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ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Άλλο ένα AEGEAN VHF CONTEST το έκτο στην σειρά θα είναι στον αέρα από τις 
03:00 (00:00 UTC)τα ξηµερώµατα του Σαββάτου στις 7 Ιουλίου έως τις 3 τα 
ξηµερώµατα της επόµενης ∆ευτέρας (00:00 UTCτα µεσάνυχτα της Κυριακής)!!! 
Από φέτος γίνεται ακόµη πιο οργανωµένη η προσπάθεια προβολής του διαγωνισµού 
και µια πιο συστηµατική προσέλκυση συµµετοχών.  Την όλη φιλότιµη δουλειά την 
έχουν επιφορτισθεί µερικά από τα µέλη του AEGEAN DX GROUP  (ADX) και 
ελπίζουµε να αποδώσει καρπούς.  Μέχρι την στιγµή πού γράφονται αυτές οι 
γραµµές έχουν ενηµερωθεί για τον διαγωνισµό οι Εθνικές Ραδιοερασιτεχνικές 
Ενώσεις της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, του Ισραήλ, της Συρίας, του Λιβάνου, της 
Αιγύπτου, της Κύπρου, της Λιβύης και της Μάλτας. Επίσης θα ενηµερωθεί και η 
Ιταλία όπως επίσης και το Daily DX News και το 425 DX Bulletins Εάν δε εσείς 
έχετε να καταθέσετε και άλλες ιδέες για καλύτερη προβολή περιµένουµε να τις 
διαβάσουµε στα e-mails µας. Όσο δε για τις συµµετοχές από τον Ελλαδικό χώρο 
και ειδικά στην κατηγορία 2Μ SSB είναι είδη αρκετές. Έτσι, 

Από την Θεσσαλονίκη η ΕΡΒΕ αλλά και το White Tower DX Club.  

Aπό την Θεσσαλία η Ραδιολέσχη Καρδίτσας θα ανέβει στην Πίνδο µε ειδικό 
διακριτικό SY4A (Aegean), αλλά συµµετοχές και από Λάρισα.  

Η Κρήτη επίσης θα δώσει δυναµικά το παρών. Αλλά και τα BIG GUNS του AEGEAN 
DX group,  o SV8CS από την Ζάκυνθο SY8A , το J45M µε τον SV5BYR από Ρόδο, ο 
SV9CVY από το Ρέθυµνο. 

 Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου ΕΡΚΑ από την Σάµο και τα 1200 
µέτρα υψόµετρο µέ το ειδικό χαρακτηριστικό κλήσεως SX8A (Aegean).  

H Χίος, οι Κυκλάδες, αλλά φυσικά και σταθµοί από την Μακεδονία.  

Από το λεκανοπέδιο ο SV1NK µέ την µεγάλη παρέα του, ή εάν τά καταφέρει από το 
Ιόνιο σαν J48N.  



Όσο δε για τις συµµετοχές από τον Ελλαδικό χώρο και ειδικά στην κατηγορία 2Μ SSB είναι ήδη αρκετές. Έτσι, 

Από την Θεσσαλονίκη η ΕΡΒΕ αλλά και το White Tower DX Club.  Aπό την Θεσσαλία η Ραδιολέσχη Καρδίτσας θα 
ανέβει στην Πίνδο µε ειδικό διακριτικό SY4A (Aegean), αλλά συµµετοχές και από Λάρισα.  Η Κρήτη επίσης θα 
δώσει δυναµικά το παρών.  Αλλά και τα BIG GUNS του AEGEAN DX group,  o SV8CS από την Ζάκυνθο SY8A , το 
J45M µε τον SV5BYR από Ρόδο, ο SV9CVY από το Ρέθυµνο. 

 Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου ΕΡΚΑ από την Σάµο και τα 1200 µέτρα υψόµετρο µέ το ειδικό 
χαρακτηριστικό κλήσεως SX8A (Aegean).  H Χίος, οι Κυκλάδες, αλλά φυσικά και σταθµοί από την Μακεδονία.  

Από το λεκανοπέδιο ο SV1NK µέ την µεγάλη παρέα του, ή εάν τά καταφέρει από το Ιόνιο σαν J48N.  

Ελπίζουµε τις επόµενες µέρες να ενηµερωθούµε και από άλλους σταθµούς όπως περιµένουµε από Λευκάδα, από 
Πελοπόννησο, από Θράκη, από Κύπρο, (φυσικά κάτι τέτοιο ∆ΕΝ απαιτείται από τους κανονισµούς) για τις 
συµµετοχές τους… 

 Από φέτος την διαχείριση και την απονοµή-αποστολή, των επαίνων και βραβείων του διαγωνισµού την έχει 
επίσης αναλάβει και αυτή το Aegean DX group.   Έτσι … 

 

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 
ΣΤΟ 6ο AEGEAN VHF CONTEST 

2007 

ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 
∆ΙΠΛΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ AEGEAN DX 

GROUP ! 

 

Ο ∆Ε ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΘΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ  
∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΚΑ  
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Ευφάνταστα σενάρια ή ευφάνταστη προοπτική…;Ευφάνταστα σενάρια ή ευφάνταστη προοπτική…;  

  

  
Λίγες µέρες µετά από το άρθρο µου στο 5-9 Report/Ραδιοεπαφή Τεύχος 64,  «ΙΜΙΑ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ… 
Σκεπασµένα από τά πέπλα της οµίχλης της σιωπής»  οι ραγδαίες εξελίξεις προς το χειρότερο στα 
Ελληνοτουρκικά, δείχνουν ότι η εισαγωγή εκείνου του άρθρου,  «Ένα φανταστικό σενάριο» κάθε άλλο παρά 
αποκύηµα νοσηρής φαντασίας ήταν… 

 

Έτσι την ∆ευτέρα στις 14 Μαρτίου 2007 ο πτέραρχος Ν. Κουρής πρώην αρχηγός Αεροπορίας και ΓΕΕΘΑ. 
Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας σε προηγούµενες κυβερνήσεις, ανακοινώνει δηµοσίως στην εκποµπή του 
ραδιοφώνου του ΑΛΦΑ « Οι Αντίθετοι» ότι: 

«Οπλισµένα τουρκικά µαχητικά από τον 25ο µεσηµβρινό και ανατολικότερα , αναχαιτούν  – 
παρενοχλούν τα Ελληνικά αεροσκάφη, προσπαθώντας να παγιώσουν την διχοτόµηση του Αιγαίου.» 

Μιας και ίσως η ονοµασία 25ος µεσηµβρινός είναι κάπως αδιάφορη θέλω να διευκρινίσω ότι πρόκειται για την 
νοητή γραµµή πού περνάει από την Θεσσαλονίκη, διέρχεται πάνω από την Άνδρο, Τήνο, Σύρο, δυτικά της 
Μυκόνου και δυτικά του Ηρακλείου !... 

 Αµέσως µετά από λίγες µέρες, αρχές Απριλίου, έφτασε στην Θεσσαλονίκη για την σύσκεψη των γενικών 
επιτελείων των Βαλκανικών χωρών µελλών του ΝΑΤΟ, ο αρχηγός του τουρκικού ΓΕΕΘΑ αρχιστράτηγος 
Μπουγιούκανητ. Εµπνεόµενος δε από τα… «φιλειρηνικά» του αισθήµατα δήλωσε ότι τα τουρκικά µαχητικά θα 
πάψουν να υπερίπτανται οπλισµένα τού Ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο µόλις σταµατήσουν να το κάνουν 
και τα Ελληνικά !.. 

 

.Βέβαια και άλλα σηµαντικά συµβαίνουν αυτές τις µέρες στην γειτονιά µας και λίγο παρά πέρα. Αρχίζει όλο και 
καθαρότερα να φαίνεται ότι στα βόρεια τµήµατα του Ιράν και του Ιράκ πρόκειται να ιδρυθεί το αυτόνοµο 
Κουρδιστάν. Όµως πολύ πιθανόν να αποκοπεί και ένα µέρος της Ανατολικής Τουρκίας και να προσαρτηθεί στο νέο 
κράτος, αρχίζοντας έτσι ο διαµελισµός της γείτονος… 

 Ένα σενάριο εφιαλτικό για την πολιτική και όχι µόνο ηγεσία της απέναντι χώρας. 

Φυσικά ο διαµελισµός της πρώην Γιουγκοσλαβίας συνεχίζεται, ποιος θα το πίστευε πριν µερικά χρόνια, µε την 
αυτονόµηση του Μαυροβουνίου, τη επικείµενη αυτονόµηση και ανεξαρτητοποίηση του Κοσσόβου και την ασταθή 
κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο.  Έτσι άλλη µια οµάδα υβριδικών βαλκανικών κρατιδίων τύπου FYROM … 

(ή καλύτερα να γράφω «µακεδονία» για να το συνηθίζουµε αδέρφια;) θα δηµιουργηθεί στην ευρύτερη γειτονιά 
µας.    

 

Και τι µας νοιάζει θα µού πείτε… 

∆εν θα µας ένοιαζε εάν δεν είχαµε την µισή Κύπρο µας κάτω από τουρκική κατοχή… 

∆εν θα µας ένοιαζε εάν οι προκλήσεις από το κρατίδιο των Σκοπίων δεν ήταν συνεχείς  και εντεινόµενες µε την 
συµπαράσταση και την αναγνώριση δεκάδων κρατών  ευρωπαϊκών και µη… 

∆εν θα µας ένοιαζε εάν οι τούρκοι καταπατώντας και αθετώντας κάθε υπογραφή τους σε όποια διεθνή συµφωνία 
εγείρουν καθηµερινά σχεδόν και νέες διεκδικήσεις έναντι της χώρας µας. 

∆εν θα µας ένοιαζε εάν οι τσάµιδες µε την συµπαράσταση της Αλβανικής κυβέρνησης δεν έστρεφαν τα βλέµατά 
τους προς την Ήπειρο κυκλοφορώντας χάρτες της µεγάλης Αλβανίας πού φτάνουν µέχρι τα Τρίκαλα. 

∆εν θα µας ένοιαζε εάν µόλις προχθές από την CIA στην ετήσια έκθεσή της προς το ΝΑΤΟ για πρώτη φορά 
αναφέρει την «µουσουλµανική µειονότητα» σαν… «τουρκική µειονότητα» στη Θράκη µας. 
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Μήπως στον διαµελισµό των κρατών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της εγγύς ανατολής είµαστε και 
εµείς στον κατάλογο; 

Μήπως επίκειται Κοσσοβοποίηση της Θράκης;  

Μήπως άλλο ένα µικρό κοµµάτι από τον υποθετικό λέω πάντα διαµελισµό της γείτονος, η Ανατολική Θράκη άς 
πούµε µαζί µε την ∆υτική Θράκη άς πούµε, δηµιουργήσουν ένα µικρό αλλά σηµαντικό κρατίδιο µε πρωτεύουσα 
την Κωνσταντινούπολη πού θα ελέγχει τα πάντα τεράστιας σηµασίας στενά του Βοσπόρου…; 

Ή πρόκειται για άλλο ένα φανταστικό σενάριο; 

 

Απλά θέτω τα ερωτήµατα για προβληµατισµό πού όποιος θέλει µπορεί να τον κάνει κόντρα σ’ όλους αυτούς πού 
µας θέλουν ανόητους χοροπηδηχτές µε χωµένο το άδειο χωρίς εθνικές µνήµες κεφάλι µας µέσα στον παχύ 
βόρβορο του ευδαίµονα καταναλωτισµού µας. 

∆υστυχώς όµως σήµερα δεν χρειαζόµαστε πλέον να καταβάλουµε ιδιαίτερη προσπάθεια για να αντιληφθούµε την 
συστηµατική ιδεολογική τροµοκρατία πού ασκείτε µέσο του διασυρµού κάθε φιλοπάτριδας ιδέας από τους 
ψευδοπροοδευτικούς «φιλειρηνιστές» µε κύρια αιχµή του δόρατος τους εναντίον του Ελληνισµού τη φθορά της 
γλώσσας µας µε την συστηµατική άλωση της παιδείας. Για να πετύχουν την παραχάραξη αλλά και την λήθη 
κυρίως της νεότερης ιστορίας µας…, της πρόσφατης γιατί αυτή 
είναι ακόµη ζωντανή. Απ’ αυτή την πρόσφατη ιστορία αντλούµε 
µέσω παραδειγµάτων και της ανάλυσης των λαθών συµπεράσµατα 
για την µελλοντική πορεία µας σαν κράτος, σαν χώρα, σαν έθνος…  
O George Steiner ο µεγάλος αυτός σύγχρονος στοχαστής γράφει: 

«…Τα ολοκληρωτικά ψεύδη και η ολοκληρωτική αγριότητα 
συνδέονται µε την φθορά της παιδείας και της γλώσσας . 
Απ’ αυτή τη φθορά τροφοδοτούνται οι σφαγείς των 
λαών…»  

Τι πιο απτό και εφιαλτικό συνάµα παράδειγµα από την µεθοδική 
και συλλογική προσπάθεια αφελληνισµού της λαϊκής µνήµης πού 
επιχειρείται από τους … «προοδευτικούς παγκοσµιοποιηµένους 
µηδενιστές». Μεθόδευση πού επιβάλετε στο να αρνηθούµε την 
παραδοσιακή Ελληνική κοινωνία των σχέσεων. Έτσι ο κόσµος 
µεθοδικά οδηγείται από τους «φίλο αθλητικούς» φορείς µαζικής 
ενηµέρωσης σε ανόητα «αθλητικά παίγνια» και σε τζογαδόρικα 
τηλεπαίγνια πού κατακλύζουν όλες τις ζώνες «ενηµέρωσης και 
ψυχαγωγίας» 

Η νεολαία µας µονίµως πακτωµένη µπροστά σε οθόνες, τις όποιες οθόνες και ζεί το βίρτουαλ ριάλιτι της νιότης της 
µέσα από ηλεκτρονικά κυκλώµατα χωρίς άµεση γεύση της πραγµατικής ζωής των προβληµάτων αλλά και της 
οµορφιάς. Έτσι απαίδευτη και απροβληµάτιστη γίνεται ο εύκολος προς καθοδήγηση όχλος.  

Απ’ την άλλη η παραγωγική µάζα µετά την άρνηση των κοινωνικών σχέσεων πού της επιβάλανε, βυθίζεται στην 
χωρίς πυθµένα θάλασσα της αποχαύνωσης µέσω του κρατικού τζόγου, του άκρατου, µε δανικά, καταναλωτισµού 
και στην βαρβαρότητα του συνδικαλισµού πού κράτησε τόσους µήνες τα σχολειά, και τα πανεπιστήµια  αυτής της 
χώρας κλειστά… 

Κατηγορήστε µε για τά γραφόµενα µου, κατηγορήστε µε πού για άλλη µια φορά δεν γράφω για καλώδια και RF… 
Αν δεν µπορείτε τέτοιου είδους άρθρα απλά γυρίστε την ρόδα του ποντικιού πού έχετε µέσα στη χούφτα σας…  

Ποιος ξέρει όµως, κάποια στιγµή αργά ή γρήγορα ίσως χρειαστεί να ανατρέξετε σ’ αυτά τά… ευφάνταστα σενάρια! 

 

 

 

 

                                                                                       55 από την Σάµο 

                                                                                            o SV8CYV  
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WLOTA AWARD 

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  και WLOTA CONTEST 2007 

 

Από τις αρχές του 2007, έχουν γίνει αλλαγές στους κανονισµούς του Wlota Award, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί 
σηµαντικά ο αριθµός την έγκυρων φάρων για το βραβείο αυτό. ( πάντα µιλάµε για φάρους που βρίσκονται πάνω 
σε νησιά ).  Οι σηµαντικότερες  αλλαγές είναι : 

Α.  Και ένας µόνο µόνιµος κάτοικος να υπάρχει στο νησί, δεν χρειάζεται επικύρωση (Validation) η αποστολή. 

Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται πολύ η πραγµατοποίηση αποστολής σε Wlota φάρο. 

Β.  Στην νέα λίστα συµπεριλαµβάνονται και φάροι που η µέγιστη ακτίνα του φωτός είναι από τα 10 ναυτικά µίλια 
και πάνω, ενώ µε τους προηγούµενους κανονισµούς ήταν από τα 15 ναυτικά µίλια . 

Έτσι λοιπόν η λίστα από τους 43 φάρους µεταβλήθηκε σε 212 για την Ελληνική επικράτεια. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, στην πρώτη στήλη είναι το όνοµα του νησιού και του φάρου, στην δεύτερη 
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ) το ΝΑΙ δηλώνει ότι η αποστολή σε αυτόν το Φάρο χρειάζεται επικύρωση ( φωτογραφίες, εισιτήρια, 
κ.τ.λ., γενικά, αποδεικτικά στοιχεία ότι η εκποµπή έγινε πάνω από το νησί που εδρεύει ο φάρος ), και το ΟΧΙ ότι 
δεν χρειάζεται επικύρωση.   Στις άλλες στήλες είναι ο αριθµός αναφοράς του φάρου (N° WLOTA) ,  και 
ακολουθεί το DXCC, η τοποθεσία και το IOTA  του νησιού. 

 

 

ΝΗΣΙ / ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΟΥ ΕΠΙΚΥΡ
ΩΣΗ 

N° 
WLOTA DXCC ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ IOTA 

Νήσος Πασσάς NAI 0130 SV 38°30,1N   026°17,6E EU 049 

Νήσος Μύκονος – Ακρα 
Αρµενιστής OXI 0146 SV 37°29,4N   025°18,9E EU 067 

Νήσος Λέσβος OXI 0165 SV 39°22,8N   026°11,1E EU 049 

Υφαλος Παναγιά Νησιώτισσα OXI 0178 SV 38°57,1N   023°02,8E EU 060 

Νησίδες Στροφάδες OXI 0207 SV 37°14,9N   021°00,2E EU 052 

Νήσος Ζάκυνθος OXI 0209 SV 37°55,9N   020°42,2E EU 052 

Νήσος Ανδρος OXI 0212 SV 37°57,9N   024°42,2E EU 067 

Υφαλος Πασσάνταση NAI 0228 SV 38°25,8N  023°37,0E EU 060 

Νήσος Αντικύθηρα OXI 0298 SV 35°49,5N   023°19,6E EU 113 

Νησίδα Αγιος Νικόλαος NAI 0311 SV 37°54,4N  020°42,8E EU 052 

Νησίδα Παναγιά NAI 0353 SV 39°12,3N   020°11,7E EU 052 

Νησίδα Παναγιά NAI 0420 SV 39°18,9N   026°26,9E EU 049 

Νησίδες Αρκαδία NAI 0437 SV 36°46,5N   024°23,4E EU 067 

Νήσος Κεφαλλονιά OXI 0452 SV 38°10,9N   020°20,5E EU 052 

Νησίδες Βουβές NAI 0503 SV 37°14,3N   025°55,7E EU 067 

Νησίδες Φούρνοι NAI 0514 SV 37°49,4N   026°30,7E EU 049 

Νησίδες Κανάκια NAI 0573 SV 37°54,3N   023°23,6E EU 075 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  555   
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  666   

Νήσος Ψαθούρα NAI 0575 SV 39°30,3N   024°10,9E EU 072 

Νήσος Ικαρία OXI 0592 SV 37°30,7N   025°58,8E EU 049 

Νήσος Παράπολα NAI 0611 SV 36°55,7N   023°27,2E EU 113 

Νησίδες Λευκονήσια NAI 0617 SV 38°57,5N   023°27,2E EU 060 

Νήσος Θήρα (Σαντορίνη) OXI 0658 SV 36°21,5N   025°21,5E EU 067 

Νήσος Φαλκονέρα NAI 0740 SV 36°50,4N   023°53,4E EU 113 

Νήσος Αγιος Γεώργιος NAI 0776 SV 37°27,8N   023°56,4E EU 075 

Νήσος Πρασούδα NAI 0803 SV 38°39,9N   024°15,0E EU 060 

Νήσος Ψυτάλεια OXI 0824 SV 37°56,7N   023°35,7E EU 075 

Νήσος Οθωνοί OXI 0842 SV 39°52,0N   019°25,8E EU 052 

Νησίδες Ποδιά NAI 0853 SV 39°01,2N   024°28,1E EU 060 

Νησίδες Πρασονήσια NAI 0923 SV 37°23,6N   025°17,9E EU 067 

Νησίδες Τσελεβίνια NAI 0964 SV 37°26,7N   023°32,8E EU 075 

Νησίδες Βερντουγιά NAI 1010 SV 38°11,0N   024°06,5E EU 060 

Νήσος Σπέτσες OXI 1026 SV 37°15,9N   023°10,1E EU 075 

Νήσος Αγιοι Απόστολοι NAI 1116 SV 39°34,0N   025°00,2E EU 049 

Νήσος Φολέγανδρος OXI 1134 SV 36°38,0N   024°51,6E EU 067 

Νήσος Αγιος Ευστάθιος NAI 1145 SV 36°46,6N   024°35,0E EU 067 

Νήσος Οξειά NAI 1207 SV 38°17,1N   021°06,0E EU 052 

Νήσος Αγιος Νικόλαος NAI 1293 SV 38°41,1N   023°05,5E EU 060 

Νήσος Αντιδραγονέρα NAI 1368 SV 36°14,2N   023°07,1E EU 113 

Νήσος Αντίπαξοι OXI 1370 SV 39°08,5N   020°15,0E EU 052 

Νήσος Αψιφιά NAI 1432 SV 38°22,8N   022°24,2E - 

Νήσος Ψαρά OXI 1456 SV 38°32,3N   025°36,6E EU 049 

Νήσος Μανδήλη NAI 1461 SV 37°56,1N   024°31,5E EU 067 

Νήσος Σαπιένζα NAI 1471 SV 36°47,8N   021°42,3E EU 158 

Νήσος Αρπυδόνη OXI 1493 SV 37°59,4N   023°33,6E EU 075 

Νήσος ∆ύσβατο – Βορ./∆υτικό νησάκι NAI 1525 SV 37°40,4N   024°58,1E EU 067 

Νήσος Ασπρο NAI 1535 SV 37°23,6N   024°59,7E EU 067 

Νήσος Χριστιάνα NAI 1583 SV 36°13,3N   025°13,8E EU 067 
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  777   

Νήσος Στρογγύλη - Υψηλή NAI 1653 SV 36°06,6N   029°38,0E EU 067 

Νήσος Χταπόδια NAI 1664 SV 37°24,7N   025°33,9E EU 067 

Νήσος Κύθηρα OXI 1703 SV 36°22,9N   022°57,0E EU 113 

Νήσος ∆άσκαλο NAI 1731 SV 39°09,7N   023°29,7E EU 072 

Νήσος Λήµνος OXI 1740 SV 40°02,2N   025°26,8E EU 049 

Νήσος Παξοί OXI 1760 SV 39°14,2N   020°07,7E EU 052 

Νήσος ∆εσποτικό NAI 1793 SV 36°57,9N   025°02,0E EU 067 

Νήσος Πολύαιγος NAI 1794 SV 36°46,6N   024°39,7E EU 067 

Νήσος Κέα OXI 1806 SV 37°31,4N   024°16,6E EU 067 

Νήσος ∆οκός NAI 1853 SV 37°20,0N   023°21,4E EU 075 

Νήσος Ερρικούσα OXI 1921 SV 39°53,5N   019°35,9E EU 052 

Νήσος Σκύρος OXI 2002 SV 38°46,6N   024°40,9E EU 060 

Νήσος Εβραίος NAI 2007 SV 37°51,7N   023°08,7E EU 075 

Νήσος Σέριφος OXI 2025 SV 37°06,8N   024°30,3E EU 067 

Νήσος Φλέβες NAI 2068 SV 37°46,0N   023°45,5E EU 075 

Νήσος Φορµικούλα NAI 2135 SV 38°34,0N   020°51,2E EU 052 

Νήσος Φουντή NAI 2147 SV 38°01,8N   024°14,9E EU 067 

Νήσος Γάδιαρος NAI 2219 SV 37°25,7N   024°58,3E EU 067 

Νήσος Σκόπελος OXI 2221 SV 39°12,5N   023°35,6E EU 072 

Νήσος Γραµβούσα NAI 2272 SV 36°49,2N  025°44,8E EU 067 

Νήσος Καυκανάς NAI 2300 SV 40°37,0N   023°48,6E EU 174 

Νήσος Καλλονή NAI 2361 SV 39°04,6N   026°04,8E EU 049 

Νήσος Καλόγηρος NAI 2410 SV 38°29,7N   021°01,9E EU 052 

Νήσος Αγιος Σώστης NAI 2425 SV 38°19,3N   021°22,5E EU 052 

Νήσος Κάβουρα Αξιός NAI 2472 SV 40°30,7N   022°44,9E EU 174 

Νήσος Κοφινάς NAI 2568 SV 37°38,1N  026°10,7E EU 049 

Νήσος Κουνέλι NAI 2630 SV 38°21,1N   021°03,3E EU 059 

Νήσος Κρανάο NAI 2678 SV 36°45,3N   022°34,6E EU 113 

Νήσος Λαγούσα NAI 2722 SV 37°48,9N   023°28,5E EU 075 

Νήσος Λευκασία NAI 2781 SV 38°11,5N   024°05,6E EU 060 
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  888   

Νήσος Μεγάλη Κυρά OXI 2828 SV 38°00,0N   023°33,5E - 

Νήσος Μεγανήσι OXI 2892 SV 38°40,2N   020°48,5E EU 052 

Νήσος Μικρό NAI 2942 SV 39°08,6N   023°49,5E EU 072 

Βράχοι Καλόγεροι NAI 2986 SV 38°09,9N   025°17,0E EU 049 

Νήσος Μεγαλονήσι NAI 2995 SV 39°12,8N   025°50,0E EU 049 

Νήσος Μικρός Αβελος NAI 3002 SV 36°49,7N   025°23,8E EU 067 

Νήσος Μονεµβασιά NAI 3010 SV 36°41,4N   023°03,6E EU 113 

Νήσος Μονή NAI 3031 SV 37°41,2N   023°25,4E EU 075 

Νήσος Νάτα NAI 3056 SV 37°22,0N   025°03,6E EU 067 

Νήσος Παχί NAI 3070 SV 37°57,9N   023°22,1E EU 075 

Νήσος Πάρος OXI 3084 SV 37°09,3N   025°13,5E EU 067 

Νήσος Πάτροκλος NAI 3099 SV 37°39,5N   023°57,5E EU 075 

Νήσος Παξιµάδι NAI 4001 SV 36°38,0N   024°19,1E EU 067 

Νήσος Πελέρισσα NAI 4012 SV 39°18,8N   024°02,2E EU 072 

Νήσος Περιστέραι NAI 4017 SV 39°47,6N   019°57,6E EU 052 

Νήσος Πετροκάραβο NAI 4023 SV 37°17,1N   023°04,9E EU 075 

Νήσος Ποντικός NAI 4025 SV 38°27,4N   021°03,6E EU 052 

Νήσος Πρασούδι NAI 4030 SV 39°30,6N   020°09,4E EU 052 

Νήσος Πράσσο NAI 4032 SV 39°08,4N   023°28,2E EU 072 

Νήσος Πρώτη NAI 4036 SV 37°02,1N   021°33,2E EU 158 

Νήσος Πυλός NAI 4039 SV 36°54,4N   021°40,4E EU 158 

Νήσος Ρεβυθούσα NAI 4041 SV 37°57,6N   023°24,4E EU 075 

Νήσος Σαρακινοί NAI 4045 SV 38°45,5N   024°37,6E EU 060 

Νήσος Σίφνος OXI 4047 SV 36°55,5N   024°41,1E EU 067 

Νήσος Στρογγυλή - Νησίδες Λιχάδες NAI 4051 SV 38°48,6N   022°49,3E EU 060 

Νήσος Στρογγυλό NAI 4055 SV 36°56,8N   024°57,3E EU 067 

Νήσος Θασοπούλα NAI 4057 SV 40°49,5N   024°43,0E EU 174 

Νήσος Τολό NAI 4059 SV 37°30,2N   022°52,5E EU 075 

Νήσος Βαλαχά NAI 4063 SV 38°48,0N   024°29,5E EU 060 

Νήσος Βαρδανιοί NAI 4066 SV 38°08,0N   020°25,6E EU 052 
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  999   

Νήσος Βενέτικο NAI 4068 SV 36°42,4N   021°53,2E EU 158 

Νήσος Βολιός NAI 4071 SV 38°47,7N   020°43,7E EU 052 

Νήσος Υψηλή NAI 4074 SV 37°25,9N   022°58,2E EU 075 

Νήσος Ζουράφα NAI 4078 SV 40°28,4N   025°50,3E EU 174 

Νήσοι Συβότα NAI 4081 SV 39°24,4N   020°12,7E EU 052 

Νήσος Αγιος Ευστράτιος OXI 4086 SV 39°27,8N   024°59,2E EU 049 

Νήσος Αίγινα OXI 4088 SV 37°45,8N   023°25,1E EU 075 

Νήσος Αλλόνησος OXI 4091 SV 39°08,4N   023°49,8E EU 072 

Νήσος Αµοργός OXI 4094 SV 36°46,1N   025°48,1E EU 067 

Νήσος Ανάφη OXI 4097 SV 36°20,7N   025°46,2E EU 067 

Νήσος Αντίµηλος NAI 4099 SV 36°47,1N   024°13,4E EU 067 

Νήσος Χίος OXI 4103 SV 38°12,2N   025°55,5E EU 049 

Νήσος ∆ονούσα OXI 4106 SV 37°08,2N   025°49,8E EU 067 

Νήσος Εύβοια OXI 4110 SV 39°03,0N   023°20,4E EU 060 

Νήσος Ιος OXI 4117 SV 36°43,0N   025°15,6E EU 067 

Νήσος Ιθάκη OXI 4124 SV 38°29,4N   020°40,7E EU 052 

Νήσος Κάλαµος OXI 4128 SV 38°39,2N   020°57,6E EU 052 

Νήσος Κέρκυρα OXI 4132 SV 39°49,0N   019°50,9E EU 052 

Νήσος Κύθνος OXI 4137 SV 37°18,1N   024°21,9E EU 067 

Νήσος Λευκάς OXI 4140 SV 38°50,8N   020°43,2E EU 052 

Νήσος Μακρόνησος NAI 4146 SV 37°38,8N   024°06,4E EU 067 

Νήσος Μήλος OXI 4149 SV 36°43,3N   024°26,1E EU 067 

Νήσος Νάξος OXI 4152 SV 37°03,1N   025°19,0E EU 067 

Νήσος Πόρος OXI 4156 SV 37°29,6N   023°27,8E EU 075 

Νήσος Σαλαµίς OXI 4159 SV 37°52,5N   023°27,0E EU 075 

Νήσος Σάµος OXI 4163 SV 37°47,8N   026°40,5E EU 049 

Νήσος Σαµοθράκη OXI 4166 SV 40°28,6N   025°26,7E EU 174 

Νήσος Σχοινούσα OXI 4170 SV 36°52,1N   025°30,5E EU 067 

Νήσος Σίκινος OXI 4174 SV 36°40,5N   025°08,9E EU 067 

Νήσος Σκιάθος OXI 4177 SV 39°08,9N   023°31,8E EU 072 
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  101010   

Νήσος Σύρος OXI 4183 SV 37°21,8N   024°52,7E EU 067 

Νήσος Θάσος OXI 4186 SV 40°38,4N   024°30,8E EU 174 

Νήσος Τήνος OXI 4189 SV 37°32,3N   025°09,3E EU 067 

Βραχονησίδα Προφυλακή NAI 4191 SV 38°58,4N   026°32,5E EU 049 

Βραχόνησος Ανανές NAI 4196 SV 36°33,1N   024°08,8E EU 067 

Βραχόνησος ∆ύψα NAI 4200 SV 38°06,9N   024°07,0E EU 060 

Βραχόνησος Γκέρτης NAI 4204 SV 38°36,4N   026°01,6E EU 049 

Βραχόνησος Κοπριά NAI 4209 SV 36°59,3N   025°28,3E EU 067 

Βραχόνησος Λαγούδια NAI 4225 SV 39°25,1N   019°54,3E EU 052 

Βραχόνησος Μακρόνησος NAI 4226 SV 36°16,5N   023°04,8E EU 113 

Βραχόνησος Μαργαρίτης NAI 4229 SV 38°33,7N   026°06,9E EU 049 

Βραχόνησος Ντόρος (Αράπης) NAI 4235 SV 38°09,6N   024°36,0E EU 060 

Βραχόνησος Πόρτες NAI 4238 SV 37°06,0N   025°06,1E EU 067 

Βραχόνησος Σαλαγκό NAI 4240 SV 37°03,0N   025°05,8E EU 067 

Βραχόνησος Σέσουλα NAI 4256 SV 38°41,8N   020°32,3E EU 052 

Βραχόνησος Σπαλαθρονήσι NAI 4264 SV 37°42,2N   023°14,2E EU 075 

Βραχόνησος Στρόβυλο NAI 4268 SV 38°33,2N   026°09,8E EU 049 

Βραχόνησος Βενέτικο NAI 4271 SV 38°07,6N   026°00,9E EU 049 

Βράχος Μέρµυγκας NAI 4275 SV 37°11,7N   025°03,7E EU 067 

Νήσος Ρόδος OXI 0045 SV5 35°52,8N   027°45,1E EU 001 

Νήσος Μεγίστη OXI 0237 SV5 36°10,0N   029°35,3E EU 001 

Βράχος Παξιµάδα NAI 0272 SV5 36°01,4N   028°05,6E EU 001 

Νήσος Κανδελιούσα NAI 0290 SV5 36°29,9N   026°57,7E EU 001 

Νησίδες Αστακίδα NAI 0393 SV5 35°52,6N   026°49,4E EU 001 

Νήσος Αρκοί OXI 0438 SV5 37°22,9N   026°43,8E EU 001 

Νήσος Χόνδρος NAI 0530 SV5 36°39,4N   027°49,2E EU 001 

Νήσος Καλόληµνος NAI 0662 SV5 37°03,6N   027°06,4E EU 001 

Νησίδες Λιάδη – Βόρειος Σκόπελος NAI 0730 SV5 36°54,5N   026°10,0E EU 001 

Νήσος Λειψοί OXI 0766 SV5 37°17,6N   026°44,9E EU 001 

Νήσος Λεβύθα NAI 0846 SV5 37°00,0N   026°29,9E EU 001 
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Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  111111   

Νήσος Μαρµαράς NAI 0891 SV5 36°33,7N   027°44,8E EU 001 

Βραχόνησος Κουλουνδρός NAI 0909 SV5 36°30,9N   027°52,2E EU 001 

Νήσος Μεγάλο Σώφρανο NAI 0953 SV5 36°04,9N   026°23,5E EU 001 

Νήσος Νήµος NAI 0996 SV5 36°40,1N   027°51,5E EU 001 

Νήσος Νησάκη NAI 1069 SV5 36°13,2N   027°38,0E EU 001 

Νήσος Ψέριµος OXI 1191 SV5 36°55,3N   027°10,6E EU 001 

Νήσος Σαριά OXI 1267 SV5 35°54,3N   027°13,7E EU 001 

Νήσος Τραγούσα NAI 1313 SV5 36°13,4N   027°42,3E EU 001 

Νήσος Αστυπάλαια OXI 1457 SV5 36°38,7N   026°22,9E EU 001 

Βραχόνησος Στρογγυλή NAI 1485 SV5 35°26,4N   027°01,0E EU 001 

Νήσος Χάλκη OXI 1506 SV5 36°13,6N   027°37,5E EU 001 

Νήσος Κάρπαθος OXI 1570 SV5 35°23,9N   027°08,3E EU 001 

Νήσος Κάσος OXI 1610 SV5 35°20,9N   026°50,9E EU 001 

Νήσος Κώς OXI 1730 SV5 36°53,5N   027°20,4E EU 001 

Νήσος Λέρος OXI 1770 SV5 37°06,8N   026°49,5E EU 001 

Νήσος Νήσυρος OXI 1817 SV5 36°37,2N   027°11,4E EU 001 

Νήσος Πάτµος OXI 1913 SV5 37°16,3N   026°34,3E EU 001 

Βραχονησίδες Καλαπόδια NAI 1995 SV5 37°15,4N   026°48,8E EU 001 

Βραχονησίδες Καβουρονήσια NAI 2034 SV5 37°17,5N   026°34,7E EU 001 

Βραχονησίδες Ουνανήσια NAI 2180 SV5 35°49,7N   026°27,8E EU 001 

Βραχόνησος Αγία Κυριακή NAI 2317 SV5 37°08,7N   026°53,4E EU 001 

Βραχόνησος Ανυδρο NAI 2429 SV5 37°24,6N   026°29,6E EU 001 

Βραχόνησος  Γκαόδαρος NAI 2487 SV5 36°29,2N   027°17,2E EU 001 

Βραχόνησος Νεκροθήκες NAI 2654 SV5 36°57,3N   027°05,9E EU 001 

Βραχόνησος Πλακίδα NAI 2705 SV5 36°17,1N   026°44,5E EU 001 

Βραχόνησος Πλατύ NAI 2761 SV5 35°21,7N   026°49,5E EU 001 

Βραχόνησος Σαφονίδη NAI 2806 SV5 36°53,2N   026°55,3E EU 001 

Βραχόνησος Σαρακή NAI 2846 SV5 37°13,8N   026°42,0E EU 001 

Νήσος Ελαφόνησος NAI 0011 SV9 35°16,2N   023°31,5E EU 015 

Νησίδες Καβαλλοί NAI 0462 SV9 35°01,7N   026°13,7E EU 015 
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Έτσι λοιπόν µπορούµε το καλοκαιράκι που έρχεται να προγραµµατίσουµε τις διακοπές µας σε ένα νησί µε Wlota 
φάρο,  τώρα έχουµε 212 νησιά να επιλέξουµε, κάποιο θα ταιριάξει µε τις απαιτήσεις των διακοπών µας, και έχουµε 
πει και σε προηγούµενες αναφορές για αυτό το βραβείο, ότι δεν χρειάζεται να κάνουµε εκποµπή µέσα από τον 
φάρο, αλλά από οποιοδήποτε σηµείο του νησιού που φιλοξενεί τον φάρο. 

Στα υπόψη ότι η νέα λίστα έχει στο σύνολο της 90% NEW ONE φάροι. 

 

Επίσης οι συνάδελφοι που κατοικούν στα νησιά αυτά, κάθε εκποµπή τους σε οποιαδήποτε µπάντα και 
mode είναι ΟΚ για το Wlota award, αρκεί κατά διαστήµατα να αναφέρουν τον αριθµό αναφοράς του 
φάρου, και στην Qsl κάρτα τους να αναγράφεται ο αριθµός του φάρου. (είτε τυπωµένος στην Qsl, ή 
πάνω στο Qsl label) 

 

Κάθε έτος πραγµατοποιείται το Wlota contest, η φετινή ηµεροµηνία είναι η 30           Ιουνίου – 1 Ιουλίου . 
Ακολουθούν οι κανονισµοί του διαγωνισµού. 

 

Ηµεροµηνία 

 Από τo Σάββατο, 30η Ιουνίου 0600 UTC έως την Κυριακή, 1η Ιουλίου 1200 UTC  

Κατηγορίες  

 Α - Aποστολές σε έναν WLOTA φάρο (LH xxxx) - µέχρι 6 ώρες operation. 

 Β - Aποστολές σε έναν WLOTA φάρο (LH xxxx) - περισσότερο από 6 ώρες έως 30            ώρες operation. 

 Γ - ένας χειριστής 30 ώρες.  

 ∆ - πολύ χειριστές 30 ώρες. 

 Ε – SWL(Ακροατές) 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  121212   

Νήσος Σούδα NAI 0902 SV9 35°29,3N   024°09,2E EU 015 
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Νήσος Αβγό NAI 1398 SV9 35°36,2N   025°34,7E EU 187 

Νήσος Κρήτη OXI 1400 SV9 35°28,4N   024°14,5E EU 015 
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Νήσος Μεγαλονήσι NAI 2392 SV9 34°55,5N   024°48,1E EU 015 

Νήσος Παξιµάδα NAI 2613 SV9 35°23,1N   026°10,4E EU 187 
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Modes    Ψηφιακά , SSB, CW.     Ζώνες     10, 15, 20, 40 & 80 µέτρα.  

Ανταλλαγές  

RS (Τ) + αριθµός του QSO που αρχίζει από 001 + αναφορά WLOTA™ (LH xxxx) (κατηγορίες Α και Β). 

 RS (Τ) + αριθµός του QSO που αρχίζει από 001 (κατηγορίες: Γ, ∆ και Ε.) \ 

Πόντοι  

- 1 πόντο ανά QSO µεταξύ των σταθµών στην ίδια ήπειρο.  

- 3 πόντοι ανά QSO µεταξύ των σταθµών σε διαφορετικές ηπείρους. 

- 10 πόντοι ανά QSO µε έναν φάρο - αναφορά WLOTA™ LH xxxx, οπουδήποτε στον κόσµο.  

Με τον ίδιο σταθµό µπορούµε να  κάνουµε QSO µία φορά ανά mode στην ίδια µπάντα (1 φορά ψηφιακά, 1 φορά 
SSB, 1 φορά CW). 

 Παραδείγµατος χάριν:  

-Όποιος κάνει QSO µε τον φάρο LH 001 στα 20 µέτρα στα mode RTTY, SSB και CW παίρνει 30 πόντους.  

-Όποιος κάνει QSO µε τον φάρο LH 001 στα 20 µέτρα στα mode  RTTY, PSK31, SSB και  CW παίρνει 30 πόντους 
και ένα dupe QSO (δύο φορές ψηφιακά). 

 - Ο SV8XXX που κάνει QSO στα  20 µέτρα µε τον  F8XXX σε SSB και CW παίρνει 2 πόντους.  

 - Ο SV8XXX που κάνει QSO στα  20 µέτρα µε τον  JA1XXX σε SSB και CW παίρνει 6 πόντους. 

Multipliers  

Όλοι οι φάροι (LH xxxx), σε όλες τις µπάντες µία φορά όµως ανά µπάντα, ανεξάρτητα από τον τρόπο. 

Παραδείγµατος χάριν: 

- Όποιος κάνει QSO µε το φάρο LH 001 στα 20 µέτρα στα mode RTTY, SSB και CW παίρνει 30 πόντους, αλλά 
µόνο ένα multiplier.  

- Ο SV8XXX που κάνει QSO στα  20 µέτρα µε τον  JA1XXX σε SSB και  CW παίρνει 6 πόντους, αλλά όχι multiplier. 

 Logbook 

Τα φύλλα logbook µπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του WLOTA™ http://www.wlota.com/wlota/
contest/logcontest.htm   Κάθε Logbook  των αποστολών σε φάρους (κατηγορίες Α και Β) πρέπει να σταλούν στον 
ελεγκτή, και εάν ο Φάρος αυτός χρειάζεται επικύρωση τότε πρέπει να σταλεί µαζί  και όλο το υλικό που είναι 
υποχρεωτικό για την επικύρωση της αποστολής (φωτογραφίες κ.τ.λ). 

Αποστολή των Logbook  

Τα Logbook πρέπει να σταλούν έως τις 15 Αυγούστου 2007.   ∆ιεύθυνση ελεγκτών: WLH βραβείο - 18 Allée roch-
Bihen 44510 LE Pouliguen - FRANCE ή µέσω email στο wlota@wlota.com  

Ανταµοιβές  

Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα ανταµειφθούν (Κύπελο).  

 Η επεξεργασία δεδοµένων  θα πρέπει να είναι κάτω από Cabrillo (. Cbr)  

Προσοχή: Κατά την διάρκεια του contest, θα πρέπει να αναφέρουµε µόνο τον αριθµό αναφοράς του WLOTA (π.χ. 
LH 2295). Οι αναφορές ARLHS ή άλλων βραβείων φάρων, δεν γίνονται αποδεκτές,  και θα έχουν µια ποινική 
ρήτρα 25% του συνόλου των πόντων. 

Ας υποστηρίξουµε λοιπόν το Wlota  award, τρέχοντας τον διαγωνισµό, το Σαββατοκύριακο 30 Ιουνίου – 1 
Ιουλίου, είναι πολύ εύκολο, ειδικά για εµάς τους νησιώτες που δεν χρειαζόµαστε καµιά µετακίνηση. 

Και ας υπολογίσουµε ότι είναι ένα βραβείο που δίνει έµφαση στους Ελληνικούς φάρους και στα νησιά µας. 

Για οποιαδήποτε απορία η περισσότερες πληροφορίες στο sv8dtd@yahoo.gr  

 

73 και καλό καλοκαίρι σε όλους 

Περικλής SV8DTD 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  131313   
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Στο παρά ένα µε το κλείσιµο του περιοδικού και το «ανέβασµά του» λάβαµε αυτό το 
ανυπόγραφο γράµµα. Το δηµοσιεύουµε παρά την πάγια τακτική µας ότι γράφεται στο 
περιοδικό να είναι ενυπόγραφο και µε πλήρη στοιχεία. Το αφήνουµε στην κρίση σας. 

 

«Αγαπητοί συντάκτες του ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού 5-9 Report. Αν και δεν είµαι σχετικός µε το χόµπι σας, 
διαβάζω το περιοδικό αρκετό καιρό τώρα. 

 Βλέπω ότι η προσέγγιση πολλών θεµάτων είναι από µία σκοπιά πού µας ταιριάζει. Σας γράφω αυτό το γράµµα 
αφενός για να αποµυθοποιήσω τη ζωή ενός πιλότου της πολεµικής αεροπορίας πού µετά από διάφορες 
χολιγουντιανές κινηµατογραφικές παραγωγές φαντάζει χλιδάτη στα µάτια πολλών ανθρώπων. Και αφετέρου και 
βασικότερο για να θυµηθούµε για λίγο και πάλι τον  αδερφό µας Ηλία Ηλιάκη πού σκοτώθηκε πέρυσι στις 23 
Μαΐου πάνω από το Καρπάθιο Πέλαγος… 

 

Αιγαίο 07:30 το πρωί. Φεβρουάριος… Readiness 

Ο αέρας και η βροχή όλο το βράδυ µαστίγωναν αλύπητα το µικρό οίκηµα των πληρωµάτων επιφυλακής της 
Μοίρας Αναχαίτισης παντός καιρού πού βρίσκεται δίπλα στον διάδροµο προσγείωσης του προκεχωρηµένου 
αεροδροµίου στο µικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί. 

 Εάν στήσεις αυτί και αφουγκραστείς ακούς τα κύµατα πού χτυπάνε στην απόµακρη βραχώδη παραλία…  

Στην αρχή του διαδρόµου µέσα στα shelter δύο F4-E Phantom /5 περιµένουν υποµονετικά να αποδείξουν για άλλη 
µια φορά την κυριαρχία τους στους αιθέρες. Οι χειριστές τους µόλις έχουν αναλάβει υπηρεσία και µαζί µε τούς 
µηχανικούς και τους οπλουργούς, είναι εκεί για να γίνει η προβλεπόµενη επιθεώρηση των αεροσκαφών και η 
προετοιµασία τους ώστε να απογειωθούν αν χρειαστεί σε λιγότερο από πέντε λεπτά… 

Η επιθεώρηση τελειώνει, τα αεροπλάνα είναι πλέον έτοιµα και όλοι µαζί επιστρέφουν στο οίκηµα των πληρωµάτων 
επιφυλακής πού θα τους φιλοξενήσει τις επόµενες 24 ώρες. Εκεί παρά την κάποια άνεση, οι ώρες περνούν αργά 
και βασανιστικά. Η επαφή µε τον έξω κόσµο χάνεται κατά ένα παράξενο τρόπο… Η οικογένεια, το παιδί πού είχε 
λίγο πυρετό, το φροντιστήριο πού πρέπει αύριο να πληρωθεί, η δόση του δανείου, οι υποχρεώσεις και όλα τ’ άλλα 
τα καθηµερινά παύουν να σε απασχολούν. Ως διά µαγείας το συναίσθηµα και η λογική παύουν να υπάρχουν. 
Περνάς σε µια άλλη διάσταση απ’ το πραγµατικό στο υπερβατικό… Μόνο µέληµα, η κατά τον καλύτερο τρόπο 
εκτέλεση της αποστολής. Ακόµα και οι βασικές ανάγκες όπως το φαγητό, γίνονται µηχανικά και από υποχρέωση. 

Οι χειριστές ντυµένοι µε πλήρη εξάρτηση πτήσεων περιµένουν να ακούσουν τον ήχο του µαύρου τηλεφώνου πού 
θα διακόψει την µονότονη και βασανιστικά πληκτική ηρεµία, και να δώσει εντολή απογείωσης. 

Έτσι σιγά σιγά χάνεται το φώς της µέρας.  Νύχτωσε για τα καλά. Ο αέρας και η βροχή δεν λένε να σταµατήσουν. 
Αντίθετα ο καιρός όλο και φορτώνει. Η θάλασσα πέρα στα βράχια αγκοµαχά όλο και πιο βαριά…  

Μέγιστη ετοιµότητα… 

Περασµένα µεσάνυχτα. 02:30. Ακούγεται το ιδιόρρυθµο κουδούνισµα του µαύρου τηλεφώνου. Scramble… 

Αµέσως, ο συγκυβερνήτης του Αρχηγού του σχηµατισµού, πατά το κουµπί της σειρήνας πού ειδοποιεί τους 
µηχανικούς και τους οπλουργούς, να τρέξουν στα αεροπλάνα. Την ίδια στιγµή ο αρχηγός του σχηµατισµού παίρνει 
από το τηλέφωνο τις οδηγίες για τη πτήση µε τέσσερεις λέξεις:  094ο  25.000  L832  ∆ΙΑΣ   (πορεία, ύψος 
πτήσεως, συχνότητα, ραντάρ) 

Σε λιγότερο από δύο λεπτά µετά το κτύπηµα του τηλεφώνου οι χειριστές είναι µέσα στα αεροπλάνα και έχουν 
αρχίσει διαδικασίες για απογείωση. 

 Τα αεροσκάφη φορτωµένα µε τέσσερα ΑΙΜ-9 δύο P και δύο L, τέσσερα ΑΙΜ-7 δύο Ε και δύο F. Kαι από δύο wing 
tanks, σύν το σύστηµα αυτοπροστασίας. Οι Sparrow είναι το µακρύ χέρι µε το οποίο µπορούµε να κάνουµε 
εµπλοκές από τα 17 µίλια! 

Ώρα 02:34. Οι καιρικές συνθήκες ένα δράµα. Βροχή, αέρας, νέφη.  

Ο σχηµατισµός των δύο Phantom µέ χαρακτηριστικό κλήσεως «ΠΛΟΥΤΩΝ 52» ξεκολλούν από τον διάδροµο. 
Πρώτο το Νο 1 πού µόλις διακρίνονται µέσα στην βροχή οι δύο φωτιές από τους µετακαυστήρες ΑΒ, καθώς 
απογειώνεται. 

 Ένα δράµα! Ο καιρός πάρα πολύ δύσκολος.   

Παίρνουν πορεία 094ο και σε λιγότερο από  ένα λεπτό βρίσκονται στα 25.000 πόδια. Από το Radar του ∆ΙΑ 
έρχονται οι πληροφορίες για το τι πρόκειται να κάνουν απόψε.  

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  141414   
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Αναταράξεις, παγοποίηση, στατικός ηλεκτρισµός, σύννεφα από τα 300 πόδια µέχρι τα 30.000 πόδια 

Παραµένουν στα 25.0000 πόδια µέσα στα σύννεφα, µε ταχύτητα 540 µίλια και κατευθύνονται προς Ικαρία για να 
αναγνωρίσουν και να αναχαιτίσουν άν χρειασθεί τους άγνωστους στόχους πού έχουν εντοπίσει τα συστήµατα 
αεράµυνας και πού κατευθύνονται προς τον εναέριο χώρο µας. … 

Η φωνή του ελεγκτή υπηρεσίας του «∆ΙΑ» τους πληροφορεί ότι οι στόχοι είναι σε ύψος 20.000 πόδια, µε πορεία 
300ο, ταχύτητα 420 µίλια την ώρα και σε απόσταση 50 µιλίων. 

Υπάρχουν πτήσεις πολιτικής αεροπορίας στον αεροδιάδροµο BRAVO πάνω από τα 35.000 πόδια. Τουλάχιστον δεν 
έχουν να νοιάζονται και γι’ αυτό. 

Στον ενδείκτη PWR εµφανίζονται προειδοποιήσεις από συστοιχίες βληµάτων εδάφους αέρος ΝΙΚΗ από την Σκύρο. 
Σε λίγο οι οθόνες γεµίζουν από προειδοποιητικές ενδείξεις… Τα «Priority» έρχονται το ένα µετά το άλλο… Ότι είναι 
πιο κοντά και πιο επικίνδυνο το βλέπουµε. Τα νεύρα τεντωµένα.  Η κατάσταση τεταµένη.. Πιο κάτω έφτασαν και 
τα διχίλιαρα (Mirage 2000). Εν το µεταξύ από την µοίρα απογειώνετε δεύτερο ζευγάρι και κατευθύνεται γρήγορα 
προς την περιοχή. Το πανηγύρι θάνε για δυνατούς χορευτές απόψε! 

Η περιοχή φορτώνει από στόχους! 

 Σβέλτα ένας ένας εντοπίζονται  και εγκλωβίζονται από τα 
radar των Phantom τα οποία από δώ και µπρός 
αναλαµβάνουν από µόνα τους πρωτοβουλία και προχωρούν 
βάση των σχεδίων στην διαδικασία της αναγνώρισης και 
αναχαίτισης. 

Σε λίγο το «TALLY HO» πού ακούγεται από τον αρχηγό του 
σχηµατισµού διαβεβαιώνει τον ελεγκτή του radar του «∆ΙΑ» 
ότι έχει επιτευχθεί οπτική επαφή µε τον στόχο. 

 Βουτάµε και παίρνουµε ουρά. Στην συνέχεια οι µανέτες 
ισχύος µπρός και το χειριστήριο πίσω τέρµα στη κοιλιά… Τα 
G ανεβαίνουν σαν τρελά. Οι φόρµες φουσκώνουν, µας 
συγκρατούν να µη καταρρεύση ο σκελετός µας και οι µύς 
από την επιτάχυνση. Το αίµα ανεξέλεγκτο σχεδόν, 
σφυροκοπάει τον εγκέφαλο. Απότοµη στροφή αριστερά, 
βουτιά προς τα κάτω πάλι και µετά ίσια πάνω και βίδα!!! Κοιληµένοι πίσω από τις ουρές µε τα κόκκινα σύµβολα… 

Με τα οκτώ βλήµατα αέρος αέρος οπλισµένοι και µε ελιγµούς πού αποδεικνύουν την υπεροχή µας σε λίγα λεπτά οι 
στόχοι είναι ανήµποροι να αντιδράσουν. Οποιονδήποτε ελιγµό και να κάνουν έχουν πάντα πίσω τους σε θέση 
βολής ένα από τα αεροπλάνα έτοιµο  και αποφασισµένο για όλα. ∆υστροπούν καί τα τροχιοδεικτικά βλήµατα από 
τα πολυβόλα µας σκίζουν το παχύ σκοτάδι της νύχτας σαν υπερηχητικές πυγολαµπίδες. Οι θρασείς αµφισβητίες 
απωθούνται.   

Το radar του «∆ΙΑ» όλη την ώρα φροντίζει να επιτηρεί τον εναέριο χώρο και να εξασφαλίζει τα αεροπλάνα µας 
από ξαφνικές απειλές. 

Μετά την λήξη της αναχαίτισης και εµπλοκής µας καθοδηγεί µε ακρίβεια πάνω από την βάση µας. Ο ελεγκτής 
προσέγγισης µας αναλαµβάνει και µας φέρνει για προσγείωση, αφού ο καιρός είναι ακόµη άσχηµος και τα 
σύννεφα ξεκινούν από τα 300 πόδια.  

Έτσι τελειώνει άλλη µια πτήση «αναψυχής» Ένα «παιχνίδι» πού αποδεικνύει ότι ο εναέριος χώρος της πατρίδας 
µας, της οποίας η στεριά και η θάλασσα είναι ποτισµένη µε το αίµα των πιλότων µας είναι Α∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ. 

Αεροµαχίες πού αποδεικνύουν ότι: «Η Ανδρειωσίνη των λαών δεν µετριέται µε το στρέµµα, µά µε της καρδιά το 
πύρωµα και µε το αίµα µετριέται…» 

Τις λίγες αυτές γραµµές τις αφιερώνω στον αδελφό µας Ηλία και σε όλους τους πιλότους µας πού πήραν το φιλί 
του θανάτου µέσα στα κόκπιτ… 

 

 

                                                                             Ιπτάµενος Μοίρας Παντός Καιρού 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  151515   
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Γράφει ο 

Θεοχάρης Παναγιωτίδης 

SV2JJ                                          

Θεσσαλονίκη 

 

Αγαπητοί αναγνώστες του 5-9 Report Ραδιοεπαφή σ΄αυτό το τεύχος συνεχίζω µε µία ακόµη 

ζεστή αναδροµή στα δύσκολα αλλά τόσο όµορφα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ΕΡΒΕ. 

Σύντοµα αυτή η σειρά άρθρων θα σταµατήσει και την σκυτάλη θα αναλάβουν οι νεότεροι. 

 Εγώ 86άχρονος πλέον θα παρακολουθώ από το πλάι πάντα µε καλή πρόθεση και θα 

προσφέρω ότι µπορώ, στο νέο ∆Σ της ΕΡΒΕ µε πρόεδρο τον καθ’ όλα άξιο ∆ηµήτρη 

Αναστασιάδη  SV2GWY  και τους άλλους επίσης πολύ άξιους συναδέλφους πού απαρτίζουν 

το ∆Σ της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος… 

 

Η ΕΡΒΕ λοιπόν από το καταστατικό της , είχε σκοπό τη διάδοση του Ρ/ερασιτεχνισµού.  

Πως θα τη πραγµατοποιούσε αυτή τη διάδοση δεν ήταν κάτι που τη δυσκόλεψε από τις πρώτες της ηµέρες. 

 Μόνο η παρουσία της λέσχης, που δυο φορές την εβδοµάδα, έδινε πληροφορίες, ήταν αρκετή στη αρχή να 

βοηθήσει πολλούς διστακτικούς να πλησιάσουν, έστω να τηλεφωνήσουν σαν πρώτη επαφή. Όταν άρχισαν µετά τις 

πρώτες συναντήσεις κάποιες διαλέξεις, κάποιες οµιλίες, έγινε φανερό ενόψει µάλιστα της 1ης εξεταστικής 

περιόδου ότι κάτι πιο οργανωµένο χρειαζόµασταν. Έπρεπε να κινηθούµε. Το διοικητικό συµβούλιο γρήγορα πήρε 

τις αποφάσεις του και αµέσως έφτασε το ποιος... δηλαδή ποιος, ή καλύτερα ποιοι, θα ήταν οι δάσκαλοι που θα 

δίδασκαν. Με µεγάλη χαρά και εκεί που δε το περιµέναµε βρέθηκαν ηλεκτρολόγοι που δήλωσαν ότι είναι σε θέση 

να διδάξουν µε αποσπασµατικά µαθήµατα, δηλαδή όχι συστηµατικά από κάποια αρχή, αλλά σε ένα είδος 

διαλέξεων, θα ανέλυαν διάφορα βασικά µαθήµατα ηλεκτρολογίας. 

 Ήρθε η σειρά του ΜΟΡΣ και τότε διαπιστώσαµε ότι διαθέσιµος ήταν µόνο ο υποφαινόµενος σαν αποφοιτήσας από 

τη Σχολή Έφεδρων Αξιωµατικών των ∆ιαβιβάσεων. Το πρόβληµα ήταν µόνο ότι από τη σχολή Αξιωµατικών είχα 

βγει το 1948 µε 60 γράµµατα το λεπτό και φτάσαµε το 1974, είχαν περάσει καµία 25 αριά χρόνια.  

Ευτυχώς το ΜΟΡΣ είναι σαν το ποδήλατο ή το κολύµπι όταν το µάθεις δεν το ξεχνάς εύκολα. Και έτσι έγινε η αρχή 

και µάλιστα µε ΜΟΡΣ και µαθητές το σοβαρότατο αριθµό 1.  

Είχα ένα µαθητή. Τον Γιώτη τον Γιανναράκη µετέπειτα SV2LQ που σε ένα µόνο µήνα ήταν φαινόµενο. Μάλλον 

ταλέντο, γιατί πέρασε το δάσκαλο του και χείρισε κοντά 90 γράµµατα. Έτσι το πρωτόγονο διακριτικό SV2CH/C 

έφτασε να ακούγεται σε CW στα πέρατα της οικουµένης. Π.χ. Αργεντινή.  

Τα χρόνια πέρασαν. Τα µαθήµατα πάντοτε δωρεάν. Οργανώθηκαν καλύτερα µε ΜΟΡΣ , ηλεκτρολογία , 

κανονισµούς χειρισµού συσκευών και πρακτική trafic , δηλαδή τι ενδεχοµένως θα συναντήσουν όταν καθίσουν 

στο ασύρµατο µπροστά.. Εδώ πρέπει να αναφερθούν οι δάσκαλοι της ηλεκτρολογίας που ήταν καταπληκτικοί. 

Αρχίζοντας από το πολύ θεωρητικό SV2TA τον Κώστα τον Χριστοδούλου και τον SV2PU σήµερα silent-key 

τον Σωτήρη τον Καρακάση. 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  161616   
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Εκεί όµως που φτάσαµε στη τελειότητα ήταν η περίπτωση του SV2AOG του Γεώργιου του Λαµπρίδη µε τις 

θαυµάσιες σηµειώσεις του που σήµερα ακόµη σαν ένα σύγγραµµα πολύ περιποιηµένο στη εµφάνιση από τη Λέσχη, 

αποτελεί ένα ωραιότατο βοήθηµα για τους υποψήφιους Ρ/ερασιτέχνες. Ένα φαινόµενο που από τη αρχή 

δυσκόλεψε το θεσµό των µαθηµάτων της ΕΡΒΕ ήταν η δωρεάν προσφορά των σε οποίο επιθυµούσε να τα 

παρακολουθήσει. Ήταν µια πολύ δηµοκρατική και 

προοδευτική προσφορά στο Ρ/ερασιτεχνισµό που σε 

κάποιο σηµείο υστερούσε, και έφερνε αρνητικό 

αποτέλεσµα. Υστερούσε στο ότι , τα 

παρακολουθούσαν άσχετοι µε το σύλλογο µας 

ενδιαφερόµενοι, που παρουσιαζόταν περιστασιακά 

στα µαθήµατα. Συνέβαινε λοιπόν να γεµίζει η 

αίθουσα µε άγνωστους που ερχόντουσαν όποτε 

βόλευε και εξαφανίζονταν χωρίς να πούνε ούτε ένα 

ευχαριστώ στο προεδρείο της Ένωσης. Ακόµη κάτι 

άλλο. Με την ύπαρξη και άλλων συλλόγων 

ερχόντουσαν στα δικά µας µαθήµατα  και όταν τελείωναν εγγραφόντουσαν αλλού. ∆ηλαδή ήµασταν δωρεάν 

φροντιστήριο. Έτσι και µε κάποιες αντιδράσεις πάρθηκε τελικά η απόφαση τα µαθήµατα να γίνονται µόνο σε µέλη 

της Ένωσης. Οπότε όποιος ήθελε να παρακολουθήσει ενεγράφετο πρώτα ως µέλος και µετά σκεπτόµενος ότι 

πλήρωσε, ερχόταν ανελλιπώς στα µαθήµατα και µετά την επιτυχία του πλέον που είχε περισσότερες πιθανότητες, 

έµενε σαν κανονικό µέλος στη δύναµη της Ένωσης µας. Με το καιρό οι εξετάσεις απλοποιήθηκαν . πρώτα µε τη 

βαθµολόγηση του ΜΟΡΣ που υποβίβαζε από το 10 ένα βαθµό κάθε 4 λάθη ή παραλείψεις. Αυτό το πήγαν σε 25 

λάθη ή παραλείψεις όποτε η εξέταση στο ΜΟΡΣ εξασφαλίστηκε, γιατί βλέποντας το νόµο , από ένα κείµενο που 

αφαιρείται το ½ αυτό το κείµενο µη αναγνώσιµο. ∆εύτερο ότι σιγά σιγά καταργηθη η εξέταση επί των συσκευών 

και τούτο γιατί ποτέ το Υπουργείο δεν διέθετε συσκευές για τις εξετάσεις και προσκόµιζαν οι σύλλογοι ότι τους 

βόλευε. Και κάτι ακόµη που το καταλογίζουµε στις αδυναµίες της νοµοθεσίας µας. ∆εν γίνετε καµία εξέταση 

ικανότητας του υποψήφιου να πραγµατοποίηση µια ασύρµατο επαφή στο αέρα, µε αποτέλεσµα όταν πάρουν 

διακριτικό να µην είναι σε θέση στη αρχή τουλάχιστον να αρθρώσουν µια λέξη. Ποτέ δεν είναι αργά. Σαν 

κατάληξη νοµίζω ότι πρέπει να γίνει κατανοητή η προσφορά των τοπικών ιδιαίτερα οργανώσεων που κάνουν 

µαθήµατα στους υποψήφιους Ρ/ερασιτεχνες. Είναι πολύ σηµαντικό από το να ψάχνει κανείς τα βιβλία να υπάρχει 

κάποιος πρόθυµος να του εξηγήσει µια απορία. Στη Αµερική βγήκε η πρώτη περίπτωση του Elmer που 

υποµονετικά έδειξε το γειτονόπουλο πως µιλάνε στο ασύρµατο και µετά το παράδειγµα του έγινε συνήθεια και 

πολλοί Elmer διδάξαν τις χιλιάδες των Αµερικανών συνάδελφων µας. Ας στείλουµε λοιπόν και εµείς στους δικούς 

µας ανιδιοτελείς δάσκαλους ένα απλό ευχαριστώ , που οµολογώ είναι πάντα χαρά ,όταν περασµένες 11 η ώρα το 

βράδυ, ακόµη να λένε πες και αλλά δάσκαλε . . .  

 

 

. . 73 από τη Θεσσαλονίκη σε όλους τους αναγνώστες 

                      του 5-9 Report/Ραδιοεπαφή !!! 

                       de SV2JJ   Χάρης 
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ΣΥΝΘΕΤΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ή  ΕΜΠΕ∆ΗΣΗ; 
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 

 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ένα από τα σηµαντικότερα µεγέθη που πρέπει να γνωρίζει κάποιος για την µελέτη µιας κεραίας είναι και 

η σύνθετη αντίσταση που παρουσιάζει στο σηµείο τροφοδοσίας της µε την γραµµή µεταφοράς . 

Πριν όµως δούµε τι είναι αυτή η σύνθετη αντίσταση και γιατί ονοµάζεται έτσι , καλόν είναι να 
µελετήσουµε πρώτα µερικά µεγέθη που θα µας βοηθήσουν να την κατανοήσουµε καλλίτερα . 

 

Η   Χ Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  -  C A P A C I T A N C E 
Όπως όλοι γνωρίζουµε , ο πυκνωτής δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύστηµα που αποτελείται από δύο 
παράλληλους και επίπεδους αγωγούς που βρίσκονται σε µία απόσταση µεταξύ τους . 

Οι δύο αυτοί αγωγοί ονοµάζονται οπλισµοί του πυκνωτή . 

Αν λοιπόν έχουµε έναν πυκνωτή , που είναι συνδεδεµένος σύµφωνα µε το κύκλωµα του 
(Σχήµατος 1) , τότε τα αρνητικά φορτία –Q της πηγής θα συγκεντρωθούν στην εσωτερική 
επιφάνεια του οπλισµού Α και λόγω της ηλεκτρίσεως εξ επιδράσεως θα δηµιουργήσουν 
την εµφάνιση ίσου φορτίου , αλλά αντιθέτου προσήµου +Q , στην επιφάνεια του 
οπλισµού Β που είναι στραµµένη προς τον Α . 

Έτσι , οι δύο οπλισµοί εµφανίζονται να έχουν ο ένας απέναντι του άλλου ίσα αρνητικά και 
θετικά φορτία , ενώ συγχρόνως , ανάµεσά τους , δηµιουργείται ηλεκτρικό πεδίο .  

Χωρητικότητα  C  του συστήµατος αυτών των δύο αγωγών , δηλαδή του 
πυκνωτή , ονοµάζουµε το σταθερό πηλίκο του φορτίου Q , που εµφανίζεται 
στους οπλισµούς του ,  διά της  διαφοράς δυναµικού V που παρουσιάζεται σε 
αυτούς , δηλαδή : C = Q/V .  

Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από το σχήµα των οπλισµών του , από την µεταξύ τους απόσταση και 
από το υλικό που υπάρχει ανάµεσά τους . 

Εννοείται ότι µε την συνδεσµολογία του (Σχήµατος 1) , το κύκλωµα ∆ΕΝ διαρρέεται από ρεύµα .  

Μονάδα χωρητικότητας είναι το Farad (F) και από όλα τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσιά της , εµείς 
χρησιµοποιούµε κυρίως το 1µF=10-6 F , το 1nF = 10-9 F  και το 1pF = 10-12 F .  

H δε µεταξύ τους σχέση είναι: 1µF = 1000 nF  και  1nF = 1000 pF .   

 

Η   Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η  -  R E S I S T A N C E 
Όταν λέµε αντίσταση ενός αγωγού , εννοούµε την δυσκολία ή το εµπόδιο που προβάλλει ο 
αγωγός στην µετακίνηση των φορτίων που κινούνται µέσα σε αυτόν .  Η αντίσταση ενός αγωγού 
συµβολίζεται µε το γράµµα R και εξαρτάται από τα γεωµετρικά του στοιχεία (µήκος και 
διατοµή) , από το υλικό του και από την θερµοκρασία του . Μονάδα αντίστασης είναι το Ωµ 
(Ohm) και από όλες τις πολλαπλάσιες και υποπολλαπλάσιες µονάδες της , εµείς χρησιµοποιούµε 
το 1ΚΩ = 1000 Ωµ και το 1ΜΩ = 1000000 Ωµ , η δε µεταξύ τους σχέση είναι : 1ΜΩ = 1000 
ΚΩ .   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  -  ELECTRICAL CONDUCTIVITY 
Ενώ η αντίσταση ενός αγωγού µας δείχνει κατά πόσο εµποδίζονται τα φορτία στην µετακίνησή τους µέσα στον 
αγωγό , η αγωγιµότητα εκφράζει ακριβώς το αντίθετο , δηλαδή την ευκολία µε την οποία τα φορτία και κατ’ 
επέκταση το ρεύµα , κινείται µέσα σε αυτόν . 

Γι αυτό και η αγωγιµότητα ενός αγωγού εξαρτάται από το µήκος , την διατοµή του , το υλικό και την θερµοκρασία 
του . Για την ακρίβεια η αγωγιµότητα είναι το αντίστροφο της αντίστασης .  

Συµβολίζεται µε το γράµµα G και ισχύει ότι : G = 1/R . 

Μονάδα της αγωγιµότητας είναι το Siemens (S) . Οι Αγγλοσάξονες όµως συνηθίζουν να χρησιµοποιούν και την 
µονάδα mho που είναι η αντίστροφη γραφή των γραµµάτων της λέξης Ohm (Ωµ) . 
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Αν προσέξουµε τον πίνακα µε τις αγωγιµότητες 
διαφόρων υλικών , θα παρατηρήσουµε ότι το ασήµι έχει 
την µεγαλύτερη αγωγιµότητα από όλα τα µέταλλα , 
ακολουθεί ο χαλκός , ο χρυσός , το αλουµίνιο κλπ . 

Έτσι λοιπόν και αφού δεν µπορούµε να έχουµε µια 
ασηµένια κεραία , µπορούµε τουλάχιστον στις 
περιπτώσεις που θέλουµε να πετύχουµε όσον το δυνατόν 
καλλίτερη αγωγιµότητα να χρησιµοποιήσουµε 
επάργυρους ή επίχρυσους κονέκτορες . όπως της  Am-
phenol , της Radiodan κλπ. (Φωτογραφίες) . 

 

 Α Υ Τ Ε Π Α Γ Ω Γ Η - I N D U C T A N C E 

 
Είναι γνωστό ότι κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύµα 
σχηµατίζει γύρω του µαγνητικό πεδίο . 

Αν τώρα ο αγωγός είχε σχήµα πηνίου και συγχρόνως 
µεταβάλλαµε την ένταση του ρεύµατος που τον 
διαρρέει , θα συνέβαιναν αντίστοιχες 

µεταβολές και στο µαγνητικό του πεδίο , πράγµα που θα είχε σαν 
αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί στα άκρα του µια Ηλεκτρεγερτική ∆ύναµη  
(Φωτογραφία) . 

Το φαινόµενο αυτό λέγεται αυτεπαγωγή και εξαρτάται από την ταχύτητα 
µεταβολής της εντάσεως του ρεύµατος και από έναν συντελεστή που λέγεται 
συντελεστής αυτεπαγωγής και εξαρτάται από τον αριθµό και την διάµετρο 
των σπειρών , καθώς και από το υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του 
πηνίου . 

Μονάδα του συντελεστή αυτεπαγωγής L είναι το Henry . Στην πράξη όµως 
χρησιµοποιούµε τα υποπολλαπλάσιά της που είναι το          1mH = 1/1000 
H και το 1µH = 1/1000000 H , η δε µεταξύ τους σχέση είναι :                
1mH = 1000µΗ . 

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  Ή  ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ  I N D U C T I V E   R E A C T A N C E 
Έστω ότι στα άκρα ενός ιδανικού πηνίου , δηλαδή ενός πηνίου που έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L , αλλά δεν 
παρουσιάζει καθόλου ωµική αντίσταση εφαρµόζουµε µια εναλλασσόµενη τάση U (Σχήµα 2) , τότε θα 
παρατηρήσουµε ότι στο αµπερόµετρο Α εµφανίζεται µια ένδειξη . 

Αν όµως αρχίσουµε να αυξάνουµε την συχνότητα του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο , τότε θα παρατηρήσουµε 
ότι το αµπερόµετρο θα δείχνει µικρότερη ένδειξη , δηλαδή όσο αυξάνουµε την συχνότητα τόσο µειώνεται το 
ρεύµα , σαν να υπάρχει δηλαδή µια αντίσταση που να το εµποδίζει . Αυτό οφείλεται στον νόµο της αυτεπαγωγής . 

Το πηνίο δηλαδή , έχει την ιδιότητα να αντιδρά στις µεταβολές του ρεύµατος που το διαρρέει , προκαλώντας µια 
Ηλεκτρεγερτική ∆ύναµη (ΗΕ∆) που όταν το ρεύµα αυξάνει είναι αντίθετης πολικότητας µε την φορά του 
ρεύµατος , ενώ όταν το ρεύµα ελαττώνεται είναι ίδιας φοράς µε αυτό . 

 

Αυτό το εµπόδιο λοιπόν που παρουσιάζεται στην διέλευση του 
εναλλασσοµένου ρεύµατος µέσα από ένα πηνίο , ονοµάζεται 
«επαγωγική αντίσταση» . 

Για την ακρίβεια ονοµαζόταν έτσι , γιατί σήµερα η Ελληνική Εταιρεία 
Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και η Μόνιµη Οµάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας 
(ΜΟΤΟ) , έχουν πλέον καθιερώσει για την παραπάνω περίπτωση 
τον όρο επαγωγική αντίδραση .    ∆ιεθνώς συµβολίζεται µε το 
ΧL και για µονάδα έχει επίσης το Ωµ . 

Ισχύει µάλιστα ότι :  XL = 2π f L , όπου π=3,14 , f είναι η 
συχνότητα σε Hertz και L είναι η αυτεπαγωγή του πηνίου σε 
Henries .    
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Χ Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η      Α Ν Τ Ι ∆ Ρ Α Σ Η      CAPACITIVE    REACTANCE 
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε το κύκλωµα του (Σχήµατος 3) και εφαρµόζουµε στους οπλισµούς του πυκνωτή µια 
εναλλασσόµενη τάση .  

Τότε θα παρατηρήσουµε ότι το αµπερόµετρο θα δείξει µια ένδειξη , πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι δια του 
κυκλώµατος διέρχεται ρεύµα .  Εδώ θα πρέπει να προσέξουµε κάτι :  

Η διέλευση του εναλλασσοµένου ρεύµατος µέσα στο κύκλωµα που περιέχει πυκνωτή , οφείλεται στην 
παλινδροµική κίνηση των φορτίων στους αγωγούς που συνδέουν τους δύο οπλισµούς του . 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗ ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ .                                                  

Θα παρατηρήσουµε µάλιστα ότι όσο αυξάνουµε την συχνότητα της τάσης U , τόσο 
αυξάνει η ένδειξη του αµπεροµέτρου , ενώ όσο µειώνουµε την συχνότητα τόσο 
µειώνεται και το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα . 

Άρα όπως και το πηνίο έτσι και ο πυκνωτής εµφανίζει ένα εµπόδιο στην 
διέλευση του εναλλασσοµένου ρεύµατος , το οποίο στην συγκεκριµένη 
περίπτωση γίνεται τόσο µεγαλύτερο όσο µειώνεται η συχνότητα . Το 

εµπόδιο αυτό ονοµάζεται χωρητική αντίδραση , συµβολίζεται µε το Xc  και 

έχει για µονάδα επίσης το Ωµ .  Ισχύει µάλιστα ότι : Xc = 1/2π f C , όπου 
π=3,14 , f είναι η συχνότητα σε Hertz και C είναι η χωρητικότητα του 
πυκνωτή σε  Farads . 

ΣΥΝΘΕΤΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  ή  ΕΜΠΕ∆ΗΣΗ ;     I M P E D A N C E 
Όταν σε ένα κύκλωµα που διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα υπάρχει αντίσταση µαζί µε αυτεπαγωγή ή και 
χωρητικότητα , τότε η παρουσία των στοιχείων αυτών έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια δυσκολία στην 
διέλευση του εναλλασσοµένου ρεύµατος , η οποία προέρχεται κυρίως από δύο αιτίες , την καθαρά ωµική 
αντίσταση που υπάρχει στο κύκλωµα και την ολική αντίδραση που εµφανίζεται σε αυτό , η οποία µπορεί να είναι 
χωρητική ή επαγωγική . Η ολική λοιπόν αυτή αντίσταση που παρουσιάζει ένα κύκλωµα στην διέλευση 
του εναλλασσοµένου ρεύµατος λέγεται σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος (Impedance) και 

συµβολίζεται διεθνώς µε το Ζ .  
Το 1972 όµως , ο Καίσαρ Αλεξόπουλος , Καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών , αλλάζει τον όρο σύνθετη 
αντίσταση που χρησιµοποιείτο µέχρι τότε και εισάγει τον όρο εµπέδηση , προσπαθώντας να αποδώσει τον Αγγλικό 
όρο impedance στα Ελληνικά . Από τότε µέχρι σήµερα , η χρήση του όρου εµπέδηση γενικεύτηκε , κυρίως µε την 
βοήθεια των σχολικών βιβλίων . Η αλλαγή όµως αυτή δεν έλυσε το πρόβληµα γιατί δεν επεκτάθηκε και σε άλλες 
έννοιες , όπως π.χ. η σύνθετη αγωγιµότητα (admittance) .  Η Μόνιµη Οµάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας όµως 
ασχολήθηκε µε το θέµα από το 1994 και επανέφερε τον όρο σύνθετη αντίσταση , που αποδίδει µάλλον ορθότερα 
την έννοια αυτή .  

Η σύνθετη αντίσταση λοιπόν αποτελείται από δύο στοιχεία , ένα πραγµατικό , που είναι η καθαρά 
ωµική αντίσταση R του κυκλώµατος και ένα φανταστικό που είναι η αντίδραση Χ που παρουσιάζει το 
κύκλωµα κατά την διέλευση του εναλλασσοµένου ρεύµατος µέσα από αυτό .  

 

Κ Α Ι     Λ Ι Γ Α     Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 

 
Όπως γνωρίζουµε , στα µαθηµατικά υπάρχουν τρία είδη αριθµών : 

α) Οι Πραγµατικοί , δηλαδή όλοι οι ακέραιοι , οι δεκαδικοί , τα κλάσµατα , οι θετικοί , οι αρνητικοί κλπ , και που 
ο καθένας τους έχει την δική του θέση σ’ έναν οριζόντιο άξονα χχ΄ . 

β) Οι Φανταστικοί , που εµπεριέχουν το γράµµα i (το i προέρχεται από το αρχικό γράµµα της λέξης imaginaire 
και έχει την ιδιότητα i2=-1) και έχει ο καθένας τους την δική του θέση σ’ έναν άξονα ψψ΄, που είναι κάθετος στον 
άξονα χχ΄στο σηµείο 0 . 

γ) Οι Μιγαδικοί , που εµπεριέχουν και πραγµατικό και φανταστικό µέρος , δηλαδή είναι της µορφής  z=α+βi  (Το 
πραγµατικό µε το φανταστικό µέρος δεν προστίθενται ποτέ) . 

Κάθε µιγαδικός αριθµός έχει την δική του συγκεκριµένη θέση στο επίπεδο που ορίζεται από τους δύο παραπάνω 
ορθογώνιους άξονες , χχ΄και ψψ΄.  
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Ένας τέτοιος µιγαδικός αριθµός λοιπόν είναι και η σύνθετη αντίσταση , που για πραγµατικό µέρος έχει 
την ωµική αντίσταση R και για φανταστικό έχει την αντίδραση Χ . 

Για να µη συγχέεται όµως ο αριθµός i µε την ένταση του ρεύµατος που έχει τον ίδιο συµβολισµό i , γι’ αυτό ειδικά 
στα Ηλεκτρονικά , αντί του φανταστικού αριθµού i , χρησιµοποιείται ο συµβολισµός j .   

Έτσι λοιπόν η σύνθετη αντίσταση ενός κυκλώµατος , αγωγού κλπ , θα συµβολίζεται ως : Ζ = R+jX  
και σαν µιγαδικός αριθµός θα έχει µέτρο : 

 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  1ο 

Έστω ότι έχουµε ένα κύκλωµα που παρουσιάζει σύνθετη αντίσταση Ζ=4+j5 , 
αυτό σηµαίνει ότι παρουσιάζει ωµική αντίσταση 4 Ωµ και αντίδραση 5 Ωµ . 

Ας  θεωρήσουµε ότι έχουµε ένα σύστηµα ορθογωνίων αξόνων . 

Τότε αν στον οριζόντιο θετικό ηµιάξονα τοποθετήσουµε τις τιµές της 
αντίστασης R  και στον κατακόρυφο θετικό ηµιάξονα τις τιµές της επαγωγικής 

αντίδρασης +jXL , ενώ στον αντίστοιχο αρνητικό ηµιάξονα τις τιµές της 

χωρητικής αντίδρασης  -jXC , θα πάρουµε το (Σχήµα 4) . 

Η επαγωγική αντίδραση έχει πάντα θετικό πρόσηµο , ενώ η χωρητική 
αντίδραση έχει πάντα αρνητικό .  

Η σύνθετη αντίσταση θα είναι το τµήµα ΟΓ . Αν πάρουµε το Πυθαγόρειο Θεώρηµα στο τρίγωνο ΟΑΓ , θα έχουµε : 

(ΟΓ)2 = (ΟΑ)2+ (ΑΓ)2 = 42+52=16+25=41 , δηλαδή (ΟΓ)= = 6,4 .      Άρα η Ζ=6,4 Ωµ . 
Από τους παραπάνω τύπους καταλαβαίνει κανείς ότι η σύνθετη αντίσταση ενός κυκλώµατος θα είναι 
πάντα µεγαλύτερη ή ίση από την καθαρά ωµική αντίσταση που αυτό θα παρουσιάζει . 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  2ο 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα κύκλωµα που διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα 
συχνότητας f , στο οποίο είναι συνδεδεµένα εν σειρά µια ωµική αντίσταση R=30 Ωµ , ένας 
πυκνωτής που παρουσιάζει σ’ αυτήν την συχνότητα χωρητική αντίδραση  ΧC=100 Ωµ και 
ένα πηνίο που στην ίδια συχνότητα παρουσιάζει επαγωγική αντίδραση ΧL=60 Ωµ     
(Σχήµα 5) . Τότε η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος θα είναι :  

Zολ=R-jXC+jXL=30-j100+j60=30-j40 . 

Αυτό σηµαίνει ότι το παραπάνω κύκλωµα είναι ισοδύναµο µε ένα κύκλωµα που περιέχει εν 
σειρά µια ωµική αντίσταση R=30 Ωµ και έναν πυκνωτή που παρουσιάζει χωρητική 

αντίδραση 40 Ωµ , στην συχνότητα f . Τότε το µέτρο της σύνθετης αντίστασης θα είναι :  

 

 

Άρα η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος θα είναι 50 Ωµ . 

        

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 

 
Θεώρησα αναγκαίο να αναφερθούµε στις παραπάνω έννοιες , τόσο για να τις κατανοήσουµε καλλίτερα , αφού 
έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν όσο πιο απλοποιηµένα γίνεται , όσο και γιατί µας χρειάζονται στην µελέτη 
των υπολοίπων κεραιών που θα συνεχίσουµε να περιγράφουµε , όπως η κάθετη κεραία , για την οποία θα 
αναφερθούµε στο επόµενο τεύχος του 5-9report . 

Μέχρι τότε , Πολλά 73 

Ντίνος – SV1GK 
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Γράφει ο γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης  SV2ASP/Athos 

 

Όσο αποµακρύνεται κανείς από τον ορεινό όγκο του Άθωνα τόσο και πιο µεγάλο πρόβληµα 
νερού έχει, έτσι και η Μονή µας ευρισκοµένη στο µέσον της χερσονήσου αντιµετωπίζει 
σοβαρό πρόβληµα, ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες που χρειαζόµαστε ποτίσµατα για τους 
κήπους µας. Αυτόν τον καιρό ετοιµάζοµε δυο υδατοδεξαµενές για την συγκέντρωση του 

νερού, εκ των οποίων αρχίσαµε ήδη την µία. Πραγµατικά µεγάλος αγώνας να µεταφέρεις τα υλικά σε δύσβατα και 
επικίνδυνα µέρη. Επιστρέφοντας αργά στην Μονή µετά από µια πολύ κουραστική µέρα, και πριν ακόµα προλάβω 
να πάω στο κελί µου, περί τις 9,30 το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο και στην απάντηση µου ακούω µια 
χαµογελαστή φωνή, «εδώ Σάµος» του αγαπητού Βασίλη. Αµέσως προσπάθησα να σκεφτώ προς τι αυτό το 
περίεργο τηλεφώνηµα, αφού πριν δυο µέρες είχαµε µιλήσει στο τηλέφωνο,  

αλλά και στα 6 m και 80 m. Συνεχίζοντας το τηλεφώνηµα,  µου πέταξε το µυστικό «την Κυριακή θα κυκλοφορήσει 
το περιοδικό και πρέπει κάτι να παρουσιάσει η σελίδα σου». Καταλαβαίνετε την θέση µου, φίδια µε έζωσαν και 
αγωνία πότε να γράψω και τι, αφού από µένα περιµένουν πολλά για να είµαστε έτοιµοι ώστε την Παρασκευή να 
πέσουν σε µια µέρα 70 κυβικά µπετόν µε τα χέρια! 

Όλο το βράδυ σκεπτόµουν και στις 3 το πρωί στην Εκκλησία 
αποφάσισα να γράψω κάτι, κλέβοντας λίγο χρόνο, για την 
πρόσφατη παρουσία του Αγίου Όρους στο Ράδιο, και λίγα λόγια για 
µια άλλη εξέχουσα µορφή και ηγετικό πρόσωπο του Κολλυβάδικου 
κινήµατος, τον Άγιο Μακάριο τον Νοταρά, Μητροπολίτη Κορίνθου. 

Πρίν  λίγες µέρες πήρα ένα πολύ συγκινητικό  γράµµα από τον N6FF 
Dick Wolf µαζί µε το τελευταίο περιοδικό «The DX Magazine» στο 
οποίο αναφέρει και τις λίστες µε τις πιο σπάνιες ραδιοχώρες, όπου 
σε όλες υπάρχει και το Άγιον Όρος και στις περισσότερες  είναι στην 
πρώτη δεκάδα! Ας το δούνε και κάποιοι Έλληνες DXers που συχνά 
αναφέρουν πως «το Αγιον Όρος δεν είναι σπάνιο». Αναρωτιέµαι 
τότε και εγώ µε το φτωχό µου καλογερικό µυαλό, γιατί λοιπόν κάθε 
τόσο Έλληνες και ξένοι ζητούν να κάνουν εκποµπές από αυτό; Μου 
γράφει να δω πόσοι άνθρωποι µε ζητούν, όπως και ο ίδιος, πάρα 
πολύ, και µε παρακαλεί κάποιες περίεργες για µας ώρες που έχει 
καλό πέρασµα να βγω, αυτός θα παρακολουθεί τα κλάστερ, για να 
κάνοµε µια επαφή στο RTTY. 

Πραγµατικά µε έκαµψε αυτό το γράµµα και παρ’ όλες τις 
απασχολήσεις µου, πριν λίγες µέρες έκανα την θυσία και βγήκα 
στον ασύρµατο. Καµάρωσα την τάξη των Αµερικάνων συναδέλφων 
που πραγµατικά δεν µε κούρασαν καθόλου. Ευτυχώς που δεν είχε 
πέρασµα η Ευρώπη, και µπορούσαν να ακουστούν µε αληθινό «5-
9». Φυσικά δεν έλειψαν και εδώ τα παρατράγουδα. Μετά την 
αγρυπνία της  Αναλήψεως, προτού ξαπλώσω άνοιξα τον ασύρµατο 
και άκουσα να έχει καλό πέρασµα η Αµερική στους 14 ΜHZ  SSB.  

Παρ’ όλη την ξαγρύπνια µου, ήταν ήδη 3,30 πρωινή, είπα ας δώσω 
και σ’ αυτούς λίγη χαρά και ας καθήσω για λίγο. Την πρώτη κλήση 
έκανα στις 00,28 UTC και σαν να µε περίµεναν, άρχισαν αµέσως σαν 
τα µελίσσια να βγαίνουν οι Αµερικάνοι και ενώ έλεγα να σταµατήσω 
δεν µε άφηναν. Κάποια στιγµή ακούω ένα διακριτικό «W3UA» και 
µέσα στην κούρασή µου νόµισα πως ήταν Bernie ο εκδότης ενός  
Αµερικάνικου περιοδικού και τον χαιρέτισα διότι το είχα κάνει πριν 
λίγες µέρες και στο CW.  

Φυσικά αυτός δεν µου απάντησε, αφού δεν ήταν αυτός, και 
συνέχισα. Γύρω τις 01,46 παίρνω ένα διακριτικό « W3UR» ο οποίος 
αφού µου έδωσε το 5-9 µου ζητούσε να του πω το όνοµά του! Μετά 
από τόση κούραση και ύστερα από 150 QSO σε µία ώρα και είκοσι 
λεπτά του είπα το δικό µου όνοµα, αλλά αυτός επέµενε επιτακτικά 
και φώναζε να του πω το όνοµά του.  
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Για περίπου 20 χρόνια στον ασύρµατο πρώτη φορά ακούω να µου ζητούν από τον ασύρµατο να πω το όνοµα  
αυτού που µε καλεί , ούτε µάγος να ήµουν. Εδώ σταµάτησα την εκποµπή, ενώ αυτός συνέχισε να µιλά στους 
Αµερικάνους χωρίς να µπορώ να καταλάβω τι έλεγε, διότι έπεσε και η διάδοση. Μόλις έκλεισα τον ασύρµατο και 
σκέφτηκα τι ήθελε εκείνος ο περίεργος Αµερικάνος, τότε θυµήθηκα πως αυτός ήταν ο Bernie, ο µεγάλος DXer, 
που συνέχεια µου γράφει να έλθει στο Άγιον Όρος για να κάνει εκποµπές και, αφού γνωρίζει πολύ καλά την 
δυσκολία της Ιεράς Κοινότητος, βάζει σεβαστούς και µεγάλους DXers του εξωτερικού να µε παρακαλέσουν να του 
βγάλω άδεια για εκποµπές. 

Εδώ θα ήθελα να γνωρίσω στους φίλους ραδιοερασιτέχνες πως είµαι πάντα πρόθυµος να βοηθήσω, όπως έχω 
γράψει και στην επιστολή µου προς  την ΕΕΡ, όσους θέλουν να έλθουν για προσκύνηµα στο Περιβόλι της 
Παναγίας, και χαίροµαι που πολλοί πέρασαν αυτές τις µέρες από την Μονή µου και µε ζήτησαν. 

Κατά την διάρκεια των εκποµπών µου βγήκαν δυστυχώς Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες και φώναζαν ότι είµαι 
«πειρατής! », ένας από την περιοχή  «SV1» είχε το θράσος να µου πει και το διακριτικό του. 

Το αποτέλεσµα πάντως είναι πως ακούστηκε το Άγιον Όρος και πάνω από 1500 ραδιοερασιτέχνες από όλο τον 
κόσµο πήραν χαρά, διότι µε τις συνεχιζόµενες εδώ εργασίες δεν βλέπω σύντοµα να ανοίξω πάλι τον ασύρµατο. 
Χαίροµαι κάποιους συναδέλφους του εξωτερικού και τους ευχαριστώ, που στέκουν δίπλα µου και βάζουν τάξη την 
ώρα των εκποµπών αν και µερικοί είναι Ιταλοί!  

Παρόλο το δύσκολο της διάδοσης αυτό τον καιρό δεν θα ήθελα να παραλείψω τις επαφές µε τον Σπύρο SV8CS 
στα 6m, 80m και 144 MHZ SSB που όσοι µπορούν να καταλάβουν µε τις  εδώ εγκαταστάσεις είναι ένα θαύµα το 
«5-5», και µε τον Βασίλη  SV8CYV στα 6m και 80m. 

                                    

   ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ   
Ο Άγιος Μακάριος κατά κόσµον Μιχαήλ γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1731 και είναι απόγονος της παλιάς 
οικογένειας των Νοταράδων. Ο Πατέρας του ήταν Πρόκριτος (κοτσαµπάσης) της περιοχής της Κορίνθου και 
φρόντισε να µορφώσει τον Μιχαήλ για να τον έχει κοντά του. Από πολύ µικρό ο πατέρας του τον είχε 
εξουσιοδοτήσει να επιστατεί σε ορισµένα χωριά της Κορινθίας και να εισπράττει φόρους, µε σκοπό την απόδοσή 
τους στην Τουρκική εξουσία, αλλά στον Μιχαήλ καθόλου δεν άρεσε αυτή η εργασία και τα χρήµατα που µάζευε τα 
µοίραζε στους πτωχούς και όλο τον έβριζε ο πατέρας του. Στην καρδιά του είχε ανάψει η φλόγα της µοναχικής 
πολιτείας και έτσι κρυφά, όπως όλοι οι µοναχοί, φεύγει από τους γονείς του, και πηγαίνει στην Μονή του Μεγάλου 
Σπηλαίου για να γίνει µοναχός, αλλά οι εκεί πατέρες φοβηθέντες τον θυµό του πατέρα του, αφού δεν είχε την 
συγκατάθεσή του, δεν τον δέχτηκαν και έτσι γυρίζει πάλι στην Κόρινθο µε πολλή λύπη. Σε ηλικία 28 ετών 
αναλαµβάνει, χωρίς µισθό, την διεύθυνση του Σχολείου της Κορίνθου για 6 χρόνια και έτσι διασκέδασε τον πόθο 
της µοναχικής ζωής. Κατά το 1764 εχήρευσε ο Μητροπολιτικός θρόνος της Κορίνθου και τότε κλήρος και λαός 
προσέτρεξε προς τον Μιχαήλ και βιάζοντάς τον οι πρόκριτοι της Κορίνθου τον συνόδευσαν εις το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο, όπου ο Πατριάρχης Σαµουήλ ο Α΄, ακούγοντας τις συστάσεις και τις παρακλήσεις των ευσεβών 
Κορινθίων, τον χειροτόνησε κατά την τάξη Αρχιερέα ονοµάζοντάς τον Μακάριο . 

Με πολλή χαρά δέχτηκε η Κόρινθος τον άξιο Μητροπολίτη της, ο οποίος αµέσως άρχισε την ανασυγκρότηση του 
κλήρου. Καθήρεσε όσους ιερείς ασχολούνταν σε εξωεκκλησιαστικές ασχολίες, σταµάτησε τους αγραµµάτους 
ιερείς. Παρ’ όλες τις ελλείψεις που είχε στην επαρχία πρόσεχε πάρα πολύ τις 
χειροτονίες. Φρόντιζε να στέλνει όσους θέλουν να γίνουν ιερείς στα Μοναστήρια 
να µαθαίνουν γράµµατα και το τελετουργικό τυπικό και µετά ο ίδιος εκπαίδευε 
τους διακόνους και ιερείς, και προέτρεπε να διαβάζουν συνεχώς. Επίσης σε όλες 
τις Εκκλησίες της επαρχίας του µοίραζε µεγάλες κολυµβήθρες για να γίνεται σωστό 
το Βάπτισµα. ∆εν πρέπει να παραλείψοµε την φροντίδα του για την 
αναδιοργάνωση των σχολείων της επαρχίας του. 

Το 1768 µε τη κήρυξη του Ρωσοτουρκικού πολέµου η Πελοπόννησος, 
περιµένοντας την βοήθεια της Ρωσίας, επαναστάτησε εναντίων των Τούρκων.      
Η Ρωσική δύναµη έφτασε καθυστερηµένη, αλλά µετά την σύναψη συνθήκης της 
Ρωσίας µε την Τουρκία η Πελοπόννησος έµεινε στο έλεος των Τούρκων και 
Αλβανών, οι οποίοι για µια δεκαετία την ελυµαίνοντο. Στην Κόρινθο αρχηγός του 
επαναστατικού κινήµατος ήταν ο πατέρας του Αγίου Μακαρίου µε τα παιδιά του. 
Αναγκάστηκαν λοιπόν να εγκαταλείψουν την Κόρινθο και να µεταφερθούν στην 
Ζάκυνθο. Εδώ ήταν γνωστός ο Άγιος, µε χαρά τον δέχθηκαν και έµεινε τρία 
χρόνια χωρίς να φύγει από το νησί, µόνον στην Κεφαλληνιά πήγαινε για να 
προσκυνήσει το λείψανο του συγγενούς του Αγίου Γερασίµου Νοταρά.   
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Μετά πηγαίνει στην Μονή της Θεοτόκου στην  Ύδρα, όπου πολλοί άνθρωποι έτρεχαν να τον ακούσουν και να 
πάρουν θάρρος και δύναµη. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης σαν λαϊκός, που τον 
συνάντησε για πρώτη φορά και ήλθε να πάρει την ευλογία του να γίνει µοναχός. Στο διάστηµα αυτό το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο, πιεζόµενο από την Πύλη να χειροτονήσει νέους Αρχιερείς στην Πελοποννησο, τον 
αναγκάζει να παραιτηθεί από τον θρόνο της Κορίνθου και εκφράζοντας τον σεβασµό και την υποταγή του στην 
απόφαση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, παρ’ όλους τους δισταγµούς του, ζητά να ζήσει µε ησυχία το 
υπόλοιπο της ζωής του. Από την Ύδρα πηγαίνει για λίγο στην Χίο και µετά  στο τόπο που ζητούσε η ψυχή του, 
στον ευλογηµένο Άθωνα. Εκείνο όµως τον καιρό είχε ξεκινήσει το κίνηµα των Κολλυβάδων, το οποίο 
εγκολπώθηκε. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει και αυτός από τον Άθωνα επιστρέφοντας στην Χίο και µετά στην 
Πάτµο όπου γνωρίστηκε µε άλλους εξόριστους Αγιορείτες κολλυβάδες και έµεινε µαζί τους ένα χρόνο και 
επέστρεψε πάλι στην Ύδρα. Στην συνέχεια τον κάλεσαν οι εξ αίµατος αδελφοί του, για να µοιράσουν την πατρική 
κληρονοµιά, από την οποίαν παραιτηθείς ζήτησε τον κατάλογο αυτών που χρωστούσαν στον πατέρα του και τον 
έκαψε, ελευθερώνοντας πολλούς χρεοφειλέτες. Από εδώ πηγαίνει πάλι στην Χίο και µετά στην Σµύρνη, για να 
βρει χρηµατοδότες για την έκδοση των δύο σπουδαίων έργων, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού και στην 
συνέχεια έρχεται και πάλι στον Άθωνα για να συναντήσει τον φίλο του και συναγωνιστή Άγιο Νικόδηµο. 
Επιστρέφει πλέον για µόνιµα στη νήσο Χίο, και κοντά στο χωριό Βροντάδο, του χορηγήθηκε από την 
∆ηµογεροντία της Χίου, λόγω της µεγάλης εκτιµήσεως που του είχαν, το Κάθισµα του Αγίου Πέτρου, όπου έµεινε 
έως το τέλος της ζωής του προσευχόµενος και δίνοντας καλή µαρτυρία σε όλη την Χίο, της οποίας υπήρξε ο 
πνευµατικός γέροντας. Τόση ήταν η φήµη του ώστε όλοι έτρεχαν να τους ειρηνεύσει και ευλογήσει ο Άγιος. Εδώ 
ήλθαν να πάρουν δύναµη πριν το µαρτύριο τους οι νεοµάρτυρες Πολύδωρος ο Κύπριος, Γεώργιος ο Βυζάντιος και 
∆ηµήτριος  ο Πελοποννήσιος. Κοντά του συγκεντρώθηκε µια οµάδα λογίων της εποχής όπως, 1) ο Αθανάσιος ο 
Πάριος, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν σχολάρχης στο γυµνάσιο του νησιού και έγραψε και την βιογραφία του 
Αγίου, 2) ο Νικηφόρος ο Χίος, 3) ο Νείλος ο Καλόγνωµος, Χίος Αγιορείτης και συµµοναστής του Αγίου, 4) ο 
Ιωσήφ ο από Φουρνά των Αγράφων, 5) ο Μελέτιος ο Χίος, 6) ο Ιωάσαφ ο Ρόδιος, ιεροκήρυκας και συγγραφέας, 
που βοήθησαν στην πνευµατική άνοδο του νησιού. 

Ο Άγιος Μακάριος αποβλέποντας στην εποικοδοµητική  εργασία 
συνέγραψε κυρίως εποικοδοµητικά έργα, επιµελήθηκε και 
φρόντισε την έκδοση ασκητικών έργων και άλλων βιβλίων, σε 
µερικά δε συνεργάστηκε µετά του Αγίου Νικοδήµου. Μετά από 
ασθένεια ολίγων µηνών, προσεβλήθη από ηµιπληγία και 
εγκατέλειψε την επίγεια ζωή. Το σκήνος του ετάφη στο Κάθισµα 
του Αγίου Πέτρου, το οποίο οι πιστοί της Χίου µετονόµασαν εις 
Ναό του Αγίου Μακαρίου. Ήταν υπόδειγµα Ιεράρχου, 
συνδυάζοντας την πνευµατική ικανότητα µε την επιστηµονική 
εργασία, και εµψυχωτής του κινήµατος των Κολλυβάδων.  Παρόλο 
που ήταν πάµπτωχος ο ίδιος, ήταν γνωστός δια την φιλανθρωπία 
του. Ενδεικτικά αναφέροµε τον δάσκαλο του Γένους Αδαµάντιο 
Κοραή, ο οποίος βοηθήθηκε οικονοµικά από τον Άγιο να σπουδάσει 
και προς τον οποίο διατηρούσε δια βίου ευγνωµοσύνη. Ο βιογράφος του Αθανάσιος ο Πάριος γράφει ότι, 
«συνηριθµήθη µετά των ιεραρχών ο ιεράρχης, µετά των ασκητών ο ασκητής, µετά των µαρτύρων ο αλείπτης των 
µαρτύρων». 

Τον περασµένο χρόνο οι Κορίνθιοι τιµώντας τον Άγιο για τα 200 χρόνια από την κοίµησή του διοργάνωσαν µεγάλο 
επιστηµονικό Συνέδριο για τον Άγιο και τον ιστορικό του περίγυρο, όπου είχαµε την τιµή και πατέρες από την 
Μονή µας να παρουσιάσουν εργασίες για τον Άγιο, αλλά και εγκαινίασαν µεγαλοπρεπή ναό προς τιµήν του στο 
Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Σήµερα ο Μακάριος σαν µια µεγάλη αγιασµένη µορφή τιµάται µε Ναούς αφιερωµένους στο 
όνοµά του σε πολλά σηµεία της Ελλάδος, όπως στην Μονή των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης στο Σιδηρόκαστρο, 
που η ηγουµένη από ευλάβεια τον Άγιο, αφού προέρχεται από την Ικαρία έκτισε το καθολικό της  Μονής προς  
τιµήν του. Το έργο και η προσφορά του Αγίου γίνονται κάθε µέρα και πιο αντιληπτά, τα δε έργα και οι εκδόσεις 
τους παραµένουν µέχρι σήµερα επίκαιρα και αποτελούν προσφιλές ανάγνωσµα για χιλιάδες πιστούς. 

Οι πρεσβείες του ας µας συνοδεύουν πάντοτε στον πνευµατικό µας αγώνα και η ζωή του ας γίνεται φωτεινό 
παράδειγµα και οδοδείκτης και της δικής µας ζωής. 

 

                 Ο Θεός να ευλογεί 

            Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης 

                SV2ASP/Athos 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ... 

SV2FPU 

Ιωαννίδης Ι.  Αξκος Π.Ν 

 

Η Η RR--8A, 8A, ΤΑ ΤΑ 82 82 ∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ 2424ΡΩΝ ΚΑΡΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΝ ΚΑΡΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ DXPEDITION SY8WTDXPEDITION SY8WT  

 

Όχι το WHITE TOWER DX TEAM  δεν άλλαξε hobby αλλά η ιστορία που θα 
σας αφηγηθώ θα πιστοποιήσει τον τίτλο! 

Όταν εκεί περί τα τέλη Οκτωβρίου παίρναµε την απόφαση να λάβουµε 
µέρος στο contest της ARRL από 3 έως 4 Μαρτίου ποιός µπορούσε να 
φανταστεί τα αποτελέσµατα-...? 

Μα ποιός είναι άραγε ο σκοπός της συµµετοχής σε ένα contest: Άλλος θα 
µου πει για το αποτέλεσµα, άλλος για να ακουστεί το SV, άλλος τον 
φτάνει µόνο που συµµετέχει κι άλλος για την προετοιµασία. 

Συµφωνώ µε όλους τους προλαλήσαντες µα το TOWER έχει ακόµη ένα 
λόγο:  για την παρέα, για την συνεύρεση οκτώ φίλων µε κοινούς 
στόχους,για τα άπειρα καλαµπούρια, για να περάσουµε καλά, για να 
µάθουµε και να γίνουµε καλύτεροι ραδιοερασιτέχνες και στενότεροι φίλοι! 

Ήδη µε τις προηγούµενες δραστηριότητες του team, είχαµε όλη 
την απαιτούµενη υποδοµή, εκτός από µια R8 της CUSHCRAFT, 
την οποία και παραγγείλαµε. Με την έλευση του τελευταίου 
48ώρου πριν από το contest, όλα είχαν σεταριστεί εκτός από την 
R8, η οποία αφίχθηκε 24 ώρες πριν... 

Ξεκινήσαµε εγώ και ο Μπάµπης SV2HNZ, να αναπτύσσουµε την 
κεραία, µα φτάνοντας ένα, ναι µόλις ένα στοιχείο πριν την 
ολοκλήρωση της, διαπιστώσαµε το µοιραίο : 

 « ‘Ρε συ µου λέει ο κρητίκαρος λείπει ένα κοµµάτι...’»,  

« Μα τα χίλια καµένα βραχέα, δεν είναι δυνατόν Παρασκευή 
απόγευµα 8 ώρες πριν ξεκινήσουµε... » Και τώρα τι κάνουµε ; 

Τηλέφωνα από τον ∆ηµήτρη τον 
Καράογλου µέχρι και στην 
Αµερική που µόλις είχε 
ξυπνήσει :   «γυναίκα θέλω τώρα 
την θέλω ο Παπαφούνης΄...»   
Βρε καµιά φορά λέµε η λύση 
είναι µπροστά σου, τι σε φταίει 
όλη η πλάση που δεν την 
βλέπεις : το εργοστάσιο ενός από 
τα µέλη της οµάδος µας, ο 
Γιάννης SV2HPY…Σίφουνας ο 
Παπαφούνης και το θαύµα έγινε:  

 «Πόσα κοµµάτια θέλεις, δέκα, 
εκατό, χίλια »     «Μα µόνο µια 
µικρή υποχώρηση στο χρώµα 
Γιάννη µου λέει ο συνονόµατος... 
‘∆εν έχω άχρωµο αλουµίνιο παρά 
µόνο πράσινο’! » 

«Πράσινο, πράσινο και πράσινα 
άλογα ρε Γιάννη, δώστο να φύγω 
σε λίγο βγαίνουµε!!» 
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Κι έτσι κι έγινε. Η κεραία τελείωσε αργά στο δειλινό και µαζεµένο το team  στην ταράτσα του 2HNZ 
βγάζει τις σχετικές photo. Τι κι αν από όλη την U.S.A ακούστηκαν µόνο 82 calls σε 3 µπάντες <15m, 
20m, 40m> λες και δεν έχει τα εκατοµµύρια των hams η λες και ξεχάστηκαν σε κάποιο οµαδικό πάρτι, 
σηµασία έχει ότι µπήκαν στο log αυτά τα σπάνια...διακριτικά, τόσο σπάνια που να χαρακτηριστούν qso 
διαµάντια, µια που κάθε επαφή γινόταν ειδικά την νύχτα τόσο δύσκολα. Όσο για τον τίτλο R8A δεν 

είναι τίποτε άλλο από την νέα version της κάθετης της 
CUSHCRAFT R8 Alusot  «αυτή µε το πράσινο 
στοιχείο.!!! » 

Τώρα όσον αφορά την προετοιµασία µας για την αποστολή 
του WHITE TOWER στην Σκύρο όλα βαίνουν καλώς εκτός 
από την διάδοση που δεν λέει να σταµατήσει ο 
κατήφορος. Γεγονός είναι ένα, ότι «πρώτα ο Θεός» στις 
16 του Ιούνη και για µια βδοµάδα είστε προσκαλεσµένοι 
όλοι οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες στα βραχέα να 
ανταλλάξετε reports και να γίνεται κι εσείς κοµµάτι των 
pileups που σας υπόσχοµαι ότι θα είναι απίστευτα! 

 

 

 

 

Σας αφήνω τώρα γιατί µε καλεί το καθήκον, ένα ele-
ment µου κλείνει το µάτι και θέλει να του σφίξω το 

παξιµάδι... 

Καλά dx µε υγεία 

Μέχρι τον άλλο µήνα 73 από όλο το TOWER  

για όλους τους ΕΛΛΗΝΕΣ ραδιοερασιτέχνες! 

 

Ο Παπαφούνης 

SV2FPU 

Ιωαννίδης Ι. 

Αξκος Π.Ν 
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Υ.Γ.  

Συγχαρητήρια από όλο το Team και από 
εµένα προσωπικά  στον Βαγγέλη 

SV2BFN  για το πραγµατικά 
µεγαλειώδες εγχείρηµα,  της 

συµµετοχής του στην DXpedition N8S.  

Μας έκανες όλους περήφανους.  
Αποτελείς παράδειγµα προς µίµηση! 

ΕΥΓΕ!!! 
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ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

 



Aegean  DX  GroupAegean  DX  Group  
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Greek Islands On The AirGreek Islands On The Air  

Award ProgrammeAward Programme  
 

G I O T AG I O T A  
Πρώτη παρουσίαση στό επόµενο τεύχος !!!Πρώτη παρουσίαση στό επόµενο τεύχος !!!  
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ΡΑ∆ΙΟΛΕΣΧΗ  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
  

DX-RADIO CLUB OF KARDITSA 
 

 

          

 

 

AEGEAN VHF CONTEST 2007 

SPECIAL CALL  SY4A 
 

 

 

  Αγαπητοί συνάδελφοι, 

            Η Ραδιολέσχη Καρδίτσας κατά τη διάρκεια του  διήµερου διαγωνισµού AEGEAN VHF 
CONTEST 2007 που θα πραγµατοποιηθεί  στις 7 και 8  Ιουλίου 2007 θα συµµετάσχει 
συλλογικά  εκπέµποντας σε συνθήκες φορητού σταθµού από τοποθεσία  της οροσειράς των 
Αγράφων του νοµού Καρδίτσας, µε  το ειδικό διακριτικό   S Y 4 A  σε διαµορφώσεις  FM  
αλλά και SSB. 

            Με τις ευχές µας για όµορφο και δροσερό καλοκαίρι,  περιµένουµε µε χαρά να σας 
ακούσουµε όλους !!! 

 

 

 

                                                                     πολλά 73 και να περνάτε καλά! 

 

 

 

 

 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                Ο  Γραµµατέας 
 

 

 

 

  ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΧΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

               SV4DDK                                                              SW4IMY 
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Μιλάει Ισπανικά χωρίς να ξέρει!  

 
 

Η Τρίσια Γουάτχεντ 26 χρόνων από την Βρετανία έπεσε σε κώµα για δυο µήνες, 
ύστερα από ατύχηµα στις Κανάριες Νήσους το 2004.  

Ευτυχώς για αυτήν κάποια στιγµή ξύπνησε και ξεκίνησε να µιλάει, όχι όµως στην 
γλώσσα της αλλά στα Ισπανικά! Το πιο περίεργο είναι ότι δεν είχε µάθει πότε την 
Ισπανική γλώσσα!  

Το µόνο πού πιστεύει οι οικογένεια της είναι ότι στο µυαλό της είχε αποτυπωθεί 
ότι «άκουγε» από τους γιατρούς και τις νοσοκόµες που τη φρόντιζαν στην 
Ισπανία, όπου νοσηλευόταν τις πρώτες µέρες µετά το ατύχηµα.  

 
Μην γεννάτε!  

 
 

«Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης των κλιµατικών αλλαγών που προέρχονται από την υπερθέρµανση είναι ο 
περιορισµός του πληθυσµού της Γης. Όσο περισσότεροι άνθρωποι θα γεννιούνται τόσο περισσότερα καυσαέρια Co2 θα 
εκπέµπονται και τόσο πιο µεγάλο αντίκτυπο θα έχουν στο κλίµα.»  

∆ήλωσε η Βάλερι Στίβενς επικεφαλής της µελέτης «Ένα πληθυσµός Βασισµένος στη Στρατηγική του κλίµατος», η οποία 
ανακοινώθηκε πριν λίγες µέρες. Και συµπληρώνει: «Καταλαβαίνουµε ότι µε τις προτάσεις µας αυτές γινόµαστε αντιλαϊκοί, αλλά 
κάποτε θα πρέπει τέτοιου είδους σηµαντικά θέµατα να αναφέρονται έξω από τα δόντια». 

Καλά εσείς µην τροµάζετε εµείς είπαµε, έχουµε υπογεννητικότητα!  

 
Φόρο για ανύπαρκτο σκυλί!  

 
 

Μια οικογένεια από την Ολλανδία κλήθηκε έπειτα από απόφαση υπαλλήλων του δήµου να πληρώσει φόρο κατοχής σκύλου. 

Το πρόβληµα είναι ότι ο σκύλος της οικογένειας πέθανε πριν από δύο χρόνια!  

Αφορµή όµως για το φόρο είναι το κουδούνι της οικογένειας που είναι συνδεµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κάθε φορά 
που χτυπάει ακούγεται ως ήχος το γάβγισµα του σκύλου.  

Οι υπάλληλοι του δήµου, θεώρησαν πως επειδή ακούγεται η φωνή ενός σκύλου, υπάρχει µέσα στο σπίτι και γι’ αυτό αποφάσισαν 
την επιβολή φόρου στην εν λόγω οικογένεια. 

Η έκπληξη, αλλά και η αγανάκτηση ήταν έκδηλη, όταν εντόπισαν στο γραµµατοκιβώτιό τους το σχετικό ειδοποιητήριο, καθώς 
την ίδια κατάσταση είχαν να αντιµετωπίσουν και στο παρελθόν, χωρίς, ωστόσο, να είναι διατεθειµένοι να αλλάξουν τον ήχο του 
κουδουνιού.  

 
Πωλείται οπώς είναι επιπλωµένο και όχι µόνο...  

 
 

Μια τράπεζα στην Ισπανία κατέσχεσε ένα σπίτι το έβαλε σε δηµοπρασία. Το σπίτι πέρασε στα χέρια της τράπεζας όταν η 
ιδιοκτήτρια δεν κατέβαλε τις δόσεις του στεγαστικού της δανείου. 

Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατέσχεσαν λοιπόν το σπίτι και το πούλησαν χωρίς να φροντίσουν να δουν τι υπήρχε µέσα σε αυτό. 

Ο κύριος Jorge Giro που αγόρασε το σπίτι µέσω της δηµοπρασίας έπαθε σοκ όταν µέσα στο σπίτι συναντήθηκε µε το πτώµα της 
γυναίκας που το είχε αρχικά!  

Το πτώµα της γυναίκας βρίσκονταν σε καλή κατάσταση λόγω του θαλασσινού αέρα που χτυπούσε το σπίτι που βρίσκεται στη 
παραλιακή πόλη Roses. 

Οι γείτονες χαρακτήρισαν φιλάσθενη την γυναίκα που όπως ανέφεραν έλειπε στην Μαδρίτη συχνά όπου επισκέπτονταν 
συγγενείς ενώ είχε σταµατήσει να πληρώνει το δάνειο της εδώ και έξι χρόνια.  

 

Πολλά 73 

∆ρόσος Σκότης sv5cjn  

Sv5cjn@yahoo.com 
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Απόσπασµα από την εργασία της Πελαγίας Τζανέλλη Απόσπασµα από την εργασία της Πελαγίας Τζανέλλη   

για το µάθηµα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στην Πρώτη τάξη Γυµνασίου.για το µάθηµα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στην Πρώτη τάξη Γυµνασίου.  

 

Αν σκεφτούµε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, αντιλαµβανόµαστε πόσο βασική 
είναι γι’ αυτόν η ανάγκη για επικοινωνία. 

Οι επικοινωνίες έχουν λοιπόν µία ιστορία πού άρχισε µαζί µε την ανθρώπινη 
κοινωνία. Όσο η κοινωνία αυτή γίνονταν πιο οργανωµένη, τόσο πιο έντονη ήταν η ανάγκη για 
µακρινές τηλε – επικοινωνίες. 

Σήµερα, εποχή της πληροφορικής, οι τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει πλέον µέρος της καθηµερινής µας 
ζωής. Χιάστηκαν όµως χιλιετηρίδες µέχρι να φτάσουµε από τις πρωτόγονες µεθόδους 
τηλεπικοινωνίας στο σηµερινό τρόπο πού τόσο απλό και δεδοµένο θεωρούµε όλοι µας. 

Ο Αισχύλος µας πληροφορεί στην τραγωδία του «Αγαµέµνων» πώς τον 
12ο αιώνα π.Χ. η πολυπόθητη είδηση ότι τελείωσε ο Τρωικός πόλεµος 
µεταδόθηκε στο Άργος από την εκπορθηµένη από τους Έλληνες Τροία, 
µε την λάµψη της φωτιάς σε σειρά από επίλεκτες κορυφές βουνών.  

Πρόκειται για την πρώτη γραπτή αναφορά µετάδοσης πολεµικού 
µηνύµατος στην παγκόσµια ιστορία των τηλεπικοινωνιών.Επίσης στον 
στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρχε το τεράστιο κρεµαστό 
«ακουστικό κέρας» πού έστελνε την φωνή σε απόσταση χιλιοµέτρων.  
Ακολούθησαν διάφορες διατάξεις µε πυρσούς σε κορυφές βουνών, οι 
γνωστές σαν «φρυκτωρίες» των αρχαίων, οι «καµινοβίγλες» των 
Βυζαντινών, οι «πύργοι του Αιγαίου» µεταγενέστερα, οι καµπάνες των 
εκκλησιών, τα κανόνια κ.λπ. 

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν εκείνοι πού προχώρησαν από την απλή 
αναµετάδοση προσυµφωνηµένων µηνυµάτων στην κωδικοποίηση των οπτικών σηµάτων, 
δηµιουργώντας τις βασικές γνώσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο κώδικας Μορς.  Η «πυρσεία» του 
Πολύβιου, τον 2ο π.Χ. αιώνα ήταν το πρώτο ορθολογικό σύστηµα µετάδοσης κωδικοποιηµένων 
οπτικών σηµάτων, ο πρώτος οπτικός τηλέγραφος. Προηγήθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. ο «υδραυλικός 
τηλέγραφος» του Αινεία.  Όµως µε την παρακµή της Ελληνιστικής περιόδου και µετά και από την 
παρακµή της Ρωµαϊκής περιόδου , οι τηλεπικοινωνίες έπεσαν σε λήθαργο 20 αιώνων… 

Χρειάστηκε να φτάσει το τέλος του 18ου αιώνα για να εγκατασταθεί µετά την Γαλλική Επανάσταση, 
το 1792 το πρώτο δίκτυο οπτικού τηλέγραφου µεταξύ Παρισιού και Λίλης. Χρησιµοποιούσε κινητούς 
βραχίονες και ήταν µε κιάλια ορατά τα σήµατα από τον επόµενο σταθµό αναµετάδοσης. Έτσι 
εγκαταστάθηκε το πρώτο «σύγχρονο επικοινωνιακό δίκτυο πού περιλάµβανε 556 σταθµούς σε ένα 
µήκος 4.800 χιλιοµέτρων µεταξύ 29 διαφορετικών γαλλικών πόλεων. Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα 
ο επικοινωνίες  δεν βασίζονταν παρά σε µέσα γνωστά από τα πανάρχαια χρόνια. Όµως η ανάπτυξη 
της βιοµηχανίας και η βελτίωση των µεταφορικών µέσων έκαναν επιτακτική την ανάγκη για πιο 
αποτελεσµατικούς τρόπους επικοινωνιών. Ήταν πια καιρός να χρησιµοποιηθεί  κάποια άλλη σχεδόν 
«µαγική» δύναµη για την οποία οι γνώσεις ήδη αυξάνονταν εκπληκτικά:   

 Ο Ηλεκτρισµός, η εντατική µελέτη του οποίου οδήγησε σε δύο βασικές ανακαλύψεις.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

1.  Οι 
τηλεπικοινωνίες στις 
αρχές του 19ου 
αιώνα.... 

   
   

ΣυντακτικήΣυντακτικήΣυντακτική   

ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή   

Αλ.Ε.Καρπαθίου 

sv8cyr@mycosmos.gr 

Βασ. Τζανέλης 

Tzanellis@internet.gr 

Αθ.Μπαξεβάνης 

Baxev@ath.forthnet.gr 

 

* * * 
Επιτρέπετε η 

αναπαραγωγή  και 
επαναδηµοσίευση των 
άρθρων ΧΩΡΙΣ  κάποια 

σχετική άδεια.  
Επιβάλετε η διάδοση των 

ιδεών. 

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

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

Σάµος   Σάµος   2007              2007              Αρ.Τεύχ.  Αρ.Τεύχ.  3333  
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Αρχικά στον Τηλέγραφο, πού ήταν µια συνταρακτική για τις µέχρι τότε δυνατότητες της ανθρωπότητας, 
ανακάλυψη και του τηλεφώνου στην συνέχεια. Όλες οι ανακαλύψεις των τηλεπικοινωνιών βασιστήκαν στην 
ανακάλυψη του ηλεκτροµαγνητισµού. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι λέξεις ηλεκτρισµός και µαγνητισµός είναι Ελληνικές. 

Πράγµατι τα πρώτα βήµατα στη µελέτη του ηλεκτρισµού έγιναν από Έλληνες.  

Τον Θαλή στον οποίο οφείλετε η πρώτη περιγραφή ηλεκτρικού φαινόµενου και τον 
∆ηµόκριτο στην «ατοµική θεωρία» του οποίου βασίζεται η εξήγηση της φύσης του 
ηλεκτρισµού. Στους Έλληνες ανήκει επίσης η τιµή και για την ονοµασία και την πρώτη 
παρατήρηση φαινόµενων του µαγνητισµού, όταν αντιλήφθηκαν στην Μαγνησία την εκ 
φύσεως ικανότητα του οξειδίου του σιδήρου (φυσικός µαγνήτης) να έλκει µικρά κοµµάτια 
σιδήρου. 

Πέρασαν πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια χωρίς να αξιοποιηθεί η παρατήρηση του Θαλή.  

Με την πρόοδο της Αναγέννησης τον 16ο αιώνα οι Ευρωπαίοι διανοούµενοι άρχισαν να 
ψάχνουν τις πηγές σκέψης και της γνώσης στον λαµπρό αρχαίο Ελληνικό Πολιτισµό, την 
συνέχεια του οποίου είχε διακόψει το σκοτάδι του Μεσαίωνα.   ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ο 
πρώτος συστηµατικό ερευνητής του ηλεκτρισµού, πού έζησε τον 16ο αιώνα γύρισε πίσω στο πείραµα του Θαλή! 

Πρόκειται για τον Άγγλο φυσικό και γιατρό Ουίλιαµ Γκίλµπερτ, πού παρατήρησε συστηµατικά τον µαγνητισµό και 
αναφέρει τις «ηλεκτρικές» δυνάµεις έλξεις. Σ’ αυτές τις δυνάµεις έδωσε το όνοµα ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ από το ήλεκτρον 
του Θαλή!  

Τα θεµέλια του ηλεκτροµαγνητισµού µπήκαν το 1820 µε το ιστορικό πείραµα του ∆ανού Χάνς Κρίστιαν Έρστεντ, 
πού προκάλεσε απόκλιση της µαγνητικής βελόνας διαβιβάζοντας ηλεκτρικό ρεύµα σε έναν αγωγό πού περνούσε 
παράλληλα από µία πυξίδα. Έτσι αποδείχτηκε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ µαγνητικού πεδίου και ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 

Στη συνέχεια ο Άγγλος Μισαίλ Φάρανταιυ ενθουσιασµένος µε την ανακάλυψη του 
Έρστεντ, άρχισε να πειραµατίζετε για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος µε µαγνήτη. Το 
1821 έδειξε πώς το ηλεκτρικό ρεύµα µπορεί να µετατραπεί σε µηχανικό έργο. Έτσι µε την 
ανακάλυψη της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής ο ηλεκτρισµός αποκτά πρακτική σηµασία.  
Μπαίνει στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων µε την κατασκευή το 1832 της πρώτης 
µαγνητοηλεκτρικής γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύµατος. Έτσι ο σπουδαίος αυτός ερευνητής 
Φάρανταίυ που έθεσε τις βάσεις εξέλιξης της σηµερινής ενεργειακής µορφής της 
ανθρωπότητας, ξεκίνησε σαν αυτοδίδακτος. 

 Φτωχόπαιδο δεν είχε την δυνατότητα να σπουδάσει, εργάστηκε από µικρός σε 
βιβλιοδετείο. ∆ιάβαζε όµως ότι επιστηµονικό βιβλίο έπεφτε στα χέρια του και έκανε απλά 
πειράµατα, όσο του επέτρεπαν τα φτωχά του µέσα.  Ό περίφηµος καθηγητής χηµείας Davy 
εκτιµώντας την µεγάλη έφεση για µάθηση του  Φάρανταίυ, τον πείρε το 1813 σαν βοηθό 
παρασκευαστή στα εργαστήρια του Βασιλικού Ινστιτούτου του Λονδίνου. Εκεί ο Φάρανταίυ 
σπούδασε χηµεία και το 1825 έγινε Καθηγητής και δύο χρόνια αργότερα ∆ιευθυντής των εργαστηρίων. Στην 
έρευνα και εφαρµογή του ηλεκτρισµού φυσικά δεν ήταν µόνο αυτοί που αναφέρθηκαν. 

Ο Τζέηµς Βάττ, ο Φρανσουά Νταφέυ, ο Βενιαµίν Φραγκλίνος, ο Αλέξανδρος Βόλτα και αρκετοί ακόµη άλλοι 
ερευνητές λιγότερο γνωστοί έβαλαν τις προσπάθειές τους για την έρευνα και εφαρµογή του µεγάλου αγαθού που 
λέγεται ηλεκτρισµός, χάρις στον οποίο εκτός των τόσο άλλων αποκτήσαµε και τηλεπικοινωνίες.  

Μέχρι το 1835 η τηλεπικοινωνίες των ανθρώπων βασίζονταν µόνο στις ταχυδροµικές άµαξες, στα… ταχυδροµικά 
περιστέρια, στους αγγελιοφόρους και στους… ντελάληδες.   Ο ποιο εξελιγµένος τρόπος επικοινωνιών ήταν όπως 
είδαµε παρά πάνω, ο οπτικός τηλέγραφος πού είχε εγκατασταθεί στη Γαλλία! 

Ο Σαµουήλ Μορς (Samuel Finley Breese Morse, 1791-1872) 

Ήταν ζωγράφος  και φυσικός. Βορειοαµερικανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στο Τσαρλτόουν της Μασαχουσέτης. 
Σπούδασε ζωγραφική στο Πανεπιστήµιο του Γέιλ και γνώρισε αρκετή επιτυχία ως ζωγράφος. Ήταν µάλιστα και 
ένας από τους ιδρυτές της Εθνικής Ακαδηµίας Ιχνογραφίας των ΗΠΑ. Επίσης ήταν πολύ καλός καλλιτέχνης 
προσωπογράφος.  Εκτός από τη ζωγραφική, πολύ σοβαρά ασχολήθηκε ο Μορς και µε τη φυσική στην οποία 
αφιέρωνε όλες τις ελεύθερες ώρες του. Το ενδιαφέρον του για τα συστήµατα τηλεπικοινωνιών γεννήθηκε από τις 
επαφές και τα ταξίδια του στην Ευρώπη.  Επιστρέφοντας στην Αµερική, κατά την διάρκεια του ταξιδιού συνάντησε 
µία παρέα φυσικών πού συζητούσαν για τα πειράµατα του Ανδρέα Αµπέρ και τις µελέτες του πάνω στην 
ηλεκτροδυναµική.  

Γνωρίστηκε µε κάποιον πού είχε έναν ηλεκτροµαγνήτη και έκανε µερικά πειράµατα ηλεκτροµαγνητισµού πάνω στο 
πλοίο.  Για πολύ διάστηµα βασάνιζε το µυαλό του η σκέψη της δηµιουργίας ενός µηχανήµατος, που θα βοηθούσε 
στη µετάδοση διάφορων µηνυµάτων σε µεγάλη απόσταση. 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  323232   
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 Όπως είδαµε οι αρχαίοι Έλληνες προχωρώντας σε ανάλογη κωδικοποίηση των 
οπτικών σηµάτων, είχαν ήδη δηµιουργήσει τις βασικές γνώσεις πάνω στις οποίες 
στηρίζεται ο κώδικας Μορς.  

Ξεπερνώντας τους επιστήµονες και τεχνικούς της εποχής του, υπέβαλε για δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας µια ηλεκτροµηχανική τηλεγραφική διάταξη, βασιζόµενη σε κώδικα από 
τελείες και παύλες. 

Βοηθήθηκε από τον φηµισµένο Joseph Henre και τον νεαρό µηχανικό Alfred Vail, 
στον οποίο οφείλεται και η αντιστοιχία των σηµάτων Morse µε τους χαρακτήρες 
(γράµµατα      Αυτό έγινε για την ευκολότερη χρήση του τηλέγραφου σε διεθνή 
κλίµακα. Το αλφάβητο αυτό δεν έχει γράµµατα αλλά τελείες και παύλες που 
συνδυαζόµενα αντιστοιχούν στα γράµµατα του αλφαβήτου και στους αριθµούς 0-9. 
Και οι στιγµές (τελείες) και οι άλλες γραµµές (παύλες) αντιστοιχούν σε ηλεκτρικά 
κύµατα. 

 Η διάρκεια της στιγµής παίρνεται σαν µονάδα. Χρονικά, η στιγµή (τελεία) αντιστοιχεί στο 1/6 του δευτερολέπτου. 
Η γραµµή είναι έχει διάρκεια τρεις φορές µεγαλύτερη (δηλαδή µισό δευτερόλεπτο). Η απόσταση µεταξύ των 
λέξεων είναι ίση µε επτά στιγµές. Η απόσταση µεταξύ των γραµµάτων είναι ίση µε τρεις στιγµές, η απόσταση 
µεταξύ των ίδιων γραµµάτων είναι ίση µε µια στιγµή.  

Με τον οπτικό τηλέγραφο µπορούµε να δούµε το σήµατα Μορς, που µεταδίδονται µε ηχητικά µέσα.  

Ο οπτικός τηλέγραφος χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα από τα πολεµικά 
ποια όλων των χωρών, όταν κατά την διάρκεια επιχειρήσεων απαιτείται 
«σιγή ασυρµάτου» Η λειτουργία του τηλέγραφου στηρίζεται πάνω στα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 

Ο Μόρς µε µεγάλη δυσκολία κατάφερε τελικά να κατασκευάσει την πρώτη 
τηλεγραφική συσκευή, την παρουσίαση της οποίας έκανε το πανεπιστήµιο 
της Νέας Υόρκης το 1837. Για να πείσει τους αρµοδίους της Αµερικανικής 
κυβέρνησης, χρειάστηκε κάµποσα χρόνια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι, όταν κατά την πραγµατοποίηση της 
πρώτης µακρινής τηλεγραφικής επαφής µεταξύ Ουάσιγκτον και Βαλτιµόρης, 
ένας ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας πού παρευρίσκετο στην επίδειξη, 
δεν επέτρεψε στον Μορς να στείλει το κανονικό τηλεγράφηµα. 

Αλλά υποψιαζόµενος, ο κυβερνητικός παράγοντας, ότι µπορεί να υπήρχε προσηνενόηση µε τον άλλο σταθµό, 
ζήτησε να του φέρουν µία Βίβλο. Την άνοιξε σε µία τυχαία σελίδα καί ζήτησε απ’ τον Μορς να µεταβιβάσει τον 
στοίχο της βίβλου πού του έδειξε µε το δάχτυλό του. 

 Έτσι ο Σάµιουελ Μορς χείρισε στον τηλέγραφο:     
«What hath God wrought ?» 

 Και σχεδόν αµέσως έλαβε από τον ανταποκριτή σταθµό 
στην Βαλτιµόρης την ίδια φράση… 

 «Τι ο Θεός ειργάσατο ;»       

πού σηµαίνει:     «Τι ο Θεός δηµιούργησε;» 

Το αποτέλεσµα από αυτή την επίδειξη του πρώτου 
τηλέγραφου ήταν πολύ ικανοποιητικά και αυτό ώθησε το 
αµερικανικό κογκρέσο να χρηµατοδοτήσει τις παραπέρα 
έρευνες του Μορς για την τελειοποίηση της συσκευής.  

Μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια τα σχέδιά του πήραν 
σάρκα και οστά.  Μια γενναία επιχορήγηση από την 
Αµερικανική Κυβέρνηση ύψους 30.0000 δολαρίων του 
επέτρεψε να κατασκευάσει την πρώτη εµπορική τηλεγραφική 
γραµµή ανάµεσα στην Ουάσιγκτον και τη Βαλτιµόρη. 

Γρήγορα διαδόθηκε το σύστηµα αυτό σε όλα τα κράτη. Σιγά 
σιγά ένα πλέγµα εναερίων, υπογείων και υποθαλασσίων 
καλωδίων απλώθηκε σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης 
συνδέοντας τηλεγραφικά όλες τις χώρες µεταξύ τους. 
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Εκατοµµύρια τηλεγραφήµατα στέλνονταν κάθε µέρα. Από κυβερνήσεις προς τις υπηρεσίες τους, προς τις 
πρεσβείες τους, ή προς τους στρατούς τους.  Από επιχειρήσεις, από τράπεζες αλλά και από τους απλούς 
ανθρώπους.  Ο µετανάστης να στείλει νέα του στους γονείς του.  

Ο ναυτικός να στείλει στην µάνα του ότι στο µακρινό ταξίδι 
του είναι καλά. Να αναγγελθεί η γέννηση ενός παιδιού, ή 
κάποιοι αρραβώνες, ή ένας  γάµος.  

Αλλά και οι άσχηµες ειδήσεις για σεισµούς πυρκαγιές 
θανάτους και πολέµους µε τον τηλέγραφο του Μορς τα νέα 
καλά και κακά ταξίδευαν αστραπιαία σχεδόν σε όλο τον 
κόσµο. 

Η ενηµέρωση του κόσµου πείρε άλλη µορφή, µιας και οι 
εφηµερίδες ποια είχαν τα νέα από την άλλη µεριά του 
πλανήτη πολλές φορές ακόµη και την ίδια µέρα. 

Η κοινωνία µας είχε κάνει ένα τεράστιο άλµα προς τα µπρός.    
Ένα τεράστιο άλµα προόδου!!!   

Μόνο στις ΗΠΑ, έως το 1866, η Western Union Telegraph είχε εγκαταστήσει 120.000 χιλιόµετρα τηλεγραφικές 
γραµµές.  Σε όλη την γη υπολογίζεται ότι είχαν απλωθεί περί το Ένα ∆ισεκατοµµύριο Χιλιόµετρα τηλεγραφικών 
καλωδίων, µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα!!!  Κάθε πόλη είχε µαζί µε το ταχυδροµείο της και το Τηλεγραφείο. 

 Η χαρακτηριστική µορφή του τηλεγραφητή µε το µαύρο παντελόνι το λευκό πουκάµισο µε τα µαύρα 
προστατευτικά των µανικιών και το µαύρο γυαλιστερό κασκέτο, δέσποζε στο κέντρο των πόλεων. Ήταν ο 
άνθρωπος πού γνώριζε τον κώδικα, πού έστελνε και λάβενε τα τηλεγραφήµατα. Ήταν αυτός πού µάθαινε πρώτος 
τα πάντα… 

Ούτε ο ίδιος ο Μορς δεν ήταν δυνατόν αρχικά να φανταστεί τι είχε προσφέρει στην ανθρωπότητα. Πιο νέο 
µεγαλειώδες σύστηµα είχε δηµιουργηθεί, πια νέα γλώσσα είχε γεννηθεί!!! Ήταν το σύστηµα και η γλώσσα πού 
έσωσε και σώζει ζωές. Μια γλώσσα πού διεύθυνε µάχες  και υπηρέτησε την βιοµηχανία και την εκπαίδευση σε όλο 
τον κόσµο. 

Η ∆ιάταξη ενός συστήµατος τηλεγράφου µε καλώδια είναι κάτι σχετικά απλό. Σε κάθε τηλεγραφείο υπήρχε µία 
µηχανή λήψης των σηµάτων και µία µηχανή εκποµπής των σηµάτων.  Η εκποµπή γίνονταν απλά µε το πάτηµα 
ενός διακόπτη πού πότε άνοιγε και πότε έκλεινε το ηλεκτρικό κύκλωµα. 

 Εάν ο διακόπτης έµενε πατηµένος για µια «στιγµή» τότε έστελνε µία τελεία (.) ή όπως λέγετε στην τηλεγραφική 
διάλεκτο ένα ΝΤΙ.  

Εάν ο διακόπτης έµενε πατηµένος για τρεις στιγµές τότε έστελνε µία 
παύλα (-) ή όπως λέγεται ένα ΝΤΑ. 

Ο διακόπτης αυτός είναι το µορσικό χειριστήριο ή αλλιώς στη 
τηλεγραφική γλώσσα «Μορσικό Κλειδί».  

Η συσκευή λήψης δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα σύστηµα από 
συνήθως δύο ισχυρούς ηλεκτροµαγνήτες πού µόλις ό τηλεγραφητής 
πατούσε το χειριστήριο έκλεινε το ηλεκτρικό κύκλωµα. Τότε 
φορτίζονταν οι ηλεκτροµαγνήτες και τραβούσαν προς τα κάτω µία 
µεταλλική πλάκα η οποία πάνω της είχε µία γραφίδα µελάνης.  

Αυτή χάραζε πάνω σε µία χαρτοταινία πού κινούνταν αργά από κάτω 
µε έναν ωρολογιακό µηχανισµό, τις τελείες και τις παύλες. 

Κάθε γράµµα αντιστοιχούσε σε ένα συνδυασµό από παύλες και τελείες.  

Για παράδειγµα το γράµµα «a» είναι µία τελεία και µία παύλα µαζί «Ντί Ντά».  

Το γράµµα «b» είναι µία παύλα και τρεις τελείες «Ντά Ντί Ντί Ντί». 

Ο αριθµός «1» είναι µία τελεία και τέσσερεις παύλες «Ντί Ντά Ντά Ντά Ντά».  

Ο αριθµός δύο είναι δύο τελείες και τρεις παύλες «Ντί Ντί Ντά Ντά Ντά»  

Και ου το καθ’ εξής… 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευµένος τηλεγραφητής διάβαζε τα σήµατα και τα αντιστοιχούσε προς τα γράµµατα της 
αλφαβήτου.   Η εκπαίδευση των τηλεγραφητών ήταν τέτοια πού ακούγοντας και µόνο τον βόµβο της γραφίδας 
χωρίς να κοιτούν τις παύλες και τις τελείες πού έγραφε, καταλάβεναν και τη έλεγε το τηλεγράφηµα! 
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Οι τηλεγραφικοί σταθµοί ενώνονταν µεταξύ τους , φυσικά µε καλώδια τα οποία διέσχιζαν µεγάλες αποστάσεις 
στηριγµένα πάνω σε επτά µέτρων ύψους ξύλινους στύλους.  

Συνήθως οι γραµµές τηλεγράφου «έτρεχαν» δίπλα στις γραµµές των σιδηροδρόµων και συνέδεαν τηλεγραφείο µε 
τηλεγραφείο. Χωριό µε χωριό. Πόλη µε πόλη. Κράτος µε κράτος.  

Τα ατµόπλοια, οι σιδηρόδροµοι και ο τηλέγραφος ήταν τα τρία µέσα επικοινωνίας της ανθρωπότητας στις αρχές 
του δέκατου ένατου αιώνα… 

 Η µορφή των σηµάτων Μορς άλλαξε από τότε σε πολλές παραλλαγές. ∆ύο από τις 
πιο γνωστές είναι ο τηλεγραφικός κώδικας των σιδηροδρόµων πού χρησιµοποιείτο 
στους Σιδηροδρόµους της Αµερικής και αργότερα όλου του κόσµου και ο ∆ιεθνής 
Τηλεγραφικός κώδικας ο οποίος και χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα.  

Με ταχύτητες 20 περίπου λέξεων το λεπτό, ο τηλέγραφος Morse έγινε το πλέον 
διαδεδοµένο τηλεγραφικό σύστηµα στον κόσµο. 

Στην Ελλάδα ο τηλέγραφος ήρθε το 1859.  

Ήταν αρµοδιότητας της   «Κρατικής Υπηρεσίας Τηλεγραφίας και Ασυρµάτου».  Αυτή η υπηρεσία υπάγονταν στο 
Υπουργείο των Εσωτερικών. 

 Στη συνέχεια το έτος 1887 η τηλεγραφική υπηρεσία Ελλάδος περιέλαβε και την 
τηλεφωνία, ενώθηκε µε την ταχυδροµική υπηρεσία και λειτούργησε έως το 1914 ως  
«Γενική ∆ιεύθυνση Ταχυδροµείων Τηλεγράφων και Τηλεφώνων» γνωστή και ως 
«ΤΤΤ». Το 1923 εντάχθηκε στο νεοσύστατο τότε Υπουργείο Συγκoινωνειών.  

Το 1949 η υπηρεσία τηλεγράφων και τηλεφώνων διαχωρίστηκε από τα ταχυδροµεία 
και εντάχθηκε στον νεοσύστατο  «Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» ΟΤΕ,  τα 
δε ταχυδροµεία στον οργανισµό «Ελληνικά Ταχυδροµεία» γνωστά στην αρχή σαν «ΕΤ» και στην συνέχεια όπως τα 
γνωρίζουµε σήµερα «ΕΛΤΑ». 

Οι τηλεγραφικές γραµµές στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα συνέδεαν την Αθήνα µε όλες τις πρωτεύουσες των 
νοµών και αυτές µε την σειρά τους µε τις κυριότερες πόλεις κάθε νοµού.  

Η Ελλάδα συνδέονταν τηλεγραφικά µε το εξωτερικό µέσω των Βαλκανικών Χωρών αλλά και αργότερα µέσω 
υποβρυχίου καλωδίου µε την Ιταλία. 

 

Στην Σάµο ο τηλέγραφος ήρθε στα τέλη του 
19ου αιώνα όταν το νησί µας ήταν πριγκιπάτο, 

φόρου υποτελή στην Τουρκία, αλλά µε 
χριστιανό ηγεµόνα και δική του αστυνοµία.  

 

 
 Η τηλεγραφική σύνδεση της Σάµου γίνονταν µέσω Σµύρνης 
µε υποβρύχιο καλώδιο πού ξεκινούσε από το ακρωτήριο 
«Κότσικας», εκεί πού είναι σήµερα οι κατασκηνώσεις της 
Μητρόπολης Σάµου. και περνούσε στα απέναντι Μικρασιατικά 
παράλια.  

Το σηµείο πού έπεφτε στη θάλασσα το υποβρύχιο τηλεγραφικό καλώδιο είναι γνωστό ακόµη και σήµερα και φέρει 
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τοπονυµιο «τηλέγραφος».  

Το τηλεγραφείο στην πόλη της Σάµου αρχικά ήταν µέσα στο «Ηγεµονικό Μέγαρο» πού βρίσκονταν µπροστά από 
τόν σηµερινό δηµοτικό κήπο. Αργότερα µετεφέρθει στο ισόγειο του µεγάρου «Χατζηανδρέου» δίπλα στην κεντρική 
πλατεία της Σάµου, σηµερινό κατάστηµα «Τσεσµετζή» και το 1914 µετεφέρθη στο κτήριο της «Σαµιακής Βουλής» 
όπου εγκαταστάθηκαν τα Ταχυδροµεία ΤΤΤ, σηµερινό κτήριο του ∆ήµου Βαθέος.  

Τελικά µετεφερθήκαν στο κτήριο του ΟΤΕ παραπλεύρως του Αγίου Σπυρίδωνα. 

Ένας προσεκτικός παρατηρητής µπορεί ακόµη και σήµερα να ανακαλύψει ίχνη των γραµµών του παλιού Σαµιακού 
Τηλέγραφου. Μονωτήρες πού συγκροτούσαν τα καλώδια των τηλεγραφικών γραµµών υπάρχουν πάνω στον Άγιο 
Χαράλαµπο, στο νεοκλασικό κτήριο Χατζηανδρέου , σήµερα Τσεσµετζή µαζί µε µία ξεθωριασµένη επιγραφή  «ΕΤ» 
Ελληνικός Τηλέγραφος, όπως και στο νεοκλασικό κτήριο Κουµαραδιού παραπλεύρως του πρώην ξενοδοχείου 
«Ξενία» στην θέση του οποίου ήταν το «Ηγεµονικό Μέγαρο». 
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Ο Τηλέγραφος υπηρέτησε την ανθρωπότητα για πάνω από 100 χρόνια! Αρχικά µόνο αυτός αλλά µετά το 1900 
µαζί µε τον ενσύρµατο τηλέγραφο έγινε και το νέο τεράστιο άλµα του ασύρµατου τηλέγραφου πού στην 
κυριολεξία µηδένισε τις αποστάσεις!  

Από κοντά και η ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεφωνία έδωσαν άλλο ένα τεράστιο άλµα προόδου στην 
ανθρωπότητα. 

Σήµερα έχουµε φθάσει στις επικοινωνίες ψηφιακής µορφής, µέσω κινητών τηλεφώνων, µέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, διαδύκτιο κ.λπ. µέσω δορυφόρων και σύντοµα ποιος ξέρει τη άλλο θα προστεθεί στις καταναλωτικές 
µας ανάγκες. 

Η ανάπτυξη όλων αυτών των  σύγχρονων µεθόδων και τεχνολογιών επικοινωνίας έκαναν τη χρήση του κώδικα 
Μόρς και του τηλέγραφου να είναι πλέον ξεπερασµένη και να χρησιµοποιείται µόνο για έκτακτες ανάγκες και σε 
εξειδικευµένες περιοχές όπως ραδιοφάροι και από την Υπηρεσία των Ραδιοερασιτεχνών για κάλυψη εκτάκτων 
τηλεπικοινωνιακών αναγκών, σε ακραίες καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Μεγάλους σεισµούς ή θεοµηνίες, 
καταστάσεις πολέµου κ.λπ.  

Ο κώδικας Μορς όµως είναι ο µόνος ψηφιακός κώδικας που µπορεί να διαβαστεί εύκολα και άµεσα από 
ανθρώπους, χωρίς την µεσολάβηση ηλεκτρονικού αποκωδικοποιητή, κάνοντάς τον κατάλληλο για αυτόµατη 
αποστολή ψηφιακών δεδοµένων σε φωνητικά κανάλια. 

Σίγουρα σήµερα είναι µια µορφή επικοινωνίας πολύ ξεπερασµένη πού όµως πρέπει να ξέρουµε την ιστορία της και 
τον µηχανισµό λειτουργία της γιατί όλες οι µεταγενέστερες επικοινωνίες ξεκίνησαν από κεί. 

 Πολλά έχουµε να διδαχτούµε από την µελέτη του και σίγουρα θα µας γυρίσει πίσω σε µια εποχή αν µη τι άλλο 
πολύ πιο ροµαντική από την σηµερινή. 

 

 

 

                                                           73 Από την Σάµο! 

                                                              η SV8 Πελαγία 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία: 

 

Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα» 

 

Ελεύθερη διαδυκτιακή εγκυκλοπαίδεια «Βικιπαίδεια» 

 

Η πορεία του «Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού». 

Κώστας Παναγόπoυλος SV1AIA   Εκδόσεις Νίκος Κασίµης  

 

∆ιαδυκτιακό περιοδικό των Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, 5-9 Report / Ραδιοεπαφή 

 

Τεύχη του περιοδικού της ΕΕΡ «SV Νέα» 

 

Οι φωτογραφίες είναι από διάφορες σχετικές µε το θέµα διαδυκτιακές τοποθεσίες. 
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Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5-9 

Report" και δώστε τους. 


