
Πρόσω ολοταχώς….Πρόσω ολοταχώς….Πρόσω ολοταχώς….   

Είχα δεν είχα δεν το απέφυγα το ...."EDITORIAL" πάλι. 

Πολλά ηλεκτρονικά µηνύµατα από όλη την Ελλάδα την Κύπρο και 
τους Έλληνες της ∆ιασποράς σχετικά µε το "5-9 Report" και για 
το πώς µπορεί να γίνει καλύτερο. 

Φρέσκιες ιδέες, βατές για όλους, σύγχρονες αντιλήψεις και νέες 
συµµετοχές στην προσπάθεια που γίνεται µέσα από αυτές τις 
σελίδες για ενηµέρωση, επαγρύπνηση και εκσυγχρονισµό των 
υπαρχόντων.  

Το περιοδικό της Ε.Ρ.Κ.Α.  «ΡΑ∆ΙΟΕΠΑΦΗ» από αυτό το τεύχος 
συµπεριλαµβάνετε ως ένθετο στην ύλη του περιοδικού. Καλή 
δύναµη στους συντάκτες και ότι µπορεί να γίνει από την πλευρά 
µας θα γίνει και µε το παραπάνω. Το αξίζει άλλωστε. 

Καλωσορίζουµε την στήλη "∆ορυφορικά Νέα" ενός από τους 
γκουρού των ∆ορυφορικών επικοινωνιών στην Ελλάδα του καλού 
φίλου -και συνεργάτη πλέον- Μάκη SV1BSX.  

Από το επόµενο τεύχος µπαίνει στην οµάδα σύνταξης και η 
Κύπρος µε τον Μαρίνο 5Β4ΑΕΖ µε την στήλη "5-9 Plus" που θα 
παρουσιάζει κατασκευές αλλά θα φέρνει και νέα του χώρου µας 
από παντού. Στα σκαριά είναι και ο FTP server για να κάνει upload 
ότι έχει περισσευούµενο ο καθένας µας. 

Το 5-9 Report  είναι ανοιχτό σε κάθε νέα παρουσία και δίνει 
βήµα σε όλους για οτιδήποτε έχει σχέση µε το χόµπι             

έµµεσα ή άµεσα.  

Είναι γεγονός ότι µας λείπει ένας "κεραιολόγος" είµαι σίγουρος ότι 
δεν θα αργήσει να εµφανιστεί.  Μια επίσης στήλη µε παρουσιάσεις 
νέων συσκευών καθώς και διάφορα συγκριτικά τεστ περιµένει 
..υιοθεσία. 

Κατά καιρούς δραστηριότητες από Ενώσεις, συλλόγους και οµάδες 
από όλη την Ελλάδα έχουν παρουσιαστεί από το περιοδικό.          

Η πρόσκληση παραµένει ανοικτή για όλους. 

   

SV5BYRSV5BYRSV5BYR   
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AEGEAN DX Group 

Οι πίτες των Ενώσε-
ων µας…. 

Ο.Ε.Α Ιωαννίνων.. 

Αποτελέσµατα ΙΟΤΑ 

ΡΑ∆ΙΟΕΠΑΦΗ…. 

War Driving …. 

Παράδειγµα προς 
µίµηση... 

∆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. 



Σελ ίδα  2 5 -  9   R e p o r  t Τεύχος  39ο  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ ΟΣ  2005 

Μερικοί µόνο µήνες χρειάστηκαν για να βάλουν "γυαλιά" σε πολλούς συλλόγους και Ραδιοερασιεχνι-
κές οµάδες τα παιδιά από την Θεσσαλονίκη. Συµµετοχή σε διαγωνισµούς, ενεργοποίηση φάρων,  

µαθήµατα εκπαίδευσης νέων Ραδιοερασιτεχνών, εκδόσεις έντυπες και ηλεκτρονικές, συµµετοχή και 
παρεµβατική άποψη στο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό γίγνεσθαι. Σε λίγο καιρό θα καµαρώνουµε και 

το Van µαζί µε τον υπερσύγχρονο εξοπλισµό του χορηγία εταιριών για την TARG.  

Αυτό είναι το ύψος του πήχη που θέλουµε και µπορούµε.... Μπράβο παιδιά !  

Παράδειγµα προς µίµησηΠαράδειγµα προς µίµηση  



Ποιος κοροϊδεύει ποιον άραγε;Ποιος κοροϊδεύει ποιον άραγε;Ποιος κοροϊδεύει ποιον άραγε;   

Σενάριο 1 
Επικοινωνία µε γνωστό και φίλο Dxer µετά το VU4.  

Ερ.Τι έγινε; Τον έκανες;  

Απ. Καλάααα 4 φορές. 

Ερ. 4 φορές;;; γιατί;; 

Απ. Μια φορά για µένα και τρεις για κάτι φιλαράκια εδώ.... Του ενός του είχε σπάσει η κεραία, ο άλλος δούλευ-
ε αυτές τις µέρες και δεν προλάβαινε και ο τρίτος δεν είχε ενισχυτή.... 

 Σενάριο 2. 

Rtty contest σε εξέλιξη... Μετά από qso µε ελληνικό σταθµό.... ντριγκ το κινητό.... 

Dpi...... Παρακαλώ.... 

Φίλος...έλα ρε φίλε... πώς πάει το contest; Εδώ είµαι στου ….. και τρέχουµε το contest. O …. κοιµάται τώρα 
για να παίξει το βράδυ.... 

Dpi….. ά µπράβο τρέχετε multi single…. Καλή επιτυχία. Θα τα πούµε πάλι αργότερα... 

Φίλος... ναι... ναι άντε γεια καλή επιτυχία.... 

.....Μετά από µερικές µέρες στα αποτελέσµατα το log είναι σταλµένο σαν single operator!!!! 

 Σενάριο 3 

Ο .... θριάµβευσε στο contest στην κατηγορία single operator low power (ισχύ ανάλογα µε το contest 100-150 
watt)…. 

Φίλοι... Μπράβο µεγάλε και σ’ ανώτερα..... 

Θριαµβευτής..... Τους έσκισα...... 

Φίλοι.... Καλά ρε φίλε πώς τα κατάφερες να κάνεις τόσα qso µε 100 watt;;; 

Θριαµβευτής… καλά ρε κοιµάσαι;;; Ποια 100... είχα ανοίξει τη φουφού κι ήµουνα γύρω στα 500 

Φίλοι... Καλά ρε έπρεπε να το στείλεις high power τότε.... 

Θριαµβευτής... έλα ρε όλοι έτσι κάνουν..... Τι νοµίζουν ότι θα µας πιάσουν κορόιδα ;;;; 

 Σενάριο 4 

Το contest σε εξέλιξη.... Ο µάστορας σχηµατίζει τον αριθµό του φίλου του στο τηλέφωνο... 

Contester... έλα ρε.... κοιµάσαι;;; πού είσαι;;; 

Φίλος......   εδώ ρε στο σπίτι χαζολογάω στα βραχέα..... 

Contester... κι εγώ εδώ στο contest... ∆ε µου λες... δε µε πετάς εκεί στο cluster, στο 14088 είµαι κι έπεσε κι ο 
ρυθµός , δε  µ’ απαντάει κανένας...... 

Φίλος... Καλά το ρωτάς;;;;;; τι φίλος είµαι..... 

 Σενάριο 5 

Ο µάστορας τηλεφωνά στο φίλο του ο οποίος όµως είναι για καφέ µε µια γκοµενίτσα.... 

Φτου! Αµέσως κάνει disconnect, και µετά connect µε το call JA1CLU, και ανακοινώνει τον εαυτό του µεγαλο-
πρεπώς στο 14088..... Ο ρυθµός ανεβαίνει..... Ο µάστορας αναφωνεί µόνος του.... «είµαι πολύ µεγάλος... τι 
κόλπα ξέρω ο κερατάς....» 

 

 ………και ‘γω πάλι ρωτάω.... Ποιος κοροϊδεύει ποιον;;; Μήπως κοροϊδεύουµε και ‘γω πάλι ρωτάω.... Ποιος κοροϊδεύει ποιον;;; Μήπως κοροϊδεύουµε και ‘γω πάλι ρωτάω.... Ποιος κοροϊδεύει ποιον;;; Μήπως κοροϊδεύουµε 
τον εαυτό µας, παραπλανώντας τον και µη παραδεχόµενοι την ανικανότητά τον εαυτό µας, παραπλανώντας τον και µη παραδεχόµενοι την ανικανότητά τον εαυτό µας, παραπλανώντας τον και µη παραδεχόµενοι την ανικανότητά 

µας ή τουλάχιστον την ανεπάρκειά µας....µας ή τουλάχιστον την ανεπάρκειά µας....µας ή τουλάχιστον την ανεπάρκειά µας.... 
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Αυτός ο πίνακας στην πληρότητα που βλέπετε δεν έχει ξαναδηµοσιευτεί. Η ARRL επιτέλους έφτιαξε 
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα τα οποία επεξεργάστηκα και πήραµε τον παραπάνω πίνακα. Είναι κι 
άλλοι Έλληνες που δεν είναι στον πίνακα; Σίγουρα είναι όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση για το DXCC 
τα τελευταία δέκα χρόνια αλλά και οι περισσότεροι από τους προηγούµενους. Μάλλον όχι αλλά κι αν 
είναι δεν το ξέρει ούτε η ARRL!!!! αφού προφανώς τα παράτησαν. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν κι 
άλλοι πολλοί καλοί DXers στην Ελλάδα (ίσως και καλύτεροι από τους παραπάνω) που δεν έχουν 
στείλει ποτέ για dxcc. Το θέµα είναι ότι όλοι οι παραπάνω έστειλαν και συνεπώς είναι ένα σκαλί πα-
ραπάνω από τους άλλους (τουλάχιστον για την ώρα). Επίσης η παραπάνω λίστα δεν αποδεικνύει ότι 
κάποιος είναι καλός ραδιοερασιτέχνης, ούτε καν καλός dxer. Eίναι ενδεικτική όµως του ποιος είναι 
ικανός dxer.... Μου φαίνεται ότι πλέον είναι καιρός να µαζέψουν τις κάρτες τους και να στείλουν και 
οι υπόλοιποι. Η σχετική λίστα θα ανανεώνεται καθηµερινά!! από την ARRL στο site της και µεις θα 
προσπαθούµε να µεταφέρουµε τα νέα.  

Ίσως το πιο ενδιαφέρον σηµείο κατά τη γνώµη µου, είναι η µάχη του Challenge. Ήδη από πέρσι ο 
γράφων ήταν στη λίστα. Φέτος µπήκαν δύο ακόµη. Ο ένας των οποίων, ο SV1FJA ηγείται της σειράς 
µε 1520 χώρες!!! Μπράβο στο Νεκτάριο κι ελπίζω στη συνέχεια να µπουν κι άλλοι, οι οποίοι θα δώ-
σουν ενδιαφέρον στη µάχη της πρωτιάς. Τέλος όποιος διαβάσει τη λίστα ας µη µεταφέρει τα      
γραφόµενα λάθος, γιατί την τελευταία φορά που δηµοσίευσα σχετική λίστα, ξεκίνησε πόλεµος, αν 
και δεν έγραψα τίποτα κακό ούτε υπονόησα κάτι για οποιονδήποτε. Πάω τώρα να συνεχίσω να παί-
ζω µε τα κουβαδάκια...  Κωνσταντίνος και στην ούγια.... SV1DPISV1DPISV1DPI 

Κοπή πίττας Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Χίου (ΣΥ.Ρ.Χ.)Κοπή πίττας Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Χίου (ΣΥ.Ρ.Χ.)Κοπή πίττας Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Χίου (ΣΥ.Ρ.Χ.)      
Με την ευκαιρία της κοπής της πίττας του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Χίου την Παρασκευή 

21 Ιανουαρίου 2005 σε κέντρο εντός της πόλεως Χίου, ο Σύλλογός µας θέλει να ευχηθεί σε όλους 
τους συναδέλφους Χρόνια πολλά µε υγεία και χαρά και φυσικά καλές επικοινωνίες µε δυνατά και 
καθαρά σήµατα. 

Την πίττα έκοψε ο Πρόεδρός µας Βουλάµαντης Γεώργιος (sv8fcy) παρόντος και του τέως 
προέδρου sv9bmh/8 (τη Λεβεντογέννα την άφησε φέτος ο τέως προκειµένου να παραστεί). Την 
συγκέντρωση τίµησαν µε την παρουσία τους τα περισσότερα µέλη του Συλλόγου µας πλαισιωµένα 
από τις XYL. 

Το νόµισµα χαµογέλασε 
στον SV8GXV Θεόφιλο ο 
οποίος παρέλαβε από 
τον πρόεδρο το ασηµένιο 
µπρελόκ και τις σχετικές 
ευχές για τύχη και στις 
υπόλοιπες πτυχές της 
ζωής. 

Η βραδιά έκλεισε µε κέ-
φι, τραγούδι, πολλές ευ-
χές και ανανεωµένες υ-
ποσχέσεις για περισσότε-
ρη δραστηριότητα και 
Ραδιοερασιτεχνικές ευ-
καιρίες. 

 ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ   

SV8FCASV8FCASV8FCA    
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Η  Βασιλόπιτα  της  Ε.Ρ.Κ. 
Κυριακή  µεσηµέρι  στις  29  του  Ιανουαρίου  στις  Αρχάνες.  Εκεί  αποφασίστηκε να  κόψουµε  την  πίτα  της  
Ένωσης  και  πιο  συγκεκριµένα  στο  θαυµάσιο  χώρο  που έχει  διαµορφώσει  ο  αγαπητός  µας  φίλος  και  
συνάδελφος  Γιάννης  -  SV1DZH. 

Να  κάνω  µια  µικρή  αναφορά  στο  θαυµάσιο  αυτό  χώρο  γιατί  
αξίζει  τον  κόπο. Το  κύριο  έργο  είναι  η  αναβίωση  της  λειτουρ-
γίας  µιας  «φάµπρικας»  (για  όσους  δεν  γνωρίζουν  φάµπρικα  
ήταν  το  εργοστάσιο  που  έβγαζε  το  λάδι  από  τον  καρπό  της 
ελιάς)  σε  όλο  της  το  µεγαλείο  και   την  µεγαλοπρέπεια,  φέρ-
νοντας  στη  µνήµη  των µεγαλύτερων  παλιές  καλές  εποχές  και  
δείχνει  στους  νεότερους  πως  ήταν  η   ζωή χωρίς  τεχνολογικά  
µέσα.  

 Αναπόφευκτο  και  αναγκαίο  ήταν  να  δηµιουργηθεί   και  ένας  
χώρος  για  τους επισκέπτες  που  θα  πιουν  τον  καφέ  τους,  την  
µπύρα  ή  την  τσικουδιά   τους. Σ’  αυτό  το  χώρο  βρεθήκαµε  
για  την  κοπή  της  πίτας  του  2005  και  όπως  βλέπετε από  τις  
φωτογραφίες  είναι  θαυµάσιος. 

Για  την  βασιλόπιτα  φρόντισε  ο  αγαπητός  µας  ANJ  και  λίγο  
µετά  το  µεσηµέρι αφού  συµπληρώθηκαν  οι  παρουσίες  των  
συναδέλφων  και  όχι  µόνο,  ξεκίνησε  η  διαδικασία  της  κοπής  
µε  την  αγωνία  για  το  ποιος  θα  είναι  ο  τυχερός   της  ηµέρας. 

 Πολλά  τα  κοµµάτια  που  έπρεπε  να  κοπεί  η  πίτα  και  χρειαζό-
ταν  η  σχετική  µελέτη (Ηι Ηι).   Το  δώρο  για  τον  τυχερό  της  
ηµέρας  ήταν  µία  πολύ  ωραία  εικόνα. 

Όσο  για  τον  τυχερό  αυτός  ήταν  ένας  από  τους  πιο  παλιούς  
συναδέλφους της  εποχής  των  ιδιοκατασκευών  και  των  λαµπά-
των    µηχανηµάτων,   που  ακούει στο  όνοµα   Αλέκος  µε  δια-
κριτικό   SV9 SK.  

Βεβαίως  ακολούθησε  η  σχετική  κατεδάφιση  µε  τα  πλούσια  
εδέσµατα  και τα  καλοµαγειρεµένα  και  νοστιµότατα  φαγητά  της  
µητέρας  του  αγαπητού  Ιωάννη και  την  άψογη  εξυπηρέτηση  
του  ίδιου  αλλά  και  της  XYL. Ο   Γιώργος  ο  GPV   είχε  την  
ατυχία  να  καθίσει  δίπλα  στις  κάνουλες  του κρασιού   και  δεν  
ξέρω  κατά  πόσο  προλάβαινε  τα  διάφορα   όσο  δεν  γέµιζε  τις  
κανάτες.            ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ   και  του  χρόνου  µε  ΥΓΕΙΑ. 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ     

 Αν  και  έχουν  σταλεί  προσωπικές  επιστολές  σε  όλα  τα  
µέλη  της  Ε.Ρ.Κ. για  κάθε  ενδεχόµενο  ενηµερώνουµε  και  
από  τη  στήλη  αυτή  ότι  στις  19  Φεβρουαρίου θα  γίνει  η  
Γενική  Συνέλευση  -  Εκλογή  νέου  ∆ιοικητικού  Συµβουλί-
ου  και  βέβαιη  συνεστίαση  των  µελών  και  φίλων  της  
Ένωσης.  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

 Ένα  µεγάλο  Ευχαριστώ  και  ένα  µεγάλο  Μπράβο  στην  
Ένωση  Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής  Πελοποννήσου  για  την  
ευγενική  της  χειρονοµία  να  βραβεύσει  όλους  τους 
Έλληνες  Ραδιοερασιτέχνες  που  πήραν  µέρος  στην  προ-
σπάθεια  προβολής  της Ελλάδας  µέσω  των  Ολυµπιακών  Αγώνων  µε  το  ειδικό  διακριτικό   
SX(1-9)A 

 Να  είστε  πάντα  καλά,  και  καλά  να  περνάτε        Μέχρι  τον  επόµενο  µήνα   σας   χαιρετώ                   

        SV9BMJ      MSV9BMJ      MSV9BMJ      Mάνοςάνοςάνος 
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....νάµαστε και πάλι να κόβουµε την Πρωτοχρονιάτικη πίττα µας!! 

    Κακά τα ψέµατα ρε παιδιά είναι ξεχωριστή αυτή η µέρα γιατί κάτι µας πιάνει, 
κάτι µας τραβάει να είµαστε εκεί έστω και αν ο χώρος του club εντέλει αποδεικνύ-
εται µικρός και λίγος αλλά αυτός είναι.  

      Tι να είναι άραγε αυτό ? Το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς? Το φλουρί της πίττας?                 
 Ε ότι και να είναι καλό είναι. Εγώ το βλέπω σαν ενωτικό έθιµο!! 

   Παρόντες µικροί και µεγάλοι , παλαιοί και νέοι. Ας αναφέρω µερικούς ( έτσι      
 να διαβάζονται και τα callsigns στο  διαδύκτιο ) απ' τους τακτικούς       

   στο club azp,cjn, sv5adl, azk, byr,dzz,frf...απ' τους δύσκολους 
sv5ddv, rw,byp..απ' τους έτσι κι' έτσι sv5cjq, frj, fro..απ'τους νέους        

  πού είχαν στην τσέπη τους την µόλις λίγων ηµερών άδεια τους 
 οι ,sv5kjs, kji kjn, kjz, sw5kjm, kjp...  και οι µικροί µας 

sw5kju,kjk,kjl. Γονείς και σύντροφοι επίσης µαζί µας!!!! 

   Βλέποντας αυτό το ανακάτεµα παλιών και νέων αισθάνθηκα κάτι όµορφο, παρατηρούσα τα πηγα-
δάκια, τις συζητήσεις, αυτό το κοινό που µας ένωνε ,πράγµατι ήταν θαυµάσιο!! 

   Σαν fanatic του hobby και πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου έκανα 
όνειρα την ώρα εκείνη για µελλοντικές συναθροίσεις και συλλογικές προσπάθειες που ελπίζω σύντο-
µα να µπορέσω να τις διατυπώσω και γιατί όχι να τις δω να υλοποιούνται. Ελπίζω όλο αυτό το αν-
θρώπινο δυναµικό κάποια στιγµή να µπορέσει να συνεργαστεί και να δώσει ένα καλύτερο χρώµα 
στο Ραδιοερασιτεχνισµό της περιοχής µας. 

   Με την ευκαιρία αυτή θέλω να τονίσω ότι σ' ένα σύλλογο χρειάζονται όλοι αλλά το θέµα είναι πως 
ο κάθε σύλλογος τους κρατάει κοντά του. ∆ύσκολο πράγµα, αλλά εµείς µε την σωστή συµπεριφορά 
µας και την αλληλοβοήθεια πάντα θα προσπαθούµε για ένα ακόµα βήµα µπροστά... 

    Τώρα ας πούµε τα διαδικαστικά δηλαδή ότι οι 2 πίττες ήταν κατασκευή της sv5bon η οποία αν 
και απούσα (την έφαγε η κουζίνα ) δέχθηκε τα καθολικά συγχαρητήρια και κάποιοι µάλιστα ζήτησαν 
την συνταγή hi hi !! Σχόλιο.. δεν έµεινε ψίχουλο. 

   Τα µικρά και συµβολικά µας δώρα πήγαν το πρώτο στον παλαιό sv5azk και από την δεύτερη πίτ-
τα που ήταν αποκλειστικά για τους νέους Ραδιοερασιτέχνες στον sw5kjm , ελπίζουµε να είναι και οι 
δύο ικανοποιηµένοι!! 

    Εύχοµαι σε όλους να είµαστε υγιείς χωρίς περιττά προβλήµατα και να έχουµε αρκετό κέφι για το 
hobby µας το οποίο πρέπει πάντα να προστατεύουµε και να διαδίδουµε τονίζοντας στον υπόλοιπο 
κόσµο τις οµορφιές του!! 

 

         ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ DX!!!! 

 

        Για την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆ωδεκανήσου 

                     SV5AZPSV5AZPSV5AZP   

Η   ΠΙΤΑ   ΤΗΣ   Ε. Ρ. ∆.Η   ΠΙΤΑ   ΤΗΣ   Ε. Ρ. ∆. 
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Αυτό που πάντα είναι σηµαντικό για µένα στην ανάγνωση ενός βιβλίου (και λυπόµουν αν 
δεν υπήρχε κάποιες φορές) ήταν ο πρόλογος από κάποιον που δεν είχε σχέση µε την συγ-

γραφή του, αλλά γνώριζε την πορεία, το έργο και τον χαρακτήρα του συγγραφέα. 

Το να προλογίσω την νέα προσπάθεια δύο καλών φίλων, συνεργατών και άριστων Ραδιοε-
ρασιτεχνών χτυπώντας άψυχα πλήκτρα µου φαντάζει δύσκολο και µε κάνει να νοιώθω 

..."άρπαγας" της λάµψης και της δικής τους αλλά και της ιδέας. 

Πάντα σιγόβραζε η ιδέα της από κοινού προσπάθειας των ενεργών Ραδιοερασιτεχνών του 
Αιγαίου σε διάφορες δραστηριότητες, µε απλές και σύντοµες διαδικασίες χωρίς "ξένες"   
αλλά µε µεγάλες αυθόρµητες δυνάµεις. Και νάµαστε εδώ στη θεµελίωση τους από δυο   
Σαµιώτες πρωτοµάστορες και µερακλήδες στο χώρο µας.   Ο Βασίλης και ο Αλέξανδρος.   

Ξεσήκωσαν το αρχιπέλαγος από άκρη σ' άκρη µαζί µε το Ιόνιο και την Κύπρο.  

∆εν πίεσαν  χρονικά και δεν εξήγησαν φλυαρώντας... Έριξαν την ιδέα και στέκονται υπεύ-
θυνα πίσω της. Οι χρυσές σελίδες που θα γραφτούν από όλους όσους θα συµµετάσχουν θα 

δοθούν για "δηµόσια κρίση" στην Ιστορία.  

Να είµαστε όλοι εκεί.     ∆εν περισσεύει κανείς !  

SV5BYRSV5BYRSV5BYR   

 

Το Αιγαίο και γενικά οι Ελληνικές θάλασσες, εδώ και 4000 χρόνια ποτέ δεν έπαψαν να είναι ο δίαυ-
λος σύνδεσης της Ευρώπης µε την Ασία και την Αφρική… Να είναι το σταυροδρόµι λαών και ιδεών· 
λίκνο ιστορίας και ανάπτυξης απαράµιλλου πολιτισµού που κληροδοτείται στην ανθρωπότητα. 

 

 Η διεθνικότητα των ιδεών και του πνεύµατος που αναδεικνύονται σ' αυτές τις θάλασσες διέπουν τα 
µέλη της οµάδας των DΧ-ers του Αιγαίου· πρεσβευτές του Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισµού, του ε-
θελοντισµού, της ελεύθερης πρωτοβουλίας και της συναδελφικής αλληλεγγύης. 
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Σκοπός τους είναι: 

 

 1. Η διεύρυνση του διαύλου επαφής των 
λαών και η παρά πέρα απόκτηση επιστη-
µονικών αλλά και εµπειρικών γνώσεων 
επί των ραδιοεπικοινωνιών.  

 

  2. Η ακόµη µεγαλύτερη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και της τέχνης της επικοινω-
νίας  µέσω του Dxing, µε ότι διεθνώς ση-
µαίνει ο όρος.  

 

 3. Η ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων νησιών και νησίδων, των Ελληνικών Θαλασσών. 

 4. Η δραστηριοποίηση µας σε επετειακά ή άλλης µορφής σηµαντικά γεγονότα µε ειδικά χαρακτηρι-
στικά κλήσεως. 

 

 5.Η δυναµική παρουσία µας σε µεγάλους και διεθνούς ενδιαφέροντος ραδιοερασιτεχνικούς διαγωνι-
σµούς, contest. 

 

 6. Η καθιέρωση διεθνώς και υποστήριξη µιας σειράς βραβείων (awards), όπως: 

α) Greek Islands On The Air. 

β) Big Blue Award. 

γ) Το βραβείο των µεγάλων σοφών, που η καταγωγή τους τοποθετείται στον νησιωτικό χώρο,      
όπως: Πυθαγόρας,  Αρίσταρχος, Επίκουρος, Όµηρος, Αίσωπος, αλλά και άλλων µεγάλων σύγχρο-
νων ανδρών όπως ο ∆. Σολωµός, Κάλβος, Μάνταρος και άλλοι. 

 

 7. Η διοργάνωση και καθιέρωση του HF contest των Ελληνικών Θαλασσών. 

8. Η υποστήριξη και συµµετοχή στα είδη υπάρχοντα Ελληνικά contest, όπως στο VHF AEGEAN 
CONTEST του 5-9 Report, του Ελληνικού FIELD-DAY της Ε.Ε.Ρ. και τυχών άλλων που θα οργα-
νωθούν από ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους. 

 

Στην οµάδα µπορεί να συµµετάσχει ο οποιοσδήποτε  που διέπεται από το πνεύµα του Aegean DX 
group, κάτοχος ραδιοερασιτεχνικής αδείας και δραστηριοποιείται στα Ελληνικά νησιά. 

 

  Η επιθυµία κάποιου να συµµετάσχει στις δραστηριότητες της οµάδας δηλώνετε µε την αποστολή 
απαραιτήτως της QSL κάρτας του, µε την σηµείωση στο πίσω µέρος: 

« Για την συµµετοχή µου στο Aegean DX group». 

∆ιεύθυνση, e-mail και αριθµούς τηλεφώνων. 



 Επίσηµα για επαφή µε τους φορείς 
και µεταξύ των µελών, ορίζετε η 
παρά κάτω διεύθυνση: 

Aegean Dx group. 

Ταχ. Θυρίδα  4 

ΣΑΜΟΣ   831 00 

 

Τηλέφωνο: 22730-28371.     

Τηλεοµοιότυπο: 22730-22879. 

e-mail:   tzanellis@internet.gr 

 

 Η συµµετοχή στην οµάδα δεν έχει 
κανενός είδους οικονοµικές επιβα-
ρύνσεις, όπως δικαίωµα εγγραφής, 
συνδροµή κ.λπ. Μέλος ή µέλη της 
οµάδας που επιθυµούν να αναλά-
βουν δραστηριότητες επιβαρύνονται και µε τα τυχών έξοδα που θα προκύψουν. 

  Όµως έξοδα από γενικότερες δραστηριότητες του AEGEAN DX group, υπάρχει δυνατότητα κάλυ-
ψης τους από υποστηρικτές και χορηγούς. 

 

 Στο AEGEAN DX group δεν αναδεικνύεται ∆.Σ. ή οποιασδήποτε µορφής προεδρείο. 

 Ο οποιοσδήποτε αυτοβούλως µπορεί να ηγηθεί και να συντονίσει κάποια δραστηριότητα στο πνεύ-
µα της οµάδας. Το µόνο που απαιτείται είναι µια απλή ανακοίνωση µε  προκαθορισµένο τρόπο. ∆η-
λαδή ή σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ή ασύρµατα , ή τηλεφωνικά µε άλλα µέλη για συζήτηση και αρω-
γή. 

  Αν παραστεί ανάγκη να ληφθούν γενικότερου ενδιαφέροντος αποφάσεις λαµβάνονται δια βοής σε 
τακτές ή έκτακτες συναντήσεις , που θα πραγµατοποιούνται µε κάθε πρόσφορο µέσο. Όπως σε προ-
καθορισµένη HF συχνότητα, ή στους επαναλήπτες της περιοχής, ή µέσο ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου, ή ακόµη και τηλεφωνικά. Η ανακοίνωση πραγµατοποίησης τακτών ή έκτακτων συναντήσεων 
δεν σηµαίνει και υποχρεωτική φυσική παρουσία των µελών. 

 

 Γενικά η λειτουργία της οµάδας βασίζετε στις ελεύθερες πρωτοβουλίες, στον εθελοντισµό και την 
συναδελφική αλληλεγγύη µεταξύ των µελών πού είναι και το πνεύµα του AEGEAN DX group. 

 Αγαπητέ συνάδελφε, φίλε DΧ-er, αν τα παρά πάνω έχουν κάτι να σου πουν, αν σε συνεπαίρνει το 
πνεύµα και ο σκοπός µας, σε καλούµε να έρθεις µαζί µας στο ταξίδι  στην… ιονόσφαιρα.                                

 

 Οι έχοντες την πρωτοβουλία: 

 

  SV8CYV SV8CYV SV8CYV και και και SV8CYRSV8CYRSV8CYR 
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Τα  Μέλη  του  Τα  Μέλη  του  Aegean  DX  group.Aegean  DX  group.  
Οι εκλεκτοί συνάδελφοι που απαρτίζουν την οµάδα των DXers  του Αιγαίου, µέχρι αυτή την στιγµή είναι: 

 

 SV8CS/KC2INN.    Σπύρος Χειµαριός.               ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 

SV0KI/KG8LT.      Αντώνιος Τσολοµύτης.         ΣΑΜΟΣ. 

SV0JW/KB2QAQ.  Ελευθέριος  Κανάγιος.         ΙΚΑΡΙΑ. 

SV8QG.                  Αλέξανδρος ∆εληγιάννης.   ΛΕΣΒΟΣ. 

SV5AZP.                Παντελής Βασιλειάδης.        ΡΟ∆ΟΣ. 

SV5AZR.                Φορτουνάτο Ραγούσας.       ΚΩΣ. 

SV5BYR.                Μιχάλης Μπαλασκάς.           ΡΟ∆ΟΣ. 

SV5CJN.                ∆ρόσος Σκότης.                    ΡΟ∆ΟΣ. 

SV8CRI.                Παναγιώτης Ναλπάντης.      ΛΕΣΒΟΣ. 

SV8CYR.               Αλέξανδρος Καρπαθίου.       ΣΑΜΟΣ. 

SV8CYV.               Βασίλειος Τζανέλλης.           ΣΑΜΟΣ. 

SV5DAI.               Αλέξης ∆ηµησιάνος.             ΚΩΣ. 

SV8DCY.               Παντελής Λασκαρίδης.         ΛΕΣΒΟΣ. 

SV5DKU.               Ιωάννης  Μπρουµίδης.        ΚΩΣ.  

SV8DTD.               Περικλής  Κεφάλας.            ΛΕΣΒΟΣ. 

SV8DTL/7.           Παναγιώτης  Κελεσίδης.      ΘΡΑΚΗ. 

SV8DTZ/7.           Εύη   Κελεσίδη.                    ΘΡΑΚΗ. 

SV5FRB.               Γιώτα  Κρητικού.                  ΡΟ∆ΟΣ. 

SV5FRD.               ∆ιονύσης Χατζηγαβριήλ.      ΡΟ∆ΟΣ.   

5B4AFQ.               Μανόλης  Μάνου.                 ΚΥΠΡΟΣ. 

VK4EAA.              Yiannis  Metzis.                    ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  

Λοιπόν… άλλος ένας σύλλογος;     Άλλος ένας πρόεδρος;    ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ…! 

Χρόνια τώρα, εµείς οι Dxers των Ελληνικών Θαλασσών, του Αιγαίου, του Ιονίου, της ∆ωδεκάνησου, της Κρή-
της…, νοιώθαµε ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Πέφταµε πάνω στη φούντωση των pile-ups µας και σκεφτόµα-
σταν µε χαρά, µε ικανοποίηση, µε λίγο ζήλια ίσως...   

Να ο Παναγιώτης, ο Σπύρος, ο Μιχάλης, ο Περικλής, ο Παντελής, ο Αλέξανδρος, ο Γιάννης, ο ∆ιονύσης, ο ∆ρό-
σος, ο Βασίλης, είναι πάλι στον αέρα και έχει ξεσηκώσει τους ξένους. Νοιώθαµε ο ένας τον άλλον, την ύπαρξή 
του, τον χνότο µας, την φωνή µας, την… RF µας. 

 Τόσο κοντά, µά τόσο µακριά µε την ίδια αγάπη, την ίδια λόξα. Η ιδέα ωρίµαζε σιγά-σιγά µέσα στα στενά shack 
µας σαν το καλό κρασί στο δρύινο βαρέλι του. Έφτασε λοιπόν η ώρα για συσπείρωση, για κοινή δράση κόντρα 
στην γενική απραξία και µετριότητα που µαστίζει τα ραδιοερασιτεχνικά πράγµατα γύρω µας. 

     …Dxers των νησιών,   και άλλοι στεριανοί που κατά καιρούς δραστηριοποιείστε απ τα  νησιά µας,     καλού-
µε γενικό προσκλητήριο,      ….η οµάδα των Dxers των Ελληνικών Θαλασσών, 

…Ε∆Ω ΕΛΛΑ∆Α… 

73 de SV8CYV73 de SV8CYV73 de SV8CYV---ΒασίληςΒασίληςΒασίλης...   
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2004…RSGB2004…RSGB    I.O.T.A. ContestI.O.T.A. Contest  

Ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και όπως κάθε χρόνο το Contest των νησιών 
του κόσµου άναψε φωτιές! 

Ίσως ο ποιο δυναµικός ραδιοερασιτεχνικός διαγωνισµός. Mε δεκάδες Dxpeditions, που µετά 
από περιπέτειες  µακρών και δύσκολων πολλές φορές ταξιδιών, να ακροβολίζονται στα νησιά 
των θαλασσών για να πάρουν µέρος σ’ αυτό το µεγάλο πανηγύρι. Για την χαρά της συµµετοχής, για τον αγώνα της κατάκτη-
σης ενός από τα 35 πανέµορφα τρόπαια, για την περιπέτεια και µόνο µερικές φορές!   Πάνω από 1200 συµµετοχές, πάνω 
από 50 Dxpeditions, παλέψαµε µε την άθλια διάδοση…, έτσι για την λόξα µας, για την ευχαρίστηση που µας δίνει το ξεχωρι-
στό, αυτό το κάτι που δεν µπορεί να το κάνει εύκολα ο καθ’ ένας. 

Χαρακτηριστικό ήταν ότι στο διήµερο του Contest, απ’ ότι κατέγραψε το εργαστήριο ηλιακής δραστηριότητας, Rutherford 
Appleton Laboratory-RAL,  η µέγιστη δυνατή χρησιµοποιήσιµη συχνότητα, MUF, κυµαίνονταν από 5,14MHz έως το πολύ 
13,50 MHz.  Από Ελληνικής πλευράς έλαβαν µέρος οι:  J49LH από την Κρήτη, ο SX8J από την Αίγινα, ο SV3SJ/p CW από την 
Πρώτη, ο SV8DTP από την Λέσβο, η SV1BRL/8 από τα Επτάνησα και ο γράφων SV8CYV από την Σάµο.     Συγχαρητήρια σε 
όλους για την συµµετοχή…και του χρόνου πρωτιές!! 

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον συνάδελφο Μάριο Νικολάου 5B4WN/G0WWW, µέλος του IOTA Contest andmin. tim , για την βοή-
θειά του και τα καλά του λόγια!  

Μερικά απ΄ τα αποτελέσµατα. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ.  
Γενική & Κατηγορίας  Callsing.   Qsos.   Mults.   Score.   Power.        IOTA ref.  Island name. 
                

                            ISLAND - SINGLE  OPERATOR SSB. 

   1.      1.       5B/GM4AFF    1876    215    2613540   HI PW    24H   AS004   CYPRUS. 

  2.      2.             EI8IR         2091     217   2546061    HI PW    24H  EU115   IRELAND. 

  3.      3.            OH0R          1887    200   2260200    HI PW    24H   EU002    ALAND. 

  4.      1.            YM0T          1397     129     933831   LO PW   24H    AS159    KEFKEN. 

  5.      1.        SV9/G4DHF    878      104    575952   LO PW    12H   EU015   CRETE. 

  6.      2.        IM0/IZ0EJQ    987       80     397200   LO PW    24H   EU165  SAN PIETRO. 

  7.      3.          SV8CYV        562      109    372126   LO PW    24H   EU049   SAMOS.  

14.      3.          SV1BRL/8     617        63    191475   LO PW    12H   EU052     ??? 

25.      9.          SV8DTP       267         63    117747   LO PW    12H   EU049   LESVOS. 

                            ISLAND – SINGLE OPERATOR  CW.   

  1.      1.        G3TXF         1382   196   1358280    HI PW    24H   EU005    U.K. 

 2.      1.     SP4JWR/1         827   176   1030128   LO PW    24H   EU132   WOLIN. 

 3.      2.     SV8/OL8R       1560   122     916464   LO PW    24H   EU067   SANTORINI. 

 4.      1.      M0SDX             819   160     757920   HI  PW   12H    EU005  U.K. 

13.    5.    SV8/OK2WH    1063    70     325710    LO PW   24H   EU174   THASSOS. 

28.   10.    SV9/OK2ZO/P   608    56     167328     LO PW   12H   EU015  CRETE. 

47.   11.    SV3SJ/P             599    30       73710    LO PW    24H   EU158  PROTI. 

56.   12.        J45C               444    24       40896    LO PW    12H   EU001  KOS. 

77.   38.   SV5/SP6RLK      162    13         8658    LO PW    12H   EU001  DODECANESE. 

                              ISLAND-MULTI OPERATORS. 

  1.            1.           9AOR         2527    518    9564870     HiPw     EU136      KRK. 

 2.            2.          UU7J/P      3084    471     9071460    HiPw     EU180     TUZLA. 

 3.            3.         9A0CI         2319    452     7668180    HIPW    EU110  SVETI NIKOLA. 

77.          28.        J49LH           310      78       154908    LOPW   EU015    CRETE. 

                             ISLAND-SINGLE OPERATOR-MIXED MODE. 

  1.           1.         OH9A        1943       239     2683731   HIPW  24H  EU173  SAMDSTROM. 

 2.           2.        9A6A          1378       181     1432434   HIPW  24H  EU016   HVAR 

 3.           1.        9A4W           506       211     1196370   HIPW  12H  EU016    BRAC. 

41.        14.         SX8J            373         25         39675  LOPW 12H EU075   AEGINA. 



 

Κάθε καλή προσπάθεια πρέπει ν' ανταµείβεται... το 5-9 Report  έχει δείξει "άξια δείγµατα γραφής" 
και ένιωσα την ανάγκη να το πλαισιώσω µε απώτερο σκοπό να συµβάλλω κατά ένα πολύ µικρό πο-
σοστό, ώστε να γίνει ακόµα  καλύτερο, αρτιότερο και µε µεγαλύτερη θεµατολογία περιοδικό. 

Από το τεύχος αυτό λοιπόν και κάθε µήνα, θα υπάρχει στήλη µε "∆ορυφορικά Νέα". 

Σκοπός της στήλης είναι εκτός από την ενηµέρωση, η ενθάρρυνση των Ελλήνων  ραδιοερασιτεχνών 
ν' ασχοληθούν µ' ένα τοµέα του χόµπι µας, που για πολλούς φαντάζει παντελώς απρόσιτο, στην 
πράξη όµως δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο... το µόνο "ιδιαίτερο" που έχει η ασχολία µε τους δορυφό-
ρους είναι ότι, θα σας χαρίσει πολλές συγκινήσεις, θα σας "προκαλέσει" ευχάριστα σε άγνωστες 
πτυχές του χόµπι  και θα σας δώσει την ευκαιρία ν' ασχοληθείτε µε την "αιχµή του δόρατος" από 
πλευράς  τεχνολογίας.... πιστέψτε µε, αξίζει τον κόπο. 

  

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ---Ιαν.Ιαν.Ιαν.200520052005   
 

    Η νέα χρονιά υπόσχεται πολλά στους φίλους των Ραδιοερασιτεχνικών δορυφόρων.  Το πλέον εν-
διαφέρον γεγονός θα λάβει χώρα µάλλον κατά το Σεπτέµβριο απ' ότι διαφαίνεται, µε την εκτόξευση 
του νέου Phase3 δορυφόρου υψηλής τροχιάς από την Amsat-DL,  ο οποίος θα έχει την ονοµασία 
P3E (Express) και αν όλα πάνε «κατ’ ευχήν»  θα καλύψει µερικώς το κενό του  "εκλιπόντος" ΑΟ-40. 

   Για την ιστορία, ο ΑΟ-40 υπήρξε ότι τελειότερο στην 
ιστορία των ραδιοερασιτεχνικών δορυφόρων. Στις αρχές 
του 2005 συµπλήρωσε ακριβώς ένα χρόνο που παραµέ-
νει σιωπηλός. Απ' ότι φαίνεται, µάλλον είναι ελάχιστες 
πλέον οι ελπίδες για να επανέλθει σε λειτουργική κατά-
σταση, τουλάχιστον στο εγγύς µέλλον. 

  Για την αναπλήρωση του κενού που άφησε, οι φίλοι 
µας οι Γερµανοί στην AMsat-DL µε την πλαισίωση 
γνωστών Αµερικανών κλπ. "Satellite Gurus",  
ολοκλήρωσαν σε χρόνο ρεκόρ (περίπου 12 µήνες)  ένα 
Project βασισµένο στον παλαιό αλλά δοκιµασµένο  ΑΟ-
13.  

Το ευτύχηµα είναι ότι όταν υλοποιήθηκε ο ΑΟ-13, το Spacecraft-bus (φέρον σώµα) του δορυφόρου 
είχε κατασκευαστεί εις διπλούν. Το 2ο αυτό λοιπόν αχρησιµοποίητο bus,  θα αποσταλεί στο διάστη-
µα τον Σεπτέµβρη εφοδιασµένο µε σύγχρονα ηλεκτρονικά, Software & Hardware,  κάτι που υπόσχε-
ται νέες, πολύ  µεγαλύτερες δυνατότητες εν σχέσει µε το πρωτότυπο.  

 

   Βέβαια και οι Αµερικάνοι έχουν στα σχέδια ένα ακόµη δορυφόρο Υψηλής τροχιάς, τον πολυσυζη-
τηµένο P3Eagle. 'Όµως είναι άγνωστο την παρούσα στιγµή πότε θα ολοκληρωθεί το Project αυτό.... 
υπάρχουν απ' ότι φαίνεται δυσκολίες στην εξεύρεση χρηµάτων για την ολοκλήρωσή του και µάλιστα 
αρκετές "γκρίνιες" εκ µέρους των Αµερικάνων για την χρηµατοδότηση του Γερµανικού project, το 
οποίo θ' απορροφήσει ένα σηµαντικό µέρος των χρηµάτων που προορίζονταν για τον Eagle. 

 

   'Όµως, εκείνο που έχει τελικά σηµασία είναι ότι, οι Γερµανοί είναι πανέτοιµοι και αργά ή γρήγορα 
θα υπάρξει ένα νέος δορυφόρος P3 στο διάστηµα, που θα µας προσφέρει ευκαιρίες για νέα συναρ-
παστικά QSOs µε όλο τον πλανήτη µέσα από τα ονειρώδη DX-windows που παρέχουν ο δορυφόροι 
του τύπου αυτού, όπως  ήταν και ο ΑΟ-40. 

Αναµείνατε λοιπόν στο... µεγάφωνό σας !  
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Αυτά για τους "Υψηλής τροχιάς" δορυφόρους..... για να προσγειωθούµε όµως στην πεζή  πραγµατι-
κότητα ή µε άλλα λόγια "από τα ψηλά στα χαµηλά", οι µόνοι δορυφόροι που λειτουργούν την στιγ-
µή αυτή, είναι οι "Χαµηλής τροχιάς".  

     Ο ΑΟ-51 λοιπόν, ο τελευταίος που έχει εκτοξευθεί και κατά πολλούς αµφιλεγόµενος κατά πόσον 
άξιζε τον κόπο για τα 110.000$ που κόστισε,  λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβληµα και µάλλον η όλη  
προσπάθεια της Amsat-NA έχει στεφθεί από επιτυχία.  Αξιοσηµείωτο είναι ότι µετά την καταστροφή 
στην Ασία από τα Tsunamis, ο δορυφόρος λειτούργησε σαν "Emergency" σε Packet 9600-BBS 
mode, για την περίπτωση που θα χρειαζόταν να  καλύψει τυχόν πρόσθετες τηλεπικοινωνιακές ανά-
γκες της πληγείσας περιοχής. Τελικά δεν χρησιµοποιήθηκε καθόλου για τον σκοπό αυτόν - και πως 
θα ήταν δυνατόν άλλωστε... εδώ δεν µπορούµε να τον ακούσουµε εµείς καλά-καλά ! 

   ‘Όµως αν ο ΑΟ-51 ακούγεται µόλις και "µετά βίας" σε 
όσους δεν έχουν εξεζητηµένα κεραιοσυστήµατα , ο γνω-
στός µας  "παππούς" (βλέπε ΑΟ-7), εξακολουθεί και δου-
λεύει περίφηµα µετά από 31(φέτος τα έκλεισε) συναπτά 
έτη στο διάστηµα, δεδοµένης και  της κατάστασης στην 
οποία  ευρίσκεται !…. χωρίς καθόλου µπαταρίες πλέον και 
πιθανόν µε κάποιες µικρές οπές από µικρο-µετεωρίτες,  
µόλις οι ηλιακοί συλλέκτες του αντικρίσουν το φως του 
ήλιου, "ζωντανεύει" και ακούγεται πανίσχυρα στη Γη µας.    
Πάρα πολλά QSOs λαµβάνουν χώρα καθηµερινά µέσω του 
ΑΟ-7, ο οποίος έχει αφήσει κατάπληκτους τόσο τους ρα-
διοερασιτέχνες παγκοσµίως, όσο και τους τεχνικούς της Amsat. 

   Τους χειµερινούς µήνες συνήθως δουλεύει σε Mode-B και εύκολα µπορείτε ν' ακούσετε στο 
DownLink του Ευρωπαϊκούς σταθµούς να συνοµιλούν γύρω στο 145.950 USB,  µε σήµατα που 
αγγίζουν πολλές φορές  τα 9 S Units !  Θα τον καταλάβετε αµέσως από το χαρακτηριστικό 
"κλαψούρισµα" που έχουν τα σήµατα στο δέκτη σας, επειδή λειτουργεί  χωρίς µπαταρίες και η τάση 
του "γονατίζει" όταν µιλούν πολλοί σταθµοί.  

Είναι ενδιαφέρον ότι ο δορυφόρος αυτός κατασκευάστηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος του µέσα 
σ'ένα γκαράζ Αµερικανού ραδιοερασιτέχνη, τότε που το χόµπι µας ήταν πιο ροµαντικό και η ιδιοκα-
τασκευή µεσουρανούσε. 

Κι' όµως, ακόµα εκπέµπει  ! 

  Ένας ακόµη "Λάζαρος" µεταξύ των δορυφόρων είναι και ο PCsat-1, ο οποίος δουλεύει σαν APRS 
Digi στο 145.825 (AFSK/ΑΧ25-1200Bps). Για όσους ταλαιπωρούνται να καταλάβουν ποιος είναι ο 
PCsat-1, στους καταλόγους µε τα Keplerians αναφέρεται σαν ΝΟ-44. 

 Για τις επόµενες 2-4 βδοµάδες, περίοδος κατά την οποία τα ηλιακά στοιχεία του θα  λαµβάνουν την 
µέγιστη δυνατή ενέργεια από τον ήλιο θα είναι "ζωντανός και ακµαίος".  Γενικά πρόκειται για δορυ-
φόρο που αρέσκεται στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία, του αρέσει η «ηλιοθεραπεία» θα λέγαµε ! 

 Μετά την περίοδο αυτή θα παραµείνει πάλι σε "νεκρική σιγή" 5-6 µήνες και πάλι απ'την αρχή, δηλ. 
η "µετά θάνατον ζωή του" θα εισέλθει σε νέο αναστάσιµο κύκλο κοκ. ( οι µπαταρίες του δεν κρα-
τούν "φορτίο" βλέπετε !)  Ο δορυφόρος δεν χρειάζεται ειδικά settings... απλώς, συντονιστείτε στο 
145.825... ότι ακούσει µε "RELAY,WIDE" το επανεκπέµπει. Στις διελεύσεις του επάνω από την Ευ-
ρώπη, έχετε την ευκαιρία να δείτε στο χάρτη της οθόνης σας (πχ. στο UiView) Ευρωπαικούς σταθ-
µούς που αναµεταδίδονται από αυτόν. 

     Αυτά για τώρα... στο επόµενο τεύχος θα συνεχίσουµε  τη σύντοµη αναφορά στους υπόλοιπους 
δορυφόρους που ευρίσκονται σε λειτουργία, µαζί βέβαια µε τα πλέον ενδιαφέροντα  δορυφορικά  
νέα, σχόλια, «παρεµβολές»  κλπ.  που θα αφουγκραστούν  οι  "δορυφορικές  κεραίες"  µας ! 

 

 73,  73,  73,  Μάκης Μάκης Μάκης SV1BSX SV1BSX SV1BSX  
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Ένας µήνας ακόµη κύλησε και είµαστε στην καρδιά του χειµώ-
να ελπίζω να µην έχουµε ανέλπιστες κακοκαιρίες. Η διάδοση 
για το µήνα που διανύουµε θα είναι χειρότερη από τον προη-
γούµενο. Βέβαια θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις µε τα 
στρώµατα E και F2 της ιονόσφαιρας που µας ενδιαφέρουν τό-
σο ώστε και οι 50 MHz θα έχουν δραστηριότητες κάποιες στιγ-
µές.          

Αυτό το µήνα δηµιουργήθηκε και το προσωρινό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της TARG Οµάδας Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονί-
κης, το οποίο είναι τριµελές. Αποτελείται από τους ΚΙΑΡΤΖΗ 
∆ηµήτριο SV2BWC, ΑΓΑΠΙΑ∆Η Νικόλαο SV2AYT και τον ΜΥΡΙ-
ΣΙΩΤΗ Σπύρο SW2HNK.  Αναµένεται η απόφαση του πρωτοδι-
κείου Θεσσαλονίκης εντός των εποµένων µηνών και το προ-
σωρινό ∆.Σ. θα οδηγήσει την Οµάδα σε εκλογές για το πρώτο  
τακτικό ∆.Σ.   

Ταυτόχρονα, άρχισαν οι εργασίες στην Λέσχη, η οποία έχει 
παραχωρηθεί από τον ∆ήµο Μενεµένης. Ενώ, από τον ∆ήµο 
Αµπελοκήπων, έχουν παραχωρηθεί  αίθουσες διδασκαλίας,  
στο 1o  Εσπερινό Λύκειο Αµπελοκήπων, όπου συνεχίζονται 
κανονικά τα µαθήµατα, για τους υποψήφιους ραδιοερασιτέ-
χνες.   Στο τελευταίο µάθηµα του µήνα Ιανουαρίου ξένα άτοµα 
προσήλθαν στο χώρο του σχολείο µε πρόθεση να κατασκοπεύ-
σουν και να δηµιουργήσουν προβλήµατα  τα οποία ευτυχώς 
εκδιώχθηκαν από τον σχολικό φύλακα και τους security  που 
διαθέτει η TARG. Τo κτήριο  της λέσχης φυλάσσεται από 
security 24 ώρες το εικοσιτετράωρο από την Aspis Security.                                                        

Τα µαθήµατα συνεχίζονται κανονικά και πέραν του σχολικού χώρου 
και µε  πρακτική εξάσκηση των υποψήφιων σε ηλεκτρονικά εργα-
στήρια όπου υπάρχουν , ασκήσεις για ποµπούς και δεκτές  µε σύ-
στηµα διαµόρφωσηςAM, FM και SSB, ταλαντωτές και φίλτρα µε λυ-
χνίες και τρανζί-
στορ. 

Εδώ βλέπουµε  ένα 
δέκτηµε τρανζί-
στορ της RCA σε 
δυναµική παρουσί-
αση όπου ο µαθη-

τής µπορεί να πειραµατιστή µε την κάθε βαθµίδα του δέκτη 
WE-92A. Βέβαια τα µαθήµατα συνεχίζονται και µε   πειράµατα 
µε κρυσταλλικούς ταλαντωτές µε τρανζίστορ και λυχνίες.  

Καθώς και µε δέκτες µε λυχνίες και διαµορφώσεις AM , FM 
και SSB, καθώς και µε τις επί µέρους βαθµίδες των εν λόγω 
διαµορφώσεων. 

Φυσικά πέραν τον θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων γίνο-
νται και τα µαθήµατα των CW. Νοµικός παραδίδει τα µαθήµατα 

για τους διεθνής και 
ελληνικούς κανόνες 
ραδιοεπικοινωνιών 
και το νοµοθετικό 
πλαίσιο που ισχύει 
στην χώρα µας. Πε-
ρισσότερα όµως γι 
αυτό τον άλλο µήνα. 
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Μέσα στον µήνα που πέρασε ήρθαν και στην χώρα µας δυο βιβλία που  περίµεναν αρκετοί από 
εµάς . Πρώτα ήρθε το WRTH 2005  - WORLD RADIO TV  HANDBOOK, το οποίο περιλαµβάνει µια 
ξενάγηση στον κόσµο του ραδιόφωνου και  της τηλεοράσεις ανά τον κόσµο. Περιέχει όλα τα ρα-
διοφωνικά και τηλεοπτικά  προγράµµατα µε λεπτοµέρεια καθώς και  χρήσιµες πληροφορίες για 
τους ακροατές βραχέων κυµάτων.Το δεύτερο είναι τοHANDBOOK 2005 της ARRL,το γνωστό και 
ως Ευαγγέλιο των ραδιοερασιτεχνών. 

Αυτό το βρήκαµε στο Ίντερνετ και σας το µεταφέρουµε αυτούσιο. Αυτό το βρήκαµε στο Ίντερνετ και σας το µεταφέρουµε αυτούσιο. Αυτό το βρήκαµε στο Ίντερνετ και σας το µεταφέρουµε αυτούσιο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Αν υπάρχει κάτι ενηµερώστε µας. Όσο Αν υπάρχει κάτι ενηµερώστε µας. Όσο Αν υπάρχει κάτι ενηµερώστε µας. Όσο 
για σας που διαβάζετε αυτές τις αρά-για σας που διαβάζετε αυτές τις αρά-για σας που διαβάζετε αυτές τις αρά-
δες ξυπνήστε τώρα το πρόβληµα µε τις δες ξυπνήστε τώρα το πρόβληµα µε τις δες ξυπνήστε τώρα το πρόβληµα µε τις 
κεραίες λύθηκε σε άλλες χώρες, δεν κεραίες λύθηκε σε άλλες χώρες, δεν κεραίες λύθηκε σε άλλες χώρες, δεν 
άκουσα τι είπατε; ΕΛΛΑ∆ΑΡΑ είναι άκουσα τι είπατε; ΕΛΛΑ∆ΑΡΑ είναι άκουσα τι είπατε; ΕΛΛΑ∆ΑΡΑ είναι 
εδώ………..σε λίγο κλίνη ένας χρόνος εδώ………..σε λίγο κλίνη ένας χρόνος εδώ………..σε λίγο κλίνη ένας χρόνος 
από τότε που έπρεπε να παραδοθεί η από τότε που έπρεπε να παραδοθεί η από τότε που έπρεπε να παραδοθεί η 
µελέτη µελέτη µελέτη 272727---222---200420042004      
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Όπως σας υποσχεθήκαµε κάθε µήνα θα σας δί-
νουµε και ένα ραδιοφωνικό σταθµό που µιλάει 
ελληνικά . Έτσι τώρα σας δίνουµε την ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, το πρόγραµµα της για την Ελλάδα και µερικά από τα θέµατα που διαπραγµατεύεται πέρα από τις 
είδησης. 

 

 

 

1 από 
1.10.2004 ως 05.03.2005  2 - από 06.03.2005 ως 26.03.2005  Πρόγραµµα από τις 31.10.2004 ως τις 
26.03.2005. Ώρες (UTC). 

   Η Μόσχα άρχισε να µιλά στα ελληνικά στις 15 Αυγούστου 1941.Τις µέρες µας µπορείτε να µας βρείτε στον 
αιθέρα καθηµερινά από τις 21.00 ως τις 22.00 ώρα Ελλάδας. Στις εκποµπές µας ενηµερώνουµε τους Έλληνες 
και Κύπριους ακροατές µας για τα γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Ρωσία και σε όλο τον κόσµο, καθώς και 
για την θέση της Ρωσίας όσον αφορά τα σοβαρότερα διεθνή προβλήµατα. Σ¨αυτό αφιερώνεται το καθηµερινό 
µας πρόγραµµα "Ειδήσεις και σχόλια". Μια από τις κύριες κατευθύνσεις των εκποµπών που µεταδίδονται από τη 
Μόσχα στην ελληνική γλώσσα είναι η ολόπλευρη συµβολή στην περαιτέρω εδραίωση και την ανάπτυξη των 
πατροπαράδοτων φιλικών σχέσεων µεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας, της Ρωσίας και της Κύπρου.   

    Χαιρετίζουµε πάντα την δραστήρια συµµετοχή των ακροατών µας στα προγράµµατα που ετοιµάζουµε για 
αυτούς.   

 Ορόσηµα της κοινής µας ιστορίας  

     Ο Ραδιοσταθµός  "Η Φωνή της Ρωσίας" 
απευθύνει τις εκποµπές του στον αδελφό 
ελληνικό λαό. Οι ρίζες των φιλικών σχέσε-
ων και της αµοιβαίας συµπάθειας των Ρώ-
σων και των Ελλήνων ανάγονται 
σ΄εκείνους τους µακρινούς καιρούς, κατά 
τους οποίους οι θεσσαλονικείς αδελφοί 
Κύριλλος και Μεθόδιος γνώρισαν τους Ρώ-
σους µε το αλφάβητο. Στην εποχή, στην 
οποία από το ελληνικό Βυζάντιο στη ρωσι-
κή γη ήρθε η ορθόδοξη χριστιανική πίστη. 
Στην εποχή, στην οποία οι ρωσικές µοίρες 
στόλου σε αιµατηρές ναυµαχίες βοηθού-
σαν τους Έλληνες να αποκτήσουν την ανε-
ξαρτησία τους.     Τα ορόσηµα της κοινής 
µας ιστορίας θυµίζουν αυτές οι γραφικές 
παραστάσεις.  

Οι διευθύνσεις µας:   
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ - Ελληνική σύνταξη της Φωνής της Ρωσίας, 25 οδός Πιάτνιτσκαγια, Μόσχα 113326, Ρωσία.    
ΦΑΞ - (007-095) 230-2828. ΤΗΛΕΦΩΝΟ - (007-095) 950-6988.   E-mail - Letters@vor.ru  

 

Μερικά από τα θέµατα για τα οποία γίνονται συζητήσεις και έρευνες από το σταθµό. 

• ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

• ΝΤΟΜΑΤΑ... ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΪΤZ 

• ΝΕΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

• «ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ»  

• ΝΕΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

     «ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ»  

Ωρες (UTC)  Συχνότητες (kHz)  

19.00-20.00  9830, 7355, 6000, 5920, 1467, 1431  
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Αλλά µια και αναφερθήκαµε στην φωνή της Ρωσίας δεν µένουµε λίγο ακόµη 
εκεί; Γιατί; Ελπίζω φίλοι µου να σας αποζηµιώσω. Σίγουρα κάποιοι από σας 
που ασχολείσθε µε τα βραχέα, να έχετε κάνει κάποια επαφή µε µια από τις 
ωραίες ρωσικές φωνές του RZ9MYL CLUB STATION .Τελικά δεν ξέρω, τι 
πρέπει να κάνω για σας, να δείτε φωτογραφίες η να διαβάσετε; 

 Εδώ βλέπουµε τις κεραίες που έχουν εγκατεστηµένες στο Club station.  Ζή-
τω συγνώµη διότι δεν σας είπα ότι πρόκειται για σταθµό από την Ασιατική 
Ρωσία. Τώρα τι σηµαίνει το MYL χα χα .. Many Young Ladies. 

Τώρα καταλάβατε τι θα δείτε … 

Το Club λέγετε  - PULSAR -  και αποτελείτε µόνο από γυναίκες . Κάθε µέρα 
αν το επιτρέπει η διάδοση θα της βρείτε στα βραχέα σε διάφορες µπάντες, 
από το OMSK, οι περισσότερες είναι φοιτήτριες της ακαδηµίας του πανεπιστή-
µιου του OMSK . Το οποίο είναι ένα από τα µεγαλύτερα της Σιβηρίας. Οι πε-
ρισσότερες σπουδάζουν για να γίνουν δασκάλες αλλά υπάρχει και κλάδος 
αγγλικών και γερµανικών. Και ο σταθµός ανήκει στο πανεπιστήµιο. Τα µηχα-
νήµατα που διαθέτουν είναι ICOM ic-738 και YAESU ft-747gx µε ένα linear µε 
4 Χ 811 το οποίο είναι αυτοκατασκευη. Οι κεραίες είναι µια CUBICAL QUAD 4 
Elements for HF σε 25 µέτρα ύψος πάνω από την στέγη , µια sloper για τα 40 
µέτρα, και τέλος µια loop  µήκους 160 µέτρων για τα 80 και τα 160 µέτρα. Τα 
ενεργά µέλη είναι πάνω από 100 κοπέλες . Το πρώτο QSO έγινε στις 19 Νο-
εµβρίου το 1979. Φυσικά τα ονόµατα που δίνουν είναι όλο τα ίδια  διότι χρη-
σιµοποιούν nick-name, έτσι ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας ακούτε και άλλο 
όνοµα το οποίο είναι το ίδιο για συγκεκριµένη µέρα και ώρα. 

 Όπως INNA, VIOL ETTA, OLGA, BARBARA, ILONA, MONIKA, BELLA, MAGDA, 
ANNA, ANGELA, SONIA, KARINA, YANA, ELVIRA και ALLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάπου εδώ πρέπει να κλείσω και λυπάµαι που δεν µπορώ να σας δείξω και άλλες φωτογραφίες από 
άλλες δραστηριότητες, αλλά ίσος επανέρθουµε σε άλλο τεύχος. Καλές επαφές µε το RZ9MYL περνά-
ει καλά τις θερµές ώρες στα 14, 18 και 21 MHz. Περιµένω νέα σας αν είχατε την τύχη να κάνετε 

επαφή… stay tune… γράψτε µου το e-mail είναι sv2ayt@hotmail.com. 73’s.    



Αγαπητοί αναγνώστες του 5-9 REPORT γεια σας! 
 

 Στο περασµένο τεύχος του κυβερνοπεριοδικού 5 – 9 REPORT διαβάσατε σχετικά µε το 
άστρο των Χριστουγέννων. Πράγµατι τα φετινά Χριστούγεννα που περάσανε είχαµε ένα 
άστρο των Χριστουγέννων, αν µπορούµε να το πούµε και έτσι µεταφορικά. Το άστρο που 
µας επισκέφτηκε πολύ γρήγορα και βιαστικά  από τα βάθη του διαστήµατος είχε και 
όνοµα: ∆εν το λένε άστρο της βηθλεέµ αλλά κοµήτη Machholz C/2004 Q2 ο οποίος  πολύ 
βιαστικά  επισκέφτηκε το ηλιακό µας σύστηµα τον περασµένο µήνα και ήταν ορατός από 
τον ∆εκέµβριο 2004. Βρισκόταν πολύ χαµηλά 
στον ορίζοντα. Από τότε τον παρατηρούσαµε 
εγώ µαζί µε µερικούς καλούς αστρόφιλους 
που ο κάθε ένας είχε το δικό του τηλεσκόπιο. 
Στις 07/01/05 ο κοµήτης βρισκόταν πολύ κο-
ντά στο ανοιχτό αστρικό σµήνος των πλειά-
δων. Από την Μονόλιθο της Ρόδου τράβηξα 
µερικές φωτογραφίες στις 09/01/05 τις οποί-
ες βλέπετε. Ο κοµήτης είναι η έντονη πράσι-
νη τελεία που βρίσκετε ανάµεσα στο σµήνος 
των πλειάδων και του κόκκινου νεφελώµατος 
(California Nebula). Στις πιο κάτω φωτογρα-
φίες βλέπετε τον κοµήτη σε µεγέθυνση και σε 

αρνητικά χρώµατα. Για πιο περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ψάξετε στα προηγού-
µενα τεύχη της ιστοσελίδας  bulletins@SkyandTelescope.com 

 Στο τεύχος αυτού του µήνα θα ήθελα να δηµοσιεύσω και δυο άλλα θεµατάκια που αφο-
ρούν την αστροφωτογραφία και την αρχαία αστρονοµία.  

Από τον φίλο µου Βασίλη Καταξενό (ερασιτέχνη αστρονόµο) σας παρουσιάζω ένα µικρό 
άρθρο σχετικά µε το άγαλµα του Άτλαντα που έχει σχέση µε έναν χαµένο αστρικό χάρτη 
του Ιππάρχου.   

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

Γράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης ΑστρονόµοςΓράφει ο Στέργος Μανώλακας    Ερασιτέχνης Αστρονόµος  

Ο κοµήτης Machholz 
C/2004 Q2 
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ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  
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Το δεύτερο θέµα έρχεται εξίσου από έναν φίλο  (ερασιτέχνη α-
στρονόµο) που µε µεγάλη προσπάθεια κατάφερε να αγοράσει το 
πρώτο του τηλεσκόπιο. Γιατί όµως βρίσκω τόσο σηµαντικό αυτό το 
γεγονός και θέλω οπωσδήποτε να σας το αναφέρω; Η πρώτη µα-
τιά  ενός ανθρώπου µέσα από ένα τηλεσκόπιο, είναι κάτι που του 
µένει αξέχαστο σε ολόκληρη την ζωή του, και όχι αδίκως στην 
γλώσσα των ερασιτεχνών αστρονόµων παγκοσµίως λέγετε FIRST 
LIGHT . Το θέµα είναι µετά την αγορά ενός τηλεσκοπίου ο ερασι-
τέχνης αστρονόµος µπορεί να ασχοληθεί σοβαρά µε το χόµπι και 
όχι να βάλει το τηλεσκόπιο του στην ντουλάπα. Ένας από αυτούς 
που είδε το πρώτο φως (First Light) µε το δικό του τηλεσκόπιο 
ήταν ο φίλος µου Αλέξανδρος Πάλλας που όχι µόνο είδε την σελή-
νη για πρώτη του φορά µε τηλεσκόπιο αλλά την αποθανάτισε µε 
µια απλή ψηφιακή φωτογραφική µηχανή τοποθετώντας την επάνω 
στον προσοφθάλµιο φακό του τηλεσκόπιου του. ∆εν δηµοσιεύω 
την φωτογραφία του φίλου µου για την καλή ποιότητα που έχει 
αλλά θέλοντας να σας δείξω την προσπάθεια και τον ενθουσιασµό ενός αρχάριου ερασιτέχνη α-
στρονόµου στα πρώτα του βήµατα. Με µόλις 650€  (αγορά τηλεσκοπίου) κατάφερε να βγάλει την 
φωτογραφία που βλέπετε πάνω δεξιά. 

Για τον µήνα Φεβρουάριο έχουµε τα εξής να δούµε: 

 02/02/05 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΛΗΝΗΣ  

 09/02/05 ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ 

 15/02/05 ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ                                 

 16/02/05 ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΛΗΝΗΣ        

 24/02/05 ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ                              

  Στις 24 Φεβρουαρίου θα δούµε την πανσέ-
ληνο του µήνα να ανατέλλει στις 18.15 και 
να δύει στις 07.05 της επόµενης µέρας. Ακό-
µα στις 16 /03/05 θα δούµε την σελήνη πολύ 
κοντά από το ανοιχτό σµήνος αστέρων των 
πλειάδων  (Μ45). Στις 20/02/05 Η σελήνη θα 
βρίσκετε µόλις 1.8 µοίρες νότια από το άστρο 
Πολυδεύκη (Polux) των διδύµων. Στις 
27/02/05 η σελήνη θα ανατείλει στις 21.22 
και λίγο ψιλότερα θα βρίσκετε ένα λαµπερό 
αστέρι το οποίο είναι ο τεράστιος αέριος πλα-
νήτης ∆ίας. Για όσους διαθέτουν κυάλια ή ένα 
τηλεσκόπιο θα µπορέσουν να δουν και τα 
τέσσερα µεγαλύτερα φεγγάρια του ∆ία να 
στέκουν παραταγµένα δίπλα στον πλανήτη. 
Από την µια µεριά θα βρίσκετε µόνος του ο δορυφόρος του ∆ια Γανυµήδης, και από την άλλη µεριά 
θα βρίσκονται κατά σειρά τα υπόλοιπα φεγγάρια η Ιω, η Ευρώπη και η Καλλιστώ. 

Στην αριστερή κάτω µεριά της παραπάνω φωτογραφίας, βλέπετε το λαµπρότερο άστρο του αστερι-
σµού του Σκορπιού Αντάρες που έχει χρώµα πορτοκαλί, και δεξιά του το σφαιρικό αστρικό σµήνος 
Μ4. Η φωτογραφία είναι τραβηγµένη από την Μονόλιθο της Ρόδου. 

                          

     Καλές παρατηρήσεις και ξάστερους ουρανούς σας εύχεται ο  Στέργος Μανώλακας  

                                                                                                      ( ερασιτέχνης αστρονόµος)  

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ∆ΡΑΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΟ  2ΗΜΕΡΟ  29 ΚΑΙ 30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2005 

 

 ΣΑΒΒΑΤΟ  29/01/2005  

 Οι Εθελοντές της Οµάδας Έκτάκτων Αναγκών της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Ιωαννίνων, ανταποκρινόµενοι στο 
κάλεσµα του προϊστάµενου της Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α. Ιωαννίνων Κου ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ∆ηµητρ. αλλά και ευρισκό-
µενοι σε κάποιου είδους ετοιµότητα λόγω των Χιονοπτώσεων που είχαν προηγηθεί τις προηγούµενες ηµέρες στο Νοµό µας 
,  πράξαµε τα εξής.: 

 1.Όχηµα  4Χ4 του ΝΤΑΡΑ ∆ηµήτρη (SW6IED),µε συνεπιβάτη τον ΣΑΛΤΑ Κών/νο 
(SV6GIM),µεταβαίνει στη ∆ΕΗ και  παραλαµβάνει τους τεχνικούς : ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννη και 
Σ∆ΡΑΛΑΓΚΑ Σωτήρη, όπου µεταβαίνουν αρχικά στα χωριά ΜΑΖΙΑ-ΛΥΓΓΙΑ∆ΕΣ, και απο-
καθιστούν τις βλάβες ,δίνοντας ρεύµα σε αυτές τις περιοχές, ακολούθως δε κατόπιν 
έκκλησης της ∆ΕΗ και της Πολ. Προστασίας αναχωρούν για τα χωριά ΗΛΙΟΧΩΡΙ-
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ-ΛΑΙΣΤΑ, ζητώντας όµως  άλλο ένα όχηµα προς ενίσχυση της αποστολής 
τους.  Κατόπιν συνεννόησης των Εθελοντών αποφασίζουµε να αναχωρήσει το όχηµα του 
ΛΙΣΓΑΡΑ Χρήστου(SV6DBL), µε συνεπιβάτη τον ΣΑΡΡΕΑ Κων/νο (SV6GIB),όπου συνα-
ντιούνται στην πορεία και ταξιδεύουν όλοι µαζί. 

 2.Απο την ∆ΕΗ  ζητείται έτερο όχηµα για να µεταβούν 2 τεχνικοί της στα χωριά  Άνω 
ΠΕ∆ΙΝΑ-∆ΙΛΟΦΟ-ΕΛΑΦΟΤΟΠΟ  για να αποκαταστήσουν βλάβες στα δίκτυα της. Κα-
τόπιν συνεννόησης αναχωρεί το όχηµα του ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ Αλεξ. µε συνεπιβάτη τον ΣΙΑΝΟ  
∆ηµήτρη (SV6DBG),όπου πραγµατοποιώντας την αποστολή τους επιστρέφουν στα Ιωάννινα ,παραµένοντας σε ετοιµότητα . 

 3.Απο την Πολιτική Προστασία ζητείται ένα όχηµα για να µεταφέρει Φάρµακα σε ηλικιωµένο κάτοικο στο χωριό ΛΥΓΓΟΣ ,  αναχωρεί το 
όχηµα του ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Ιωάννη (SV6EXJ),µε συνεπιβάτη τον ΣΙΝΤΟΡΗ  Χρήστο (SV6JHA),όπου παραδίνοντας τα φάρµακα επιστρέφουν και 
παραµένουν σε ετοιµότητα για ότι χρειαστεί . 

 4.Ο ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ Γιώργος (SV6GMS) αναφέρει διακοπές της ∆ΕΗ σε κάποια χωριά της ΑΡΤΑΣ  καθώς επίσης και ότι θα µεταφέρει Φάρµακα 
σε ασθενείς σε ορεινές περιοχές της ΑΡΤΑΣ στο ΤΕΤΡΑΚΟΜΟ . 

 -Τα 2 οχήµατα των µελών µας που προχωρούν µε κατεύθυνση το χωριό ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ , σταµατούν στο χωριό ΣΚΑΜΝΕΛΙ όπου από εκεί και 
µέχρι το προορισµό τους , προωθούνται µε τη βοήθεια µηχανήµατος του ∆ήµου ΤΥΜΦΗΣ, λόγω µεγάλου όγκου Χιονιού σταµατούν στο 
χωριό ΗΛΙΟΧΩΡΙ, όπου φιλοξενούνται σε οίκηµα του κατοίκου  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Μιχάλη, ειδοποιηθέντος από τον Τ.Σ.  ΠΥΛΑΡΙΝΟ Ιωάννη , 
(όπου και τον ευχαριστούµε εδώ για την φιλοξενία που πρόσφερε στην οµάδα),  οι δε 2 τεχνίτες της ∆ΕΗ αποφασίζουν να προχωρήσουν προς 
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ µε το µηχάνηµα του ∆ήµουΤΥΜΦΗΣ, προς ανεύρεση της βλάβης, τις απογευµατινές ώρες του Σαββάτου 29/01/2005, µη µπο-
ρώντας όµως να εντοπίσουν την βλάβη καθώς έχει βραδιάσει και λόγω Χιονιού , επιστρέφουν στο ΗΛΙΟΧΩΡΙ κατά ώρα 04.00 της Κυριακής 
30/01/2005 όπου συναντιούνται µε την οµάδα των Εθελοντών Ραδιοερασιτεχνών, µαζί τους είναι και ο ∆ήµαρχος ΤΥΦΗΣ  Κος ΣΟΥΚΟΥΒΕ-
ΛΟΣ Γεώργιος , όπου περνούν τις λίγες ώρες έως ότου ξηµερώσει και ετοιµάζονται για να επιχειρήσουν ξανά την µετάβαση τους προς το ΒΡΥ-
ΣΟΧΩΡΙ ,για τον εντοπισµό και την αποκατάσταση της βλάβης . 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 30/01/2005 

 Στήνεται Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο(Τ.Κ.) µε Ασυρµάτους της Ο.Ε.Α. της Ε.Ρ.Ι., σε γρα-
φείο της Πολιτικής Προστασίας της Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Ιωαννίνων , µε χειριστές 
τους : α) ΠΥΛΑΡΙΝΟ Ιωάννη (SV6EXJ)  β) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Νίκο (SV6COH)  γ) ΜΙΧΟΥ 
Βάσω (SW6JIA), επίσης  εγκαθίσταται  ασύρµατος στο Τηλ. Κέντρο της ∆ΕΗ, από τους 
α) ΦΑΣΟΥΛΑ Γιώργο (SV6DBD)  και β) ΦΛΗΡΗ  Άρη (SV6GIA) όπου,  ξεκινάει  επικοινω-
νία µεταξύ των εθελοντών στις αποστολές - των τεχνικών της ∆ΕΗ - του ∆ηµάρχου Τύµ-
φης Κου ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΥ Γ.- του Τ.Κ. της ∆ΕΗ και της Πολιτικής Προστασίας, όπου επικοι-
νωνούν µε  τον Προϊστάµενο Κο ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟ ∆ηµήτριο και  τον ΝΟΜΑΡΧΗ  Κο  ΚΑΧΡΙ-
ΜΑΝΗ Αλέξανδρο, µέσω του Επαναλήπτη  R7  (REPEATER- R7) της  Ε.Ρ.Ι.  

 -Αναχωρώντας για ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ οι 2 τεχνικοί της ∆ΕΗ µε το µηχάνηµα αποχιονισµού 
,καταφέρνουν ύστερα από µεγάλες προσπάθειες και προχωρώντας µε τα πόδια ,να εντοπί-
σουν την βλάβη και κατά ώρα 16.00 της 30/01/2005 να ηλεκτροδοτήσουν τα χωριά : 
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ – ΗΛΙΟΧΩΡΙ - ΛΑΙΣΤΑ. 

 -Από τον ∆ήµαρχο ΤΥΜΦΗΣ  Κο ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟ Γ. διαβιβάζεται στον ασύρµατο η πληροφορία ότι  2 κάτοικοι ΒΡΥΣΟΧΟΡΙΟΥ, χρίζουν 
άµεσης µεταφοράς σε Νοσοκοµείο των Ιωαννίνων. 

 -Από Ιωάννινα αναχωρούν και άλλες οµάδες εθελοντών µε προορισµό το ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ  και είναι από την οµάδα διάσωσης του ΣΚ.Ο.Ι. και 
Εθελοντές Σαµαρείτες  του Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων, για προσφορά βοήθειας στους κατοίκους . 

 -Από 5η ΕΜΑΚ , βραδινές ώρες αναχωρεί όχηµα για να µεταφέρει στα Ιωάννινα τους ασθενείς κατοίκους. 

 -Βραδινές ώρες της Κυριακής 30-01-05 και αφού οι προσπάθειες των εθελοντών της Οµ.∆ιασ.του ΣΚ.Ο.Ι. και των Εθελοντών Σαµαρειτών να 
φθάσουν στο ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ δεν επιτυγχάνουν λόγω του Χιονιού , αποφασίζεται από όλους να επιστρέψουν , πράγµα που πραγµατοποιείται 
πρωινές ώρες (03.00) της ∆ευτέρας 31-01-2005. 

 -Εδώ να σηµειώσουµε ότι τα τηλέφωνα της περιοχής σταθερά και κινητά δεν λειτουργούν και όλες οι επικοινωνίες µε τους Εθελοντές - 
την Πολιτική Προστασία - και την  ∆ΕΗ , γίνονται µε τους ασυρµάτους των µελών της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών  Ιωαννίνων και τον 
Επαναλήπτη  της R7 .  Οι Εθελοντές Ραδιοερασιτέχνες που συµµετείχαν σε αποστολές η βρίσκονταν στην Πολιτική Προστασία είναι όλοι 
µέλη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Ιωαννίνων  και είναι οι παρακάτω .: (µε σειρά συµµετοχής τους) ΝΤΑΡΑΣ ∆ηµήτρης  (SW6IED), ΣΑΛ-
ΤΑΣ  Κώστας (SV6GIM), ΛΙΣΓΑΡΑΣ  Χρήστος (SV6DBL), ΣΑΡΡΕΑΣ  Κώστας (SV6GIB), ΣΙΑΝΟΣ ∆ηµήτρης (SV6DBG), ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΣ  Άλεξ,  
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  Ιωάννης(SV6EXJ),            ΣΙΝΤΟΡΗΣ  Χρήστος (SV6JHA), ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ  Γιώργος (SV6GMS), ΚΟΝΤΟΓ ΙΑΝΝΗΣ  Νίκος (SV6COH),      
ΜΙΧΟΥ Βάσω (SW6JIA), ΦΑΣΟΥΛΑΣ  Γιώργος (SV6DBD), ΦΛΗΡΗΣ  Άρης (SV6GIA) και                  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Πάνος (SW6JHT). Επίσης και 
πολλoί άλλοι Εθελοντές ευρίσκονται στην ακρόαση του Επαναλήπτη  (REPEATER- R7) τηςΕ.Ρ.Ι., για βοήθεια ,καθώς επίσης και µερικοί 
βρίσκονται  στην Νοµαρχία  όπως οι: ΚΟΣΜΑΣ ∆ηµήτριος (SV6EXH), ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος (SV6DIB),  ΠΑΣΧΟΣ  Σωτήρης  (SV6GIC), 
ΤΣΙΟΜΙ∆ΗΣ Αναστάσιος (SV0XAA).  

Θέλω εδώ να ευχαριστήσω όλους τους Εθελοντές που αψηφώντας το κρύο και το Χιόνι, ήταν παρόντες και προσέφεραν την ΒΟΗΘΕΙΑ 
τους στους συνανθρώπους τους, τον ΝΟΜΑΡΧΗ Ιωαννίνων Κο Αλ.ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ, τον προϊστάµενο της Πολιτικής Προστασίας Κο 
∆ηµ.ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟ,την υπάλληλο της Ν.Α.Ι. Κα  Ελένη ΠΑΠΠΑ, καθώς και όσους άλλους συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο . 

 Ο  Τοπικός Συντονιστής της Ο.Ε.Α. της Ε.Ρ.Ι.     ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ SV6EXJSV6EXJSV6EXJ 

Ο. Ε. Α.    Ι ω α ν ν ί ν ω νΟ. Ε. Α.    Ι ω α ν ν ί ν ω νΟ. Ε. Α.    Ι ω α ν ν ί ν ω ν   



Η πιο έξυπνη γυναίκα (IQ=192/200, 5 Μάστερ) είναι άνεργη   

Μια γυναίκα από την Βουλγαρία που θεωρείται από τις πιο 
έξυπνες παρουσίες στον κόσµο έχει µείνει χωρίς εργασία 
εδώ και δυο χρόνια. Η Daniela Simidchieva, µητέρα τριών 

παιδιών, είναι κάτοχος πέντε πτυχίων master ενώ το IQ της φθάνει 
τους 192 από τους 200 βαθµούς που µπορούν να δοθούν συνολικά. 
Ο δείκτης νοηµοσύνης της είναι σχεδόν ίδιος µε της χηµικού Marie 
Curie που έχει κερδίσει δυο βραβεία Νόµπελ. Η Simidchieva παρόλο 
που βρίσκεται στην λίστα Mensa ως η πιο έξυπνη γυναίκα στον κό-
σµο τα τελευταία δυο χρόνια είναι άνεργη. « Τα τελευταία 44 χρόνια 
διαβάζω και έχω σπουδάσει οικονοµικά, εκπαίδευση και κοινωνιολο-
γία σε πανεπιστήµια της Μεγάλης Βρετανίας και Βουλγαρίας. Έχω 
πιστοποιητικά ειδίκευσης σαν ηλεκτρολόγος µηχανικός και καθηγή-
τρια αλλά εδώ στην Βουλγαρία δεν θέλουν έξυπνους υπαλλήλους,» είπε µε ανάκτηση η κυρία Simidchieva.  

Επιστήµονες στην Ινδονησία φέρνουν στο «φως» ένα νέο και µικροσκοπικό είδος ανθρωποειδούς, 
που ζούσε παράλληλα µε τους δικούς µας προγόνους πριν από 18.000 χρόνια. Πρόκειται για την πλέ-
ον συγκλονιστική ανακάλυψη της τάξης της σε διάστηµα δεκαετιών.  Ο τέλεια διατηρηµένος σκελετός 
ανακαλύφθηκε σε σπήλαιο της ινδονησιακής νήσου Φλόρες, σε απόσταση 600 χιλιοµέτρων ανατολικά 

του Μπαλί. 'Eχει το ύψος ενός σηµερινού παιδιού (περίπου ένα µέτρο) και κρανίο ίσο περίπου µε ένα γκρέιπ-
φρουτ, όµως όπως διαπίστωσαν οι επιστήµονες κατόπιν της απαραίτητης ανάλυσης ανήκει σε 30χρονη γυναί-
κα.  Στο ίδιο σπήλαιο εντοπίστηκαν ακόµη έξι σκελετοί αυτού του νέου είδους ανθρωποειδούς, οι οποίοι... βα-
φτίστηκαν «χόµπιτ». Βρέθηκε, ακόµη, µία ηφαιστειακή τέφρα από κάποια έκρηξη που ενδεχοµένως να οδήγη-
σε στην εξαφάνιση του συγκεκριµένου είδους, το οποίο ζούσε την ίδια εποχή που οι δικοί µας πρόγονοι σχηµά-
τιζαν αποικίες στον κόσµο. Την ανακάλυψη «υπογράφει» οµάδα Αυστραλών και Ινδονήσιων ειδικών από το 
Πανεπιστήµιο της Νέας Αγγλίας και το Ινδονησιακό Κέντρο Αρχαιολογίας της Τζακάρτα. «Στην αρχή νοµίζαµε 
ότι επρόκειτο για παιδί. 'Oµως, τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν µια ενήλικη γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών» 
δήλωσε ο καθηγητής Μάικ Μόργουντ.  «Είναι ένα νέο είδος ανθρώπου που ζούσε παράλληλα µε εµάς, αλλά 
είχε το µισό µας µέγεθος. Χρησιµοποιούσαν φωτιά για να ψήνουν το φαγητό τους. 'Eφτιαχναν πέτρινα εργαλεί-
α για να κυνηγούν µεγάλα ζώα, ελέφαντες και γιγάντιους αρουραίους. Παρά το µικρό εγκέφαλό τους, αυτά τα 
ανθρωποειδή κατασκεύαζαν πολύπλοκα αντικείµενα» προσέθεσε. Τα µικρά αυτά ανθρωπάκια υπήρχαν παράλ-
ληλα µε τους ανθρώπους επί χιλιάδες χρόνια. Οι λαϊκοί µύθοι του Φλόρες µιλούν για µια φυλή τριχωτών µι-
κρών ανθρώπων που αποκαλούνταν «έµπο γκόγκο», ζούσαν σε σπηλιές και συνεννοούνταν µεταξύ τους στη 
δική τους, πρωτόγονη γλώσσα.« Το εύρηµα αυτό είναι απίστευτο. Είναι συναρπαστικό εάν σκεφτούµε ότι ένα 
τόσο διαφορετικό είδος ανθρωποειδούς υπήρχε µέχρι τόσο πρόσφατα» δηλώνει ο καθηγητής του Πανεπιστηµί-
ου Κέµπριτζ Ρόµπερτ Φόλεϊ. Τα µικρόσωµα ανθρωποειδή της Ινδονησίας ανήκουν πλέον στη νέα κατηγορία 
των Homo Floresiensis, επισηµαίνει το BBC.  

Αν το ηφαίστειο Κούµπρε Βιέχα στα Κανάρια Νησιά καταρρεύσει, ένα τσουνάµι ύψους 100 µέτρων θα 
πλήξει εντός δέκα ωρών την ανατολική ακτογραµµή της Αµερικής, κατακλύζοντας τα πάντα σε βάθος 
χιλιοµέτρων. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι ενήµερη για τον κίνδυνο. Είµαι σίγουρος ότι 
δεν το παίρνουν σοβαρά» σχολίασε στο Reuters ο Μπιλ ΜακΓουάιρ του Κέντρου Έρευνας Benfield 

Grieg. «Οπωσδήποτε θα πρέπει να ανησυχούν, όπως πρέπει να ανησυχούν και οι νησιωτικές κοινότητες της 
Καραΐβικής» είπε κατά τη διάρκεια συνεδρίου τον περασµένο Αύγουστο για τις φυσικές καταστροφές. Το Κού-
µπρε Βιέχα («γέρικη κορυφή») βρίσκεται στο νησί Λα Πάλµα των Καναρίων. Είναι ενεργό και εκρήγνυται κάθε 
25 µε 200 χρόνια. Το 1949, ένα τµήµα του ηφαιστείου σε µέθεθος µικρού νησιού άρχισε να υποχωρεί στον 
ωκεανό. Κάποια στιγµή, ίσως σε εκατοντάδες χρόνια, η δυτική πλαγιά θα καταρρεύσει. Το τεράστιο κύµα που 
θα δηµιουργηθεί -όπως το κύµα από την έκρηξη της Θήρας που κατέστρεψε τον Μινωικό πολιτισµό- θα ισοπε-
δώσει τα υπόλοιπα νησιά των Καναρίων εντός µίας ώρας και σε δύο ώρες θα φτάσει στις βόρειες ακτές της Α-
φρικής.  Επτά µε δέκα ώρες αργότερα, το τσουνάµι θα χτυπήσει την Καραΐβική και τις ανατολικές ακτές της 
Βόρειας και της Νότιας Αµερικής, κινούµενο µε ταχύτητα αεριωθούµενου. Στον ανοιχτό ωκεανό, το τσουνάµι 
θα έχει ύψος µόλις µερικά µέτρα, όµως όταν φτάσει σε αβαθή νερά θα υψωθεί σε δεκάδες µέτρα ύψος. Οι πιο 
πρόσφατες ενεργοποιήσεις του Κούµπρε Βιέχα καταγράφηκαν το 1712, το 1949 και το 1971. Σήµερα το ηφαί-
στειο δεν παρακολουθείται, εποµένως προειδοποίηση δεν θα υπάρξει.  «Κάποιος µελλοντικός πρόεδρος των 
ΗΠΑ θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει όταν καταρρεύσει το Λα Πάλµα» είπε ο ΜακΓουάιρ.  

 

ΠΟΛΛΑ 73!! 

Σκότης ∆ρόσος SV5CJNSV5CJNSV5CJN  
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ΠΡΟΣ: Ε.Ε.Τ.Τ ( ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ) 

ΚΟΙΝ: ΥΠ.ΜΕ (ΥΠ΄ΟΨΙΝ κ.ΝΕΓΡΗ)    ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ( ΤΜ. ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ) 

ΑΠΟ: ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (SV1EDZ) 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Κύριοι είµαι στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλω ένα γεγονός που σίγουρα δεν τιµά την ραδιοερασιτεχνική «οικογένεια», αλλά κρίνεται ανα-
γκαία η δηµοσιοποίηση του, ελπίζοντας στην δική σας κινητοποίηση αφού το θέµα αφορά τον τοµέα των δικών σας καθηκόντων. Στις 21 Νοεµ-
βρίου 2004 και συγκεκριµένα κατά την επιστροφή µου από επαγγελµατικό ταξίδι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, συνέβη ένα απίστεύτο περι-
στατικό, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδοµένα. 

Στη διασταύρωση της Εθνικής οδού µε την περιοχή των Καµένων Βούρλων το υπ’αριθµόν ΖΜΡ 3058 ΙΧ.Ε µε οδηγό τον κ. ∆ΡΑΚΑΚΑΚΗ ΜΙ-
ΧΑΗΛ (SV1GFG) και συνοδηγούς τους ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΗΛΙΑ (SW1EJK) και τον ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ (SW1EJL), µου έκλεισε το δρόµο µε άκρως επικίνδυνο 
ελιγµό αναγκάζοντας µε να ξεφύγω της πορείας µου και να καταλήξω σε χωµάτινο τµήµα παραπλεύρως του εθνικού ασφάλτινου δρόµου. Στην 
συνέχεια µε γκανστερικό τρόπο και τα τρία άτοµα που επέβαιναν στο όχηµα πετάχτηκαν έξω και µου επιτέθηκαν. Οι προθέσεις του ήταν σίγου-
ρα ακραίες, κρίνοντας από την συµπεριφορά και τις ύβρεις που εκφώνιζαν. Αρχικά οι δύο εκ των τριών (SW1EJL,SW1EJK) άνοιξαν την πόρτα 
του οχήµατος. Ο SW1EJL µε πίεζε στον λαιµό και τον ώµο, δίνοντας την δυνατότητα στον SW1EJK  να µου πάρει τα κλειδιά από το τιµόνι και 
βρίζοντας τα θεία να αναζητήσει την ασυρµατική µου συσκευή που ευτυχώς δεν είχα προλάβει ακόµη να τοποθετήσω. Αµέσως µετά (αφού ο 
Ηλίας Αριστείδης SW1EJK δεν εντόπισε ασύρµατό στο όχηµα) άρχισε να µε τραβά έξω από το όχηµα δείχνοντας προθέσεις ξυλοδαρµού. Να 
επισηµάνω ότι στο όχηµα µου επέβαινε και ένας συνάδελφος της εταιρίας που εργάζοµαι, γεγονός που σίγουρα δεν προέβλεψαν. Για κακή τους 
τύχη, εµφανίστηκε ένα περιπολικό που σταµάτησε ύστερα από τα έντονα κορναρίσµατά µου, τότε προσπάθησα να εξέλθω του οχήµατος αλλά 
πλέον ο κ. Ηλίας Αριστείδης πίεζε την πόρτα για να µην καταφέρω να ζητήσω βοήθεια από τα αστυνοµικά όργανα. Τέλος µε ιδιαίτερα έντονη 
προσπάθεια κατάφερα να βγω και πλησιάζοντας το περιπολικό ενηµέρωσα τον οδηγό του περιπολικού για όσα συνέβαιναν. Εκείνος ρώτησε τον 
κ. Ηλία Αριστείδη (SW1EJK) εάν πράγµατι αφαίρεσε τα κλειδιά από το όχηµα µου, αυτός το επιβεβαίωσε λέγοντας ψέµατα ότι το έπραξε διότι 
παραλίγο να τους σκοτώσω µερικές στροφές νωρίτερα. Φυσικά ο αστυνοµικός του είπε ότι αυτό δεν είναι λόγος να συµπεριφέρεται έτσι και τον 
συµβούλεψε να συµµορφωθεί  επιστρέφοντας τα κλειδιά αµέσως. Εν τω µεταξύ ο τρίτος της «συµµορίας» ∆ΡΑΚΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (SV1GFG) 
είχε πλησιάσει ήδη το όχηµα και έσπασε την ασυρµατική κεραία του οχήµατος, που από παλαιότερες χρήσεις διέθετε. Στην συνέχεια κατευθύν-
θηκε στην πόρτα του συνοδηγού (τροµοκρατώντας τον συνάδελφό µου) και άρχισε να κλοτσά µε µανία την πόρτα προκαλώντας σοβαρές βλά-
βες. Εδώ φτάνουµε στο επίµαχο σηµείο της υπόθεσης. 

Ο SW1EJL κ.Αριστοτέλης (αγνώστων λοιπών στοιχείων προς το παρών) άρχισε να φωνάζει ότι τους παρέµβαλα και θα το διέδιδαν σε όλο τον 
κόσµο, τους υπενθύµισα ότι το όχηµα δεν διέθετε ασύρµατο εκείνη τη στιγµή και ότι πρακτικά είναι αδύνατο να συµβεί κάτι τέτοιο. Φυσικά 
αυτός επέµενε στον ισχυρισµό του (προφανώς για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους) χωρίς να µπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η πρό-
φαση δεν θα τους κάλυπτε νοµικά αλλά και από την γενική κατακραυγή των συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών. Ο αστυνοµικός µε ρώτησε εάν 
χρειαζόµουν κάτι ακόµη και εγώ του ζήτησα να παραµείνει  στο σηµείο ώστε να µας δοθεί η δυνατότητα αποµάκρυνσης από το σηµείο και να 
καταφύγουµε στο πλησιέστερο αστυνοµικό τµήµα για τις αυτονόητες ∆ιαδικασίες. Εκεί µας συνόδεψε και ο οδηγός του εµπλεκόµενου περιπολι-
κού όπου και µας εγγυήθηκε την προσωπική του µαρτυρία όσων είχε δει. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, επιστρέψαµε στην Αθήνα µε προσο-
χή καθώς το όχηµα είχε υποστεί σοβαρή βλάβη από τον εκτροχιασµό του. Ακολούθησαν δύο εισαγγελικές παραγγελίες από τα αρµόδια γραφεία 
της εισαγγελίας Αθηνών και Πειραιά προς το Α.Τ Κορυδαλλού για τον κ. ∆ΡΑΚΑΚΑΚΗ (SV1GFG) και προς το Α.Τ Ασπροπύργου για τον κ. ΑΡΙ-
ΣΤΕΙ∆Η ΗΛΙΑ (SW1EJK), µη γνωρίζοντας βέβαια τα προσωπικά στοιχεία και του τρίτου ατόµου, που εµπνεύστηκε την «ιστορία» της παρεµβο-
λής. Η επόµενη κίνηση είναι έγγραφη δήλωση περί φθοράς ξένης περιουσίας (επαγγελµατικού οχήµατος) στην ασφαλιστική εταιρία που καλύ-
πτει το όχηµα. Να σηµειωθεί ότι, κάνοντας χρήση των ραδιοερασιτεχνικών συσκευών τους και των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων (φωνής 
και ψηφιακών) διαδίδουν ότι ο λόγος για τον οποίο έπραξαν κατά αυτόν τον τρόπο ήταν οι «δήθεν» παρεµβολές που ισχυρίζονται ότι έπραξα 
στον παρανόµως τοποθετηµένο και λειτουργούντα επαναλήπτη φωνής διαύλου R3B (145.687.5 MHz) στο όρος Πάρνηθα, έχοντας βέβαια σε 
ταυτόχρονη λειτουργία και τα περίπου 15 link ανα την επικράτεια, καθιστώντας αδύνατη τη χρήση του ίδιου διαύλου αλλά και των παράπλευ-
ρων ήδη εναρµονισµένων επαναληπτών. Να σηµειωθεί επίσης ότι, τρεις ηµέρες πριν από το περιστατικό, ζήτησα την συνδροµή της υπηρεσίας 
σας για τον εντοπισµό σήµατος που παρέµβαλε αναµεταδότες της Ένωσης Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών, ακολουθώντας όλες τις νόµιµες διαδι-
κασίες που προβλέπει ο νόµος. Το απόλυτα λογικό θα ήταν, εφόσον όπως λένε οι κύριοι παρέµβαλα, να ζητήσουν τη βοήθεια της υπηρεσίας 
σας (Ε.Ε.Τ.Τ), αυτό φυσικά δεν συνέβη γιατί µέχρι και τώρα το δίκτυο όλων αυτών των επαναληπτών-αναµεταδοτών λειτουργεί χωρίς να έχει 
προηγηθεί εναρµόνιση από εσάς και χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των εµπλεκοµένων υπηρεσιών αλλά και πολύ πιθανόν των ιδιοκτητών των 
εγκαταστάσεων που στεγάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, κάθε άλλο παρά υπερήφανος θα 
είναι για την πράξη αυτή από (κατά τα λεγόµενά τους) τεχνική οµάδα του συλλόγου του. Εµείς όλοι θα περιµένουµε την παραδειγµατική τιµω-
ρία τους.  

Ότι όλα ήταν προµελετηµένα αποδεικνύετε από το γεγονός των (προ µηνών) τηλεφωνικών απειλών (σχετικά µε την ακεραιότητα της οικίας 
µου) αλλά και των απευθείας απειλών από τον κ.∆ΡΑΚΑΚΑΚΗ για επικείµενο ξυλοδαρµό (µε µάρτυρες µερικούς συµφοιτητές της σχολής που 
παρακολουθώ) που φυσικά δήλωσα στην αστυνοµία. Κύριε διευθυντά της Ε.Ε.Τ.Τ, σας παρακαλώ όπως υπενθυµίσετε στους εκπροσώπους του 
εν λόγω συλλόγου την υποχρέωσή τους να σας ενηµερώνουν άµεσα για οποιαδήποτε µελλοντική ανάλογη περίπτωση, καθώς και ότι, η όποια 
αυτόβουλη πράξη, µε πρόφαση την αυτοδικία, κρίνεται παράνοµη και καταδικαστέα. 

Τέλος θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι είµαι µέλος της επιτροπής κάλυψης εκτάκτων αναγκών της Ε.Ε.Ρ από το 1998 µε αµέτρητες συµµετοχές 
σε συµβάντα τηλεπικοινωνιακής συνδροµής σε δηµόσιες υπηρεσίες και εγγεγραµµένος στα µητρώα της Γ.Γ.Π.Π µε αριθµό µητρώου 0025-0003 
του ΣΝΟ Αθηνών. Είµαι έφορος της τεχνικής επιτροπής και υπεύθυνος για το δίκτυο επαναληπτών-αναµεταδοτών της Ε.Ε.Ρ από το 2003. Είµαι 
µέλος του ∆.Σ της Ε.Ε.Ρ µε την ιδιότητα του ταµία από τον Ιανουάριο του 2003. ∆ιετέλεσα µέλος της οµάδας σχεδίασης του δικτύου επαναλη-
πτών της Γ.Γ.Π.Π. Το σίγουρο είναι ότι µέσα από την ιδιότητα του µέλους ∆.Σ της Ε.Ε.Ρ θα προτείνω την αποµάκρυνση κάθε µέλους της 
Ένωσης που συµµετείχε ή υποστήριξε µε τις πράξεις του τέτοιες ιδεολογίες και συµπεριφορές. 

Να είστε σίγουροι ότι η προσφορά µου στο κοινωνικό σύνολο θα συνεχιστεί µε το ίδιο πάθος που µε διακατέχει τόσα χρόνια, ενισχυµένες ακό-
µη και µέσα από τις προσπάθειες στιγµάτωσης και υπονόµευσης του έργου µου και της προσωπικότητάς µου από «εγκληµατικά» στοιχεία που 
έχουν εισχωρήσει στο χόµπι µας. Στο διάστηµα που µεσολάβησε από το γεγονός της επίθεσης εναντίον µου, πολλοί συνάδελφοι ραδιοερασιτέ-
χνες µε πλησίασαν και µε πληροφόρησαν για το «σκοτεινό» παρελθόν αλλά και παρόν του ενός εκ των τριών δραστών, σύντοµα θα σας ενηµε-
ρώσουµε για όλα όσα έχουµε πληροφορηθεί ώστε να διασταυρωθούν επίσηµα και από την υπηρεσία σας. 

W  A  R       D  R  I  V  I  N  GW  A  R       D  R  I  V  I  N  G  
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Αγαπητοί   συνάδελφοι... 

Είµαστε  πάλι  εδώ , παρόντες , µετά από µεγάλη   διακοπή   της έκδοσης   αυτού  
του περιοδικού , Ξαναπροσπαθούµε µε διαφορετικό τρόπο   σαν  Ένθετο µέσα  
στο έγκριτο πλέον  ηλεκτρονικό περιοδικό  5-9 Report. Ευχαριστούµε γι’ αυτή 
τη φιλοξενία . Κάνουµε πάλι   αυτή τη προσπάθεια  µε τεχνικά θέµατα  και χρήσιµες 
πληροφορίες για να κρατήσουµε ψηλά  την ραδιοερασιτεχνική   δραστηριότητα. 

 

  Το  νέο  ∆.Σ. της ΕΡΚΑ που προέκυψε από τις εκλογές είναι: 

Πρόεδρος:   Ηλίας  Αθίτσος   SV8CYU  

Αντιπρόεδρος: Εµµ.Καραχριστοδούλου  SV8CYW  

Ταµίας:  Βασίλης  Τζανέλης   SV8CYV  

Γραµµατέας: Αλέξανδρος Καρπαθίου SV8CYR 

Μέλος:   Εµµανουήλ.Φλώρος  SV8FMV  

 

 Καλορίζικοι  και. . . .   καλή  δουλειά   

Πρώτη  ενέργεια :Έχει δροµολογηθεί  η αδειοδότηση ενός   επαναλείπτη  R1B  στη 
Σάµο. Ήδη   δοκιµαστικά εκπέµπει  και αναµένουµε την  έγκριση και  το χαρακτηρι-
στικό. Οι  δοκιµές δείχνουν ότι όλα πάνε καλά µε τα µηχανήµατα. 

Ο αναµεταδότης της Εύβοιας  θα νοµιµοποιηθεί και αυτός µε τη σειρά του για να µην 
χάσουµε την επικοινωνία µε το Λεκανοπέδιο και   γενικά το σηµείο της Καρύστου   
δείχνει µια πολύ καλή  συµπεριφορά. 

Είδη  λειτουργεί ένα Beacon   στα VHF   και στη  συχνότητα των 144.225MHz εκπέ-
µποντας ένα τόνο , αναµένοντας το χαρακτηριστικό µετά από τις   αιτήσεις που 
έχουµε κάνει. 

Οι  δραστηριότητες είναι πολλές και χρειαζόµαστε την βοήθεια του καθ’ ενός . Πρέ-
πει να δουλέψουµε γιατί µπορούµε και πρέπει να αποδείξουµε ότι σ’ αυτό το µικρό  
Τόπο  δραστήριοι  Ραδιοερασιτέχνες. Και αυτό θα γίνει. Παράδειγµα  προς µίµηση  
η   3η θέση  στον καταξιωµένο  ∆ιεθνή διαγωνισµό ΙΟΤΑ του SV8CYV . Πραγµατικά 
µια µεγάλη επιτυχία .Αγαπητά Βασίλη Συγχαρητήρια  και εις Ανώτερα. 

 

Με τις Καλύτερες   ευχές για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

        de SV8CYR 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

1.Το Πρωτοσέλιδο 

2.Προς: ΕΡΤ ΑΕ 

3.Ευχαριστούµε την   

   ΕΡΤ ΑΕ 

4.Κατασκευή      

   DUBLEXER  UHF 

5.Συµβαίνουν κι’ αυτά,      

    Ένας Συνάδελφος. 

6.Ένα Ολυµπιακό     

     Field Day 

8. Απλά ...... Κατασκευ-
αστικά (χωρίς είσθε 
βασικό  µέτοχος) 

 

ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   
ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 
sv8cyr@mycosmow.gr 

Βασ. Τζανέλης 
Tzanellis@internet.gr 

Επιτρέπετε η αναπαραγω-
γή  και επαναδηµοσίευση 

των άρθρων  

ΧΩΡΙΣ  κάποια σχετική 
άδεια.  Επιβάλετε η διάδο-

ση των ιδεών. 

Υ.Γ Αν θέλετε αναφέρετε το 
περιοδικό ....... 

     5-9report — ‘ράδιο ‘επαφή    σελ.1 

Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.Επίσηµο  Περιοδικό   της  Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου.  

Σάµος   Φεβρουάριος  Σάµος   Φεβρουάριος  2005  2005  Αρ.Τεύχ.  Αρ.Τεύχ.  0404  
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Ευχαριστούµε   την   Ευχαριστούµε   την   ΕΡΤΕΡΤ  ΑΕΑΕ  

Η περιοχή   ΖΕΡΒΟΥ  είναι  περίπου 3  χιλιόµετρα  από την πόλη  της   Σάµου  και  έχει  υψόµετρο   300 µέτρα. Σ’ 
ένα µικρό λοφίσκο  δεσπόζουν  < το ξωκλήσι  του Αϊ Λιά > καθώς ,  κεραίες κινητής τηλεφωνίας και αναµεταδότες 
τηλεοπτικών διαύλων της Κρατικής Τηλεόρασης. 

 

Στο πεδινό µέρος της περιοχής µε πολύ ωραία θέα προς όλες τις κατευθύνσεις είχε   εγκαταστασταθεί και λει-
τουργούσε µέχρι  προ τριετίας ένας Ποµπός Μεσαίων Κυµάτων 1ΚW   στους 1600KHz AM   της   ΕΡΤ. 

Μετά  την   εγκατάλειψη  του  κάναµε το παραπάνω   γράµµα και η  απάντηση  ήταν  άµεση 
 

Η χαρά µας απερίγραπτη 

Άρχισαν  συσκέψεις και προγραµµατισµοί  αλλά  µε µεγάλη καθυστέρηση φτάσαµε στο επιθυµητό σηµείο. 

Εξοπλισµός: ∆ύο  < Πυλώνες >  23 µέτρα ο καθ ένας   σε απόσταση   70  µέτρων. 

   Ένας  οικίσκος που η εγκατάλειψη έχει  αφήσει  τα σηµάδια   της. 

Η κεραία  τύπου  Γ σε µία κακοκαιρία  έπεσε µε απο-
τέλεσµα να χρειάζεται αναρρίχηση Εναερίτη 

Οι οικοδοµικές   εργασίες    στο   12 τ.µ. οικίσκο   ήταν   
αρµοδιότητα   του   SV8CYR εσωτερικά  και εξωτερι-
κά, καθώς και η ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  µίας 
που η προηγούµενη θεωρήθηκε  όχι   ασφαλής   λόγω   
κεραυνοβολήσεώς   της.  

 Σιγά   σιγά  µαζεύτηκε  ο χώρος  και   µια  κάθετη   
κεραία  της DIMOND    του   SV8CYV   κοσµεί  την  
κορυφή του οικίσκου  για τις πρώτες   δοκιµές. 

 

Παράλληλα ο  
SV8CYR τοπο-
θέτησε τρία  
δίπολα ΒΑΖΟ-
ΟΚΑ  στα  40µ.  
80µ.  και 160µ.  

Κάθε δοκιµή 
που θα γίνετε 
θα καταγράφε-
τε  και θα δηµο-
σιοποιείται . 

  

 
Στο βάθος  η περιοχή  ΤΑ3…..σε απόσταση περίπου   

3ων Κm από την εγκατάσταση (µεσολαβεί ο επταστάδιος πορθµός) 

 
Όποιος  συνάδελφος  διερχόµενος από τη Σάµο   ενδιαφέρετε να κάνει QSO από το  σηµείο   
αυτό , οποιοδήποτε   χρόνο µπορεί να πάρει τα κλειδιά και το   µηχάνηµα του  Συλλόγου   
(ALINCO 77  HF)  ακόµα να του δώσουµε και τα δικά  µας µηχανήµατα  για τις ανάγκες των επι-
κοινωνιών  του. 
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Ανατολικός  πυλώνας  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DUBLEXER  DUBLEXER  DUBLEXER  στα  στα  στα  UHFUHFUHF   

           Γράφει ο   SV8AWD 

Μετά  από πολύ  ψάξιµο  που έχω κάνει  σε διάφορα  site στο   internet και αρκετές προσπάθειες από µένα στο  
εργαστήριό µου και µε µέσα   ερασιτεχνικά κατέληξα  στην παρούσα κατασκευή, η οποία  είναι  πάρα πολύ  εύκο-
λη  στο να τη φτιάξει κάποιος  µε τις λίγες γνώσεις που χρειάζονται περισσότερο δε σε µηχανολογικές κατασκευ-
ές. 

Πρέπει  δε να πω ότι  δεν  είναι  πολλοί αυτοί οι συνάδελφοι  ραδιο-
ερασιτέχνες  στους οποίους θα ζητήσεις  τις γνώσεις τους και θα 
τρέξουν ! ! ! να σε βοηθήσουν. Για µένα οι κατασκευές που µπορώ 
να κάνω και να δοκιµάσω στο εργαστήριό είναι και απλές στην κα-
τασκευή τους και µπορεί ο καθένας να τις φτιάξει. Θα ξεκινήσω µε 
την κατασκευή η οποία έγινε σε κουτιά  των 4 κιλών. Στο σχ. 1 είναι 
η τελική µορφή για κάθε ένα φίλτρο.  

 

Φαίνονται οι κονέκτορες στο  επάνω µέρος θα γίνει  η συνδεσµολο-
γία των καλωδίων .Στα κουτιά αυτά θέλει µεγάλη προσοχή να µην 
χτυπηθούν γιατί  είναι ευαίσθητα . Επίσης φαίνεται  το βραχυκύκλω-
µα που γίνεται γισ το συντονισµό. 

Στο  σχ. 2 φαίνεται η κατασκευή  του  σωλήνα ο οποίος είναι κολλη-
µένος µε ασήµι πάνω στο καπάκι . Έχει διάµετρο 30 χιλ. Και µήκος 
125 χιλ. Εσωτερικά απ’ αυτόν περνά  ντίζα  8χιλ. Και πιάνει πάνω 
σο   συντονιζόµενο  κοµµάτι το οποίο αυξοµειώνει το µήκος του  
σωλήνα και δηµιουργεί τον πυκνωτή  για τον   συντονισµό. Το κοµ-

µάτι αυτό έχει µήκος 50 χιλ. Και όπως φαίνετε  στη φωτογραφία έχει  επαφή µε τον σωλήνα των 125 χιλ. για να 
µην χάνετε η ηλεκτρική  συνέχεια. 

 

Αυτό είναι το πάνω µέρος τελειωµένο, Στις δοκι-
µές που έκανα στο  εργαστήριο µετά το τέλος 
της κατασκευής είδα ότι   αξίζει τον κόπο  να το 
κατασκευάσει κανείς µε τα αποτελέσµατα και τις 
που έγιναν 

Για να χρησιµοποιηθεί το παρόν  σε αναµεταδό-
τη UHF-UHF πρέπει να κατασκευασθούν  δύο 
κοµµάτια   στο ποµπό και δύο στο δέκτη. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επι-
κοινωνήστε µαζί µου 

      
      

                                   de SV8AWD 

      

 

Υ.Γ. Στο  επόµενο  θα δείτε την κατασκευή   DUBLEXER 
VHF µε  shift   600KHz.  Αλλά και βελτιώσεις αυτών που 
πιθανόν να υπάρχουν για την καλύτερη απόδοση.  

Σχ.1 

      5-9report—  ‘ράδιο ‘επαφή    σελ.4 

Σελ ίδα  28 5 -  9   R e p o r  t Τεύχος  39ο  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ ΟΣ  2005 



……………. Συµβαίνουν   κι’  αυτά. 

  Το  όρος Καρβούνης    στο κέντρο   της   Σάµου   σε υψόµετρο   1100µέτρα. Μια   φιλόδοξη  προσπάθεια για 
επικοινωνία όλων  των Νοµαρχιών  του Αιγαίου    µεταξύ  τους αλλά και µε τη   Μυτιλήνη  καθώς και µε τοπικό 
αναµεταδότη  για Έκτακτες   Ανάγκες.. Τοποθεσία  σύµφωνα  µε µελέτη  ανεξάρτητου  παράγοντα , από προ-
σωπική  εµπειρία και από την πρώτη  άσκηση  των Ραδιοερασιτεχνών της Σάµου ( Ράδιο ’Επαφή τεύχη,1 1998)  
η καλύτερη για τοπικό επαναλείπτη . Οι  συνθήκες  πρόσβασης  λίγο  δύσκολες ορισµένες ηµέρες  κατά τους Χει-
µερινούς µήνες. 

Η εγκατάσταση έγινε  και οι δοκιµές έδειξαν  κάποια αποτελέσµατα  και πιστεύω   ότι  έγινε η παραλαβή του   αλ-
λά ...το  σύστηµα ∆ΕΝ  ∆ΟΥΛΕΥΕΙ. Αναρωτιέται  τελικά κάθε καλόπιστος  που  αντικρίζει  αυτές τις εγκαταστά-
σεις  τι   συνέβη  και τόσα χρήµατα πάνε  πεταµένα στα βουνά. 

 Γιατί  τέτοια  απαξίωση την περιουσίας του  Ελληνικού  ∆ηµοσίου. Και µη µας πει  κάποιος ότι  δεν υπάρχουν 
υπεύθυνοι  για το χάλι   αυτό . Ποιος  φορέας  σχεδίασε— υλοποίησε και παρέλαβε το έργο στο  σύνολό 
του  χωρίς καµιά πρόβλεψη συντήρησης ή παρακολούθησης του όλου συστήµατος , ∆εν   ξέρω  αν πρέπει 
κανείς να κλαιει  ή  να γελάει µε αυτά τα χάλια.  

Οι ραδιοερασιτέχνες  της Σάµου   είναι  σε θέση  να καταθέσουν   τη   γνώµη τους αλλά κανείς δεν τους ρώτησε  
και δεν προσπάθησε να συνεργασθεί µαζί τους. Και αυτό το βλέπουµε να επαναλαµβάνετε   σε  τοπικό επίπεδο. 
∆εν  µας ενοχλεί αλλά  λυπούµαστε για την  αδιαφορία   και τα πεταµένα µηχανήµατα που εκφράζονται σε  αρκε-
τές χιλιάδες Ευρώ. Σίγουρα θα µπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο  τρόπο. 

           Ο Παρατηρητής 

ΕΝΑΣ  ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ  — ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠ’ ΤΗ  ΝΙΚΑΡΙΑ.  

Το πρώτο  του χαρακτηριστικό  KB2QAQ και απ’ αυτό προέκυψε το  το  SV0JW.  Θέλησε  όµως να ξαναδώσει 
εξετάσεις και να έχει  ένα  χαρακτηριστικό της σειράς  SV8FMC  . Ακούει  στο όνοµα   Ελευθέριος Γ.Κανάγιος  
από τις Ράχες της Ικαρίας, Συνταξιούχος Αξιωµατικός του Εµπορικού Ναυτικού του   US NAVY… Φίλος , Συνερ-
γάτης  και   δυναµικός ∆ηµοσιογράφος  σε τοπική  εφηµερίδα του  Νοµού µας. Άριστος γνώστης της   Ναυτικής 
Τέχνης  και πάντα   έτοιµος  να µαθαίνει  νέα πράγµατα αλλά και ακούραστος δάσκαλος .(µπράβο  κουράγιο ; ; ; ) 

Όνειρό  του να ξαναεπισκευθεί   τα νησιά Chagos Isl. Στο DIEGO 
GARSIA αλλά αυτή τη φορά µε τον  SV8CYR για να τον  ξεναγήσει  στο  
νησί  γιατί  το   ξέρει  πολύ  καλά  και  για  µία DΧpedition  µε ένα Ελλη-
νοπρεπές  χαρακτηριστικό   π.χ. VQ9SV ... Αλλά το βλέπω   λίγο   δύ-
σκολο να συµβεί  µε την  ύπαρξη  της κας Κοντολίζας. Πάντως αν συµ-
βεί κάτι   τέτοιο ο αγαπητός Λευτέρης   θα έχει δουλέψει  το 4ο  χαρα-
κτηριστικό  αν δεν έχει προηγηθεί  κανένα ΤΑ....  Έτσι ; ; Να ‘σε πάντα 
καλά Καπετάν-Λευτέρη  και να µιλάµε...αν όχι απ τον ασύρµατο  στο 
τηλέφωνο. 

 ο Φίλος  (αν έχεις  τέτοιους   φίλους.......) 
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    Ένα   Ολυµπιακό  Field  Day 

  Το πρώτο  Σαββατοκύριακο του  Σεπτεµβρίου υπάρχει µια  δραστηριότητα   το Ελληνικό  Field  Day.  Παράλλη-
λα  υπάρχουν  και άλλες   δραστηριότητες άλλων   χωρών , µε αποτέλεσµα να  γίνετε  ποιό ελκυστική   η χρήση 
του Ποµποδέκτη. Έτσι απεφάσισα να λάβω µέρος σ’  αυτή  τη δραστηριότητα µε το χαρακτηριστικό των  Ολυ-
µπιακών  Αγώνων   SY2004CYR.  Σκέφτηκα ότι θα  πρέπει αυτή η  εξόρµηση  θα είχε και το  νόηµα  
«άσκησης» αυτοσχεδιάζοντας    σε οποιοδήποτε πρόβληµα της τελευταίας   στιγµής. Το  Αυτοκίνητο  σε µέτρια 
κατάσταση , ο ποµποδέκτης  FT890 σε πολύ καλή κατάσταση όπως και η βάση  του  Ιστού. Βασική κεραία ένα 
περιστρεφόµενο   δίπολο ( ιδιοκατασκευή ) στις τρεις µπάντες 20, 15 και 10 µέτρα .  Για τα   40 και  και 80 µέτρα   
από ένα δίπολο ΒΑΖΟΟΚΑ. Η περιοχή  3 χιλ. Βόρεια της πόλεως της  Σάµου σε ύψωµα 250 µέτρων  µε πολύ 
καλό άνοιγµα  προς όλες τις κατευθύνσεις. Ξεκίνησα το πρώτο Σάββατο του  

 Σεπτεµβρίου  δεν  άργησα να στήσω την  εγκατάσταση (30 λεπτά ) και έπιασα δουλεία  στις   16:00 τοπική ώρα . 
Ευρωπαϊκά τα περισσότερα χαρακτηριστικά και της Ασιατικής Ρωσίας, µιας   και έτρεχε και το   all Asia contest. ( 
πολύ κουτσοµπολίστικο  contest <report  και... πόσο  χρονών είσαι ). Η χαµηλή  διάδοση  δεν  σου  έδινε και πολ-
λά περιθώρια µε τα 100W. Το Σάββατο  το βράδυ  µετά τις   22:30 τοπική ώρα   «άνοιξε»  η Αµερική  και σιγά 
σιγά έκλεισε µετά τα µεσάνυκτα  όπου απεφάσισα να πάω για ξεκούραση. Η ΤΑ3 περιοχή απέναντι   το Kusadasi  
(Νέα  Έφεσος) πλήρως φωτισµένη  καθώς και η  ανταύγεια  από το   φωτισµό της  Σµύρνης  βορειότερα   δεν σε 
άφηνε να φύγεις. 

Το πρωί   στις 07:00 τοπική  ώρα επί το έργον πάλι µέχρι τις   14:00.  Θυµάµαι το 1998   στο ίδιο contest και στην  
ίδια περιοχή το πρωί  υπήρχαν πολύ  Ιάπωνες  αλλά φέτος λίγες  οι επαφές. Τέλος κατάφερα να κάνω 213   επα-
φές µε 49 Ραδιοχώρες. Όλα καλά και του  χρόνου τα καλύτερα. 

 

Σε κάθε διαγωνισµό πρέπει να καταγράφονται 
αποτελέσµατα όχι  απαραίτητα ως προ την   σει-
ράν επιτυχίας  αλλά  ως προς τα συµβαίνοντα και 
τις αδυναµίες τις τελευταίας στιγµής  για να υπάρ-
χει  καλύτερος  συντονισµός σε µια άλλη εξόρµη-
ση . 

 Είχα λοιπόν να χρησιµοποιήσω Ηλεκτρογεννήτρι-
α 12 V  -ιδιοκατασκευή-  µε µια µπαταρία αυτοκι-
νήτου.Τελικά η γεννήτρια έχοντας πολύ  

Χρόνο   να τεθεί  σε λειτουργία δεν µπόρεσε να ξε-
κινήσει λόγω καρµπιρατέρ. Άµεση  αλλαγή  µε µια 
µπαταρία 100Αh του  σταθµού πλήρως φορτισµένη 
. Το  Σάββατο το βράδυ την έβαλα πάλι σε φόρτιση   
για να την ξαναχρησιµοποιήσω την Κυριακή . Εδώ 
πρέπει να µνηµονεύσω και τον  τύπο ως προς την 

κατανάλωση που χρειάζεται ένας σταθµός. 

   ( Ι rx + 1/2 I tx ) / 2 = …..Ah 

Irx  το  ρεύµα κατανάλωσης κατά την ακρόαση 

Itx   το ρεύµα κατανάλωσης κατά την εκποµπή. 

   ( ο παραπάνω  τύπος δεν ισχύει  σε ακραίες καταστάσεις) 

Μία άλλη πολύ ωραία εµπειρία που είχα ήταν  η δοκιµή των κεραιών  ΒΑΖΟΟΚΑ. 

Ξεκίνησα να παρατηρώ την  κεραία   αυτή   από το  παράξενο όνοµα . Πρωτοάκουσα να την   χρησιµοποιεί ο   
Χρήστος  ο SV2MU. Βρήκα διάφορα άρθρα , αναφορές συναδέλφων και απεφάσισα να προχωρήσω στην  κατα-
σκευή της. 

Η κεραία   αυτή κατασκευάστηκε  για πρώτη  φορά από το ΜΙΤ την περίοδο του 1942 σαν κεραία RADAR και 
στην   συνέχεια πέρασε σε άλλες ασύρµατες διατάξεις επικοινωνιών. 
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Σχεδιάζετε και  « κόβετε »  σε µιά συγκεκριµέ-
νη περιοχή συχνοτήτων. Είναι  ένα απλό δίπο-
λο σε   σχήµα    Λ     µε γωνία  90-120ο  και τα 
σκέλη   του  είναι από το   γνωστό οµοαξονικό 
καλώδιο RG58. Στο  κέντρο  υπάρχει Balloon 
4:1. Η θωράκιση  <µπλενταζ>  του κάθε 
σκέλους συνδέετε   στα  άκρα του balon   
και ο κεντρικός αγωγός  έχει  ηλεκτρική   
συνέχει µε τον  του άλλου σκέλους. Στις 
άκρες είναι   βραχυκυκλωµένη   η θωράκι-
ση  µε το κεντρικό αγωγό επεκτείνετε ένα 
καλώδιο 20-50 εκατοστά  για  µικροµετρι-
κές  ρυθµίσεις  µέσα στην περιοχή που έχει  
«κοπεί». Η κεραία   αυτή   είναι πολύ   ¨στενή¨ 
µε µικρό λόγο στασίµων και µεγάλη   απόδοση 
.Συµπεριφέρεται σαν ένα κυµαινόµενο  κύκλω-
µα στην   συγκεκριµένη µικρή περιοχή συχνο-
τήτων. 

Πιστεύω  ότι θα είναι πολύ καλή  σε DXpedition  µε πολλούς χειριστές και µηχανήµατα που λειτουργούν σε διαφο-
ρετικές µπάντες ταυτόχρονα , θα σας   ενηµερώσω µε την  επερχόµενη  DXpedition µελών ..... Αιγαιοπελαγίτικής 
Οµάδας. 

Άρχισα   µε την κατασκευή στα  20µ. και στη   συχνότητα  14.200 MHz.   Έκοψα—Έραψα και ήρθε   σε γωνία 
120ο το κάθε   σκέλος να έχει  ολικό µήκος 4,80µ. Από  αυτό  το µήκος   τα τελευταία 45 εκ. είναι  απλός µονό-
κλωνος  αγωγός. Αυτός συνδέετε   στο βραχυκυκλωµένο  άκρο του RG58, άρα το RG58 του κάθε σκέλους είναι 
4,35µ. Χρειάζεται λίγο προσοχή  στη   κατασκευή  του  κονέκτορα , αν  βάλετε,  σε σύνδεση µε το balloon  γιατί 
εκεί  υπάρχει όλη   η µηχανική  στήριξη  του σκέλους. 

Εάν  δείτε στάσιµα  µη αγχώνεστε ,  αλλάξτε  λίγο   
τη γωνία   ή αν δεν µπορείτε   κόψτε  ή  προσθέστε  
λίγο καλώδιο στην άκρη .Προσοχή       Προσοχή η 
περιοχή είναι από 14.170 MHz  έως 14.230 ΜΗz, 
ποιο πάνω ή ποιο κάτω τα στάσιµα   είναι   ανεβα-
σµένα  

Για την   κεραία   των   40 µέτρων   το κάθε   σκέλος   
έχει µήκος   10µ οµοαξονικό καλώδιο και µετά το 
βραχυκύκλωµα  35 εκ.   ∆ηλ  σύνολο 10,35µ. Για τα  
80µ  το κάθε σκέλος  έχει µήκος 21µ +45 εκ. µετά 
το βραχυκύκλωµα  . 

Στο επόµενο τεύχος θα σας αναφέρω  και  για την  
κεραία   στα   160µ. Ευρίσκετε   υπό δοκιµή και σε 
συνδυασµό µε αυτήν των 80 µέτρων . Αγαπητοί   

συνάδελφοι  το καλοκαίρι του 2004  πιστεύω  ότι   ήταν  ένα αξέχαστο  καλοκαίρι επιτυχιών , από  το Ποδόσφαιρο   
µέχρι τους   Ολυµπιακούς   αγώνες  και οι επιτυχίες αυτές  ανήκουν σε όλους   τους Έλληνες .  

Προσωπικά το Ολυµπιακό χαρακτηριστικό µου το ευχαριστήθηκα , η ζήτηση  ήταν   απερίγραπτη . Πάντα τέτοιες 
επιτυχίες να έχουµε. 

Να ‘στε  όλοι καλά  και  καλή   πρόοδο  στα  Ραδιοερασιτεχνικά  µας. 

             

de SV8CYR  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΕΞΤΡΑΤΕΙΑΣ   

14.200 MHz 
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Τα γραµµικά τροφοδοτικά που χρησιµοποιούµε σε ποµποδέκτες όταν  δεν έχουν  τελικό κύκλωµα προστασίας 
από υπερτάσεις τότε  είναι πολύ πιθανόν µε µία βλάβη στον ρυθµιστή (regulator)  να δούµε στην έξοδο  την τάση 
του δευτερεύοντος του µετασχηµατιστή ανορθωµένη. Αυτό µας έχει συµβεί πολλές φορές  σε εγκαταστάσεις σε 
κορυφές βουνών  µια που οι κεραυνοί κυκλοφορούν µέσα από το δίκτυο της τροφοδοσίας.  Έτσι λοιπόν δοκίµασα 
και σας παρουσιάζω το παραπάνω σχέδιο, το οποίο αν δεν υπάρχει χώρος µέσα στο κουτί του τροφοδοτικού , 
µπορεί να τοποθετηθεί και εκτός. 

Όταν η τάση ξεπεράσει τα 15,2 Volt  ή κάποια άλλη τιµή  ανοίγει η δίοδος zener  και µε τη σειρά σκανδαλίζει το 
TRIAC το οποίο όταν άγει  καεί την  ασφάλεια . 

Φίλτρο προστασίας τηλεφώνου, Modem, ή τηλεφωνικών κέντρων 

Προστασία από Υπέρταση  σε Τροφοδοτικό. 

Το απλό και εύκολο στην κατασκευή   φίλτρο  µπορεί να κατα-
σκευαστεί σε µικρή πλακέτα για την προστασία κάθε συσκευής 
που συνδέετε  σε τηλεφωνική   γραµµή .Το βασικό είναι  η καλή 
γείωση πού   πρέπει να    υπάρχει. 

Το τσόκ  µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτό που υπάρχει   στα   τρο-
φοδοτικά switching στην  είσοδο ή   από παλιές  συσκευές TV  
που έχον  στην  είσοδο  της τροφοδοσίας . Το πηνίο που είναι τυ-
λιγµένο  στο φερίτη και αυτό υπάρχει στο  εµπόριο  ή µπορείτε να 
το βρείτε   σε παλιές   συσκευές. 

Οι πυκνωτές   είναι  στην  τιµή των  ,01µF/100V 

       

καλή  επιτυχία. 
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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 
συναδέλφους χωρίς κάποιο Ε-mail 

ή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
τυπώστε το "5-9 Report"  

και δώστε τους. 


