεί επίσης να µεταφέρει και αρχεία.  

unmount 
    Αποπροσαρτά συστήµατα αρχείων, δίσκους, διαµερίσµατα κ.λ.π.  

unzip 
    Αποσυµπιέζει συµπιεσµένα αρχεία.  

useradd 
    Η εντολή UserAdd χρησιµεύει στη δηµιουργία νέων λογαριασµών χρηστών.  

userdel 
    Με το UserDel µπορείτε να διαγράφετε λογαριασµούς χρηστών.  

usermod 
    Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις ενός λογαριασµού χρησιµοποιήστε το usermod.  

users 
    Mε την εντολή users µπορείτε να δείτε τα ονόµατα των χρηστών που χρησιµοποιούν εκείνη τη 
στιγµή το σύστηµα.  

wc 
    Με την wc µπορούµε να δείτε πόσες γραµµές, λέξεις και χαρακτήρες έχει ένα κείµενο.  

who 
    Εµφανίζει τα ονόµατα των χρηστών, την ηµεροµηνία που συνδέθηκαν καθώς και το σύστηµα 
από το οποίο συνδέθηκαν.  

zip 
    Συµπιέζει αρχεία.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  LINUXLINUXLINUX   
Γράφει ο Γιάννης  Πανάγου Υποψήφιος ΡαδιοερασιτέχνηςΓράφει ο Γιάννης  Πανάγου Υποψήφιος ΡαδιοερασιτέχνηςΓράφει ο Γιάννης  Πανάγου Υποψήφιος Ραδιοερασιτέχνης   



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 ύλης του περιοδικού µε 
την συµβολή όλων µας. Όπως θα έχετε παρατηρήσει υπάρχει χώρος για οτιδήποτε είτε εί-
ναι µεγάλο ή πολύ µικρό και η πρόκληση να λειτουργούµε σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε 

ότι αφορά το χόµπι µας είναι µεγάλη.  

Αρκεί να υιοθετήσουµε την ιδέα και να την προχωρήσουµε ακόµη πιο µπροστά….. 

Το 5-9 report και  στο Internet 

http://www.5http://www.5http://www.5---9report.gr9report.gr9report.gr   
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Από τον συνάδελφο SV9BGE (Νίκο) διατίθεται: 

 

YAESU FT4700RH ΜΕ CTCSS ΚΑΙ ΣΤΑ VHF ΚΑΙ ΣΤΑ UHF ENC-DEC ΚΑΙ ∆ΩΡΟ Η ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΟΨΗ. 450 ΕΥΡΩ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 6944859655 EMAIL: SV9BGE@MAIL.GR  
 

Πωλούνται σαν ολόκληρο σετ 1000 Eυρω τα εξής: 

  

1/ Πύργος αλουµινίου 10 µέτρα µε µεντεσε. 

2/ Κεραία  GEM Spider Quad,2 ele,5 bands. 

 3/ Rotor YAESU G400 

4/ Remote Coaxial Switch Ameritron 

5/ Quick charger YAESU NC-29 

  

τηλ.22420-25451          Τινο/SV5AZR 

 

Από τον συνάδελφο SV5AZP πωλείται: 

 

Kenwood TS-450S σε καλή κατάσταση 

Kenwood TM-D700 VHF-UHF σε καλή κατάσταση 

 

Πληροφορίες: 2241038260 

 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΑ Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΑ Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ   

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-mail 
ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε 
το ""55--9 report" 9 report" και δώστε τους. 


