
23cm 23cm 23cm       FM  Repeater FM  Repeater FM  Repeater       RS11RS11RS11  

Πρωτοπορία  για  την  Ελλάδα  
σίγουρα  το  δοκιµαστικό  
εγχείρηµα  της   Ένωσης  
Ραδιοερασιτεχνών  Κρήτης  ο  
επαναλήπτης  στους  1.2  GHZ. 

Με  την  συχνότητα  αυτή  
ασχολούνται  αρκετό  καιρό 
ορισµένοι συνάδελφοι  σε  όλες  
τις  διαµορφώσεις  και  κάποια  
στιγµή  ο  πρωτεργάτης της  
κινητοποίησης  στη  ζώνη  αυτή  που  ακούει  στο  διακριτικό  SV9ANJ 
έριξε  την  ιδέα  η  οποία  δεν  άργησε  να  υλοποιηθεί. 

Και  η  υλοποίηση  έγινε  σχεδόν  άµεσα  γιατί  δεν  ήταν  λίγοι  αυτοί 
που  ακολούθησαν  και  προχώρησαν  σε  αγορά  µηχανηµάτων,  ως  επί  
το πλείστον  φορητών,  και  συνέβαλαν  και  στα  έξοδα  για  την  αγορά  
των Π/∆εκτών ,  του  duplexer  και  του  αυτοµατισµού  ζεύξης  για  τον  
αναµεταδότη. 

Μία  µοντέρνα  κατασκευή  που  
επιµελήθηκε  ο  SV9BMC  µε  πολλούς 
αυτοµατισµούς  και  πλήρη  τηλεχειρισµό  
του  συστήµατος. 

Οι  Π/∆έκτες  είναι  KENWOOD  TM 541 
A  και  το  duplexer  όπως και  η κεραία  
Procom.                      
Μεγάλο  το  ενδιαφέρον  των  
συναδέλφων από  την  Αττική  που 
βοηθούµενοι  και από  την  διάδοση  τους  
έχουµε  συχνούς επισκέπτες,  ιδιαιτέρως  
τον  SV1GGA  τον Γιάννη  και  τον  
SVIBKT  τον  Σπύρο.                         Και  
βεβαίως  οι  πρώτες  QSL  έφθασαν αυτή  την  εβδοµάδα  στην  Κρήτη.     
∆οκιµάστε  και  ‘σεις. 

Συχνότητα  εκποµπής  1298.275    

Συχνότητα  λήψης  1270.275 (δηλ. – 28ΜΗΖ)   Υπότονος  88.5 

Με  το  καλό  και  στους   2.4   

Πολλά  Πολλά  Πολλά  73 73 73    

από το ΤΕΑΜ των από το ΤΕΑΜ των από το ΤΕΑΜ των 1.2 GHz 1.2 GHz 1.2 GHz τηςτηςτης      ΚρήτηςΚρήτηςΚρήτης   

Το   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   ΚυβερνοπεριοδικόΤο   πρώτο   Ελληνικό   Ραδιοερασιτεχνικό   Κυβερνοπεριοδικό   

Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου   

888---111111---200420042004   

ΤΤΤεύχος εύχος εύχος 363636ο ο ο    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Εδώ SV2 Land... 

Αποτελέσµατα….. 

Καλιοππή νενέ... 

J 4 2 O T A …. 

Γυναίκες…. 

S X 5 R  & CQ WW ... 

Βυθόµετρο... 

∆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 µη-
νιαία και µπορείτε να το 
βρείτε στην ιστοσελίδα 

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

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

sv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.netsv5byr@qsl.net   
τουλάχιστον µια µέρα 
πριν το τέλος του µήνα 
για να δηµοσιευθεί 
στην επόµενη έκδοση. 



Αγαπητοί  φίλοι  και  φίλες  σας  χαιρετώ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ  ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ  ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ   

 

Είναι  πρώτη  φορά  που  αναφέροµαι  σε  δύο  συνεχόµενα  τεύχη  για  το  ίδιο θέµα  αλλά  νοµίζω  ότι  επι-
βάλλεται.  ∆εν  είχατε  προλάβει  να  διαβάσετε  τις  παρατηρήσεις µου  για  τον  πίνακα  Επαναληπτών  και  
Αναµεταδοτών  και  νέος  πίνακας  έκανε  την εµφάνιση  του  µε  αποστολέα  και  πάλι  το  Υ.Μ.Ε.  και  την  
σηµείωση  επάνω  δεξιά στην  πρώτη  σελίδα  «ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Είπα  «δόξα  σοι  ο  Θεός»  είδαν  τα  
λάθη  και  τα  διόρθωσαν.      Με  έκπληξη  µου όµως  είδα  ότι  όχι  µόνο  δεν  είχαν  διορθωθεί  τα  λάθη  
αλλά  είχε  γίνει  πιστή  αντιγραφή  αυτών.  Η  αναφορά  ορθή  επανάληψη  ήταν  για  την  προσθήκη  στον  
πίνακα  23ών  νέων αναµεταδοτών  µε  ελλιπή  στοιχεία  και  όλοι  ανεξαιρέτως   χωρίς  ηµεροµηνία  αιτήσεως 
στη  σχετική  στήλη……… Η  ουσία  του  προβλήµατος  όµως  δεν  είναι  αυτή. Μέτρησα  τις  αιτήσεις  που ανα-
φέρονται  στον  πίνακα  και  αν  δεν  απατώµαι  είναι   193  (εκατόν  ενενήντα  τρεις ). Αν  υπολογίζω  σωστά  
σε  κάθε  δεκαπέντε  περίπου  Ραδιοερασιτέχνες  αντιστοιχεί   ένας  αναµεταδότης.    Αν   είναι   δυνατόν ! ! ! 
Σίγουρα  αυτό  συµβαίνει  γιατί  αυτή  η  µαγική  λέξη  «συνεργασία»  που  συνεχώς αναφέρω  δεν  υπάρχει  
ούτε  στα  όνειρα  κάποιων.   

Έχω  να  κάνω  µια  ερώτηση  προς  κάθε  αρµόδιο,  όλων  των  Ενώσεων  και  Συλλόγων  και  ειλικρινά  θα  
ήθελα  να  γνωρίζω  την  απάντηση  τους.   Έστω  ότι  η  Ε.Ε.Τ.Τ.  παίρνει  τον  πίνακα  αυτόν  αύριο  και   
λέει: «εγκρίνεται  η  εγκατάσταση  και  λειτουργία  όλων  των  αιτήσεων».       Τι  θα  γίνει; Θα  εγκαταστα-
θούν  όλοι  οι  αναµεταδότες?  ∆ύσκολο  γιατί  ορισµένες  αιτήσεις  έγιναν για  να  γίνουν  γιατί  έτσι  έπρεπε.  
Το  έργο  το  έχουµε  ξαναδεί. Αν  πάλι  εγκατασταθούν  όλοι.  Ποιος  θα  µιλάει  που  χωρίς  να  παρεµβάλλε-
ται.  Τώρα  έχουµε  δύο  5άρια  ένα  στο  Βορρά  και  ένα  στο  Νότο  και  καταφέραµε  και τα  µπερδέψαµε  
µεταξύ  τους.   

Αν  πάλι  στην  ίδια  κορυφή  εγκριθεί  η  αίτηση  της  Ένωσης  Ραδιοερασιτεχνών  Κρήτης και  απορριφθεί  
της  Ένωσης  Ραδιοερασιτεχνών  ∆ωδεκανήσου  τι  θα  γίνει? Να  κάνω  µία  πρόβλεψη?  Όταν  αυτός  ο  πί-
νακας   φθάσει   στην   Ε.Ε.Τ.Τ.  µε  τις   ελλείψεις  και  τις  ανακρίβειες  του,  θα  µπει  σε  κάποιο  χρονο-
ντούλαπο  και  θα λειτουργούµε  ο  κάθ’  ένας  κι’  απάνω  του  όπως  τους  Ραδιοφωνικούς  σταθµούς. 

 

    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

Στις  εξετάσεις  για  την  απόκτηση  πτυχίου  
Ραδιοερασιτέχνη  στην  Κρήτη  στις  21   
Οκτωβρίου  συµµετοχή  δήλωσαν  18  υπο-
ψήφιοι  και  πέτυχαν  οι  παρακάτω: 

Πρώτη  Κατηγορία  ( SV ) 

1.  ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ    ΓΙΩΤΑ       
2.  ΗΛΙΑΚΑΚΗΣ     ΠΑΝΤΕΛΗΣ        
3.  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ    ΚΩΝ/ΝΟΣ                     
4.  ΣΥΝΟΛΑΚΗ      ΜΑΡΙΑ 

∆εύτερη  Κατηγορία  ( SW ) 

1.  ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       
2.  ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      
3.  ΜΕΣΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
4.  0ΡΦΑΝΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ         
5.  ΡΟΪ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      
6.  ΤΡΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

Τους  ευχόµαστε  σιδεροκέφαλοι,   καλά   
και  πολλά   QSO.Επίσης  το  ίδιο  ευχόµαστε  
και  σε  όλους  τους  νέους  Ραδιοερασιτέ-
χνες  ανά  την  Ελλάδα Στο  σηµείο  αυτό   θέλω  να  ευχαριστήσω  εκ  µέρους  της  Ενώσεως  τους  SV9BMC 
το  Φώντα   και  τον   SV9AXA   τον  Αριστείδη   για  την  πολύτιµη   βοήθεια  στα  µαθήµατα των  υποψηφί-
ων. 
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J  4  9  ZJ  4  9  Z  

Ένα  local  διακριτικό  τα  τελευταία  χρόνια,  τουλάχιστον  για  
του  Ραδιοερασιτέχνες του         Ηρακλείου. Τέταρτη  συνεχόµε-
νη  χρονιά  που  συµµετέχουν  στο  CQ  W W  Dx  Contest  από   
την   περιοχή  Κοκκίνη  Χάνι  (10  χιλ.  ανατολικά  της  πόλης  
του  Ηρακλείου)  οι  φίλοι  µας  πλέον  Ιταλοί   I2WIJ   Roberto,   
IK8HCG  Luigi   και  IK8UND   Salvatore.                              
Dxer  µε  προδιαγραφές  θα  έλεγα,  όπως  πολύ  λίγοι  Έλληνες  
έχουν  την  χρονική και   οικονοµική  ευχέρεια  να  απολαµβά-
νουν  το  χόµπι. Προετοιµασία,  στησίµατα  κεραιών,  δοκιµές,  
µία  εβδοµάδα  πριν  και  όχι  να  ξεκινάµε  Σάββατο  πρωί  µετά  
τον  πρωινό  καφέ  και  στις  15:00  να  πρέπει  να  είµαστε  
στον  αέρα όπως  κάνουµε  ορισµένοι  (όνοµα  δεν   λέω).                    
Μία  µία  άρχισαν  να…… ξεφυτρώνουν  οι  κάθετες  στην  παρα-
λία.   Στο  σύνολο  τους  επτά,   δύο   3µπαντες  κατευθυνόµε-
νες  και   ένα  δίπολο  για  τα 160 µέτρα.                                   
Όπως  βλέπετε   στις  φωτογραφίες   βολεύει  ο  χώρος  στην  
παραλία   αλλά  και  ο  πύργος  ταχείας  ανακλήσεως  είναι  το  
κάτι  άλλο. Ως  προς  τα  µηχανήµατα  εκποµπής?  Τρία  HF   
της  τάξεως   756  Pro  και  πάνω και  τρεις   ενισχυτές  από  
2.5  Kw  έκαστος.   

Πολλοί  από  τους  συναδέλφους  της  περιοχής,  µη  εξαιρουµέ-
νου  και  του  γράφοντος επήγαµε  και  ξαναπήγαµε  χαζεύο-
ντας  τον  3µετρο  πάγκο  που  ήταν στηµένα  τα  παραπάνω.             
Χάρµα  οφθαλµών  και  σίγουρα  οι φωτογραφίες  δεν  µπορούν  
να  σας  δώσουν την  πραγµατική  εικόνα  που  είδαµε  και  α-
πολαύσαµε  από  κοντά. 

Αξίζουν  συγχαρητήρια  στους  φίλους  µας  όχι  µόνο  για  τις  
επιδόσεις  τους  στο  χόµπι  αλλά  και  για  το  εξαίρετο  ήθος  
που  έχουν  δείξει  αυτά  τα  χρόνια  που  τους  γνωρίζουµε. 

 

 

 

 

Να  είστε  πάντα  καλά,  και  καλά  να  
περνάτε  

            
Μέχρι  τον  επόµενο  µήνα   σας   χαι-

ρετώ  

                                         

SV9BMJ MSV9BMJ MSV9BMJ Mάνοςάνοςάνος   
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Αγαπητοί   συνάδελφοι 

 Είναι πλέον  θεσµός   ο  Αιγαιοπελαγίτικος ∆ιαγωνισµός   στα VHF που   ολοένα και περισ-
σότερο  αγκαλιάζετε  από τους ραδιοερασιτέχνες   της  Ελλάδος 

Φέτος  οι   συµµετοχές  ήταν   από κάθε σχεδόν περιοχή  της Ελλάδος. 

Αιγαίο  , Βόρεια Ελλάδα, Λάρισα,  Ιόνιο. 

 Στην  Κατηγορία  των  SSB  διακρίθηκαν µε την  σειρά οι παρακάτω   σταθµοι 

 

111οςοςος   SV2DCD/P    SV2DCD/P    SV2DCD/P    µε   µε   µε   94.703 94.703 94.703 βαθµούς σε βαθµούς σε βαθµούς σε 24 24 24 επαφέςεπαφέςεπαφές   

222οςοςος      J45M            J45M            J45M            µε µε µε 83.020 83.020 83.020 βαθµούς σε βαθµούς σε βαθµούς σε 28 28 28 επαφέςεπαφέςεπαφές   

333οςοςος   SV8CYV        SV8CYV        SV8CYV        µε µε µε 21.669 21.669 21.669 βαθµούς σε βαθµούς σε βαθµούς σε 7  7  7  επαφέςεπαφέςεπαφές   

     

Στην  κατηγορία  FM 

   

 1 1 1οςοςος   SV8DBW  SV8DBW  SV8DBW  µε  µε  µε  114.560 114.560 114.560 βαθµούς σε βαθµούς σε βαθµούς σε 120 120 120 επαφέςεπαφέςεπαφές   

222οςοςος      J42AVC  J42AVC  J42AVC  µε   µε   µε   31.030  31.030  31.030  βαθµούς σε βαθµούς σε βαθµούς σε 124  124  124  επαφέςεπαφέςεπαφές   

333οςοςος   SV1NK/SV8  SV1NK/SV8  SV1NK/SV8  µε µε µε 3.436  3.436  3.436  βαθµούς σε  βαθµούς σε  βαθµούς σε  19 19 19 επαφέςεπαφέςεπαφές   

 

 Στην  τέταρτη  θέση   είναι ο SV4CDB  µε 2.138 βαθµούς και 11 επαφές. 

 Αναλογιζόµενοι  ότι  αυτό που µετρά είναι  η συµµετοχή  πιστεύω  ότι  του  χρόνου θα εί-
ναι  µεγαλύτερη . 

Αυτό που µένει τώρα  είναι αν κάποιος 
απ’ αυτή την   εµπειρία έχει κάτι να 
µας  περιγράψει να το κάνει. Μία συµ-
µετοχή πρέπει  να συνοδεύετε και από 
τεχνικά αποτελέσµατα. 

 

 73 

 

 de  SV8CYRSV8CYRSV8CYR 

 

 Αλέξ.Ε.Καρπαθίου 

   ΣΑΜΟΣ 

Το µήνα που µας 
πέρασε, ο καλός 
συνεργάτης του 
περιοδικού µας 
Στέργος Μανώλα-
κας, ερασιτέχνης 
αστρονόµος, πα-
ντρεύτηκε την ε-
κλεκτή της καρ-
διάς του Μαριλένα 
στο Εκκλησάκι του 
Αγίου Παύλου 
στην Λίνδο. 
Έκπληξη για τους καλεσµένους ήταν η άφιξη των  
νεόνυµφων µε σκάφος. Όλοι οι συνεργάτες και φίλοι 
του περιοδικού ευχόµαστε στο ζευγάρι υγεία, ευτυχία 
και καλορίζικοι ξανά. 

Κ Α Λ Ο Ρ Ι Ζ Ι Κ Ο Ι !!!Κ Α Λ Ο Ρ Ι Ζ Ι Κ Ο Ι !!!Κ Α Λ Ο Ρ Ι Ζ Ι Κ Ο Ι !!!   
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Γράφει ο SV2AYT – Νίκος Αγαπιάδης 

  Γεια σας, από αυτό το µήνα και κάθε µήνα θα σας έχουµε νέα από 
την περιοχή 2 και όχι µόνο. Έτσι θα µπορέσουν και οι συνάδελφοι 
άλλων περιοχών να µάθουν και να παρακολουθούν τις δραστηριό-
τητες των εδώ συναδέλφων. Που ούτε λίγο ούτε πολύ δεν είναι και 
λίγες οι δραστηριότητες τους. Αλλά ας δούµε µερικά γεγονότα από 
τον Σεπτέµβριο και εδώ που έλαβαν µέρος στην περιοχή µας. Φυσι-
κά όπου είναι δυνατόν µε πλούσιο φωτορεπορταζ, γιατί µια φωτο-
γραφία αξίζει πολύ περισσότερο από χίλιες λέξεις.  

Στις 19 Σεπτεµβρίου διεξήχθη το HAM FEST 2004 της Θεσσαλονί-
κης. Αυτή την φορά µόνο για µια µέρα. Από συλλόγους έλαβαν µέ-
ρος µόνο η Ραδιολεσχη Εδέσσης και ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών 
Ελλάδος από την Αθήνα. Φυσικά αισθητή έγινε η απουσία συλλόγων 
της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης. Αλλά αυτή την φορά δεν 
ήρθαν και έµποροι από την Αθήνα όπως περίµεναν πολλοί συνάδελ-
φοι. Αισθητή ήταν βέβαια η παρουσία της Νταιζυ Χατζηπαυλου µε 
διάφορα νέα προϊόντα. Από συναδέλφους υπήρχαν αρκετοί από 
όλες τις περιοχές της Ελλάδος και όχι µόνο υπήρχαν και συνάδελ-
φοι από το εξωτερικό. Βέβαια ακούστηκαν διάφορα πως µάλλον 
ήταν η τελευταία φορά που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη το 
HAM FEST 2004, από τον SV2CWW το Κώστα. Ως το επόµενο Σε-
πτέµβρη βλέπουµε, πάντως όπως και να έχει αν δεν γίνει θα µας 
λείψει… Έκπληξη προκάλεσε η παρουσία του SV2AVK και του SV2YJ 
οι οποίοι ήταν χαµένοι για χρόνια.  
Κατά την διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης η ΕΡΒΕ 
είχε ένα περίπτερο στο οποίο είχαν στηθεί ένας σταθµός βραχέων 

προς επίδειξη και όχι για να γίνο-
νται επαφές, σταθµός APRS, και 
κάποια προγράµµατα µέσο υπολο-
γιστή σε µεγάλες οθόνες. Επίσης 
ένα περίπτερο είχε η Ελληνική Ο-
µάδα ∆ιάσωσης όπου εκεί µας εξή-
γησε τις δραστηριότητες τους ο 
SV2AHT – Ζαφείρης. Παράλληλα 
στις εκδήλωσις  της ∆ΕΘ βρήκαµε 
και τον SV2CVB – Βαγγέλη που 
είχε την υπευθυνότητα για τα πολ-

λά µουσικά δρώµενα στην ∆ΕΘ για το 2004. Ραντεβού µε την ∆ΕΘ 
του χρόνου. 

 Εντύπωση µας έκαναν τα µαθήµατα που διεξήγαγε η ΣΥΡΑΠ για 
τους νέους ραδιοερασιτέχνες τα µαθήµατα έγιναν δυο φορές την 
εβδοµάδα κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη  από τις 19:15 έως και τις 
22:15. Τα µαθήµατα παρακολουθήσαν πάνω από 76 άτοµα. Στη 
διάρκεια των  µαθηµάτων επισκέφθηκαν  τους εκπαιδευόµενους ο 
κ. Νοµάρχης Πιερίας  Γ. Παπαστεργιου και καθηγητές από το πανε-
πιστήµιο Θεσσαλονίκης οι οποίοι παρακολουθήσαν και τα µαθήµατα. 
Επίσης ο κ. νοµάρχης έκανε διάφορες προτάσεις προς την ΣΥΡΑΠ 
όπως παραχώρηση µεγαλύτερου χώρου για την λέσχη του συλλό-
γου, και εάν είναι δυνατόν να ενταχθούν τα µαθήµατα στα ΝΕΛΕ. 
Στα µαθήµατα χρησιµοποιήθηκαν σύγχρονα εποπτικά µέσα βίντεο προβολής, κάµερες, προτζεκτορες 
και αλλά. Τελικά µετά τις εξετάσεις πέρασαν 43 άτοµα για την κατηγόρια 1 [SV] και 29 [SW] τέλος 
απορρίφθηκαν 4 διότι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις ποσοστό επιτυχίας 100%.  
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Στην Θεσσαλονίκη έγιναν οι εξετάσεις και εδώ είχαµε 45 υποψή-
φιους από τους οποίους 11 δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, 24 απορ-
ρίφθηκαν, 14 πέτυχαν και από τους απορριφθέντες 6 µπορούν να 
πάρουν την  άδεια σε κατηγόρια 2 [SW] . Πληροφορίες που πήραµε 
από την διεύθυνση επικοινωνιών λένε ότι κανένας δε απερρίφθη 
από τα προφορικά  αλλά από τα γραπτά και µόνο. Τα θέµατα δεν 
είχαν κάποια µεγάλη δυσκολία όπως µας πληροφόρησαν . Εδώ ανα-
ρωτιόµαστε µήπως οι  υποψήφιοι πρέπει να διαβάζουν λίγο πιο πο-
λύ; 

  Το περασµένο µήνα έγινε στην πόλη 
µας η αναδιοργάνωση της Οµάδας Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονίκης 
TARG. Έτσι πέρα από τις διάφορες δραστηριότητες µε διαγωνισµούς , ειδικά 
διακριτικά, ενεργοποιήσεις φάρων και άλλες δραστηριότητες,  ετοιµάζετε να 
λειτουργήσει µια σχολή για υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες τις πόλης µας. Τα 
µέλη βρίσκονται δυο φορές την εβδοµάδα στην δυτική περιοχή της πόλης. 
Στην προτελευταία συνάντηση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος SV1AWL – Τάκης. 

  Τον επόµενο µήνα η Οµάδα Ραδιοερασιτεχνών  Θεσσαλονίκης θα ενεργοποιήσει το φάρο του 
Αγγελοχωριου Θεσσαλονίκης η Μεγάλου Έµβολου. Το διακριτικό κλήσης είναι το SX2LH. Ο φάρος 
φέρει το διακριτικό ARLHS  GRE – 096. Η ηµεροµηνίες ενεργοποίησης είναι 10 και 11 ∆εκεµβρίου οι 
ώρες θα είναι από την Παρασκευή το πρωί στις 06:00 UTC έως το Σάββατο  18:00 UTC. 

Συχνότητες λειτουργίας θα είναι: 

 

 PHONE     CW 

 

 80 m: center 3.790 KHz   center 3.521 KHz 

 

 40 m: 7.045  –  7.100 KHz  7.005 – 7.035 KHz 

          center 7.051  KHz  center 7.021 KHz 

 

 20 m: 14.125 – 14.275 KHz  14.010 – 14.040 KHz 

          center  14.221 KHz  center  14.021 KHz 

 

 17 m: center  18.145 KHz  center  18.090  KHz 

 

 15 m: 21.150  - 21.250 KHz  21.010 – 21.040 KHz 

          center  21.221 KHz  center  21.021  KHz 

 

 10 m: 28.300 – 28.500 KHz  28.010 – 28.040  KHz 

          center  28.451  KHz  center  28.021  KHz 

 

 Stay tune…….. ως τον άλλο µήνα, 73’ de SV2AYTSV2AYTSV2AYT. 



Ιστορική εξέλιξη 

 Η γνώση του ακριβούς βάθους της θάλασσας, αποτελεί αναµφισβήτητα ένα ουσιαστικό στοιχείο, όχι 
µόνο για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων σ’ αυτό, αλλά και για την εξυπηρέτηση ορισµένων 
εξειδικευµένων σκοπών και ναυτικών δραστηριοτήτων, που στο άρθρο αυτό θα διαπιστώσουµε µαζί. Εν αρχή 
λοιπόν υπήρχε η κοινή βολίδα, που εξακολουθεί να χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα, και που είναι πιθανότατα 
το απλούστερο, αλλά και το αρχαιότερο ναυτικό όργανο. Ένα βάρος στο άκρο ενός σχοινιού, πάνω στο οποίο 
(σχοινί) έχουν σηµειωθεί κατάλληλες µετρικές υποδιαιρέσεις, ρίχνεται στη θάλασσα (αφού βέβαια εξασφαλιστεί 
ότι η άλλη άκρη του σχοινιού είναι κάπου στερεωµένη και µε σίγουρο κόµπο …..). Η απλή και άµεση ανάγνωση 
της υποδιαίρεσης του σχοινιού, που βλέπουµε στην επιφάνεια της θάλασσας, µας δείχνει το ζητούµενο βάθος. 
Ο τρόπος αυτός όµως είναι λειτουργικός, µόνο όταν η µέτρηση γίνεται µε το πλοίο ακίνητο και χωρίς να υπάρ-
χουν ισχυρά θαλάσσια ρεύµατα. Αν η µια από τις δύο ή (ακόµα χειρότερα) και οι δύο παραπάνω συνθήκες ι-
σχύουν, τότε επειδή η βολίδα παίρνει λοξή θέση, το βάθος που απεικονίζει το σχοινί, δεν είναι το πραγµατικό. 
Το πρόβληµα αυτό λύθηκε από τον Βρετανό William Thomson (γνωστό και ως λόρδο Kelvin), µε την επινόηση 
της µηχανικής βολίδας. Ο εν λόγω εφευρέτης λοιπόν, πήρε την κοινή βολίδα και πρόσθεσε πάνω από το βάρος 
της µια διάτρητη θήκη, µέσα από την οποία κυκλοφορούσε ελεύθερα το νερό. Μέσα στη θήκη αυτή, έβαλε α-
ντεστραµµένο ένα γυάλινο σωλήνα, κλειστό στο πάνω του µέρος (κάτι σαν τη γνωστή µας ποτίστρα, που χρη-
σιµοποιούµε σε κλουβιά ωδικών πουλιών, χωρίς όµως το κάτω χείλος της ή ας πούµε, κάτι σαν ανάποδο δοκι-
µαστικό σωλήνα). Εσωτερικά άλειψε το σωλήνα αυτό, µε ένα έγχρωµο επίχρισµα από ουσία που, όταν έρθει σε 
επαφή µε το θαλασσινό νερό, έχει την ιδιότητα να αποχρωµατίζεται. Όταν η βολίδα αυτή ριχτεί στη θάλασσα, ο 
αέρας παγιδεύεται στο γυάλινο σωλήνα και συµπιέζεται στο άνω µέρος του. Όσο λοιπόν µεγαλώνει το βάθος 
που ρίχνουµε τη βολίδα (και – εξυπακούεται πλέον- ανεξάρτητα και αδιάφορα από το πόσο κάθετη είναι σε 
σχέση µε το πλοίο), τόσο συµπιέζεται ο παγιδευµένος αέρας στο σωλήνα και – αναλογικά - τόσο περισσότερο 
νερό µπαίνει µέσα του, αποχρωµατίζοντας το έγχρωµο επίχρισµα. Αφού τραβήξουµε πάνω τη βολίδα, διαπιστώ-
νουµε µέχρι ποιου σηµείου ανέβηκε το νερό και χρησιµοποιώντας ένα χάρακα µε προϋπολογισµένες υποδιαιρέ-
σεις, κάνουµε την αναγωγή στην ένδειξη του σωλήνα και διαπιστώνουµε το βάθος, ανεξάρτητα πλέον από την 
ταχύτητα του πλοίου ή / και των τυχόν ρευµάτων.  

 Οι ηχοβολιστικές συσκευές  

 Η εµφάνιση της ηχοβολιστικής συσκευής, έγινε πριν από περίπου 60 χρόνια, Αναγνωρίστηκε σαν ένα 
ναυτιλιακό βοήθηµα µεγάλης σπουδαιότητας και σήµερα δε νοείται σύγχρονο πλοίο που να µην είναι εφοδια-
σµένο µ’ αυτή. Η αρχή λειτουργίας της, στηρίζεται στην 
εκποµπή και λήψη ενός ηχητικού σήµατος. Το σήµα αυτό 
εκπέµπεται από ένα σηµείο που, κατά κανόνα, βρίσκεται 
στον πυθµένα του πλοίου και διαδίδεται µε σταθερή τα-
χύτητα 1.500 µέτρων (4.920 πόδια) ανά δευτερόλεπτο. 
∆ια µέσου του θαλασσινού νερού, η εκποµπή φτάνει στο 
βυθό, όπου το σήµα της ανακλάται. Η ανάκλαση αυτή 
(ηχώ) επιστρέφει και λαµβάνεται από το ηχοβολιστικό. 
∆εδοµένου λοιπόν ότι η συσκευή µας µετράει ουσιαστικά, 
το χρόνο που µεσολάβησε από την εκποµπή του σήµατος 
µέχρι την επιστροφή (λήψη) της ηχούς και γνωρίζοντας 
την ταχύτητα του σήµατος µέσα στο νερό, όπως ανωτέ-
ρω περιγράφηκε, µπορούµε κατ’ αντιστοιχία να γνωρί-
ζουµε και το βάθος της θάλασσας. Η διπλανή εικόνα θα 
µας βοηθήσει :  

Εάν ο χρόνος που µεσολάβησε από τη στιγµή της εκπο-
µπής ΑΒ µέχρι και τη στιγµή της λήψης ΒΓ, είναι, ας 
πούµε, ένα δευτερόλεπτο, τότε η συνολική απόσταση 
που διένυσε ο ήχος, είναι η ΑΒΓ, δηλαδή 4.920 πόδια ή 
1.500 µέτρα. Άρα το ζητούµενο βάθος «δ» ισούται µε 
4.920 / 2 = 2.460 πόδια (ή τα αντίστοιχα µέτρα). Σαφές 
είναι ότι οι ενδείξεις (και κατ’ επέκταση οι κάθε είδους 
κλίµακες ή υποδιαιρέσεις) του ηχοβολιστικού δεν απεικο-
νίζουν χρόνο, αλλά απόσταση (βάθος). Εποµένως, στο 
παραπάνω απλό παράδειγµα, η ένδειξη της συσκευής δεν 
θα είναι «1 δευτερόλεπτο», αλλά «2.460 πόδια» (ή ορ-
γιές ή µέτρα).  
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 Όταν οι διαδοχικές µετρήσεις των βαθών µπορούν να καταγραφούν πάνω σε χαρτί, τότε θα έχουµε 
και την απεικόνιση του βυθού, πάνω από τον οποίο πλέουµε. Ας δούµε στο σηµείο αυτό, µια δυο µικρολεπτο-
µέρειες, που θα κάνουν τις µετρήσεις µας ακριβείς και τη ζωή µας ευκολότερη. Εφ’ όσον το ηχοβολιστικό µε-
τράει την απόσταση από τον πυθµένα του πλοίου µας µέχρι το βυθό, δεν πρέπει να ξεχάσουµε στον υπολογι-
σµό του βάθους να προσθέσουµε και το βύθισµα του πλοίου µας. Επί πλέον, όταν τα σηµεία εκποµπής και λή-
ψεως δεν έχουν τοποθετηθεί κοντά, αλλά µακριά το ένα από το άλλο (στο σχήµα είναι η απόσταση «ε»), τότε 
το σήµα διανύει µεγαλύτερη απόσταση από το πραγµατικό βάθος της θάλασσας (υποτείνουσες του ισοσκελούς 
τριγώνου ΑΒΓ) µε επακόλουθο, η ένδειξη του βάθους να είναι µεγαλύτερη από την πραγµατική. Επειδή το 
σφάλµα αυτό, εξαρτάται από 2 παραµέτρους, δηλαδή, την απόσταση µεταξύ ποµπού / δέκτη («ε») και από το 
βάθος της θάλασσας και µε το σκεπτικό ότι, εφ’ όσον η απόσταση «ε» είναι σταθερή, τότε στην περίπτωση µέ-
τρησης µεγάλων βαθών, θεωρείται σφάλµα ουσιαστικά αµελητέο, αφού οι υποτείνουσες ΑΒ και ΒΓ «τείνουν» 
να εξισωθούν µε την ζητούµενη απόσταση «δ». 

 

Σύνθεση της ηχοβολιστικής συσκευής 

 Ανεξάρτητα από την κατασκευαστική της τεχνολογία, ένα βυθόµετρο αποτελείται από τις εξής κύριες µο-
νάδες :  

▪ τον ή τους ταλαντωτές, 

▪ τη γεννήτρια παλµών, 

▪ τον ενισχυτή και τη µονάδα ενδείξεως 

▪  

 Επειδή λίγο ή πολύ οι ραδιοερασιτέχνες είµα-
στε αρκετά εξοικειωµένοι µε τις ορολογίες αυ-
τές, θα προσπαθήσω να περιοριστώ στην επι-
γραµµατική τους περιγραφή, ελαχιστοποιώντας 
την ανάλυσή τους, ώστε να µην ξεφύγει το 
άρθρο αυτό, από το καθαρά εγκυκλοπαιδικό 
του σκοπό και να είναι ευχάριστα αναγνώσιµο, 
τόσο από τον ειδικό, όσο και από όποιον ενδια-
φέρεται απλά να αποκτήσει ή και να τεκµηριώσει τις γνώσεις του (βέβαια, ξαναδιαβάζοντας το άρθρο, διαπί-
στωσα ότι είχα ήδη πάρει το διαζύγιο µε τη λακωνικότητα….).  

Ο ταλαντωτής εκποµπής ή / και λήψης είναι µια ηλεκτρονικοµηχανική διάταξη (ο όρος είναι αδόκιµος µεν, πε-
ριγραφικός δε). Κατά την εκποµπή, ο ταλαντωτής πάλλεται όταν διοχετευθεί σ’ αυτόν εναλλασσόµενη τάση και 
εκπέµπει ένα ηχητικό κύµα. Κατά τη λήψη, ο ταλαντωτής δέχεται την ηχώ που ανακλάται από το βυθό και τίθε-
ται σε παλµική κίνηση, µετατρέποντας την ηχώ (µηχανική ενέργεια) σε εναλλασσόµενη τάση (ηλεκτρική ενέρ-
γεια). Αναφέρω δε ότι µπορεί να υπάρχουν δυο ανεξάρτητοι ταλαντωτές εκποµπής / λήψης ή ένας ενιαίος, α-
νάλογα µε την κατασκευαστική φιλοσοφία του ηχοβολιστικού. ∆εδοµένου όµως ότι ο ταλαντωτής, είναι µια 
έννοια που πιστεύω ότι θα είναι πάντα ένα ενδιαφέρον θέµα συζήτησης στους ραδιοερασιτεχνικούς κύκλους, 
θα αναλύσω λίγο το ζήτηµα αυτό.  

Στα βυθόµετρα λοιπόν (τουλάχιστον σ’ αυτά της γενιάς µου…..) υπήρχαν σε χρήση δύο λογιών ταλαντωτές.  

Ο πιεζοηλεκτρικός ταλαντωτής και ο ταλαντωτής µαγνητοσυστολής. Ο µεν πιεζοηλεκτρικός τύπος ταλαντωτή, 
στηρίζεται στην αρχή της ιδιότητας που έχουν ορισµένοι κρύσταλλοι να φορτίζονται ηλεκτρικά, όταν δεχτούν 
πίεση ή εφελκυσµό (τράβηγµα). Για παράδειγµα, στο σχήµα που είναι πάνω δεξιά,  ένα πλακίδιο χαλαζία, έχει 
γίνει «σάντουιτς» ανάµεσα σε δυο µεταλλικές πλάκες. Στην περίπτωση «α», αν οι δυο πλάκες συµπιεστούν µη-
χανικά, τότε στις αντίστοιχες επιφάνειες του χαλαζία, θα εµφανιστούν ηλεκτρικά φορτία. Στην περίπτωση «β», 
αν δηλαδή τραβήξουµε µηχανικά τις δύο πλάκες, τότε οι (αντίστοιχα) εφελκούµενες επιφάνειες θα φορτιστούν 
ηλεκτρικά, µε αντίθετα όµως φορτία, συγκριτικά µε τα φορτία που αναπτύχθηκαν κατά την µηχανική πίεση της 
πρώτης περίπτωσης.  

Το φαινόµενο αυτό λέγεται πιεζοηλεκτρικό και σαν αποτέλεσµα είναι αντιστρεπτό !!! ∆ηλαδή, αν αντί να τρα-
βολογάµε και να βασανίζουµε το κρυσταλλάκι µας, του εφαρµόσουµε µια συνεχή τάση στις µεταλλικές του 
πλάκες, τότε το πάχος του θα ελαττωθεί. Αν αντιστρέψουµε την πολικότητα της τάσης που εφαρµόσαµε, τότε 
το πάχος του θα αυξηθεί.  
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Αν τέλος, αντί της συνεχούς τάσεως και αντί των αλλαγών πολικότητας, εφαρµόσουµε εναλλασσόµενη τάση 
στα πλακάκια του κρυστάλλου, τότε αυτό θα συστέλλεται και θα διαστέλλεται περιοδικά, δηλαδή θα πάλλεται. 
Το πλάτος της ταλάντωσης αυτής θα παίρνει τη µεγαλύτερη τιµή του, όταν η συχνότητα της εναλλασσόµενης 
τάσης, συµπέσει µε την ιδιοσυχνότητα του κρυστάλλου µας, δηλαδή στην περίπτωση του συντονισµού. Ο δε 
τύπος ταλαντωτή µαγνητοσυστολής, έχει κάποια επί µέρους κοινά στοιχεία λειτουργίας µε τον πιεζοηλεκτρικό. 
Τι γίνεται εδώ : τα στερεά σώµατα που παρουσιάζουν πολύ µεγάλες τιµές µαγνητικής διαπερατότητας (λέγονται 
και σιδηροµαγνητικά σώµατα), όταν βρεθούν µέσα σε µαγνητικό πεδίο, µεταβάλλουν τις φυσικές διαστάσεις 
τους και µάλιστα χωρίς να έχει σηµασία η κατεύθυνση των µαγνητικών γραµµών. Βέβαια η µεταβολή αυτή 
(όπως και στο πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο) είναι ελάχιστη. Για παράδειγµα, το νικέλιο µειώνεται σε αναλογία 1 
προς 50.000, ενώ αντίθετα, στις περιπτώσεις του σιδήρου και του κοβαλτίου, οι διαστάσεις τους αυξάνουν 
(ελάχιστα πάλι). Ας δούµε το διπλανό  σχήµα :  Ένας κύλινδρος από νικέλιο, είναι τοποθετηµένος µέσα σ’ ένα 
πηνίο. Εάν στο πηνίο αυτό διοχετεύσουµε συνεχές ρεύµα (και δεν το κάψουµε….), τότε το µήκος του κυλίν-
δρου θα ελαττωθεί, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του ρεύµατος. Αν διοχετεύσουµε εναλλασσόµενο ρεύµα, 
στις µηδενικές τιµές της εντάσεως (φάσεις 0ο και 180ο), δηλαδή δυο φορές σε κάθε κύκλο, ο κύλινδρος θα δια-
τηρεί το φυσικό του µήκος. Όταν το ρεύµα διαρρέει το πηνίο προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση (φάσεις των 
0ο έως 180ο και 180ο έως 360ο αντίστοιχα), τότε το µήκος του 
κυλίνδρου θα µειώνεται. Εποµένως ο κύλινδρος θα πάλλεται 
σε διπλάσια συχνότητα από τη συχνότητα του εναλλασσοµέ-
νου ρεύµατος µε το οποίο τροφοδοτούµε το πηνίο µας. Το φαι-
νόµενο αυτό λέγεται µαγνητοσυστολή και είναι κι’ αυτό αντι-
στρεπτό. Συµπέρασµα 1ο λοιπόν : ράβδος νικελίου που συµπιέ-
ζεται, ώστε να ελαττωθεί το µήκος της, µαγνητίζεται και συ-
µπέρασµα 2ο : ράβδος νικελίου που µπαίνει σε παλµική κίνηση 
µε περιοδική συµπίεση, δηµιουργεί γύρω της εναλλασσόµενο 
µαγνητικό πεδίο. Αυτό το εναλλασσόµενο µαγνητικό πεδίο, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επαγωγής, θα δηµιουργήσει 
εναλλασσόµενο ρεύµα στο περιβάλλον πηνίο. Άρα, στην περί-
πτωση της εκποµπής, διοχετεύεται στην περιέλιξη του πηνίου 
εναλλασσόµενο ρεύµα τέτοιας συχνότητας, ώστε το νικέλιο να 
πάλλεται στη φυσική του ιδιοσυχνότητα (για µέγιστο εύρος 
ταλαντώσεων). Οι ταλαντώσεις αυτές, διαδίδονται µέσα από το 
νερό, µέχρι το βυθό της θάλασσας. Στην περίπτωση της λήψεως, η ανακλώµενη στο βυθό ηχώ, φτάνει στον 
ταλαντωτή λήψεως και εξαναγκάζει τη ράβδο νικελίου σε παλµική κίνηση, που, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µε-
τατρέπεται σε εναλλασσόµενο ρεύµα, που οδηγείται στο δέκτη, µέσω του ενισχυτή. Τέλος, επειδή τα επαγωγι-
κά ρεύµατα δηµιουργούν απώλειες ενέργειας (ρεύµατα Φουκώ), ο κύλινδρος του νικελίου δεν είναι συµπαγής, 
αλλά αποτελείται από πολλά µονωµένα µεταξύ τους φύλλα. Το παρακάτω σχέδιο θα αποσαφηνίσει αρκετά τον 
ταλαντωτή µαγνητοσυστολής.  

Η γεννήτρια παλµών σκοπό έχει τη δηµιουργία κατάλληλης εναλλασσόµενης τάσης, που διοχετεύει στη συνέ-
χεια στον ταλαντωτή εκποµπής Ο ενισχυτής δέχεται την εναλλασσόµενη τάση από τον ενισχυτή λήψεως, δη-
λαδή ενισχύει την (ασθενή) ηχώ.  Η µονάδα ενδείξεως απεικονίζει τη ληφθείσα µέτρηση του βάθους. Εναλλα-

κτικά, έχει και τη δυνατότητα καταγραφής (αποτύπωσης) των διαδο-
χικών βολισµάτων, ώστε να έχουµε και τη χαρτογράφηση (εικόνα) 
του βυθού. Εδώ εικονίζεται ένα καταγραφικό ηχοβολιστικού συστή-
µατος της εταιρείας Marconi, τύπου Seagraph III  

Σε περίπτωση που το ηχοβολιστικό χρησιµοποιείται για αλιευτική 
χρήση, το ογκώδες αυτό καταγραφικό αντικαθίσταται είτε από καθο-
δική λυχνία (CRT), ή από την πλέον σύγχρονη οθόνη υγρού κρυ-
στάλλου (LCD). Σε κάθε περίπτωση, η ανάγνωση του βάθους γίνεται 
µε τη βοήθεια βαθµολογηµένης κλίµακας.   

Συχνότητες ταλαντώσεων 

 Η συχνότητα που λειτουργεί ο ταλαντωτής κυµαίνεται µεταξύ 12 
έως 215 KHz. ∆εδοµένου ότι το ανθρώπινο αυτί λαµβάνει και αισθά-
νεται ήχους συχνότητας από 16 έως 20 KHz (ακουστικές), στο ηχο-
βολιστικό προτιµώνται οι υπερηχητικές συχνότητες, επειδή αυτές 
πλεονεκτούν έναντι των ακουστικών, για το λόγο ότι αποφεύγονται 
οι τυχόν παρεµβολές από µηχανικές αιτίες (έλικες, κύµατα κλπ) που 
δηµιουργούν µε τη σειρά τους φαινόµενα ψευδόηχων.  
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 Οι περισσότεροι από εµάς θα έχουν παρατηρήσει ότι σε κινηµατογραφικές ταινίες, πολεµικού κυρίως περιεχο-
µένου, για την ανίχνευση των υποβρυχίων, γινόταν χρήση ηχητικών (ακουστικών) βολισµάτων, µε εκείνο τον 
πολύ χαρακτηριστικό ξερό, µεταλλικό ήχο. Στην περίπτωση αυτή, ακόµα και η παραµικρή οµιλία ή µηχανικός 
θόρυβος εκ µέρους του πληρώµατος του υποβρυχίου, θα ήταν δυνατόν να ληφθεί από τους δέκτες των αντι-
τορπιλικών και κατά συνέπεια να υποδηλώσει τη θέση του.    

 Προβλήµατα και αντιµετώπισή τους 

 Επειδή α) ο κόσµος µας δεν είναι ιδανικός, β) το λάθος ψάχνει χρόνο και τόπο για να εµφανιστεί και γ) ο νό-
µος του Μέρφυ εφαρµόζεται εκεί που όλα δουλεύουν ρολόι, ας δούµε τι δεινό µπορεί να περιµένει στη γωνία, 
τον ανύποπτο χρήστη ενός ηχοβολιστικού. Ένα από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα που παρουσιάζουν τα βυ-
θόµετρα είναι οι ψευδόηχοι. Όταν ο βυθός είναι βραχώδης, αποτελεί µια (συγκριτικά) καλή ανακλαστική επι-
φάνεια. Εποµένως, ενδεχόµενο είναι, η επιστρέφουσα ηχώ να είναι ισχυρή, µε αποτέλεσµα να ανακλαστεί και 
πάλι ή στην επιφάνεια της θάλασσας ή στον πυθµένα του πλοίου, να επιστρέψει στο βυθό και αφού ανακλαστεί 
εκεί, να επιστρέψει στο δέκτη και να εµφανίσει δεύτερο ή και τρίτο βυθό. Ο έµπειρος χειριστής του βυθοµέτρου 
θα το διαπιστώσει από το γεγονός ότι, οι ενδείξεις αυτές καταγράφονται σε διπλάσιες ή τριπλάσιες αποστάσεις 
από τις πραγµατικές (στο σηµείο αυτό, η αναδροµή ή η αντιπαραβολή των µετρήσεων µε ένα καλό ναυτικό 
χάρτη θα βοηθήσει). Επίσης οι µετρήσεις αυτές στο ενδεικτικό (οθόνη, λυχνία, χαρτί) προοδευτικά τείνουν να 
εξασθενούν. Λύση στο πρόβληµα αυτό, είναι η ελάττωση της ευαισθησίας του δέκτη µε την κατάλληλη ρύθµιση 
των κουµπιών “gain” ή / και “sensitivity”, µε τα οποία (πρέπει να) είναι εφοδιασµένη η συσκευή. Ψευδόηχοι 
είναι δυνατόν να προκύψουν και από φυσαλίδες αέρα, στις οποίες µπορεί να ανακλαστεί το ηχητικό κύµα της 
εκποµπής του ηχοβολιστικού. Στην περίπτωση αυτή, έχουµε ένδειξη κουκκίδας (dot) στην οθόνη µας. Αν όµως 
οι φυσαλίδες είναι τόσες πολλές ή τόσο πυκνές, υπάρχει περίπτωση να µας δηµιουργήσουν αµφιβολίες, ως 
προς το πραγµατικό βάθος. Σηµειώνω εδώ ότι αιτία δηµιουργίας φυσαλίδων µπορεί να είναι α) η κίνηση 
«ανάποδα» του πλοίου, β) απότοµη αλλαγή πορείας, γ) µεγάλη ταχύτητα του πλοίου, σε συνδυασµό µε µεγάλο 
µήκος και µικρό βύθισµα δ) λασπώδης βυθός και ε) κακή κατάσταση της θάλασσας, λόγω καιρού. Πάλι η ρύθ-
µιση της ευαισθησίας του δέκτη, θα µειώσει και αυτό το πιθανό πρόβληµα. Ένα ακόµα σηµαντικό πρόβληµα, 
είναι δυνατό να παρουσιαστεί : δεδοµένου ότι το ηχοβολιστικό στην πραγµατικότητα, µετράει χρόνο (αυτόν 
που απαιτείται για να διανύσει ο εκπεµπόµενος ήχος την απόσταση µέχρι το βυθό και να επιστρέψει) και που 
τελικά τον µετατρέπει σε απόσταση, ο κατασκευαστής του θεωρεί ότι, όχι µόνο η ταχύτητα διάδοσης των ήχων 
µέσα στο θαλασσινό νερό, είναι 4.920 πόδια ανά δευτερόλεπτο, αλλά είναι και σταθερή. Όµως, η ταχύτητα του 
ήχου δια µέσου του θαλασσινού νερού, εξαρτάται από την πυκνότητά του. Η πυκνότητα µε τη σειρά της, εξαρ-
τάται από τη θερµοκρασία, την πίεση και την αλµυρότητα του θαλασσινού νερού. ∆ηλαδή, µεγάλη πυκνότητα 
σηµαίνει και µεγάλη ταχύτητα διάδοσης και αντίστροφα. Κανείς όµως δεν µας εξασφαλίζει ότι η πυκνότητα του 
θαλασσινού νερού θα είναι και σταθερή. Και τι θα γίνει στην περίπτωση που κληθούµε να πάρουµε µετρήσεις 
σε ποτάµι ; Η περίπτωση δεν είναι απίθανη, γιατί ο Καναδάς, χώρες της Νότιας Αµερικής ή της Ευρώπης, έχουν 
πλεύσιµα ποτάµια. Αν λοιπόν η συσκευή µας, είναι κατασκευασµένη να µετράει ταχύτητα διάδοσης των ήχων 
µε 4.920 πόδια ανά δευτερόλεπτο και στο συγκεκριµένο σηµείο µέτρησης, η ταχύτητα είναι, ας πούµε, 4.800 
π/δλ, τότε θα προκύψει σφάλµα πραγµατικού βάθους, µε συντελεστή 0,976 (4.800 / 4.920).  Εδώ δυστυχώς, 
δεν υπάρχει γιατρειά. Αρκούµαστε στην απ’ ευθείας ένδειξη που προκύπτει από τη µέση παραδεκτή ταχύτητα 
διάδοσης (τα 4.920 π/δλ), θεωρώντας ότι, εάν µεν ταξιδεύουµε σε αβαθή, το σφάλµα θα είναι αµελητέο, εάν 
δε ταξιδεύουµε στα βαθιά, τότε το (τυχόν) σφάλµα δεν µας πολυενδιαφέρει.                                                                 

Χρησιµότητα - εφαρµογές 
 
Πέρα από την ολοκλήρωση του άρθρου (µα που πας και τους βρίσκεις Μιχάλη τους 
συνεργάτες του περιοδικού επιτέλους…..), το επιστέγασµα του «δια ταύτα», θα πρέ-
πει να αναφερθεί. Το βυθόµετρο είναι βοήθηµα και εργαλείο ταυτόχρονα. Αν γνωρί-
ζουµε ότι ο βυθός δεν υπόκειται σε µεταβολές, διαδοχικές µετρήσεις µπορούν να δώ-
σουν ακόµα και στίγµα, όταν συγκριθούν µε τις αντίστοιχες ενδείξεις του χάρτη. Υ-
πάρχει δυνατότητα να ανιχνευθούν ναυάγια (περίπτωση ατυχήµατος Chinook). Ανα-
καλύπτονται θαλάσσια στρώµατα µε διαφορετική θερµοκρασία, αλµυρότητα και πυ-

κνότητα. Οι ψαράδες (επαγγελµατίες και µη), το χρησιµοποιούν µε επιτυχία. Τέλος, η 
ρίψη ενός σηµαντήρα που εσωκλείει ένα ηχοβολιστικό (ή πολλών σηµαντήρων µε 
ηχοβολιστικά …) από πλωτό ή εναέριο µέσο και η επανεκποµπή µε ραδιοποµπό των 
βολισµάτων, µπορεί να αποτελέσει µιας πρώτης τάξεως επιχείρηση επίβλεψης και 

εντοπισµού, µε εξασφαλισµένη την παντελή αποφυγή απώλειας ανθρώπινων ζωών.     
      

Ιωάννης ΜπρουµίδηςΙωάννης ΜπρουµίδηςΙωάννης Μπρουµίδης   SV5DKUSV5DKUSV5DKU   

   π. Αξ/κός (τηλ.) Ε.Ν.π. Αξ/κός (τηλ.) Ε.Ν.π. Αξ/κός (τηλ.) Ε.Ν.   
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 Ο µήνας Νοέµβριος έχει εξαιρετικό αστρονοµικό ενδιαφέρον γιατί θα δούµε δύο βροχές µετεωρι-
τών . Η πρώτη βροχή θα είναι την νύχτα της 3ης  Νοεµ-
βρίου που µπορούµε να παρατηρήσουµε τους διάττοντες 
αστέρες << Ταυρίδες >>. Η δεύτερη βροχή διαττόντων 
είναι στις 17 Νοεµβρίου που µπορούµε να παρατηρήσου-
µε τους διάττοντες αστέρες των Λεοντιδών.   

 

Αναλυτικά στοιχεία των φαινοµένων για τον µήνα Νοέµ-
βριο  

 Νεα Σελήνη 12/11/04 

 Πανσέληνος 26/11/04   

 Στις 04/11/04 Η Αφροδίτη θα βρίσκετε πολύ κοντά στον 
∆ια µόλις 0.6° πριν την ανατολή του ηλίου. Θα δούµε 
τους δυο πολύ λαµπρούς πλανήτες πριν το ξηµέρωµα στα 
ανατολικά. Είµαι µεγάλα αντικείµενα και θα είναι εύκολη 
η παρατήρησή τους. 

Στην φωτογραφία που βλέπετε είναι ο πλανήτης Αφροδί-
τη πάνω από το φτερό του αετού και αριστερά απο αυτό 
είναι ο ∆ιας. Η σύνοδο αυτή έγινε στις 03/06/02 και η 
φωτογράφηση έγινε στην πλατεία του Water Park της 
ρόδου µε µπροστινό φόντο τον αετό που υπάρχει εκεί. Σε 
φωτογραφήσεις µε θέµα σύνοδοι πλανητών είναι καλό 
πάντα να υπάρχει κάτι γνωστό σαν φόντο µέσα στην φω-
τογραφία για να καταλαβαίνουµε καλύτερα και το µέγε-
θος η την απόσταση από κάποιο αστρονοµικό αντικείµενο 
στον ουρανό. Στην συγκεκριµένη φωτογραφία στις άκρες δεξιά και αριστερά φαίνονται κάτι δυνατά 
φώτα που είναι απλά τα φώτα της πλατείας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλές παρατηρήσεις σας εύχεται από Ρόδο ο Στέργος ΜανώλακαςΚαλές παρατηρήσεις σας εύχεται από Ρόδο ο Στέργος ΜανώλακαςΚαλές παρατηρήσεις σας εύχεται από Ρόδο ο Στέργος Μανώλακας   

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Γράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης ΑστρονόµοςΓράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης Αστρονόµος  

Ο ∆ιας τραβηγµένος µε το τηλε-
σκόπιο Celestron C8. H µαύρη τε-
λεία είναι ο δορυφόρος του ΙΟ 

Η Αφροδίτη τραβηγµένη µε το τηλε-
σκόπιο Celestron C8. Μοιάζει µε το 
φεγγάρι µας γιατί είναι ένας από 
τους εσωτερικούς πλανήτες και δη-
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Η Vodafone ζήτησε συγνώµη  

∆ηµόσια συγνώµη, ζήτησε η Vodafone από τους φιλάθλους, που παρακολου-
θούσαν αγώνα ράγκµπι στο Olympic Stadium της Αυστραλίας, πριν από µερι-
κές ηµέρες, όπως αναφέρει δηµοσίευµα του πρακτορείου Reuters.  Η βρετα-
νική εταιρεία παρότρυνε άθελά της δύο άτοµα, να εισβάλουν στον αγωνιστικό 
χώρο, φορώντας µόνο... το λογότυπο της Vodafone! Ο αγώνας φυσικά διεκό-
πη και οι δύο άντρες συνελήφθησαν.         O Graham Maher, εκπρόσωπος 
της Vodafone Australia, δήλωσε σε συνέντευξή του, ότι δεν περίµενε ότι κάτι 
τέτοιο θα µπορούσε να συµβεί. Όπως υποστήριξε, την περασµένη εβδοµάδα 
δέχθηκε τηλεφώνηµα από έναν «τύπο που τον έλεγαν Brett», ο οποίος των 
ρώτησε αν ήθελε να προβάλει µε έξυπνο τρόπο το λογότυπο της εταιρείας, 
κατά τη διάρκεια του αγώνα.  Οι δύο άνδρες εισέβαλαν γυµνοί στον αγωνι-
στικό χώρο, φορώντας µόνο το λογότυπο της Vodafone, σε µια από τις πιο 
κρίσιµες στιγµές του παιχνιδιού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο επίσηµος σπόνσο-
ρας του Olympic Stadium είναι η Telstra Corp. Ltd., ανταγωνιστής της 
Vodafone στην Αυστραλία.  Η αστυνοµία διεξάγει έρευνες, για να αποφασίσει αν θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιµο στη 
Vodafone. Η ARU (Australian Rugby Union) κατηγόρησε µόνο τους «αλήτες», που εισέβαλαν στον αγνωστικό χώρο, χωρίς να 
αναφερθεί στη Vodafone.  

∆ιδύµoι και οδήγηση  

Ανήκετε στο ζώδιο των ∆ιδύµων; Προσέξτε όταν βγαίνετε στους δρόµους και οπωσδήποτε κάντε ασφάλεια ζωής. Για ακόµα 
µεγαλύτερη ασφάλεια εάν έχετε αυτοκίνητο βρείτε κάποιον Αιγόκερο να το οδηγεί. Μια έρευνα της αυστραλιανής χρηµατοοι-
κονοµικής υπηρεσίας Suncopr Metway για τη σύνταξη ενός καταλόγου των πιο επιρρεπών στα τροχαία ατόµων έδειξε ότι οι 
υπ' αριθµόν ένα πρωταίτιοι τροχαίων είναι οι ανήκοντες στο ζώδιο των ∆ιδύµων, ακολουθούν οι Ταύροι και αµέσως µετά οι 
Ιχθείς. " Οι ∆ίδυµοι γενικά θεωρούνται άτοµα νευρικά, που βαριούνται εύκολα και αγχώνονται όταν τα πράγµατα κινούνται 
αργά. Για τους λόγους αυτούς προκαλούν τα περισσότερα τροχαία από οποιοδήποτε άλλο ζώδιο", δήλωσε ο Ουόρεν Ντιουκ, 
διευθυντής προσωπικών ασφαλειών της εταιρίας. Οι Ταύροι θεωρούνται άτοµα πεισµατάρικα και απότοµα, ενώ οι Ιχθείς είναι 
ριψοκίνδυνοι και παράτολµοι. Οι πλέον ασφαλείς και σίγουροι οδηγοί είναι οι ανήκοντες στο ζώδιο του Αιγόκερου καθώς 
θεωρούνται άτοµα µε υποµονή και εξαιρετικά προσεκτικά. Η συγκεκριµένη έρευνα βασίσθηκε στη µελέτη στοιχείων από 
160.000 τροχαία ατυχήµατα που σηµειώθηκαν την τελευταία τριετία, για τα οποία οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να καταβά-
λουν σηµαντικές αποζηµιώσεις.  

Στοιχειωµένα σπίτια  

Οι αρχές του Hong Kong αναζητούν ανθρώπους, οι οποίοι θα νοικιάσουν 77 διαµερίσµατα, που θεωρούνται πως είναι στοι-
χειωµένα. Ανατριχιαστικοί φόνοι και αυτοκτονίες έχουν λάβει χώρα σε κάποια από τα διαµερίσµατα, τα οποία συγκαταλέγο-
νται στον κατάλογο µε τα 3000 σπίτια. Αυτά είναι τα σπίτια που είναι συνήθως ανεπιθύµητα από το ευρύ κοινό. Τα συγκεκρι-
µένα σπίτια λοιπόν, προσφέρονται σε οικογένειες, οι οποίες αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Τα φαντάσµατα 
δεν είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει τις προτιµήσεις των ενοικιαστών. Επίσης το κοινό δεν δείχνει ενδιαφέρον για 
διαµερίσµατα, τα οποία βρίσκονται κοντά σε χωµατερές ή διαθέτουν κοινόχρηστα µπάνια και κουζίνες. Περίπου 10,000 άτοµα 
αναµένεται ότι θα κάνουν αίτηση για τα συγκεκριµένα σπίτια 

Θα τη λιθοβολήσουν το ... 2004  

Ισλαµικό εφετείο στη Φούντουα (οµόσπονδη πολιτεία Κατσίνα, Βόρεια Νιγηρία) επικύρωσε χθες την καταδίκη σε θάνατο διά 
λιθοβολισµού µιας νεαρής γυναίκας που έχει κριθεί ένοχη για µοιχεία. Ο δικαστής επικύρωσε την πρωτόδικη ετυµηγορία και 
διέταξε να εκτελεστεί διά λιθοβολισµού η 30χρονη Αµίνα Λαουάλ µετά τον Ιανουάριο του 2004, αφού θα έχει µεγαλώσει την 
κόρη της, την Ουασίλα, η οποία είναι σήµερα µόλις οκτώ µηνών. Κατά την ανάγνωση της ετυµηγορίας, που αποτέλεσε 
έκπληξη, το κοινό στην αίθουσα του δικαστηρίου αναφώνησε «Ο Αλλάχ είναι µεγάλος» ενώ η καταδικασµένη αναλυόταν σε 
λυγµούς. Οι συνήγοροι υπεράσπισης ανακοίνωσαν πως θα καταθέσουν νέα έφεση εναντίον της απόφασης αυτής. «∆εν είµαι 
καθόλου ικανοποιηµένη. Πιστεύαµε ότι θα την αθώωναν», δήλωσε η Κλάρα Οµπαζέλε, εκπρόσωπος του υπουργείου Γυναι-
κείων Υποθέσεων. Η απόφαση του εφετείου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε επιδείνωση των σχέσεων ανάµεσα στους χριστια-
νούς και στους µουσουλµάνους της χώρας.  

Αυτοκίνητο µε 13,5 ευρώ  

Μόλις µε 116 γιουάν (13,5 ευρώ) ένας υπάλληλος απο τη Σανγκάη ο Χαν Μπιν µπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινή-
του Passat της Φολκσβάγκεν, απο δεύτερο χέρι, εάν κερδίσει τη δικαστική µάχη εναντίον του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Ο 
Χαν προσέφερε αυτό το εξευτελιστικό ποσό για το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια δηµοπρασίας στην Κίνα µέσω του διαδυκτύ-
ου. Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών δεν υπήρξε άλλη προσφορά όποτε αυτή του Χαν θεωρήθηκε η 
µόνη και έγκυρη, γεγονός που πιστοποιήθηκε και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η εταιρία αυτοκινήτων που διεξήγαγε τη 
δηµοπρασία προσπάθησε να εµποδίσει τη µεταβίβαση του αυτοκινήτου στο νεαρό Χαν, ο οποίος κατέθεσε αγωγή στο δικα-
στήριο και διεκδικεί την αγορά του αυτοκινήτου.  '' Είναι απίστευτο. Προσπαθούµε να βρούµε πώς συνέβη κάτι τέτοιο'' δήλω-
σε ο υπεύθυνος πωλήσεων της εταιρίας. '' Προσπαθήσαµε να µιλήσουµε µε τον Χαν, αλλά αποδείχθηκε ιδιαίτερα πεισµατά-
ρης. Πολλοί βέβαια στην περίπτωση του θα είχαν πεισµώσει'', πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της εταιρίας.  Ένα αυτοκίνητο Passat 
από δεύτερο χέρι στην Κίνα πωλείται στην τιµή των 100.000 γιουάν ( περίπου 11.600 ευρώ).  

 

Σκότης ∆ρόσος SV5CJNSV5CJNSV5CJN   sv5cjn@yahoo.com 
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Το πιο περίεργο πλάσµα Το πιο περίεργο πλάσµα Το πιο περίεργο πλάσµα 
του πλανήτη και οι    του πλανήτη και οι    του πλανήτη και οι    

διάφοροι τύποι του......διάφοροι τύποι του......διάφοροι τύποι του......   
 

 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ [ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ∆Υ-
ΣΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-server [ΠΑΝΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΜeΝΗ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-mp3 [ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-dos [ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΤΗΝ ΘΕΛΕΙ 
ΠΛΕΟΝ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-password [ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΗ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΗΝ  ΞΕΡΟΥΝ     
ΑΛΛΟΙ ∆ΕΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ [ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ...] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-mail [8 ΣΤΑ 10 ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΧΡΗΣΤΑ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-microsoft [ΚΑΤΑ∆ΥΝΑΣΤΕΥΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ. ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η  ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ 
ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-screensaver [∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΕΊΝΑΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΙΚΗ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-linux [Η ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΡΩΜΕΝΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΣΟΥ ΖΗΤΑ ΦΟΡΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ    
∆ΙΑΖΥΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ-microsoft] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-virus [ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ, ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ. ΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΘΑ    
ΧΑΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΑΝ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-windows [ΟΛΟΙ ΠΑΡΑ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-paintbrush [ΧΡΗΣΙΜΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ] 

 

ΓΥΝΑΙΚΑ-multimedia [ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΟΡΦΑ] 

Σελίδα  13  5  -  9    R e p  o  r  t  Τεύχος  36ο   
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2004  



Προσοχή! Το παράκάτω κείµενο στερείται κάθε ραδιοερασιτεχνικού ενδιαφέροντος… 
Και η ανάγνωσή του µπορεί να προκαλέσει παρενέργειες 

 

Γράφει ο Βασίλης Τζανέλλης. SV8CYV. 

tzanellis@internet.gr 

 

Ανατολία. 120 χιλιόµετρα δυτικά της Άγκυρας. 

Ο ταγµατάρχης σήκωσε ψηλά το κουρµπάτσ και µε όση δύναµη είχε το κατέβασε στην κοµµατιασµένη πλάτη 
του ενός από τους τρεις λιποτάχτες που ήταν γονατισµένοι µπροστά στα πόδια του. Μετά ξανά και ξανά και 
ξανά. Έναν έναν µε τη σειρά. Ο ήλιος έπεφτε να δύση µα ο τόπος έβραζε, όπως κάθε µέρα. Αφού απόκαµε να 
δέρνει έκαµε νόηµα στους τσαούσηδες και ανάλαβαν αυτοί τον βούρδουλα. Εκείνος έκατσε παράµερα και βλα-
στηµούσε δυνατά. Οι σάρκες των γονατισµένων αντρών από ώρα είχαν ανοίξει και ένα σάπιο αίµα µαύρο, 
έπηζε κρούστες-κρούστες στις ανοιχτές πληγές. Οι τιµωρηµένοι γυµνοί στο έδαφος , πασαλειµµένοι σε µια λά-
σπη από ιδρώτες, αίµατα, ούρα, κόπρανα, από ώρα πια είχαν πάψει να αισθάνονται. Και οι λοχίες έδερναν ο 
ένας µετά τον άλλο και ο ταγµατάρχης έβριζε και απειλούσε τους υπόλοιπους που πρόωρα σήµερα, τους είχαν 
σταµατήσει από το σπάσιµο της πέτρας για να παρακολουθήσουν την τιµωρία των συντρόφων τους. Γκιαούρ 
κιοπέκ ογλού, (γκιαούρηδες σκυλιά) κανείς σας δεν πρόκειται να φύγει ζωντανός απ εδώ… 

   Τα  Αµελέ Ταµπουρού, τάγµατα εργασίας του τούρκικου στρατού, είναι που εδώ και δεκάξι µήνες τώρα 
σπάνε την πέτρα και στρώνουνε γραµµές τρένου. Οι  µονάδες αυτές ήταν εµπνευσµένες από τους γερµανούς 
στρατιωτικούς συµβούλους, που είχαν πάει για να αναδιοργανώσουν τον τούρκικο στρατό. ∆ηµιουργήθηκαν 
κάτω από τις οδηγίες και την επιτήρηση τους, και σκοπό άλλο δεν είχαν παρά µόνο την εξόντωση του ενεργού 
αρσενικού πληθυσµού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.  

Μετά τον πόλεµο του 12, το κίνηµα των Νεότουρκων φούντωνε. ∆ιάφοροι περίεργοι µπέηδες και δερβισάδες 
περιφέρονταν στα τουρκοχώρια και έσπερναν το µίσος στις καρδιές των αγαθών τούρκων αγροτών, µίσος φο-
βερό εναντίον των Αρµενίων, αλλά κύρια ενάντια των Ελληνικών πληθυσµών. 

Με λόγια φανάτιζαν, αλλά και µε έργα. Είχαν αρχίσει οι πρώτες δολοφονίες ελλήνων χωρικών. Ο τόπος γέµισε 
µε προκηρύξεις που τυπωµένες στον Λίβανο, µε χρηµατοδότηση µεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας, πού από το 
υποκατάστηµά της στήν Παλαιστίνη έπαιζε τα παιχνίδια της στην περιοχή. 

«αν πεινούµε και υποφέρουµε µείς οι τούρκοι αιτία είναι οι γκιαούρηδες που στα χέρια τους κρατούνε το εµπό-
ριό µας και τον πλούτο µας. Ως πότε όµως θα δεχόµαστε την εκµετάλλευση τους και τις προκλήσεις τους; Τι 
την θέλετε την φιλία τους;…………». 

 

Καλοκαίρι του 1918, 

 πεδιάδα του Mέανδρου, χωριό Ντοµάτια. Ο Κωσταντής ο Βουρλιώτης είχε τελειώσει το θέρο του σταριού, τε-
λείωσε και τα’ αλώνισµα. Η σοδειά καλή, ∆όξα το Θεό και το στάρι συγκεντρωµένο µέσα στα χωράφια περίµε-
νε. Ο Κωσταντής περίµενε κι αυτός νάρθει ο µπέης µε τον γραµµατικό του για να δεκατίσουν την σοδειά.  Ο 
καιρός όµως δεν περίµενε, τα σηµάδια λέγανε βροχή. Και ο µπέης δεν έλεγε να φανεί. 

 Ο Κωσταντής δεν µπορούσε να περιµένει άλλο, το στάρι ήταν η ζωή τους. Έπρεπε να το συγυρίσει. Νοιάζο-
νταν και τα καλαµπόκια κάτω χαµηλά στον κάµπο. Έδωσε το λοιπόν εντολή στον µπιστικό του και µαζί µε τους 
υποταχτικούς δεκατίσανε την σοδειά και τη σιγουρέψανε στην αποθήκη. Απ’ εδώ το στάρι του κουβέρνου, απ’ 
εκεί το στάρι της φαµίλιας. 

Τρεις µέρες µετά ο Κώστας ο Βουρλιώτης σέρνεται από τους ζαπτιέδες αλυσοδεµένος γιατί λέει δεν δεκάτισε 
σωστά την σοδειά του σταριού κι έκλεψε το δοβλέτι. 

Έλεος πασιφέντηµ, έλεος εκλιπαρούσε γοερά, γονατιστή στο πάτωµα του καρακόλ, η κυρά Ελένη για να την 
λυπηθεί ο πασά Μουράτ και να γλιτώσει τον άντρα της. 

∆υόµισι χρόνια θητεία σε τάγµα εργασίας, σε µαύρο τάγµα, ήταν η ποινή… 
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Χειµώνας του 1919, 

 ενάµισι και βάλε χρόνο µετά, ο παπά Φώτης διάβαζε το πρώτο και… αλίµονο τελευταίο γράµµα πούστειλε ο 
Κωσταντής ο Βουρλιώτης απ’ το Αµελέ Ταµπορού στη γυναίκα του…Πέντε αράδες όλες κι όλες.  

 Έγραφε: 

Ελένη εδώ που µας φέρανε µόνο ο ουρανός υπάρχει και άσπρη πέτρα που τη σπάµε απ το πρωί 
ίσαµε το βράδυ.  Πολλοί έρχονται αλλά κανένας δεν φεύγει. Μη µε περιµένεις. ∆ε θα µ’ αξιώσει ο 
Θεός να ξανάρθω. Το νού σου στα χωράφια και στα παιδιά. Ο άντρας σου  Κωσταντής Βουρλιώτης. 

Τέλος Αυγούστου του 1922.  

Η κυρά Ελένη του Κωσταντή τρέχει ακολουθώντας κι αυτή το κοµβόι των συγχωριανών της. Τρέχουν να σω-
θούν. 

 Φύγετε για να ζήσετε!!! Έρχονται οι τσέτες, ρηµάζουν και σφάζουν!!! Φύγετε να σωθείτε  έρχονται οι µουατζί-
ρηδες, έρχονται οι εφέδες, έρχονται οι τσέτες, φώναζαν µανιασµένα οι ντελάληδες, στις πλατείες των χωριών. 
Και ο κοσµάκης στο φευγιό. 

 Μπροστά ο παπά Φώτης πορεύετε κρατώντας τ’ άγιο δισκοπότηρο, τ’ άγιο ευαγγέλιο και την εικόνα της Πανα-
γιάς. Πίσω του ο λαός, οι φαµίλιες µε ότι µπορούν να κουβαλήσουν. Μπόγοι µε ρούχα, κατσαρολικά, λίγα γρό-
σια ίσως  και κάποιες λίρες. Στον παρά οι άνθρωποι ήταν φτωχοί. Πλούσιοι ήταν σε γη και ζωντανά. Αυτά ήταν 
η ζωή τους, το Βοιός τους, ο πλούτος τους. Και αυτά είναι που αφήνουν πίσω. Αυτά και τις ρίζες τους. ∆εν 
κλαίνε, δεν φωνάζουν, µόνο µουγκά προχωρούν στο µαύρο πεπρωµένο τους. 

 Πότε πότε ακούγεται το στριγκό κλάµα κάποιου παιδιού µαζί µε το µονότονο τρίξιµο των κάρων και µε το 
σούρσιµο των βαρειών βηµάτων ανθρώπων και ζώων. Και πάνω απ όλα η φωνή του παπά Φώτη. Κουράγιο παι-
διά µου, κουράγιο, η Παναγιά είναι µαζί µας. 

 Λίγο ποιο πίσω, η κυρά Λένη του Βουρλιώτη, σέρνει τα παιδιά της και το γαϊδούρι της φορτωµένο µε κάθε λο-
γής τσαµασήρια. Το Καλλιοπή, η µεγάλη της κόρη, έντεκα χρονών και µοιάζει γυναίκα ξετελεµένη, σαλαγάει 
τσούρµο το παιδοµάνι. Κρατάει και τα δόντια της σφιχτά να µη ξεσπάσει το κλάµα. Παρά πίσω η ξαδέρφη η 
Ερασµία µαυροφορεµένη κι αυτή, παλεύει τα ζωντανά , τα’ άψυχα, παλεύει και τα πέντε της παιδιά. 

 Ο άντρας της ο ∆ηµητρός, πάνε δυό χρόνια χαµένος, στρατιώτης στο τούρκικο στρατό µε το ζόρι, στο τάγµα 
του θανάτου κι αυτός. Άνθρωποι πολλοί, σµάρι µεγάλο, ξετρελαµένοι από την αγωνία και το θανατικό που τους 
ζυγώνει, τραβούν µέσα απ’ τα βουνά προς την θάλασσα κάτω προς τον κάβο του Λέζαγα. Εκεί τους περιµένουν 
τα Τηγανιώτικα καΐκια, ο καπετάν Μπράσχης, ο καπετάν Πάχος και άλλοι, για να τους περάσουν απέναντι στη 
Σάµο… να σωθούν. 

 Πίσω πίσω η αδερφή της κυρά Ελένης του Βουρλιώτη, η Μαρίτσα. 

 Η Μαρίτσα του Αργύρη τραβάει κι αυτή τον δρόµο της. Κουβαλάει κι αυτή ότι µπορεί στους ώµους της και βα-
δίζει δίπλα στα δυό αγόρια της, που πάνω σε µια ξεχαρβαλωµένη πόρτα κουβαλούν τον σακάτη πατέρα , τον 
κυρ Αργύρη. ∆ιό χρόνια πίσω οι ζαπτιέδες έψαχνα τον ∆ηµητρό τον αδερφό του για να παρουσιαστεί στο µαύ-
ρο τάγµα. Ο ∆ηµητρός όµως κρύβονταν πάνω ψηλά στο Ντουγάν Τεπέ. Πέντε µέρες και πέντε νύχτες τον 
έδερναν στο µπουντρούµι του καρακόλ, αλλά ο κυρ Αργύρης κράταγε. Την έχτη µέρα έφεραν την Αργυρούλα 
του, την µικρή του κόρη. Έβαλαν το λεπίδι στον παιδικό λαιµό της και θα του την σφάζανε σαν τ’ αρνί. Ο Αρ-
γύρης δεν το βάσταξε και µαρτύρησε την κρυψώνα τ’ αδερφού… 

 Από τότε δεν ξαναµίλησε, του κόπηκε η λαλιά, αλλά και σακατεµένος απ’ το κουρµπάτσι δεν µπόρεσε να ξανα-
σταθεί στα πόδια του. Τώρα ανήµπορος, πάνω στη πόρτα ξαπλωµένος, τον κουβαλάνε οι διό του γιοι ακολου-
θώντας το κοµβόι της προσφυγιάς, πίσω πίσω αυτός και µπροστά µπροστά ο παπά Φώτης µε τα Άγια των Αγίων 
στα χέρια… 

14 Σεπτέµβρη του 1922. 

Η θάλασσα βάφετε κόκκινη, ο ουρανός µαύρος. Η Σµύρνη καταστρέφετε, ο Ελληνισµός της σφαγιά-
ζετε. Η µυροβόλος Σµύρνα σέρνετε στο Γολγοθά της.   Η Γκιούρ Ισµίρ καίγετε απ’ άκρη σ’ άκρη.        
Ο τούρκικος µαχαλάς µόνο έµεινε ανέπαφος, κι απ’ την εβραίικια συνοικία ούτε ένα κεραµίδι δεν 
πειράχτηκε. 
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15 Σεπτέµβρη του 1992. Κουσάντασι. 

Το καραβάκι απ τη Σάµο έχει ξεφορτώσει τους παρδαλούς τουρίστες που έτρεξαν στην αγορά να παζαρέψουν 
φτηνά δερµάτινα και µαιµουδιάρικα Lacoste. Πίσω πίσω βγήκε µια ισχνή γριούλα, που παρά τα χρόνια της βα-
δίζει στητή κρατώντας το µπράτσο ενός µεσόκοπου άντρα. Στο τελωνείο οι διατυπώσεις απλές και σύντοµες,  
Ελληνοτουρκική φιλία βλέπετε. Η βίζα βγαίνει γρήγορα και µετά η γριούλα, κι ο  µεσόκοπος άνδρας  µπαίνουν 
σ’ ένα απ τα µεγάλα ταξί που περιµένουν έξω απ το λιµάνι. 

Η Καλλιοπή, η µεγάλη κόρη της κυράς Λένης του Βουρλιώτη… ξαναγύρισε, µετά από εβδοµήντα τόσα χρόνια. 
Ξαναπατάει τα πατρογονικά χώµατα για να εκπληρώσει την υπόσχεση πούχε δώσει στη µάνα της. Να ανάψει 
κερί στην εκκλησιά του χωριού τους, στα Ντοµάτια. Το κερί, που φεύγοντας σµάρι ο κόσµος τρελαµένος το 22, 
η κυρά Λένη δεν πρόλαβε να ανάψει στο κόνησµα τα’ Άι Γιώργη. Τώρα η Παναγιά, µεγάλη η Χάρη της, αξίωσε 
εκείνη στα ογδόντα της και βάλε να ανάψει το κερί της µάνας. 

Το µεγάλο αυτοκίνητο τρέχοντας ήσυχα στο φαρδύ δρόµο της πεδιάδας του Αηδινίου, έφτασε γρήγορα στα 
Σόκια και απ’ εκεί γραµµή για το Γενιχισάρ, την µικρή κωµόπολη πάνω απ’ τις εκβολές του Μπυγιούκ Μεντερές 
(Μαιάνδρου). Μετά λίγα χιλιόµετρα στενού επαρχιακού δρόµου τους έφεραν στα Ντοµάτια. 

 Ο Ισµαήλ ο δάσκαλος που είχαν πάρει µαζί τους απ’ τα Σόκια, γνώριµος του Επαµεινώνδα, γιού της γιαγιάς 
Καλλιοπής, τους συνόδευε. Σαν φτάσανε συνάντησαν και τον δάσκαλο του χωριού, τον Αλί. «Σαµµπαχλαρινίζ 
ολσούν», «Αξαµλαρινίζ ολσούν»! χαιρετήθηκαν οι δάσκαλοι. Στράφηκε προς τους ξένους µετά και έκανε τεµε-
νά σεβασµού, ακουµπώντας το χέρι του στην καρδιά, στα χείλη, και στο µέτωπο. Μίλησαν για λίγο χαµηλόφω-
να και µετά κίνησαν. 

 Ανάµεσα στα τελευταία σπίτια του χωριού, τα ποιο πολλά ερειπωµένα, τέσσερεις όρθιοι τοίχοι, είναι ότι έχει 
αποµείνει απ’ την εκκλησία του Άι Γιώργη. Παραδίπλα ένα τσούρµο τουρκόπουλα κλωτσάει µια µπάλα της Γα-
λατά Σεράι. Μόλις βλέπουν τους µεγάλους να πλησιάζουν και τον δάσκαλό τους , σταµάτησαν και στάθηκαν 
ακίνητα, σχεδόν προσοχή! Ο Αλί γύρισε και τους λέει: Ησυχία, η Γιουνάν νενέ ήρθε εδώ που ήταν το σπίτι της 
για να κάµει µια προσευχή στο δικό της Αλλάχ. 

 Τα µάτια της γιαγιάς Καλλιοπής είχαν γεµίσει δάκρια. Όµως µε σταθερά βήµατα ανέβηκε τα τρία σκαλοπάτια 
και πέρασε την χάσκα πόρτα. Σα µπήκε µέσα δε κοίταξε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. ∆εν κοίταξε πάνω. Μόνο 
προχώρησε µπροστά µε το ίδιο σταθερό βήµα και στάθηκε εκεί που κάποτε ήταν το τέµπλο µε τα Άγια εικονί-
σµατα . 

Γονάτισε και ξεδίπλωσε το πλουµιστό άσπρο πεσκίρι που κρατούσε. Ένα τόσο δα κεράκι , που δεν βρήκε κα-
ντήλι για να τα’ ανάψει, ακούµπησε στο κεφαλόσκαλο της ωραίας πύλης. 

 Ξέσπασε σε κλάµα γοερό: Μανούλα µου, Μανούλα µου… 

 Και οι δάσκαλοι και τα τουρκόπουλα εκεί, στέκονταν µαρµαρωµένα ακίνητα. Σαν απόκαµε και καταλάγιασε ο 
καηµός την σήκωσε ο Επαµεινώνδας προστατευτικά και την έβγαλε έξω κρατώντας την απ’ το µπράτσο.  

Εκεί στο τρίτο σκαλί της χάσκας πόρτας του Αι Γιώργη η Γιουνάν νενέ κοντοστάθηκε. 

 Τότε ο δάσκαλος ο Αλί ήρθε κοντά της. Σχόρνα µας Καλιόπ νενέ, σχόρνα µας. Ήταν λάθος, λάθος, φταίξαµε, 
σχόρνα µας και ξέσπασε σε κλάµατα… 

Εκείνη ακούµπησε το χέρι της στο κεφάλι του τούρκου µε µια ανεπαίσθητη χαϊδευτική κίνηση και µαλακά µετά 
τον έσπρωξε λίγο πιο πέρα. Τέντωσε όσο µπορούσε το ισχνό κορµί της, και γύρισε τα θολά µάτια της στον ου-
ρανό.  

Βασιλιάδες προσκυνηµένοι και πολιτικάντηδες πουληµένοι,                                                 
Τ’ ανάθεµά µου σε σας και στα κόκαλά σας, 

Είπε και κίνησε να βρεί το σπίτι της µε την µαρµαρένια βρύση, να πιεί νερό και να νιφτεί… 

Σήµερα η γιαγιά η Καλλιοπή πλήρης χρόνων, κάθετε και από µια άλλη πεδιάδα, τον κάµπο της Χώρας,         
αγναντεύει τα απέναντι βουνά τις Ιωνίας. Θυµάται και διηγιέται τις ιστορίες της. 

Έτσι για να µαθαίνουµε εµείς οι µικρότεροι και να µην ξεχνούν οι άλλοι…                                           
Τα παρά πάνω έχουν µεταφερθεί όπως µε τον δικό της τρόπο µου τα εξιστόρησε. 

(Μικροαλλαγές της ροής έχουν γίνει µόνο, για την οικονοµία του κειµένου.) 
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 Και φέτος, πιστοί στο ραντεβού µας, κάναµε τα αδύνατα 
δυνατά για να είµαστε παρόντες στο CQ WW DX SSB 2004. 

Αλλαγές QTH, πολύ QRL και πολύ λίγος ελεύθερος χρόνος 
είχαν σαν αποτέλεσµα το shack να ετοιµαστεί κυριολεκτικά 
σε µία εβδοµάδα και οι δύο κεραίες που στήθηκαν είχαν µό-
λις 6 µέρες στη διάθεσή τους πριν το contest για να δείξουν 
στο χειριστή τί µπορούσαν να κάνουν. 

Τελικά, Παρασκευή βράδυ 29/10/04 και µόλις 3 ώρες πριν 
την έναρξη του διαγωνισµού, όλα ήταν έτοιµα, cluster ευτυ-
χώς υπήρχε σε λειτουργία από τον sysop Mike, SV5BYR µε 
τη βοήθεια του Παντελή , SV5AZP και ήδη πολλοί σταθµοί 
είχαν βγει στον αέρα για ζέσταµα. 

Από το άρθρο στο τεύχος Οκτωβρίου 2004 του CQ  , οι Αµε-
ρικάνοι διαδοσολόγοι ανέφεραν ότι κατά το weekend του CQ WW SSB θα είχαµε µέτρια διάδοση , 
µε έµφαση στις µεσαίες µπάντες των HF (40 & 20 µέτρα) και πως θα είχαµε αρκετό θόρυβο , κυρίως 
λόγω του συντελεστή Α και του Κ Index. 

Αυτό , οµολογουµένως, ήταν απογοητευτικό για όλους τους συµµετέχοντες , αλλά όπως αποδείχθη-
κε στη συνέχεια, κανείς δε πτοήθηκε. 

Για να το διασκεδάσουµε λίγο παραπάνω φέτος, πήραµε το special call SX5R, το οποίο ήταν κυριο-
λεκτικά θέλγητρο για πολλούς σταθµούς, οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν σε µεγάλο βαθµό. 

Η κατηγορία στην οποία λάβαµε µέρος ήταν η SOABLP (Single-Op , All Bands, Low Power) και πα-
ρόλο που δεν είχαµε την ευχέρεια να τρέξουµε full time (48h) λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, 
καταφέραµε και συµπληρώσαµε 30 ώρες on-air. 

Οι συνθήκες εκποµπής και λήψης για αυτή τη χρονιά ήταν το παλιό και βέβαια, πολύ καλό Kenwood 
TS-850SAT µε 100 Watts, µία κάθετη για τα 40-10 µέτρα της Ιταλικής ECO Antenne και µία sloping 
loop µε περίµετρο ~ 30 µέτρα για τις χαµηλές µπάντες. Η πρόσβαση στο DX-cluster έγινε µέσω του 
sv5rds-7 , το contest-logging έγινε µε το Writelog for Windows Ver. 10.47E και η ηχογράφηση 
όλου του διαγωνισµού έγινε µε συµπίεση mp3 µε τη βοήθεια του RecAllPro 1.2 που εγκαταστάθηκε 
σε ένα AMD 1,6G Laptop. Το ευτυχές όλων ήταν ότι ο κύριος Murphy απουσίασε όλο το Σαββατοκύ-
ριακο και έτσι, δεν είχαµε ούτε παράπονα για TVI/RFI, τίποτα δε χάλασε, τίποτα δε κάηκε και δεν 
είχαµε ίχνος RF feedback, λόγω καλού συντονισµού των κεραιών και καλής γείωσης κάτω στο κήπο 
!!! 

Το αποτέλεσµα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν 1850 QSOs µε συνολικά 368 multipliers και συνο-
λικό score 955,328 πόντους. 

Σηµασία όµως σε αυτό το contest δεν έχουν τα νούµερα, που είναι αρκετά υψηλά , αλλά η διάδοση 
, η οποία µας επιφύλασσε µί απολύ ευχάριστη έκπληξη. Τα 10 µέτρα από τα ξηµερώµατα έως αργά 
το βράδυ (και το Σάββατο 30/10 και τη Κυριακή 31/10) ήταν ορθάνοιχτα χωρίς ίχνος στατικού θο-
ρύβου και κανείς µπορούσε να ακούσει όλη την υφήλιο να συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 1850 επαφές µας, οι 1181 έγιναν σε αυτή τη µπάντα, µε παρελκό-
µενα τα 90 DXCC κράτη και τις 29 ζώνες που έγιναν εκεί. 

Επίσης, τα 15 και τα 20 µέτρα απόλαυσαν και οι single-banders , οι οποίοι απ’ ότι αναφέρουν και 
στο 3830@contesting.com τα νούµερα των QSO τους ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Βέβαια, σε αυτή τη κα-
τάσταση συνέβαλε καθοριστικά και η συµµετοχή πάρα πολλών νέων συναδέλφων από όλο το κό-
σµο, οι οποίοι είναι ταλαντούχοι και µε ιδιαίτερη όρεξη. 

Προσβλέπουµε στο δεύτερο µέρος του φετινού CQ WW που θα λάβει χώρα στις 27-28/11/2004 σε 
CW mode. Εκεί τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα, αλλά εµείς ελπίζουµε να έχουµε πάλι τη τύχη να 
δούµε πολλές και ιδιαίτερα, νέες, συµµετοχές. 

Προς το παρόν, πολλά 73 σε όλους και µην ξεχνάτε : ΤΑ ΒΡΑΧΕΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ. Keep Contesting !!! 

 

 Στάθης ΜαλιάκηςΣτάθης ΜαλιάκηςΣτάθης Μαλιάκης   

SV5DKL SV5DKL SV5DKL ––– SX5R (Contest Call) SX5R (Contest Call) SX5R (Contest Call)   
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47th JAMBOREE ON THE AIR….47th JAMBOREE ON THE AIR….47th JAMBOREE ON THE AIR….ΑΠΟ ΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΠΟ ΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΑΠΟ ΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

 

 Από τον Από τον SV2AYT SV2AYT ––  Νίκο  ΑγαπιαδηΝίκο  Αγαπιαδη 

 

  Από 16-17 Οκτωβρίου διεξήχθη το 47ο Jamboree on 
the air από την παγκόσµια κοινότητα των προσκόπων. 
Πολλά συστήµατα έλαβαν µέρος απ’ όλο τον κόσµο, 
φυσικά δεν ήταν δυνατόν να µην πάρουν µέρος και φέ-
τος οι Έλληνες Πρόσκοποι σε συνεργασία µε τους 
Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. 

 Στη δράση αυτή φαίνεται να έχουν πάρει µέρος 
πάνω από 1.000.000 Πρόσκοποι και Οδηγοί απ’ όλο τον 
κόσµο.  

Στην ανακοίνωση µε αριθµό 77 το σώµα Ελλήνων Πρό-
σκοπων  προς τους εφόρους των περιοχών αναφέρει κάτι 
το οποίο δεν τηρήθηκε από πολλούς Ελληνικούς σταθ-
µούς. Στην παράγραφο 3 στην 2 σελίδα αναφέρει ότι <<  
Όλοι οι σταθµοί πρέπει να ακολουθούν αυστηρά 
τους εθνικούς κανονισµούς λειτουργίας – επικοινω-
νίας των ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθµών. 
>>,  τώρα γιατί το αναφέρουµε ; διότι στο έγγραφο που 
µας δόθηκε µαζί µε το διακριτικό κλήσεως στην παράγρα-
φο 4 αναφέρει τα εξής : << Τέλος σας γνωρίζουµε, 
ότι οι µη αδειούχοι πρόσκοποι δεν έχουν την δυνα-
τότητα να χρησιµοποιούν τον ραδιοερασιτεχνικό 
σταθµό, παρά µόνο οι αδειούχοι κάτω από την 
άµεση επίβλεψη του κατόχου του ραδιοσταθµού 
(άρθρο 15 παρ.2, 2.1 και2.2), της (β) σχετικής από-
φασης. >> και πολλοί σταθµοί έβγαζαν µικρά παιδιά να 
οµιλούν στον αέρα δηµιουργώντας έτσι µια σύγχυση 
στους άλλους σταθµούς που συµµετείχαν στη δράση µε-
ταξύ των προσκόπων. 

Έτσι η Οµάδα  Ρα-
διοερασιτεχνών 
Θεσσαλονίκης, ανέ-
λαβε να συµµετάσχει 

µε την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης σαν κεντρικός σταθµός  
της πόλης και έστησε δυο  σταθµούς βραχέων και VHF καθώς 
και ένα σταθµό APRS στο 20ο σύστηµα ∆ασοπροσκοπων.  

 Σάββατο πρωί άρχισε το στήσιµο της κεραίας στήθηκε 
ένας πύργος ύψους 6 µέτρων από καστανιές και επάνω σε αυ-
τών τοποθετήθηκαν δυο κεραίες . Μια κάθετη  για τα βραχέα 
ύψους 10 µέτρων  στην κορυφή του πύργου και λίγο πιο κάτω 
µια άλλη για το APRS στα 2 µέτρα. Η κεραία αυτή χρησιµοποιή-
θηκε από τον ένα σταθµό βραχέων που ήταν για φωνή. Η κε-
ραία αυτή ήταν και η πρώτη που εντυπωσίαζε όσους επισκέπτο-
νταν το σύστηµα και τον σταθµό, από τους πρόσκοπους και 
τους γονείς τους, διότι διακρίνονταν από µακριά λόγο του 
ύψους της.  
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Ενώ στήνονταν ο πύργος µε την παραπάνω κεραία  µας επι-
σκέφθηκε στον χώρο και ο κ. νοµάρχης Θεσσαλονίκης Πανα-
γιώτης Ψωµιαδης επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο χώρο του 
J42OTA καθώς βοήθησε τα παιδία στο στήσιµο του πύργου. 
Στην συνέχεια απηύθυνε χαιρετισµό για την επιτυχή έκβαση 
της δράσης αυτής στους ραδιοερασιτέχνες που λάµβαναν µέ-
ρος στο 47ο  Jamboree, µέσω του R6 της Θεσσαλονίκης.  
Είχαν στηθεί δύο ακόµα κεραίες µια οριζόντια τύπου Long 
Wire για τα CW, και µια κάθετη για τα VHF. Έτσι ο σταθµός  
σε SSB εργάστηκε ως επί το πλείστον  στις εξής συχνότητες 
3.740 , 7.090 , 14.290 , 18.140 , 21.360 , 24.960 , 28.390 
MHz και αντίστοιχα στις συχνότητες 3.590 , 7.030 , 14.070 , 
18.080 , 21.140 , 24.910 , 28.190 MHZ για το CW. Έγιναν 
αρκετές επαφές µε διάφορες χώρες . ∆εν έλειψαν φυσικά επα-
φές µ’ Ελληνικούς σταθµούς από την Κύπρο 5B4PSG και χεί-
ριστη τον Μάριο τον 5B4VX, από την Γερµανία  τον DM1SV 
τον Αδαµο , από την Αυστραλία τον VK2GBG  τον Γιώργο και 
άλλους, φυσικά µε πολλούς σταθµούς από την Ελλάδα. 

 Αυτό που µας παραξένεψε πιο πολύ, ήταν η παρουσία 
πολλών σταθµών από την βόρειο Αφρική, κάτι που συνήθως 
δεν ακούµε τακτικά και όλους µαζί. 

 Οι ραδιοερασιτέχνες της Οµάδας Ραδιοερασιτεχνών 
Θεσσαλονίκης που πήραν µέρος στο σταθµό J42OTA  ήταν 
SV2AEE, SV2AYT, SV2BWC, SV7JJE ασχολήθηκαν µε τα 
βραχέα και την ενηµέρωση περί ραδιοερασιτεχνισµου, 
SV2CBY, SV7GBF, SV2IPW ασχολήθηκαν µε τα στησίµατα 
των κεραιών σαν τεχνικό team και τέλος οι SW2HNA, 
SW2HNK, SW2HNL ασχολήθηκαν µε το APRS,  τις συνδέ-
σεις, το Internet,  τα VHF και τα βίντεο. 

 Οι πρόσκοποι ξεναγήθηκαν στο σταθµό , σε οµάδες. 
Κάθε οµάδα παρακολουθούσε 4 βίντεο προβολές µε θέµα τον 
ραδιοερασιτεχνισµο και ραδιοερασιτεχνικες δραστηριότητες, 
παρακολουθούσε µια σύνδεση µέσω Internet µε την  NASA 
τον διαστηµικό σταθµό ISS και τον  ραδιοερασιτεχνικό δορυ-
φόρο ΑΟ-51  στην συνέχεια συνάδελφοι τους µιλούσαν για 
τον ραδιοερασιτεχνισµο και τέλος παρακολουθούσαν επαφές 
µε τους ασύρµατους βραχέων κυµάτων.   

Αργά την  
Κυριακή το 
βράδυ άρχισε 
το µάζεµα 
του σταθµού, 
αφού δεν α-
κούγονταν 
άλλοι σταθµοί 
από το 
Jamboree και 
κατάληξε σε µια κατεδάφιση που όλοι µας περιµέ-
ναµε…  Ραντεβού του χρόνου µε το 48ο Jamboree 
on the air.  
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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 Το Το 555---9 report 9 report 9 report στο στο στο InternetInternetInternet   

http://www.5http://www.5http://www.5---9report.gr9report.gr9report.gr   
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ LINEAR HF 1.8-30 ΜΗΖ(PLUS WARC) 2KW RUSSIAN 
MADE NEW !!! ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ  

2500 Ε 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LINEAR HF+50MHZ (1.8-54MHZ) 1ΚW RUSSIAN MADE 
NEW !! ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ . 1500Ε 

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΛΥΧΝΙΕΣ 807, 811, 4CX 1600 ME TIMES 20 ,40 ,250 E 

 

INFO ∆ΗΜΗΤΡΗΣ SV9COLSV9COLSV9COL  TEL .6977003357 H sv9col@yahoo.gr  

 

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 Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Εσυναδέλφους χωρίς κάποιο Ε--mail mail 

ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
τυπώστε το "τυπώστε το "55--9 Report" 9 Report"   

και δώστε τους.και δώστε τους.  


