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50  χρόνια  περιπέτειας  στο  ∆ιάστηµα !... 
 

Ο Σπούτνικ 1 πού εκτοξεύτηκε πρίν 50 χρόνια (4 
Οκτωβρίου 1957), από την τότε Σοβιετική Ένωση δεν 
ήταν κάν διπλάσιος από µια µπάλα ποδοσφαίρου.  
Όµως αυτή η µικρή γυαλιστερή αλουµινένια σφαίρα 
πού εκτόξευσαν οι Σοβιετικοί από το κοσµοδρόµιο του 
Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, έµελλε αφ ενός να θέσει 
την απαρχή του ανηλεούς ανταγωνισµού µεταξύ των 
δύο υπερδυνάµεων, αλλά συνάµα και κυρίως, να 
ξεκινήσει για την ανθρωπότητα η ∆ιαστηµική εποχή. 
∆υστυχώς όµως ο σκοπός τότε ήταν να αναπτυχθούν 
όπλα για την διεξαγωγή διηπειρωτικού πολέµου.  

Αλλά και µε το γόητρο και τη δύναµη πού αποκτούσαν 
µέσα από την επιστηµονική πρωτοπορία, η Σοβιετική 
Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής στην 
συνέχεια, σκοπό είχαν να επιβάλουν τις επιθυµίες τους στις υπό την επιρροή τους 
χώρες, µέσα από τις ψυχροπολεµικές συνθήκες πού κυριαρχούσαν την περίοδο 
εκείνη…  Στις 10 Οκτωβρίου 1967 ο ΟΗΕ προσπάθησε να θέσει κάποιους βασικούς 
κανόνες. 

Έτσι υπεγράφη η πρώτη διεθνής συνθήκη πού έθετε τους πρώτους όρους πού 
διέπουν όσους δραστηριοποιούνται στην «εξερεύνηση» του ∆ιαστήµατος.  Στα 
πενήντα χρόνια πού ακολούθησαν της ιστορικής εκτόξευσης του Σπούτνικ 1 
γράφτηκε ένα πραγµατικό διαστηµικό έπος! 

Η ∆ιαστηµική τεχνολογία άµεσα εξαρτηµένη από όλες τίς φυσικές επιστήµες και 
φυσικά από τά µαθηµατικά και κατ’ επέκταση την ηλεκτρονική , αναπτύχθηκε 
περισσότερο από κάθε άλλο επιστηµονικό τοµέα. Η ανθρωπότητα µέσα σ’ αυτά τά 
λίγα χρόνια, έστειλε δορυφόρους σε όλο το ηλιακό µας σύστηµα, αλλά και έξω απ’ 
αυτό. Μελετάµε τους γειτονικούς µας πλανήτες αλλά και αυτούς στις σκοτεινές 
ασύλληπτου ψύχους εσχατιές του ηλιακού µας συστήµατος. Μελετάµε µετεωρίτες, 
κοµήτες, χαρτογραφούµε τους πλανήτες.  

Τά δύο θρυλικά VOYAGERS αφού επισκέφθηκαν τέσσερις πλανήτες , ταξιδεύουν µε 
ταχύτητα 1.000.000 χιλιόµετρα την µέρα και απολύτως υγιή είναι τά πιο 
αποµακρυσµένα ανθρώπινα αντικείµενα, ευρισκόµενα αυτή την εποχή σε µια 
απόσταση από την γή περί τά 15.5 δισεκατοµµύρια χιλιόµετρα! Το ραδιοκύµα από 
τά σκάφη χρειάζεται 14 ώρες για να ακουστεί στον πλανήτη µας!... 



Την ίδια στιγµή τά ακούραστα αρειανά τροχοφόρα 
SPIRIT και OPPORTUNITY συνεχίζουν να 
επιβιώνουν σε πολύ σκληρές συνθήκες 
παλεύοντας µε την αρειανή αµµοθύελλα πού 
µαίνεται στον κόκκινο πλανήτη και εξακολουθούν 
να στέλνουν φωτογραφίες και άλλες επιστηµονικές 
παρατηρήσεις. Άλλο ένα σκάφος ταξιδεύει προς 
τον κόκκινο πλανήτη αυτή την στιγµή προκειµένου 
να αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήµατα για τά 
µυστικά του Άρη πού ξέρει να τά κρύβει ακόµη 
καλά…. Πρόκειται για το PHOENIX MARS LANDER 
πού στοχεύει µε την προσεδάφιση του να 
αναζητήσει ίχνη ζωής στο γειτονικό µας πλανήτη 
και ειδικά ότι έχει να κάνει µε το φιλικό προς 
αυτήν περιβάλλον από την ύπαρξη νερού! 

 Αλλά και ο ISS συνεχίζει να επεκτείνεται και το 
πρόγραµµα εξελίσσεται παρά τις όποιες δυσκολίες 
αρκετά ικανοποιητικά. Συνάµα όµως µε την 
εξερεύνηση του διαστήµατος προχωράµε στην 
βαθύτερη κατανόηση τού µηχανισµού 
συµπεριφορά της ύλης. Στο Conseil Européen Pour 
La Recherche Nucléaire αναζητούνται οι µηχανισµοί της γέννησης του Σύµπαντος!!! 

Όµως οι τεχνολογίες πού αναπτύχθηκαν στο διάστηµα µας έχουν χαρίσει και πρακτικές εφαρµογές πού 
άλλαξαν την καθηµερινότητά µας. 

Οι τηλεπικοινωνίες έχουν αναπτυχθεί πέρα από κάθε προσδοκία, µέσω των τηλεπικοινωνιακών 
δορυφόρων. Εκατοµµύρια άνθρωποι µετακινούνται ταξιδεύοντας µε µεγάλη ασφάλεια καθηµερινά, 
αλλά και δισεκατοµµύρια τόνοι τροφίµων παράγονται χάρη στην προσφορά των µετεωρολογικών 
δορυφόρων.  

Όµως το σηµαντικότερο 
απόκτηµα από την 
∆ιαστηµική τεχνολογία 
είναι ότι η ανθρωπότητα 
αποκτά µία νέα 
συστηµατολογία του 
τρόπου σκέψης της για τά 
προαιώνια ερωτήµατά της, 
για την φύση πού µας 
περιβάλει, για τον χώρο 
πού βρίσκετε πέρα από τον 
πλανήτη µας αλλά και για 
το «ποιοί είµαστε, από πού 
ερχόµαστε και το πού 
πορευόµαστε» µέσα στον 
χωροχρόνο… 

Σε ανάµνηση του πρώτου 
διστακτικού βήµατος του 
ανθρώπου στο διάστηµα, ο 
ΟΗΕ από το 1999, όρισε 
την πρώτη εβδοµάδα (4-
10) κάθε Οκτωβρίου, να 
αφιερώνεται στην 
κατάκτηση του 
∆ιαστήµατος.  

Έτσι και φέτος αυτή την περίοδο έγιναν εκδηλώσεις σε ανάµνηση του Σπούτνικ 1 σε τουλάχιστον 
πενήντα χώρες σε όλο τον πλανήτη.  

Στη χώρα µας έγιναν δύο εξαιρετικού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις στις οποίες ευτύχησα να παραστώ. 
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Έτσι στις 4 Οκτωβρίου στο Ευγενίδιο Πλανητάριο µίλησε ο αστροναύτης Charlie Duke µέλος της 
αποστολής Απόλλων 16 και προλόγισε την ταινία 

 «Από την Γή στη Σελήνη» παραγωγής του Ευγενιδίου Ιδρύµατος πού προβλήθηκε στην συνέχεια. 

Στις 5 Οκτωβρίου δε, στο Μέγαρο Μουσικής µία πλειάδα διακεκριµένων «διαστηµικών» επιστηµόνων 
ανέπτυξαν σχετικά θέµατα. Ήταν ο «δικός µας» Θανάσης Οικονόµου, µέλος της κατασκευαστικής 
οµάδας του Pathfinder πού έστειλε η NASA στον Άρη, επίσης ο καθηγητής του Πανεπιστήµιου των 
Πατρών Αντώνης Κονταράτος, ο J. Stoke αστρονόµος, µέλος της οµάδας πού εργάζεται µε το 
διαστηµικό τηλεσκόπιο Hubble και ο D. 
Malin ένας από τους καλύτερους 
παγκοσµίως αστροφωτογράφους,  

Στο ορατό διαστηµικό µέλλον πού 
µπορούµε να διακρίνουµε σίγουρα τον 
πρωταρχικό ρόλο θα εξακολουθούν να 
έχουν η NASA και η ROSSCOSMOS µε 
ένα χρονοδιάγραµµα να βρεθούν στην 
επόµενη εικοσιπενταετία µε 
επανδρωµένη βάση στο φεγγάρι. Την 
επιλογή της Σελήνης έχουν κάνει και οι 
νέοι ραγδαία αναπτυσσόµενοι διεθνείς 
διαστηµικοί παίκτες, Κίνα και Ινδία.  

Για τους Ευρωπαίους τα πράγµατα είναι 
λίγο διαφορετικά.  

Μέχρι τά τέλη του 2007 προβλέπεται η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του 
Ευρωπαϊκού ∆ιαστηµικού Τηλεσκοπίου 
HERSCHEL. Το διαµέτρου 3.5µ. 
τηλεσκόπιο θα είναι το µεγαλύτερο στο 
διάστηµα και θα εξερευνά τά βάθη του 
σύµπαντος και αναµένεται να εκτοξευθεί 
µε τον επίσης διαστηµικό πύραυλο φορέα 
ARIANE 5 τον Ιούλιο του 2008.  

Σε συνέδριο που πραγµατοποίησε πριν από µερικούς µήνες στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή ∆ιαστηµική 
Υπηρεσία, οι επιστήµονες της Γηραιάς Ηπείρου αποφάσισαν να ρίξουν το βάρος τους κατευθείαν στην 
εξερεύνηση του Άρη µέσω διεθνών συνεργασιών. Η επιλογή αυτή ενέχει µεγαλύτερο ρίσκο, αφού 
χρειάζεται να αναπτυχθούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τεχνολογίες που δεν υπάρχουν 
σήµερα!... 

 

Παρότι λόγω κυρίως οικονοµικών προβληµάτων η ορµή των διαστηµικών προγραµµάτων δείχνει να 
έχει ανακοπεί, έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα επικά άλµατα και σίγουρα τά επόµενα θα είναι 
ακόµη ποιό συναρπαστικά.  

Όµως ας ελπίσουµε ότι τά επιστηµονικά επιτεύγµατα πoύ θα έλθουν στην επόµενη διαστηµική κούρσα 
πού θα διεξαχθεί να είναι προς όφελος των λαών του κόσµου και όχι προς όφελος του στρατού των 
κρατών. 

Στο ερώτηµα πού προβάλουν πολλοί «…µά σε τι χρησιµεύουν όλα αυτά;…» δεν θα απαντήσω… Ίσως 
το ίδιο ερώτηµα απασχολούσε και την πρωτόγονη φυλή µας εκατοµµύρια χρόνια πίσω όταν κάποιοι 
παράτησαν το σκάψιµο, ανέβηκαν σε χοντροπελεκηµένα µονόξυλα και ανοίχτηκαν στην θάλασσα 
υπακούοντας στο κάλεσµα… 

 

 

 

                                                                                73s de SV8CYV  
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4 Οκτωβρίου 1957… 

                                   4 Οκτωβρίου 2007 

50 Χρόνια ο Άνθρωπος στο διάστηµα… 

 
Ένα µικρό βήµα µιάς µεγαλειώδους πορείας του είδους µας! 

 

 
Το 5-9 Report ετοίµασε ένα µικρό 
αφιέρωµα για το γεγονός αυτό καθ’ 
αυτό αλλά και τις αλληλεπιδράσεις πού 
προκάλεσε στη διεθνή σκηνή. 
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι τά δύο 
άρθρα πού θα βρείτε στο δεύτερο 
µέρος του αφιερώµατος, πού είχε 
δηµοσιεύσει εκείνη την εποχή στο 
περιοδικό «ΡΑ∆ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» του 
Συλλόγου Επαγγελµατιών 
Ραδιοτεχνικών Ελλάδος, ΣΕΡΕ ο 
αείµνηστος Γεώργιος Γεράρδος SV1AG. 

Τά άρθρα αυτά είχαν δηµοσιευθεί το 
1957στα τεύχη 4 και 5, του παρά πάνω 
περιοδικού. Παρουσιάζουν δε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον διότι περιγράφουν την εκτόξευση του ΣΠΟΥΤΝΙΚ και το όλο κλίµα της 
εποχής µέσα από τά µάτια ενός πρωτοπόρου Έλληνα ραδιοερασιτέχνη.  

 

Χαρακτηριστικό του γενικού κλίµατος πού επικρατούσε εκείνη την σκοτεινή για την 
πατρίδα µας περίοδο είναι ότι ο Γεώργιος Γεράρδος απέφυγε να αναφέρει ότι ο 
Σπούτνικ εκτός το χαρακτηριστικά «ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ» πού εξέπεµπε, έστελνε και κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα και το κοροϊδευτικό «hi hi». ∆εν τόγραψε έλεγε 
φοβούµενος την αντίδραση του αντισοβιετικού κατεστηµένου της εποχής, «…έχω 
πάει δύο φορές φυλακή για τον ραδιοερασιτεχνισµό, τρίτη δεν θέλω να ξαναπάω…» 

 

Στην αναπαραγωγή του άρθρου από το έντυπο πρωτότυπο, πού σηµειωτέον είχε 
δηµοσιευθεί ανυπόγραφο, στην ηλεκτρονική µορφή διατηρήσαµε την παλιά δίστηλη 
µορφή του  και φυσικά την γραµµατοσειρά και την ορθογραφία της εποχής.  

 

Η συντακτική οµάδα του 5-9 Report ευχαριστεί θερµά τον συνάδελφο Γιάννη 
Σταµατόπουλο SV1HE για την παραχώρηση από το προσωπικό του αρχείου των 
άρθρων σχετικά µε τον ΣΠΟΥΤΝΙΚ, του αείµνηστου πρωτοπόρου ραδιοερασιτέχνη 
και µετέπειτα προέδρου της «Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών» Γεώργιου 
Γεράρδου SV1AG  
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SPUTNIK 1 
 

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΟΥΚΑΚΗ            

cprou@enet.gr  

 

 

Συµβολικά θα µπορούσε να θυµίζει τη Γη. Στην πράξη δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα 
απλούστατο στη σύλληψη διαστηµικό σκάφος. Mια µεταλλική σφαίρα. Όµως το σοβιετικό Sputnik 1 
ήταν αρκετό για να επιφυλάξει µια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στους Aµερικανούς, ίσως και στον 
υπόλοιπο δυτικό κόσµο. Πενήντα χρόνια πριν σηµατοδότησε µια διπλή νίκη: την πρωτιά της Σοβιετικής 
Ένωσης και του ανθρώπου στο ∆ιάστηµα. Ήταν όµως αρκετή για να δροµολογήσει τις εξελίξεις, που 
λίγο αργότερα άρχισαν να τρέχουν µε ρυθµό χιονοστιβάδας. Tο Sputnik 2, την επιτυχηµένη πτήση του 
Yuri Gagarin, την πρώτη φωτογράφηση της Σελήνης από την αθέατη πλευρά της το 1971 στο 
διαστηµικό σταθµό Sal yut, για να καταλήξει µε την αποστολή των τηλεκατευθυνόµενων τζιπ Lunak-
hod στη Σελήνη. Κύκλος που έληξε άδοξα µέσα από τις επιστηµονικές ανακολουθίες επιλογών του τότε 
πολιτικού συστήµατος και τη σηµερινή σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη χρηµάτων.  

Όταν οι εφηµερίδες και οι σταθµοί της εποχής ανάγγειλαν το γεγονός, οι Αµερικανοί υπεύθυνοι του 
διαστηµικού προγράµµατος, που τότε ήταν ακόµη στα σπάργανα, πρέπει να πάγωσαν. Ασφαλώς δεν 
περίµεναν κάτι τέτοιο από τους Σοβιετικούς. Ίσως και οι υπηρεσίες τους να µην είχαν οποιεσδήποτε 
ενδείξεις, αφού δικαιολογηµένα θα επρόκειτο για άκρως απόρρητο µυστικό. Όµως το γεγονός ήταν 
αναµφισβήτητο. Και εκείνη η τέταρτη ηµέρα του Οκτωβρίου του 1957 έµεινε δικαιολογηµένα ορόσηµο 
στην ιστορία του ∆ιαστήµατος. Σήµερα, µετά τις αλλεπάλληλες αποστολές στο ∆ιάστηµα, τις 
προσσεληνώσεις µε αυτόµατα σκάφη και αστροναύτες στη Σελήνη, τις διαπλανητικές αποστολές και 
την τελευταία µε το Pathfinder, το εγχείρηµα µε το Spoutnik µπορεί να φαίνεται µικρής σηµασίας. 
Ωστόσο, ισχύει το αντίθετο. Και κανείς καλόπιστος παρατηρητής δεν µπορεί να έχει την αντίθετη 
άποψη.  

Σε αυτή την κούρσα για την πολυπόθητη πρώτη αποστολή και οι δύο υπερδυνάµεις είχαν επενδύσει 
τεράστια ποσά και προσπάθειες ειδικών. Ωστόσο, δεν ήταν οι επιστηµονικές πρωτοβουλίες που 
καθόρισαν τις αποφάσεις. Οι ρίζες από τα πραγµατικά κίνητρα µάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν στο 
B  Παγκόσµιο Πόλεµο και τις πρώτες ολοκληρωµένες έρευνες που έγιναν στη διάρκειά του. 
∆ιαµορφώθηκε τότε πλούσιο υπόβαθρο γνώσης, αφού η συσσώρευση τεχνογνωσίας, κυρίως από την 
πλευρά των Γερµανών, µόνο ως αµελητέα δεν πρέπει να θεωρηθεί. Αντίθετα, µάλιστα. Στο κράτος 
αυτό εργάστηκαν καλοί επιστήµονες, κάποιοι από τους οποίους έµελλε αργότερα, σε µέρες ειρήνης και 
ισορροπιών πολιτικής, αµοιβαίου φόβου και καχυποψίας, να προσφέρουν τα φώτα τους για την 
ανάπτυξη της πυραυλικής τεχνολογίας. ∆ικαίως λοιπόν ο νους πάει στον πολύ γνωστό Γερµανό ειδικό 
δρα Bέρνερ φον Mπράουν, στις γνώσεις του οποίου ουσιαστικά στηρίχτηκαν ώς τις µέρες του '70 οι 
σηµαντικότερες αποστολές των HΠA.  
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Πολλά χρόνια πριν, ωστόσο, κτιζόταν το µεγάλο οικοδόµηµα, µε τους γερµανικούς πυραύλους V-2 να 
πλήττουν το Λονδίνο. Αλλά και µε µια µελέτη σκοπιµότητας για την ανάπτυξη πυραυλικής τεχνολογίας 
για διαστηµικές εφαρµογές από την πλευρά του αµερικανικού Πολεµικού Ναυτικού, µε χρονολογία 6 
Νοεµβρίου του 1945. Ήταν αυτή ακριβώς η ηµεροµηνία που προτάθηκε η δηµιουργία επιτροπής για να 
µελετήσει την κατασκευή δορυφόρου σε περιγήινη τροχιά για επιστηµονικούς λόγους. Το πιο 
σηµαντικό όµως ήταν η τιµή που προτάθηκε για το κόστος του εγχειρήµατος. Οκτώ εκατοµµύρια 
δολάρια. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, που είχαν σχέση µε το πολύ υψηλό κόστος αλλά και την 
προτεραιότητα που δινόταν στην ανάπτυξη πυραύλων για βαλλιστικούς στόχους, το πρόγραµµα 
ανάπτυξης τους πήγε πολύ πίσω.  

 

Αν και κάτι είχε διαρρεύσει από το 1956 για την πρόθεση της Σοβιετικής Ένωσης να θέσει σε τροχιά 
τεχνητό δορυφόρο, µάλλον λίγοι θα πρέπει να το πήραν σοβαρά υπόψη ή, εν πάση περιπτώσει, 
έσπευσαν να το βγάλουν από το µυαλό τους. Έτσι, εκείνη την ηµέρα, στις 4 Οκτωβρίου του 1957, 
αποδεικνυόταν ότι η συστηµατική έρευνα και η θέληση των επιστηµόνων σε συνδυασµό µε τις 
πολιτικές σκοπιµότητες µπορούσε να σχηµατοποιηθεί σε µια αλουµινένια σφαίρα διαµέτρου 58 
εκατοστών και βάρους µόλις 83, 6 κιλών. Στον εξοπλισµό του Sputnik 1 συµπεριλαµβάνονταν όργανα 
για τη µέτρηση πυκνότητας και θερµοκρασίας (και συγκέντρωσης ηλεκτρονίων στην ιονόσφαιρα) σε 
όλο το φάσµα της τροχιάς του, από τα 227 έως και τα 941 χιλιόµετρα. Και ενώ µαινόταν η αγωνιώδης 
προσπάθεια να αναπροσαρµόσουν την προετοιµασία τους, οι HΠA δέχτηκαν και τη δεύτερη είδηση-
πλήγµα στο κύρος τους. Στις 3 Νοεµβρίου του 1957, ουσιαστικά δηλαδή δυο µήνες αργότερα, οι 
Σοβιετικοί έθεταν σε τροχιά ένα ακόµη Sputnik. Tο δεύτερο σκάφος είχε βάρος 508 κιλά και για φορτίο 
του τη σκυλίτσα Λάικα. Στόχος των Σοβιετικών ήταν, όπως γινόταν φανερό από αυτή τη δεύτερη 
αποστολή, να διαπιστώσουν στην πράξη πώς συµπεριφέρεται ένας ζωντανός οργανισµός σε συνθήκες 
έλλειψης βαρύτητας. 

 

 Mέ άλλα λόγια, προετοιµάζονταν για τις µακροχρόνιες αποστολές ανθρώπου στο ∆ιάστηµα. Σε 
διάστηµα 85 ηµερών ήλθε η απάντηση από τους Αµερικανούς µε το δορυφόρο Explorer 1, σκάφος 
διαµέτρου µόλις ενός µέτρου, για να ακολουθήσει µια σοβαρότερη και απόλυτα επιτυχηµένη 
προσπάθεια µε τον Juno 1 στις 31 Ιανουαρίου του 1958. Τέσσερα χρόνια πριν, στα 1954, και ενώ 
αρκετοί επιστήµονες της Σοβιετικής Ακαδηµίας Επιστηµών ήταν αρνητικοί στο θέµα, ο δυναµικός 
µηχανικός και επικεφαλής στο σχεδιασµό των διαστηµικών προγραµµάτων Sergei Korolev σηµείωνε σε 
κείµενό του τη βεβαιότητα για την αποστολή τεχνητού δορυφόρου σε τροχιά γύρω από τη Γη. Λίγο 
αργότερα, στις 30 Αυγούστου του 1955, µια άκρως µυστική συνάντηση κορυφαίων Σοβιετικών 
επιστηµόνων στο γραφείο του αντιπροέδρου της Σοβιετικής Aκαδηµίας Επιστηµών προδιέγραφε και τα 
όρια του εγχειρήµατος. Αποφάσιζαν τότε την κατασκευή πυραύλου - φορέα που θα µετέφερε το 
δορυφόρο τους σε τροχιά γύρω από τη Γη. 

 

 

 

 

 

KOROLEV, SERGEI 
PAVLOVITCH  

  1906-1966 
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«  Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ο Σ  » 
Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΑΠΕΙΡΟΝ 
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Τη νύχτα της 4ης Οκτωμβρίου ο ραδιοφωνικός 
σταθμός της Σοβιετικής Πρωτευούσης 
έξέπεμψε μια σύντομη ανακοίνωσι, από 
επίσημη προέλευσι, για να πληροφορήση τον 
Κόσμο, άλλο κοιμώμενο και άλλο ξυπνό, πώς 
από κάποιο σημείο του Σοβιετικού χώρου είχεν 
εξαπολυθή, με τη βοήθεια πυραύλων 
εκτοξεύσεως, μία μεταλλική σφαίρα η οποία 
αφού διήνησε την απόστασι των 900 χιλμ. Από 
την γη προς το άπειρον έλαβε πλαγία κλίσι και 
άρχισε να κινήται ετεροδύναμα γύρω από την 
γήινη σφαίρα με την καταπληκτική ταχύτητα 
των 26.500 χιλμ. Την ώρα. Πριν ακόμα μάλιστα 
περατωθή η ανακοίνωσις η μεταλλική αυτή 
σφαίρα, η οποία βαφτίστηκε με το όνομκα του 
δορυφόρου ( Σπούτνικ) είχε κάμει το γύρο της 
γής και μάλιστα ο Σταθμός καθώριζε  ακριβώς 
το χρόνο και την ώρα πού θα περνούσε από 
κάθε σημείο και θα έκαμνε την εμφάνισί του. 
Συνεπώς η ανακοίνωσις αυτή δεν είχε σαν 
περιεχόμενο της ούτε καμμιά μπλόφα, απ’ 
αυτές πού συνηθίζεται μεταπολεμικά να 
αλληλοσερβίρωνται οι τέος σύμμαχοι και 
σήμερα αντίπαλοι στον εξωφρενικό δρόμο 
τούεξοπλισμού, ούτε και για καμμιά 
διπλωματική πράξι από τις τόσες πού 
μεταδίδονται καθημερινά πάνω στα διεθνή 
προβλήματα και πού θα μπορούσε να γίνη 
δεκτή με την χαρακτηριστική κίνηση τών όμων, 
από το πολύ κοινό και από καγχασμό των 
επισήμων! 

 

Με τη μικρή και χωρίς τυμπανοκρουσίες αυτή 
ανακοίνωσι, η οποία μέρες τώρα κρατά 
αλόκληρο τον κόσμο, επίσημο και ανεπίσημο, 
με ανοικτό το στόμα, άνοιγε ο δρόμος προς το 
Άπειρο, και μ’ άλλα λόγια προς μια κατεύθυνσι 
πού μέχρι σήμερα  μόνο ελχιστοι διανοηταί, 
σαν τον Ιούλιο Βέρν ή τον Γουέλς, νοερά είχαν 
φθάση με τα λίγα προφητικά λόγια τους. 
Σήμερα όμως γερά επιστημονικά μυαλά 
παραβιάζουν το αχανές παραπέτασμα, 
εισδύουν στα μυστικά του, αφίνοντας πίσω τις 
σκουριασμένες αντιλήψεις πού επικρατούσαν 
μέχρι χθες για το άπειρο σαν την ανεξερεύνητη 
κατοικία υπερφυσικών δυνάμεων, εισβάλλουν  

θριαμβευτικά κατάμεσα σ’ αυτό και μας 
υπόσχονται την λύσι αποριών πού ως τώρα  

αποδίδαμε σε μυστηριώδη βούλησι! Από τη 
μεγάλη και ιστορική αυτή μέρα της 4ης 
Οκτωμβρίου ο άνθρωπος επραγματοποίησε έναν 
ακόμα άθλο στον ασταμάτητο αγώνα  

του να κατακτήση τα πάντα και να τα υποτάξη 
στη βούλησή του. Γι αυτό είναι  

πέρα για πέρα δικαιολογημένη η παγκόσμια 
συνείδησι πού προσπαθεί τώρα να συλλάβη το 
νόημα της πραγματοποιηθείσης πράξεως και να 
μαντέψη με το μυαλό του το αμέσως επόμενο 
βήμα της εξαπολήσεως του τεχνητού δορυφόρου 
και την έκτασι των συνεπειών και των 
αντιδράσεων της διεθνούς κοινής γνώμης επί 
των μελλοντικών συνεπειών στις σχέσεις των 
λαών. Λίγα περιστατικά στην ιστορία του 
ανθρώπου, τόσο μάλιστα μικρά είς όγκον‐ σαν 
τον περιγραφόμενον υλικό όγκο του δορυφόρου, 
‐  είχαν τόσο συγκλονιστικά αποτελέσματα και 
επιδράσεις στις ανθρώπινες συνειδήσεις όλων 
των λαών ώστε αμέσως σχεδόν να 
προαισθάνωνται ότι οι συνέπειές του είναι 
ικανές να δώσουν μια καινούργια μορφή, ένα νέο 
περιεχόμενοστίς καθαυτό σχέσεις μεταξύ των 
λαών. Από τη μέρα αυτή το παληό γνώριμο 
πνεύμα των κομπασμών παρεχώρησε σή θέσι 
του στην φρόνησι και την κατανόησι και άρχισαν 
να γίνωνται συζητήσεις για μια πιθανή 
συνεννόησι μεταξί όλων των κυβερνώντων τον 
κόσμο για μια μόνιμη και αδιατάρακτη ειρήνη! Η 
εξαπόλυσι του Σοβιετικού δορυφόρου βεβαίως 
δεν έγινε για πολιτικούς και κατ’ επέκτασι 
πολεμικούς σκοπούς. Προ αυτού από τις 
παραμονές ακόμη της λήξεως του πολέμου 
έλαβαν χώραν πράξεις κατ’ επίφασι 
επιστημονικές σαν την διάσπασι του ατόμου, ‐ 
μολονότι αυτή καθ’ αυτή η πράξι αυτή αποτελεί 
πράγματι επιστημονική και ειρηνική κατάκτησι – 
τη χρήσι του ουρανίου στην κατασκευή 
τεραστίας εκρηκτικής δυνάμεως και άλλες πού 
στα χέρια της πολιτικής έγιναν εφιάλτες για την 
ανθρωπότητα, έν τούτοις καμμιά από τις 
ανακαλύψεις αυτές δεν επροκάλεσε τέτοιο 
κατακλυσμό δέους όσο η αναγγελθείσα 
εξαπόλυσι του Σοβιετικού δορυφόρου και η 
αναμενόμενηεξαπόλυσι πληθώρας άλλων  
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δορυφόρων πολύ μεγαλειτέρων είς όγκον, οι 
οποίοι θα αιωρούνται πάνω από τα κεφάλια 
μας αιωνίως και πρό παντός πάνω από τα 
κεφάλια των κυβερνητών του κόσμου για να 
τους υπενθυμίζουν ότι έφθασε πιά το τέλος της 
βασιλείας του μήσους και της αλληλοσφαγής 
των ανθρώπων. Βεβαίως αυτός κάθ’ εαυτόν ο 
εξαπολυθείς δορυφόρος δεν είναι ούτε είς 
όγκον ούτε εις διαστάσεις τέτοιος, ώστε να 
απειλήση κανένα, όμως τα υπονοούμενα του 
δορυφόρου είναι άπειρα και πρό παντός 
ασύλληπτα σε έκτασι, σε έντασι και σε 
συνέπειες. Για να φθάση ένα μεταλλικό σώμα 
σε τόσο μεγάλο ύψος υπεράνω του φλοιού της 
γής υπερνικώντας την τεράστια μαγνητική της 
έλξι και μάλιστα διασχίζοντας την οονειρώδη 
έκτασι των 900 χιλμ. σε κατακόρυφο ύψος σε 
διάστημα ολίγων δευτερολέπτων σημαίνει κατ’ 
ανάγκην ότι και πολλά άλλα θέματα βλητικής, 
εκρηκτικής δυνάμεως και πρό παντός 
ικανότητος όπως τάς δυνάμεις αυτάς, φέρουσας 
τεράστιον φορτίον, κατευθύνωμεν με ακρίβειαν 
προς ωρισμένα σημεία της εκλογής μας 
αποτελεί μέγαν εφιάλτην για όσους έχουν στο 
μυαλό κακά σχέδια για το μέλλον της 
ανθρωπότητος. Έτσι λοιπόν ο εξαπολυθείς 
δορυφόρος αποτελεί μεγάλην ευεργετικήν 
πράξιν τόσο για την επιστήμη και τάς εξελίξεις 
του μέλλοντος όσο και για την ειρηνική 
συμβίωσι των λαών, όπως είναι και μια 
τεράστια τροχοπέδη στο μεγάλο γκρεμνό πού 
μπορεί μια μέρα να βρεθή η ανθρωπότητα για 
να την προστατεύση μην πέση στο βάραθρο! … 

 

… Η συμβολή του δορυφόρου αναμένεται νάναι 
πολύ μεγάλη, πάντοτε όμως με τη βοήθεια της 
ηλεκτρονικής και με τους αυτομάτους πομπούς 
πού είναι εγκατεστημένοι μέσα στο στενό 
σχετικά χώρο του μεταλλικού περιβλήματός 
του. Ήδη από την πρώτη κι’ όλας στιγμή ο 
πομπός του δορυφόρου ήρχισε να μας 
αποστέλλη τα μηνύματά του τα οποία εμείς οι 
πολλοί ακροαταί και θαυμασταί του ακούμε 
χωρίς όμως και να καταλαβαίνομε τίποτε γιατί 
αυτά, προς το παρών τουλάχιστον, είναι 
μυστικό εκείνων πού τον εξαπέστειλαν και για 
την υπηρεσία των οποίων εργάζεται. Μεταξύ 
αυτών πού τον άκουσαν να κάμη τις αυτόματες 
εκπομπές του είναι και ο γράφων τα΄απαρόντα 
υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Όπως αναφέρει 
και η σχετική ανακοίνωσι του Πρακτορείου 
«Τάς» ο δορυφόρος κα΄μει τάς εκπομπάς του εις 
τα  

7,5 μέτρα μήκος κύματος και στα 15 και κυρίως 
στους 200056 χ.κ. πού είναι και οι καταλληλότεροι 
για την περιοχή μας. Τη Δευτέρα το πρωί, 8/10/57, 
ρυθμίζοντας το Ραδιόφωνό μας στους 20056 χ.κ. με 
τη βοήθεια του μηχνήματος γεννητρίας 
ταλαντώσεων, εστήσαμε καρτέρι γεμάτοι αυτιά, 
αγωνία, ενδιαφέρον και ολίγη περιέργεια σαν τι να 
έλεγε ο βιαστικός αυτός επισκέπτης μια και τρέχει 
με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 8 χ.μ. κατά 
δευτερόλεπτο. Την 8.49’ ακριβώς ο πομπός του 
δορυφόρου άρχισε τα μηνύματά του, διέκοψε περί 
τα 15’’ και επανέλαβε πάλι το σηνθηματικό Μπίκ‐
μπίκ χωρίς όμως να μπορέσω να καταλάβω «σκρά» 
από τα μεταδιδόμενα μολονότι γνωρίζω καλά τα 
μυστικά του μορσικού κώδικος και όλων των 
παρεμφερών κωδίκων πού χρησιμοποιούνται στις 
τηλεπικοινωνίες. Έτσι άκουσα αυτούσια τη λαλιά 
του δορυφόρου χωρίς όμως να καταλάβω το νόημα 
του μηνύματός του. Αυτό το μυστικό το επεφύλαξε 
μόνο για τα αφεντικά του πού τον εξαπέστειλαν 
στο άπειρο, αφίνοντας εμάς τους άλλους, δηλαδή 
τον υποφαινόμενο και όσους είχαν το πάθος της 
περιεργείας σαν κι αυτόν, κυριολεκτικά « στα κρύα 
του λουτρού». Δυστυχώς κανένας δεν γνωρίζει 
ακόμα, εκτός από τους κατασκευαστάς του, τα 
οικογενειακά μυστικά του δορυφόρου, της 
κατασκευής του, των χρησιμοποιουμένων οργάνων 
μετρήσεων και πληροφοριών, των παρατηρήσεων, 
των συστημάτων εκπομπής και επικοινωνίας με 
τους εντολείς του, των μεθόδων εκτοξεύσεως κλπ. 
στοιχείων. Ακόμα και οι δημοσιευθείσαι 
φωτογραφίαι είναι μάλλον κατά φαντασίαν και 
συνεπώς αι δημοσιευόμεναι, τουλάχιστον μέχρι 
νεωτέρας ειδοποιήσεως, περιγραφαί είναι κι’ αυταί 
γέννημα φαντασίας πού, ίσως μόνο κατά μικράν 
προσέγγισιν δίδουν αληθινά στοιχεία του προς 
διαφώτισιν του «κεχηνότος» κοινού. Ότι ενδιαφέρει 
το  
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περιοδικό μας καί τούς αναγνώστας του, εκτός 
της γενικωτέρας απόψεως πού αναφέραμε στην 
εισαγωγή και πού εξηγήσαμε το λόγο, είναι να 
υπογραμμίσουμε τη συμβολή της ηλεκτρονικής 
στην επιτυχή διαδρομή – θα λέγαμε βόλτα – 
στο άπειρο του Σοβιετικού δορυφόρου και να 
εξάρουμε τη σημασία της, μια και το συμφέρον 
της τάξεως μας και της εξυπηρετήσεως μιας 
μεγάλης αλήθειας το επιβάλλει να γίνη. Η 
ηλεκτρονική είναι σήμερα πανταχού παρούσα 
και όπως νομίζουμε δεν είναι μακρυά η εποχή 
του «πανηλεκτρονισμού», δηλαδή της 
επιστήμης θαύμα, ικανής να λύη προβλήματα 
πού αιώνες αιώνων άφησαν στο σκοτάδι, ενώ 
αυτή κατορθώνει μέσα σε διάστημα 
δευτερολέπτων να τα φέρνη στο φώς της 
γνώσεως των ανθρώπων… 

 

….Έν τώ μεταξύ εδόθησαν εις την δημοσιότητα 
από το Σοβιετικό τύπο τεχνικές λεπτομέρειες 
τις οποίες κρίναμε σκόπιμο να δώσουμε διά να 
έχουν οι αναγνώσται μας μία κατά το δυνατό 
πλέον ολοκληρωμένη εικόνα του σπουδαίου 
τούτου επιστημονικού επιτεύγματος το οποίο 
τόσο πολύ συνετάραξε την παγκόσμια κοινή 
γνώμη και εξακολουθεί ακόμη να την 
απασχολή ζωηρότατα…. 

…Η εφημερής «Πράβδα» της 9.10.1957 δίδει 
διάφορες λεπτομέρειες πού σε σχετική περίληψι 
έχουν ως εξής: 

Στην αρχή η ¨Πράβδα αναφέρει ότι διά να 
πραγματοποιηθεί η επιτυχής εκτόξευσις του 
δορυφόρου χρειάστηκε να λυθούν μία μεγάλη 
ποικιλία προβλημάτων μεγίστης επιστημονικής 
και μηχανικής αξίας, καθώς και άλλα πού 
αφορούν την κατασκευήν του... 

…Είναι ήδη γνωστόν ότι ο δορυφόρος ο οποίος 
κατά πάσαν πιθανότητα διελύθη, είχε σχήμα 
στρογγυλό, διαμέτρου 58 εκατοστών και 
εζύγιζε 88.6 κιλά. Το σώμα του ήτο 
κατασκευασμένο από μίγμα αλουμινίου – και 
τούτο εκτός της αναγκαίας ελαφρότητος πρέπει 
να έχει κάποια σχέσι και με την αντιμαγνητική 
ιδιότητα ταού αλουμινίου – εσωτερικώς, ειδικώς 
επιστρωμένο. Στην εξωτερική του επιφάνεια 
έφερε τέσσαρες κεραίες μήκους 2.4 έως 2.9 
μέτρων, οι οποίες κατά την στιγμήν της 
εκτοξεύσεως του δορυφόρου είχαν συμπτυχθή 
είς το σώμα του πυραύλου και αναπτύχθησαν 
μόλις απεχωρήσθησαν αλλήλων. Ο δορυφόρος 
έχει πληρωθή δι’ αζώτου βεβιασμένης 
κυκλοφορίας, διά να δυνηθή να αντιδρά είς τάς 
μεταβαλλομένας  

συνθήκας θερμότητος πού συναντά στην πορεία 
του. Ισχυροί πομποί έχουν τοποθετηθή διά να 
δίδουν το στίγμα του δορυφόρου και 
διευκολύνεται η παρακολούθησις της τροχιάς 
του, αλλά και εξαιρετικά πολύτιμες πληροφορίες 
επί τινος αριθμού επιστημονικών προβλημάτων. 
Διά να καταστή δυνατή η παρακολούθησις και 
εγγραφή των μεταβολών εντός του 
περιβλήματος του δορυφόρου, ετοποθετήθησαν 
ευαισθητότατα στοιχεία, τα οποία αλλάζουν 
εκάστοτε την συχνότητα των ραδισημάτων και 
την σχέσι μεταξύ της διάρκειας και του χρόνου 
διακοπής των  

σημάτων, ως εκ της μεταβαλλόμενης 
θερμοκρασίας. Τα σήματα αυτά καταγρόφονται, 
αποκρυπτογραφούνται και αναλύονται από τους 
ειδικούς. Η διακοπή των εκπομπών πού 
προήλθεν από την εξάντλησι της ηλεκτικής 
ενεργείας πού διθέτει είναι πιθανόν να 
οφείλεται και εις καταστροφήν των κεραιών του 
από τεμάχια μετεωρίτου… 

… Εάν ληφθή ύπόψιν ότι η εκτόξευσις του 
Σοβιετικού δορυφόρου εδημιούργησε μέγιστο 
ζήτημα γοήτρου εις διεθνή κλίμακα, ενέτεινε δε 
αναλόγως και τον από πολλού υφιστάμενο 
συναγωνισμό μεταξύ των προηγμένων 
βιομηχανικώς χωρών, πρέπει να αναμένεται ότι 
πολύ συντόμως ο ουρανός να κατακλυσθή από 
πλήθους δορυφόρων, οι οποίοι θα λάβουν θέσιν 
ουρανίων σωμάτων, κοντά στα τόσα 
εκατομμύρια σωμάτων τα οποία ατενίζει με 
θαυμασμόν καθημερινώς το ανθρώπινο μάτι εις 
το στερέωμα. 

Ήδη καθημερινώς ο τύπος μας φέρει μηνύματα 
από την υπερατλαντική Αμερική διά τάς δοκιμάς 
εκτοξεύσεως δορυφόρων, διά την κινητοποίησι 
των πόρων ΗΠΑ προς χρηματοδότησιν 
αναλόγων πειραμάτων. Συμβούλια  και 
διαβούλια να διαδέχωνται τα ένα το άλλο και 
τέλος όλοι οι οιωνοί μαρτυρούν ότι πολύ 
σύντομα ο συναγωνισμός θα επεκταθή σε μια 
γενική άμιλλα δορυφορομανίας με αποτέλεσμα 
οι δορυφόροι να πυκνωθούν σαν τα τορχοφόρα 
των Αθηναϊκών δρόμων και ίσως προκύψει και 
για το άπειρο ζήτημα «τροχαίας» να διαβάζουμε 
δε καθημερινώς δυστυχήματα έκ συγκρούσεως 
δορυφόρων με θύματα! Μάλιστα, επειδή οι 
δορυφόροι είναι έργα ανθρώπινα, και η 
ανθρώπινη ικανότης δεν έχει όρια, πρέπει να 
αναμένεται η εκτόξευσις και κυκλοφορία 
δορυφόρων για άλλους σκοπούς, όπως κοινής 
ωφελείας, ή διαφημιστικούς κλπ… 
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Μόλις γύρισα από µια επίσκεψη 
για προσκύνηµα στο Άγιο Όρος, όπου 
µεταξύ άλλων συνάντησα τον Πατέρα 
Απολλώ. Η επίσκεψη οργανώθηκε από το 
SZ8L, το σύλλογο της Λευκάδας. 
Περάσαµε πολύ ωραία και θέλω µέσα κι 
από εδώ κι εκ µέρους των παιδιών που 
συµµετείχαν να ευχαριστήσω τον 
SV2ASP για τη θερµή φιλοξενία. Το 
περιβόλι της Παναγιάς µας και ιδιαίτερα 
οι γέροντες της Μονής ∆οχειαρίου, 
ακόµα κι αυτές τις κρύες, σχεδόν 
χειµωνιάτικες µέρες, ανοίγουν θερµά την 
αγκαλιά τους για όλους µας… Ταπεινά 
ευχαριστούµε. 

 Για όσους δεν το κατάλαβαν, 
έλειψα τον τελευταίο καιρό από το 
περιοδικό άλλες φορές γιατί τεµπέλιαζα 
κι άλλες όχι… Έτσι θα ασχοληθώ µε 
πράγµατα που πέρασαν, µιας και  τα έχω 
αφήσει στο… βρόντο. 

Πάει… πέρασε και το 3B7C. Οι 
συγκεκριµένοι τύποι, στην πλειοψηφία 
τους Άγγλοι, οργανώνουν κάθε 2-3 
χρόνια µια µεγάαααλη dxpedition σε 
κάποιο σηµείο της γης. Πάντα η όλη 
επιχείρηση είναι άψογα οργανωµένη έως 
και τέλεια. Οι κεραίες πολλές, beam και 
monobander, οι σταθµοί πολλοί µε 
ενισχυτές, online log, κλπ. Το διακριτικό 
έχει πάντα την κατάληξη Charlie. Έτσι 
κατάφεραν και µας έδωσαν πολλά new 
one µέχρι τώρα, όπως το D68C, 3B9C, 
 κλπ. Αυτή τη φορά όµως είχαν 
µάλλον µια άτυχη έµπνευση.  

Πρώτα πρώτα το µέρος… Μόλις 
πριν από λίγο καιρό (τον Ιούνιο) είχαν 
πάει στο 3B7 µια οµάδα Πολωνών και το 
είχαν «ξεσκίσει». Τα σήµατα των SP ίσως 
τελικά να ήταν και καλύτερα µάλιστα. Αυτό είχε ξανασυµβεί στο παρελθόν µε το D6, όταν λίγο καιρό πριν είχαν 
πάει στα νησιά Κοµόρος το γνωστό ζευγάρι των Ισπανών Jose και Nuria (D68BT και D68WT) και φυσικά δεν 
ευθύνονται γι’ αυτό οι Άγγλοι. Αυτή τη φορά είχε µόλις προηγηθεί το 3B7SP. Την προηγούµενη όµως οι 
πεντάστεροι τσάρλιδες έβαλαν στόχο να δώσουν την ευκαιρία… και στην κουτσή Μαρία να κάνει τα Κοµόρος… 
Αυτή τη φορά δεν σκέφτηκαν µε τον ίδιο τρόπο. Φοβήθηκαν µήπως δεν τους απαντάει κανείς. Πόσο ανόητος 
µπορεί να είναι κάποιος… Όταν µια ραδιοχώρα είναι σπάνια, δεν υπάρχει καµιά περίπτωση να εξαντληθεί η ζήτηση 
σε µια βδοµάδα. Ούτε και σ’ ένα µήνα δεν τελειώνει. Οι µάστορες όµως δεν την είδαν έτσι. Οργάνωσαν ένα 
ανόητο παιχνίδι… και καλά ποιος θα κάνει τις περισσότερες επαφές µε το 3B7C σε µπάντες και mode. Έτσι λοιπόν 
όλοι οι µεγάλοι σταθµοί είχαν ένα ενδιαφέρον να ασχολούνται ξανα-µατά-κάνοντας τη ραδιοχώρα…. για πλάκα και 
όλοι οι µικροί µε τα 100 βατ και µια g5rv «αποχαιρέτησαν την Αλεξάνδρεια που έχαναν…». Ζητώ συγγνώµη από 
τους φίλους που τους στέρησα έστω µια επαφή µε το 3B7C, συµµετέχοντας στο ανόητο παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε 
αυτούς που κέρδισαν. Ήταν αρκετοί Ελληνικοί σταθµοί που τερµάτισαν στις πρώτες µάλιστα θέσεις (πρώτος των 
πρώτων o SV8CS) συµµετέχοντας όπως κι εγώ σ’ ένα µαταιόδοξο παιχνίδι, που µόνο Άγγλοι θα µπορούσαν να 
σκεφτούν. Αντιλήφθηκα το µέγεθος της µαταιοδοξίας µας, όταν µίλησα µε 2-3 νέους ραδιοερασιτέχνες και µου 
είπαν ότι δεν κατάφεραν τελικά ούτε την τελευταία µέρα να σπάσουν το pile-up. Σε αντίθεση µε το d68c που ένας 
φίλος, µην έχοντας ακόµη κεραία στο σακ, τους άκουσε βάζοντας το δάχτυλο για κεραία στο βραχέο, 
αυτοσχεδίασε συνδέοντας και συντονίζοντας το «καλοριφέρ» κι έκανε ένα qso µε το d68c....(λεπτοµέρειες της 
dxpedition στο www.3b7c.com ) 

   

Οι κεραίες του  SV2ASP 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  111111   

Έχοντας καιρό να τα πούµε, δεν αναφέραµε καθόλου την έκπληξη του Σεπτέµβρη, που ήρθε από το vk9wwi. ∆ύο 
ψαροντουφεκάδες πήγαν στο νησάκι αυτό της Αυστραλίας, και ανάµεσα στα χταπόδια έκαναν µια εξαιρετική 
δουλειά, αρκεί κάποιος να ήξερε cw και να είχε κεραία για τα 17µ… ∆υστυχώς η ζήτηση ήταν πολύ µεγαλύτερη και 
οι τύποι επέµεναν στις χαµηλές µπάντες και στα 17µ. Τέλος πάντων έτσι το φχαριστιόνταν. Αν το βλέπετε 
διαφορετικά… άντε ζωθείτε τ’ άρµατα και καιρός είναι να σας ακούσουµε από εκεί… Σε κάθε περίπτωση πάντως 
είναι κρίµα µια ραδιοχώρα που είχε να ακουστεί κάπου 7 χρόνια να ενεργοποιείται µεν αλλά να κάνει ένα qso ανά 
δυο λεπτά ο χειριστής στα 160µ… Την άλλη φορά θα κάνουν 1,2 GHz ΕΜΕ.... (πάντως οι 160άρηδες το 
καταφχαριστήθηκαν και κάποιοι Έλληνες άκουσα που τον έκαναν κιόλας) 

  

Έρχεται η µητέρα όλων των contest κι ελπίζω ο Μιχάλης να βγάλει το περιοδικό ως τότε. Ανάµεσα στην παρέλαση, 
27 και 28 Οκτωβρίου είναι το cqww στο ssb. Για τους αµύητους δίνουµε 59 20 (πέντε εννιά είκοσι)…. Τελικά αν 
ακουστούν όλοι αυτοί που λένε να καταργηθεί η παρέλαση θα υπάρχει και κάτι θετικό…. Από τότε που πήγαν τα 
παιδιά µου στην παρέλαση, έχω να τρέξω καλό cqww ssb contest. Άσε που µετά θέλει και η xyl καφέ… Καλό 
βόλι… και περισσότερες πληροφορίες για συµµετοχές κλπ. στο http://www.ng3k.com/Misc/cqs2007.html 

 

 

Επειδή έχω καιρό να πω για τα dxcc κατορθώµατα των απανταχού Ελλήνων, την τελευταία φορά που έλεγξα  

(7/10/2007)το challenge είχε ως εξής 

 

1. SV1JG  2120 

2. SV1FJA  2029 

3. SV1RK  1999 

4. SV1DPI  1860 

5. SV1BYI  1647 

6. SV1GYG 1293 

7. SV8CS  1282 

8. SV1IW  1220 

9. SV1CIB  1216 

10.    SV3AQR 1197 

 

Όπως βλέπετε και νέες συµµετοχές από την τελευταία φορά αλλά και σασπένς αφού η πρώτη θέση πέρασε από 
τον υπογράφοντα στο Νεκτάριο SV1FJA και στη συνέχεια στον Κλεάνθη SV1JG. Μάλιστα οι δυο τελευταίοι έχουν 
σπάσει και το φράγµα των 2000 χωρών, κάτι που σας διαβεβαιώνω είναι πολύ δύσκολο. Ελπίζω κάποια στιγµή που 
θα έχω περισσότερο χρόνο να αναφερθούµε περισσότερο στο όλο θέµα και µε πιο φρέσκα στοιχεία… 

 

 

 Εύχοµαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην πρώτη 
αµιγώς Ελληνική dxpedition στη Συρία και στο YK9SV 
(AS186). Θα παρότρυνα µάλιστα, έστω και την 
τελευταία στιγµή, τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες να 
συνδράµουν οικονοµικά την επιχείρηση, µη 
σκεπτόµενοι µικρόψυχα όπως συνηθίζουµε. Άλλωστε το 
όλο εγχείρηµα διαφηµίζει την Ελλάδα µας και µπράβο σ’ 
αυτούς που ανέλαβαν όλο το ψυχολογικό και 
οικονοµικό κόστος αυτής τη προσπάθειας. Ευλογώντας 
τα γένια µας να θυµίσω ότι η στήλη ήταν η πρώτη που 
απεκάλυψε την παραπάνω προσπάθεια, εδώ κι 
αρκετούς µήνες. Περισσότερα στο πολύ καλό site 
http://www.yk9sv.com/  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  121212   

Η  κραυγή  των  αµνών  !... 
Γράφει ο  

Βασίλης Τζανέλλης 

tzanellis@sam.forthnet.gr 

 

Μια έντονη δυσωδία απροσδιόριστης 
ταγκίλας σέρνονταν στον µπουκωµένο 
αέρα από έναν απαίσιο βροµερό καπνό 
πού κρέµονταν χαµηλά πάνω από το 
έδαφος. 

Ο ουρανός αντίθετα από το συνηθισµένο 
λαµπρό γαλάζιο του χρώµα είχε ένα 
απειλητικό απαίσιο κιτρινιάρικο γκρί. Η 
ανεµοδούρα έσβηνε τις ακτίνες του 
ήλιου προσδίδοντας του ένα θαµπό 
ψωριάρικο κόκκινο χρώµα, κάνοντας τον 
ουρανό να µοιάζει απίστευτα εχθρικός. 
Χιλιόµετρα ολόκληρα προς όλες τις 
κατευθύνσεις απλώνονταν αδιάσπαστες µέχρι τον ορίζοντα σειρές µαυρισµένων λόφων µε 
τους χιλιάδες ροζιασµένους, καρβουνιασµένους κορµούς των ελαιώνων να καπνίζουν σαν 
ένα αλλόκοσµο φρικιαστικό πεδίο µάχης… Και µέσα σε µια τέτοια µαυριδερή συστάδα ένας 
σωρός απανθρακωµένων αρνιών να αναδίδει µπόχα καµένου µαλλιού ανάµικτη µε την 
αποφορά της µισοσάπιας µισοκαµένης σάρκας τους…. Και µέσα στον σωρό δυό τρία απ’ αυτά 
εξακολουθούσαν και είχαν µια αµυδρή ικµάδα ζωής στα ολοστρόγγυλα γεµάτα µε ανείπωτο 
πόνο και τρόµο µάτια τους, βέλαζαν στριγκά απελπισµένα… 

 

Και στη µεγάλη «Πρώτη Πόλη» µας οι κάτοικοί της κλεισµένοι µέσα στα µπετόµακρα τείχη 
της αγωνίζονταν µε ξόρκια να κρατήσουν µακριά τον «εχθρό». Μέσα στην προϊούσα 
παρακµή της ασίγαστης βουλιµίας τους αντάλλασαν εκατοµµύρια τηλεφωνοµηνύµατα, 
πλουτίζοντας ακόµη περισσότερο τις αυτοκρατορικές εταιρείες. Συνωστίζονταν στην µεγάλη 
πλατεία για να θρηνήσουν, να διαµαρτυρηθούν, να απαιτήσουν…, εκ του ασφαλούς. 
Ενδεδυµένοι πένθιµα, κατά το πρόσταγµα και µε τα µαύρα Τι Σέρτ τους να φέρουν βαριές 
φίρµες κεντητές προς το µέρος της καρδιάς… τρουσάρντι, λακόστ, αρτίστι… 

 

∆ιαδήλωναν κύρια για να καθησυχάσουν- αποκοιµίσουν, την στα βάθη θαµµένη οικολογική 
τους συνείδηση. Τους παρατηρείς εκεί καθισµένους διαµαρτυρόµενους. Και 
περιδιαβαίνοντας ανάµεσά τους σκοντάφτεις στις άτοκες δόσεις τους, στις έντοκες επιθυµίες 
τους στα άδεια κουτιά των αναψυκτικών τους, στα πλαστικά µπουκάλια του νερού, στα 
ρυπαρά από τους κατ’ όνοµα οικολόγους πεζοδρόµια και πλατείες. Και µετά εγκαταλείπουν 
τον χώρο εφησυχασµένοι ότι ολοκλήρωσαν το καθήκον τους στο ακέραιο, ανταλλάσουν και 
πάλι χιλιάδες τηλεφωνοµηνύµατα προς νέα αγαλλίαση των αυτοκρατορικών εταιρειών, 
κατακλύζοντας τα απλωµένα τραπεζοκαθίσµατα µπροστά στα φαγάδικα, στις βουερές 
καφετέριες, πάνω στους πεζόδροµους µε τα µισοπεθαµένα δενδρύλλια, τις κινέζικες 
πραµάτειες, τα στοιβαγµένα χαρτόκουτα, τις κουτσουλιές από τα περιστέρια, τα σκόρπια 
σκουπίδια… 
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Και λίγες µέρες µετά όλα ξεχάστηκαν… 

Η φρενίτιδα της εκλογικής επιτυχίας στάθηκε πάνω απ’ τους όποιους οικολογικούς εφιάλτες. 
Η σουβλερή εµµονή για νίκη στο πολιτικό status λίµαραν τις ενοχλητικές παρωνυχίδες του 
«διαφορετικού».  

Ρεκλάµες ολόφωτες µε γυαλιστερά πλαστικοποιηµένα 
πρόσωπα πού χαµογελούν ηλίθια ή προσπαθούν να 
επιδείξουν παραχαραγµένη πυγµή.  

Ο παλιός διχασµός εξακολουθεί να υποβόσκει στην χώρα µας. 
Τον διακρίνεις κάτω από τα καχύποπτα «πολιτισµένα» 
βλέµµατα των οπαδών. Στα βλέµµατα των Βένετων και των 
Πράσινων, των νεοδηµοκρατών και των πασόκων, των 
σοβιετοαριστερών και των συριζιανών, των καρατζαφερικών 
και των παπαθεµελικών, των ολυµπιακών και των 
παναθηναϊκών.  

Η κοινωνία µας µε µια παιδεία παράλυτη, µε καλπάζουσα 
ανεργία και χρέη. Αποκοµµένη από την ιστορία µας και την 
παράδοσή µας, τα ιδεώδη µας την αξιοκρατική επικράτηση… 
Οι πρώην πολίτες και νύν καταναλωτές έγιναν άβουλα όντα 
του πλαστικού χρήµατος. Βιδωµένοι µπροστά στις οθόνες 
τους ξεχνιούνται ζώντας τις γκλαµουράτες ζωές άλλων µέσα 
από τα σήριαλ της συµφοράς.  

Μέσα στον πακτωλό της ακατάσχετης τηλεοπτικής αλλά και κοινωνικής µπουρδολογίας δεν 
αντιλαµβάνονται ότι ασφυκτιούν και έτσι αδυνατούν να αντιδράσουν και να πιστέψουν στις 
δυνάµεις της υπέρβασης, της σύνεσης, του µέτρου και της µεθοδικότητας. Έχουν οµαδικά 
µετατραπεί σε µάζα αδιευκρίνιστων κορόιδων πού δεν ζητά από κανένα φορέα να 
λογοδοτήσει ή έστω να αισθανθεί την ανάγκη για να λογοδοτήσει… 

 

Παρ’ όλα αυτά αχνοφαίνεται µια ελπιδοφόρα ακτίνα.  

Ένα µικρό ποσοστό πού όµως ογκούται, ζύγισε προσεκτικά, έκρινε αυστηρά χωρίς 
κοµµατικές προκαταλήψεις και ρουσφετολογικές δεσµεύσεις. Άφησε πίσω την εξουσιαστική 
υποψηφιολαγνεία, το κόµµα και τα κάλπικα διλλήµατα.  

Αποδέχτηκε την πρόκληση και επιχειρεί το άλµα της υπέρβασης και της αβέβαιης ελπίδας…  

 

 

 

Αγαπητοί φίλοι πήρα τά µηνύµατά σας. Έτσι για άλλη µια φορά βάζω στο 5-9 Report µη 
ραδιοερασιτεχνικό κείµενο συµµεριζόµενος τις ανησυχίες όλων όσων νοιάζονται και µε τίµησαν µε το 
ενδιαφέρον τους ανταλλάσσοντας µαζί µου τις απόψεις τους… 

 

 

 

                                                                            73s de SV8CYV  

        ΣΑΜΟΣ 
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SX2 FDI(Field Day Imathia)        ,γράφει ο SV2MAC,Κωστας 
 

Οι σκέψεις για την συµµετοχή µας στο FIELD DAY 
άρχισαν στα µέσα του Αυγούστου, όταν 
ενηµερωθήκαµε για την σχετική εκδήλωση από την  
ιστοσελίδα της ΕΕΡ, η οποία έχει και την ευθύνη για 
την διοργανωση.  

Περιµέναµε λοιπόν να έρθει το πρώτο 
Σαββατοκύριακο του Σεπτέµβρη και να πάρουµε 
µέρος στην εκδήλωση. Η αναβολή όµως της 
ηµεροµηνίας (λόγω της συµπαράστασης στους  
πυροπαθείς συνανθρώπους µας) µας έδωσε χρόνο 
στο να οργανωθούµε  καλύτερα.  Η ηµεροµηνία 
ανακοινώθηκε ¨6-7 ΟΚΤ 2007.  

Πρώτα από όλα έπρεπε να επιλέξουµε το µέρος που 
θα πηγαίναµε .Αν αυτό θα ήταν προσβάσιµο, 
στεγανό σε περίπτωση  κακοκαιρίας και αν αυτό θα 
ήταν σε κάποιο υψόµετρο. Το µέρος βρεθηκε. Στο 
εξωκλήσι της Αναλήψεως έξω από το χωριό Ραχια,8 
km  περίπου βόρεια από την Βέροια. (LOC:KN10CL) 

Έπειτα έπρεπε να συγκροτήσουµε την οµαδα. Αυτο 
το ανέλαβε ο  SV2JAO (Aνδρέας)  και στην 
πρόσκληση ανταποκρίθηκε όλη η καλή παρεα, που 
όλο το χειµώνα και  το καλοκαίρι που πέρασε τα 
λέγαµε µόνο από τον αερα. Έτσι λοιπόν, ο  SV2LLG 
(Γιώργος) που ήρθε από την Νάουσα, ο SV2LZX 
(Λαυρέντης) που ήρθε από τα Γιαννιτσά, ο SV2GQO (Χριστόφορος) από την Κοζάνη, ο SW2MIK (Άκης) που άφησε 
το QRL στην Βέροια, ο SV2KBF(Νίκος) που ταξίδεψε από την Αλεξανδρουπολη, και τέλος ο SV2JAO (Ανδρέας) και 
ο γραφών SV2MAC (Κώστας), θα αποτελούσαµε την οµάδα του FIELD DAY. 

Πολλά τηλέφωνα και ώρες στον ασύρµατο, µε αρκετές συζητήσεις για το τι θα παίρναµε µαζί µας, πως θα πρέπει 
να γίνονται οι επαφές και όλα τα σχετικά που αφορούν µια portable δραστηριότητα.  Κάπου εδώ θέλω να πω ένα 
µεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς φίλους και  συναδέλφους : SV2GWY(∆ηµήτρη) και SV7CUD (Παναγιώτη) που 

µας συµβούλεψαν και  έλυσαν αρκετές 
απορίες µας, µιας και αυτοί είχαν τη σχετική 
εµπειρία από  παλιότερα field day.  
Aκολούθησε η προβλεπόµενη αίτηση στο 
Υπουργείο Mεταφορών και Επικοινωνιών για 
τη χορήγηση του ειδικού διακριτικού 
SX2FDI.Ευτυχως είχαµε σύντοµα απάντηση. 
Οι µέρες πλησίαζαν και έπρεπε να 
κανονίσουµε τις τελευταίες  λεπτοµέρειες. 

Με χαρτί και µε µολυβί σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε µια κεραία δίπολο 
ανάστροφου `V`για τα 20µ και τα 40µ.Ενα 
ψαροκάλαµο 10µ και αρκετά radial  
ετοιµάστηκαν και αυτά. Ιστοί, σχοινιά, 
κάθοδοι, κεραιοσύρµατα, τροφοδοτικά, 
ασύρµατοι άρχισαν να φορτώνονται στο 
τρέιλορ (σηµ.το τρέιλορ χρησιµοποιήθηκε και 
σαν αντίβαρο!)  Στις 8 το πρωί του Σαββάτου 
µαζί µε τον Ανδρέα (SV2JAO) ανεβήκαµε στο 
σηµείο και ξεκινήσαµε να στήνουµε τις 
κεραίες. Ο καιρός ήταν καλός και αυτό  

βοήθησε αρκετά. Το ΤS-570D βγήκε από τη βαλίτσα, η γεννήτρια τέθηκε σε λειτουργία, οι συνδεσµολογίες έγιναν, 
οι διακόπτες άνοιξαν και στο ΟΟΟΟΟΛΑ η γέφυρα έδειχνε στάσιµα 1:1(2bnd dipole inverter V 100% homemade 
by sv2mac) 
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Κατά το µεσηµέρι έφτασαν και οι SV2GQO(Χριστόφορος µε την εφεδρική γεννήτρια και ο SV2LZX (Λαυρέντης) µε 
δροσερό νερό και καφέδες. Ακολούθησε ο  Άκης(SW2MIK)µε την καρότσα του αγροτικού γεµάτη µε όλα τα 
απαραίτητα για τις διατροφικές µας ανάγκες (πιστέψτε µε είχαµε δυνατές προµήθειες) καθώς επίσης και µε την 
yagi 9el για τα 2µ. Η ώρα έφτασε 13:00utc(16:00τοπικη)και το SX2FDI είναι στον αέρα. Οι επαφές ακολουθούν η 
µια την άλλη. Το πρόχειρο ηµερολόγιο γεµίζει σιγά σιγά. Οταν ο ήλιος άρχισε να δύει, και µετά την πρώτη 
µικροκατεδάφιση,σε σύντοµο χρόνο στήθηκε από τον Άκη, η yagi 9el για τα 2µ.∆εν είχαµε όµως ρότορα και έτσι η 
περιστροφή γινόταν µε το χέρι. Το διαµετρικό 290R της ΥAESU τα πήγε πολύ καλά. Άψογη λήψη στα ssb. Λίγες 
όµως οι επαφές που κάναµε στα 2µ.(δεν βοηθούσε το σηµείο που διαλέξαµε, ήταν πολύ κοντά µας ψηλοί λόφοι 
και βουνά.) Αργά το βράδυ κατέφτασαν και οι τελευταίοι. Ο SV2LLG (Γιώργος) µε ένα τρέιλορ γεµάτο ιστούς και 
ξυλά για τη φωτιά καθώς και ο SV2KBF (Νίκος) που παρά το ταξίδι του βοήθησε στο στήσιµο ενός long wire 
περίπου 50 µέτρα και µε πάθος δούλεψε µετά στην µπάντα των 80µ. Η φωτιά δίπλα µας,η καλή παρέα, το κρασάκι 
µας και το γλυκό κλαψούρισµα του ssb µας κράτησαν όλη νύχτα συντροφιά. Η εκποµπή δε σταµάτησε ούτε   
λεπτό και στις 13:00utc της Κυριακής καταλήξαµε µε 422 QSOs στο ηµερολόγιο µας. Ανάµεσα σε πολλούς 
σταθµούς από Ευρώπη ξεχωριστά ήταν τα qso µε   
KB,JA,TU,9T,9K,WA,YT,7X και 4Ζ. 

Συνολικά ο εξοπλισµός µας είχε τα εξής. 

κεραία δίπολο ανάστροφο `V`για τα 20µ και τα 40µ 

κεραία µονόπολο  µήκους 50µ 

κεραία κατακόρυφη (ψαροκάλαµο) ύψους 10µ 

κεραία κατευθυνόµενη 9 στοιχείων για τα 2µ 

κεραία κατακόρυφη vhf/uhf X-50(Diamond) 

Cοupler CG-3000 

π/δ Kenwood ts-570d 

π/δ yaesu ft-290R vhf/all mode 

π/δ Kenwood th-f7 vhf/uhf portable 

π/δ Kenwood d-700 vhf/uhf mobile 

γέφυρα στασίµων sx-600(diamond) 

εξωτερικό s-meter 

τροφοδοτικό ALINCO (switching)30A 

τροφοδοτικό χειροποίητο 35Α 

4 ιστοί κεραιών 6µετρων 

καλώδιο ηλεκτρολoγικό 1,5χιλ για ραντιαλ 

οµοαξονικό καλώδιο  

2 γεννήτριες 750βαττ 

1 σταθεροποιητής τάσης 1000βαττ 

2 µπαταρίες 45Αh 

σχοινιά για στήριξη ιστών, σφηχτήρες 

ράβδοι γειώσεως 

Τελειώνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους ήρθαν σε επαφή µαζί µας.(διαγωνιζόµενους και 
µη).Ήταν για µας µια ξεχωριστή εµπειρία. Νοµίζουµε  ότι πετύχαµε τον σκοπό του field day.    Με καλή παρέα και 
µεράκι για το χόµπι καταφέραµε να περάσουµε ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο στο ύπεθρο, µακριά από τη ρουτίνα 
και τη µιζέρια της  καθηµερινότητας. 

 

 

Ραντεβού λοιπόν στο επόµενο FIELD DAY του χρόνου.....       ως τότε QRX de SX2FDI 

Υ.Γ.για πληροφορίες qrz.com       qsl cards : via SV2JAO 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ       ΤΙΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑ 2m 

 

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

SV1NK 

sv1nk@hotmail.com 

 

Φίλοι µου γειά σας!  

Τον τελευταίο καιρό ο αριθµός των συναδέλφων µε διακριτικό κλήσεως SWxxxx έχει πολλαπλασιαστεί 
και µαζί µε αυτούς και οι ζωντανές συζητήσεις στα 2 µέτρα.  Σε πολλές συζητήσεις κυρίαρχο θέµα είναι 
η εµβέλεια που έχουν οι ποµποδέκτες µας στα 2 µέτρα.  Με απλά λόγια οι νέοι συνάδελφοι ρωτούν :  

 «µέχρι που µπορούµε να µιλήσουµε  µε αυτά τα µηχανήµατα; » 

(Κακία: ο νοµοθέτης δε φρόντισε να τους δώσει τουλάχιστον τους 50 και 70 ΜΗΖ ώστε να µπορούν να 
κάνουν σχετικά εύκολα DX. Ας  ελπίσουµε να γίνει στο µέλλον!) 

 Πολλές είναι οι απαντήσεις που έχουν δοθεί, πολλές είναι οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί, αλλά 
φοβάµαι ότι  ουσιαστικά το σύνολο των ενδιαφεροµένων συναδέλφων δεν έχει λάβει καµία απάντηση 
που να τους είναι πρακτικά χρήσιµη.  Και µιας και τα πολλά λόγια είναι φτώχια, ας αρχίσουµε µε 
µερικές απλές αλήθειες, και λίγη θεωρία!. 

 

1. Στα 2m ∆ΕΝ υπάρχει διάδοση.  

Τουλάχιστον όπως είναι στα βραχέα. Ανοίξτε ένα HF οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας.  Πάντοτε θα 
ακούσετε  DX σταθµούς από Ευρώπη, Αµερική, Αφρική κλπ. Ανοίξτε ένα VHF.  ∆εν θα ακούσετε ποτέ  
σταθµούς από Αµερική, Ασία ή Ωκεανία. Στην καλύτερη περίπτωση να ακούσετε κάποιο σταθµό µέσα 
στην γεωγραφική περιοχή που κατοικείτε, ή κάποιο αναµεταδότη. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται 
επικοινωνία µε σχετικά µακρινούς σταθµούς ή ακόµη και DX στα 2m αλλά αυτό είναι η εξαίρεση και όχι 
ο κανόνας. 

2. Στα 2m το εκπεµπόµενο σήµα από την κεραία µας έχει τρεις «δρόµους διάδοσης.» Ο πρώτος είναι 
επάνω ή λίγο πιο ψηλά από το έδαφος  (Κύµα εδάφους), ο άλλος αρκετά ψηλότερα από το έδαφος 
(Απευθείας κύµα), και ο τρίτος πάρα πολύ ψηλότερα από το έδαφος (Κύµα χώρου.)   

∆είτε το σχήµα που ακολουθεί: 
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ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 2m 

 

Ε∆ΑΦΙΚΟ ή κύµα εδάφους. 

Η κεραία εκπέµπει ένα κύµα που διαδίδεται επάνω ή πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, (χρώµα 
πορτοκαλί). Αυτό το κύµα λέγετε Ε∆ΑΦΙΚΟ ή κύµα εδάφους.  Η απόσταση που διαδίδεται είναι πολύ 
µικρή  λόγω της µεγάλης απώλειας που υφίσταται, έτσι σε εµάς τους Ραδιοερασιτέχνες δίνει πολύ 
µικρή εµβέλεια επικοινωνίας, από µερικές εκατοντάδες µέτρα έως µερικά χιλιόµετρα. 

 

Αν  θέλετε να πειραµατιστείτε κάνετε το εξής: 

Πάρτε δύο φορητά VHF  Walke – Talkie, µε τις κεραιούλες τις Rubber (τις πλαστικές) και αρχίστε να 
περπατάτε  στη γειτονιά σας αποµακρυνόµενος ο ένας από τον άλλο. 

 
ΤΟ ΚΥΜΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ∆ΙΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 Μόλις αποµακρυνθείτε µερικά τετράγωνα ο ένας από τον άλλον το εδαφικό κύµα σβήνει. Αν κάνετε 
µάλιστα τη δοκιµή σε περιοχή µε πυκνή δόµηση τότε θα δείτε ότι ακόµη και µετά 300 µέτρα η 
επικοινωνία χάνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΚΥΜΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΕΥΚΟΛΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ 
ΕΜΠΟ∆ΙΑ 
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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΜΑ 

Πάνω από το εδαφικό κύµα διαδίδεται το ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΜΑ, (Χρώµα κίτρινο). Στην πραγµατικότητα το 
απευθείας κύµα είναι κύµα χώρου, απλά ο διαχωρισµός γίνεται για λόγους κατανόησης του τρόπου 
διάδοσης των κυµάτων σε σχέση µε την επιφάνεια της γης – θάλασσας.  Αυτό είναι το κύµα µε το 
οποίο διεξάγεται το 90% των επικοινωνιών των Ραδιοερασιτεχνών.   

Επειδή διαδίδεται πολύ πιο ψηλά από το έδαφος  τα φυσικά ή τεχνητά εµπόδια π.χ. λόφοι, βουνά, 
πολυκατοικίες, κλπ   δεν το επηρεάζουν, έτσι η εξασθένηση που υφίσταται είναι πολύ µικρή σε σχέση 
µε το κύµα εδάφους.  

 Κάντε το εξής πείραµα:  Πάρτε δύο αυτοκίνητα µε Mobile VHF και πηγαίνετε σε δύο διαφορετικά 
βουνά η λόφους που όµως βλέπονται µεταξύ τους και ανεβείτε όσο πιο ψηλά µπορείτε. Αρχίστε να 
κάνετε QSO µε όσο το δυνατόν µικρότερη ισχύ.  

ΤΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΜΑ ∆ΙΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ∆ΥΝΑΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ  ΣΕ ΜΑΚΡΥΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Θα δείτε ότι τα σήµατα παρά την µικρή ισχύ είναι πολύ δυνατά. Αρχίστε να κατεβαίνετε από τα βουνά 
ή τους λόφους, κάνοντας QSO  µε την ίδια ισχύ. Θα δείτε ότι κατεβαίνοντας από ψηλά και 
πλησιάζοντας στο έδαφος το σήµα εξασθενεί και ίσως κάπου χαθεί τελείως. 

 

ΚΥΜΑ ΧΩΡΟΥ ή ΟΥΡΑΝΙΟ ΚΥΜΑ. 

 

Πάνω από το απευθείας κύµα διαδίδεται το ΚΥΜΑ ΧΩΡΟΥ ή ΟΥΡΑΝΙΟ ΚΥΜΑ. Με το κύµα αυτό γίνονται 
οι επικοινωνίες DX στα 2m όταν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες π.χ. σποραδικό Ε, καθώς και οι 
επικοινωνίες µέσω των ραδιοερασιτεχνικών δορυφόρων.  

Τα QSO  µέσω του κύµατος χώρου απαιτούν ακριβό εξοπλισµό και ειδικές συνθήκες διάδοσης. Για τους 
λόγους αυτούς λίγοι ραδιοερασιτέχνες ασχολούνται µε αυτού του είδους τις επικοινωνίες. 
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ΤΟ ΚΥΜΑ ΧΩΡΟΥ Ή ΟΥΡΑΝΙΟ ΚΥΜΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΜΠΥΛΩΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΗ ΟΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ DX ΣΤΑ 2 m. 

 

3. Στα 2m τα QSO µεταξύ πεζών Ραδιοερασιτεχνών που βρίσκονται στο ίδιο υψοµετρικό επίπεδο και σε 
κοντινή απόσταση γίνονται µε το ΚΥΜΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

 
4. Το κύµα εδάφους χρησιµοποιούν για να επικοινωνήσουν και οι κινητοί σταθµοί οι οποίοι κινούνται 
στον ίδιο  δρόµο. 

 

5. Το κύµα εδάφους χρησιµοποιούν όταν επικοινωνούν ένας φορητός σταθµός και ένας κινητός 
σταθµός οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση στην ίδια περιοχή. 
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6. Το κύµα εδάφους χρησιµοποιείται όταν επικοινωνεί ένας σταθµός βάσεως από µια πολυκατοικία µε 
ένα κινητό ή φορητό σταθµό σε κοντινή απόσταση. 

 

 
 

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνονται οι παραπάνω περιπτώσεις όπως πραγµατικά συµβαίνει στην 
καθηµερινότητά µας. 

 

7. Οι σταθµοί βάσεως επικοινωνούν µεταξύ τους µε το απευθείας κύµα. 
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8. Οι φορητοί σταθµοί επικοινωνούν µε τους σταθµούς βάσεως από µεγάλη απόσταση µόνο µε το 
απευθείας κύµα. 

 
9. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους κινητούς σταθµούς οι οποίοι επικοινωνούν µε σταθµούς βάσεως από 
µεγάλη απόσταση. 

 
 

  10. Στα 2m είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ σταθµών µέσω ανακλάσεως των Ραδιοκυµάτων πάνω 
σε φυσικά ή τεχνικά εµπόδια πχ. Βουνά , µεγάλα οικοδοµικά συγκροτήµατα, ή αντανακλαστικές 
επιφάνειες. 
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11. Οι επικοινωνίες µέσω ανακλάσεων ∆ΕΝ είναι πάντοτε σταθερές. Ανάλογα µε τη φύση της 
αντανακλαστικής επιφάνειας, την απόσταση από τους σταθµούς και τις επικρατούσες  συνθήκες 
διάδοσης είναι δυνατόν τα σήµατα να αυξοµειώνονται ή να έχουν παραµόρφωση φάσεως. 

 

 
 

12. Όταν δυο  2µετρικοί σταθµοί βρίσκονται σε σχετικά µεγάλη απόσταση µεταξύ τους, τότε η 
επικοινωνία γίνεται µέσω ενός  «σύνθετου» σήµατος το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα 
σήµατα που ακολουθούν διαφορετικούς δρόµους διάδοσης. 

 

13. Όταν είστε υποχρεωµένοι να επικοινωνήσετε µέσω ανάκλασης µε κάποιο συνάδελφο θα πρέπει να 
ξέρετε ότι: 
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13.1 Καλό είναι να  χρησιµοποιήσετε κατευθυνόµενη κεραία ώστε να βρείτε ένα σηµείο του ορίζοντα 
από το οποίο λαµβάνετε το ισχυρότερο σήµα µε την µικρότερη παραµόρφωση φάσεως. 

 

13.2 Για να µειώσετε την παραµόρφωση φάσεως δοκιµάστε να χρησιµοποιήσετε συχνότητες που 
βρίσκονται υψηλότερα ή χαµηλότερα από την συχνότητα που ήδη χρησιµοποιείται. Πχ. Αν η πρώτη 
επικοινωνία είναι στο 145.350 και η παραµόρφωση φάσης είναι τόση ώστε να εµποδίζει την διεξαγωγή 
του QSO, δοκιµάστε να χρησιµοποιήσετε της συχνότητες από 145.225 έως 145.575 ΜΗΖ, σε βήµα των 
12,5 ΚΗΖ. Θα δείτε ότι θα βρείτε µία τουλάχιστον συχνότητα στην οποία η παραµόρφωση θα µειωθεί  
αποτελεσµατικά ή και θα εξαφανιστεί. 

Αν δεν συµβεί αυτό δοκιµάστε 144.500-144.600 ΜΗΖ ίσως είστε πιο τυχεροί!! Μια άλλη λύση είναι να 
αλλάξετε Mode από FM σε SSB ή ΑΜ!! Ναι το ΑΜ υπάρχει ακόµη!!! Και κάποιοι από εµάς το 
χρησιµοποιούν ακόµη!! 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 2 µετρικών  ΣΤΑΘΜΩΝ 

Υποθέτοντας ότι έχετε διαβάσει και κυρίως κατανοήσει τα παραπάνω, είµαστε έτοιµοι να µπούµε στο 
ψητό!!!! (όχι δεν πρόκειται για κατεδάφιση!!) 

Όπως όλοι ξέρουµε η ΓΗ είναι ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ!!! Και όχι επίπεδη! Αυτό σηµαίνει ότι αν σταθούµε ακίνητοι 
σε κάποια τοποθεσία βλέπουµε µια γη επίπεδη µέχρι ένα ορισµένο σηµείο – ορίζοντας. Από το σηµείο 
αυτό, τον ορίζοντα δηλαδή και µετά, δεν µπορούµε να δούµε  τι υπάρχει γιατί απλά η καµπυλότητα της 
γης µας κρύβει οτιδήποτε υπάρχει µετά τον ορίζοντα. 

 
Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ 

ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ  ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 

 

Ό,τι ακριβώς συµβαίνει µε εµάς τους ανθρώπους, συµβαίνει και µε τις κεραίες των 2 µέτρων. ∆είτε τα 
παρακάτω σχήµατα. 

 
Αν στην θέση του ανθρώπου βάλουµε µια κεραία τότε η απόσταση ευθείας ορατότητας του ανθρώπου 
γίνεται απόσταση ευθείας ορατότητας της κεραίας µας.  

∆είτε την αντιστοιχία: 
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Το ανθρώπινο σώµα αντιστοιχεί στον ιστό – πύργο της κεραίας, και το κεφάλι (τα µάτια µας δηλαδή) 
στην κεραία. 

Από την καθηµερινή εµπειρία µας ξέρουµε ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνουµε, τόσο πιο µακριά βλέπουµε, 
το ίδιο ισχύει και µε τις κεραίες των 2 µέτρων, όσο πιο ψηλά τις τοποθετούµε, τόσο πιο µακριά 
στείλουν την εκποµπή µας, και φυσικά αντίστοιχα διευρύνουν την λήψη µας. 

 
∆εν αρκεί φυσικά µόνο ένα ψηλός ιστός ή πύργος για να έχουµε µεγάλη εµβέλεια, το φυσικό ύψος της 
περιοχής παίζει τον σηµαντικότερο  ρόλο. Ένας  2µετρικός σταθµός εγκατεστηµένος σε µια πεδινή  ή 
παραθαλάσσια περιοχή έχει πολύ µικρότερη εµβέλεια από ένα σταθµό ορεινό, έστω και αν ο πεδινός – 
παραθαλάσσιος   σταθµός έχει ιστό 20 µέτρων και κεραία 8db, και  εκπέµπει µε ισχύ 100 Watt ποτέ δεν 
θα ξεπεράσει σε εµβέλεια ένα ορεινό σταθµό που είναι εγκατεστηµένος σε υψόµετρο 1000 µέτρων έχει 
ένα ιστό µόλις 5 µέτρα, µια κεραία 3 db και ισχύ 10 Watt. 

Πώς λοιπόν µπορούµε να υπολογίσουµε την απόσταση ευθείας ορατότατος της κεραίας µας, ώστε να 
έχουµε ένα µέτρο εκτίµησης της φυσικής εµβέλειας του σταθµού µας; Μην ανησυχείτε, 
Ραδιοερασιτέχνες είµαστε, χόµπι κάνουµε, όχι γραφείο µελετών!!! Μας ενδιαφέρει µια λογική 
προσέγγιση της πραγµατικότητας και όχι η απόλυτη µαθηµατική ακρίβεια (που ούτως ή άλλως δεν 
υπάρχει!) 

 Για το λόγο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε  τον παρακάτω  απλοποιηµένο µαθηµατικό τύπο: 

                                                           ΑΕΟ = 3,57 * √ ΣΥ  

και ό,τι βρούµε είναι  η απόσταση ευθείας ορατότητας της κεραίας µας  σε ΚΜ (χιλιόµετρα) 

 

Το ΑΕΟ σηµαίνει Απόσταση Ευθείας Ορατότητας 

Το ΣΥ σηµαίνει Συνολικό Ύψος, δηλαδή το ύψος της περιοχής + το ύψος του ιστού ή πύργου + το 
ύψος αυτής καθεαυτής της κεραίας. 
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Το σύµβολο √ είναι η ρίζα που µάθαµε στο σχολείο, και για όσους δεν θυµούνται τίποτε από τα 
µαθηµατικά, σε όλα τα Calculator’s – κοµπιουτεράκια στα Ελληνικά υπάρχει αυτό το σύµβολο ή τα 
γράµµατα SQR, το ίδιο είναι. Ας δούµε ένα πραγµατικό παράδειγµα: 

Το εξοχικό µου στο Σούλι βρίσκεται σε υψόµετρο 650 µέτρων, ο ιστός της κεραίας µου είναι 6 µέτρα, 
και η ίδια η κεραία µου έχει µήκος 3 µέτρα. 

Αρχικά υπολογίζουµε το Συνολικό Ύψους ή ΣΥ µε µια απλή πρόσθεση. 

ΣΥ = Υψόµετρο περιοχής + Μήκος ιστού + Μήκος κεραίας 

ΣΥ =  650 + 6 + 3 = 659 µέτρα! 

Τώρα κάνουµε στο κοµπιουτεράκι την εξής πράξη: 

Πληκτρολογούµε το 659 και πατάµε το πλήκτρο µε το σύµβολο της ρίζας √  ή γράφει επάνω SQR. Το 
αποτέλεσµα είναι =  25,67. 
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Οπότε ο τύπος γράφεται ως ΑΕΟ = 3.57 * 25,67 κάνουµε τον πολλαπλασιασµό και έχουµε ΑΕΟ = 
91,64  Χιλιόµετρα. Φυσικά αυτό το νούµερο είναι  ενδεικτικό αλλά πολύ κοντά στην πραγµατικότητα 
και απόλυτα δεκτό  για Ερασιτεχνικό υπολογισµό.    Ας δούµε ένα ακόµη παράδειγµα: 

Θα υπολογίσουµε την Απόσταση Ευθείας Ορατότητας  στο πατρικό µου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς: 

 Στοιχεία υπολογισµού: Ύψος περιοχής = 15 µέτρα 

                                        µήκος ιστού       =   4 µέτρα 

                                        µήκος κεραίας   =   3 µέτρα 

Εργαζόµενοι όπως στο παραπάνω παράδειγµα  έχουµε: 

Συνολικό Ύψος = ύψος περιοχής + µήκος ιστού + µήκος κεραίας 

ΣΥ = 15 + 4 + 3 άρα          ΣΥ = 22 µέτρα. 

ΑΕΟ = 3,57 * √ 22  οπότε το κοµπιουτεράκι θα δείξει : κάτι λιγότερο από 17 ΚΜ, κάντε τώρα µια 
σύγκριση: 

  Με   ΣΥ = 659 µέτρα η απόσταση ευθείας ορατότητας είναι 92 ΚΜ  

  Με   ΣΥ =  22 µέτρα η απόσταση ευθείας ορατότητας είναι 17 ΚΜ 

Τεράστια διαφορά!!! 

Αν τώρα εσείς θέλετε να βρείτε την απόσταση ευθείας ορατότητας της εγκατάστασής σας για τα 2 
µέτρα, ακολουθείστε τα παραπάνω  παραδείγµατα και θα έχετε µια πολύ καλή εικόνα της σχετικής 
εµβελείας του σταθµού σας. 

Η απόσταση ευθείας ορατότητας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα µέτρο σύγκρισης που σας δείχνει την 
απόσταση που θα στείλει η κεραία σας το σήµα σας όταν κάνετε κλήση για QSO, έως ότου το σήµα σας 
ακουµπήσει στο ορίζοντα.   Στην καθηµερινότητα  όµως  τα πράγµατα είναι πολύ καλύτερα!  

∆είτε το σχήµα που ακολουθεί.  

 

 
ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ 

 

Ο παραπάνω τύπος   ΑΕΟ = 3,57 * √ ΣΥ  αφορά την απόσταση ευθείας ορατότητας ενός σταθµού, 
χωρίς να λαµβάνει υπ΄όψιν του το συνολικό ύψος που βρίσκεται ο σταθµός του ανταποκριτή µας.  

 Με µια µικρή προσθήκη ο ίδιος τύπος µας δίνει την Απόσταση Ευθείας Ορατότητας για δύο  
Ραδιοερασιτεχνικούς σταθµούς.  ∆ηλαδή ότι πραγµατικά χρειαζόµαστε για να εκτιµήσουµε την 
δυνατότητα επικοινωνίας µας µε κάποιο σταθµό σε συγκεκριµένη περιοχή. 

 

Ο τύπος γίνεται: ΑΕΟ = 3,57 *  (√ ΣΥ1 + √ ΣΥ2 )  
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Με απλά Ελληνικά ο τύπος αυτός µας λέει ότι στο συνολικό ύψος του δικού µας σταθµού  προστίθεται 
το συνολικό ύψος του σταθµού του ανταποκριτή µας, οπότε αυξάνεται η εµβέλειά µας κατά πολύ. Ας 
δούµε ένα πραγµατικό παράδειγµα: 

Από το εξοχικό µου στο Σούλι  εγώ και από την Αθήνα ο SV1FKN Ο Ανδρέας τι απόσταση ευθείας 
ορατότητας έχουµε; Μπορούµε άραγε να κάνουµε QSO; 

Στοιχεία υπολογισµού: Ύψος περιοχής  = 650 µέτρα 

                                        µήκος ιστού       =     5 µέτρα 

                                        µήκος κεραίας   =    3 µέτρα 

Ο SV1FKN ο Ανδρέας έχει το QTH του στην Αθήνα µε τα εξής,  

Στοιχεία υπολογισµού: Ύψος περιοχής            = 75 µέτρα 

                                        Ύψος πολυκατοικίας = 20 µέτρα 

                                        µήκος πύργου              = 10 µέτρα 

                                        µήκος κεραίας   =    3 µέτρα 

 Πρώτα υπολογίζουµε το ΣΥ1: 

Συνολικό Ύψος = ύψος περιοχής + µήκος ιστού + µήκος κεραίας 

ΣΥ1 = 650 + 5 + 3  άρα 

ΣΥ 1= 658 µέτρα. 

Οπότε ο τύπος γράφετε : 

             ΑΕΟ = 3,57 * (√ 658 + (√ ΣΥ2) 

Μετά υπολογίζουµε το ΣΥ2: 

Συνολικό Ύψος = ύψος περιοχής + ύψος πολυκατοικίας + µήκος ιστού + µήκος κεραίας 

ΣΥ2 = 75 + 20 + 10 + 3 άρα 

ΣΥ2 = 108 µέτρα. 

Οπότε ο τύπος γράφετε ΑΕΟ = 3.57*  (√ 658 + (√108)  και κάνουµε τον εξής χειρισµό στο 
κοµπιουτεράκι: 

1. Πρώτα πληκτρολογούµε τον αριθµό 658 
2. Μετά πιέζουµε το πλήκτρο µε το σύµβολο √ ή τα γράµµατα SQR 
Το αποτέλεσµα είναι 25,65 
3. Οπότε ο τύπος γράφετε: ΑΕΟ = 3.57*  (25,65 + (√108) 

4. Πιέζουµε το πλήκτρο C ή  Clear ή κλείνουµε και ανοίγουµε το κοµπιουτεράκι. 
5. Πληκτρολογούµε τον αριθµό 108 
6. Μετά πιέζουµε το πλήκτρο µε το σύµβολο √ ή τα γράµµατα SQR 
Το αποτέλεσµα είναι 10,39 
1 Οπότε ο τύπος γράφετε: ΑΕΟ = 3.57*  (25,65 + 10,39) 

2. Προσθέτουµε το 25,65+10,39 και πατάµε Enter ή το ίσον= 
 

        Οπότε ο τύπος γράφετε: ΑΕΟ = 3.57*  36.04 
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Πολλαπλασιάζουµε το 3.57 επί 35.89 και πιέζουµε Enter ή το =  ίσον. 
Το αποτέλεσµα είναι: κάτι περισσότερο  από 128 Χιλιόµετρα. Φυσικά αυτό είναι ενδεικτικό  η  εµβέλειά 
µας µπορεί να είναι 110 ή και 135 ΚΜ  

Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι εύκολα κατανοητό ότι τα 108 µέτρα του ανταποκριτή µου µας έδωσαν 
13 τουλάχιστον επιπλέον χιλιόµετρα εµβέλειας. 

Πάµε στον χάρτη και µετράµε την απόσταση Σουλίου  - Αθήνας, είναι 100 ΚΜ σε ευθεία, άρα µπορεί να 
γίνει το QSO µεταξύ SV1NK/SV3 Σούλι και SV1FKN στην Αθήνα. Ευτυχώς η πράξη το επιβεβαίωσε! 
Hi..Hi  

Αντίστοιχα µπορείτε να υπολογίσετε αν θα έχετε πρόσβαση σε κάποιο αναµεταδότη κλπ. Εννοείτε 
βέβαια ότι ανάµεσα στους σταθµούς τα φυσικά ή τεχνητά εµπόδια που υπάρχουν είναι αρκετά χαµηλά 
ώστε να επιτρέπουν την διέλευση των ραδιοκυµάτων. 

Και µε την ισχύ τι γίνεται;; Μπορεί το υψόµετρο  των περιοχών µας και τα ύψη των κεραιών µας να 
είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν την επικοινωνία ανάµεσα σε δύο Ραδιοεραστεχνικούς σταθµούς, αλλά 
η ισχύς που διαθέτουµε είναι αρκετή ώστε να γίνει το QSO;; και αν ναι, µε τι σήµατα;; 

Και σε αυτά τα σηµεία µπορούµε µε απλούς υπολογισµούς να έχουµε µια ενδεικτική εικόνα πολύ κοντά 
στην πραγµατικότητα για το αν η ισχύς µας είναι ικανή να µας επιτρέψει το QSO, και µε τι περίπου 
σήµατα στο S – Meter µας. 

Τι χρειάζεται να ξέρουµε για τους υπολογισµούς µας; 

1. Την Ισχύ εκποµπής την σταθµών 
2. Την  απολαβή των κεραίας σε db 
3. Την Απόσταση των σταθµών σε ΚΜ 
4. Τα Συνολικά ύψη που βρίσκονται τα κεραιοσυστήµατα µας. 
5. Την ευαισθησία του δέκτη µας. 
Και που θα βρούµε αυτές τις πληροφορίες; 

Από τα εγχειρίδια των κατασκευαστών! Αν τα ανοίξετε θα βρείτε τα πάντα µέσα, αν τα έχετε χάση 
κατεβάστε τα από το Internet.  Ο τύπος που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 

 

                                       2.18 * √ ((ΙΕ/1000) * ΑΚ)        

                              Ε Π =----- ----------------------------* ΣΥ1 * ΣΥ2 

                                                       ΑΜΣ ² * 2             

         

Η πιο αναλυτικά: 

  

                              2.18 * √ ((Ισχύς Εκποµπής/1000) * Απολαβή κεραίας) 

Ένταση Πεδίου =- ------------------------------------------------------------- * ΣΥ1 * ΣΥ2 

                                           Απόσταση µεταξύ σταθµών ² * 2       

       

Ας χρησιµοποιήσουµε το γνωστό παράδειγµα Σουλίου – Αθήνας για να υπολογίσουµε µε τι σήµατα θα 
ακούει ο SV1FNK τον SV1NK/ SV3 στην Αθήνα, και µε τι σήµατα θα ακούει ο SV1NK/SV3 τον SV1FKN 
στο Σούλι.  

  

Ας συγκεντρώσουµε τα στοιχεία που χρειαζόµαστε: 
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1. Ισχύς σταθµού SV1NK = 50 Watt   SV1FKN 25 Watt 

2. Απολαβή κεραίας SV1NK = 4.5 dbd  SV1FKN 2.5 dbd    

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο κατασκευαστής της κεραίας δίνει την απολαβή της σε dbd   την αφήνετε στον 
υπολογισµό όπως είναι διαφορετικά αν η απολαβή της  κεραίας είναι σε  dbi αφαιρείτε 2.5 db, αν 
δηλαδή η κεραία έχει απολαβή   7.5dbi αφαιρείτε 2.5 οπότε έχουµε 7.5 – 2.5 = 5 db, αυτά τα 5 db θα    
χρησιµοποιήσετε  στον υπολογισµό µας. 

3. Απόσταση Αθήνας – Σουλίου 100 ΚΜ. 
Συνολικό ύψος ΣΥ1 SV1NK = 658 µέτρα SV1FKN = 105 µέτρα. 
 

                                 2.18 * √ ((Ισχύς Εκποµπής/1000) * Απολαβή κεραίας) 

Ένταση Πεδίου = ------------------------------------------------------------- * ΣΥ1 * ΣΥ2 

                                           Απόσταση µεταξύ σταθµών ² * 2             

Τοποθετούµε τις τιµές επάνω στον τύπο οπότε έχουµε: 

                                           2.18 * √ ( 50/1000)* 4.5) 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = -------------------------------- * 658 * 108 

                                                       100 ² * 2             

Με το κοµπιουτεράκι µας εργαζόµαστε ως εξής: 

∆ιαιρούµε την ισχύ εκποµπής 50 Watt δια 1000 οπότε έχουµε 0.05 
Ο τύπος γράφετε: 

                                             2.18 * √ (0.05* 4.5) 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = -------------------------------- * 658 * 108 

                                             100 ² * 2             

Πολλαπλασιάζουµε το 0.05 επί 4.5 και βρίσκουµε 0.225 
Ο τύπος γράφετε: 

                                           2.18 * √ 0.225 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 658 * 108 

                                              100 ² * 2       

3. Βρίσκουµε την ρίζα του 0.225 πιέζοντας το σύµβολο   √  ή το πλήκτρο SQR και  

    βρίσκουµε  0.4743 

    Ο  τύπος γράφετε: 

                                      2.18 * 0.4743 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 658 * 108 

                                        100 ² * 2       

Βρίσκουµε την τετραγωνική ρίζα του 100 πολλαπλασιάζοντας το µε τον εαυτό του 100 * 100  και 
βρίσκουµε 10000  αν το κοµπιουτεράκι µας δεν υψώνει στο τετράγωνο ή  αν υψώνει γράφουµε 100 
και πατάµε το πλήκτρο Χ^²     Ο  τύπος γράφετε: 

                                           2.18 * 0.4743 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 658 * 108 

1                                                10000 * 2 

Τώρα κάνουµε τους επιµέρους πολλαπλασιασµούς 
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                                                 1.03 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 658 * 108 

                                               10000 * 2 

                                                    1.03 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 658 * 108 

                                                  20000  

                                                    1.03 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 71064 

                                                  20000  

                                                    1.03 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 71064           

                                                 20000  

Ένταση Πεδίουsv1nk  =0,000515 * 71064      Ένταση Πεδίουsv1nk  = 36,59 mV/m 

 Αυτό σύµφωνα µε τον πίνακα που υπάρχει παρακάτω αντιστοιχεί σε περισσότερο από 9  µονάδες S 
στο S-meter του ποµποδέκτη. Άρα ο SV1FKN ακούει τα σήµατα του SV1NK περίπου µε 5-9+++db 

Τώρα ας δούµε ο SV1NK πως θα ακούει τον SV1FKN στο Σούλι. 

                                 2.18 * √ ((Ισχύς Εκποµπής/1000) * Απολαβή κεραίας) 

Ένταση Πεδίου = ------------------------------------------------------------- * ΣΥ1 * ΣΥ2 

                                           Απόσταση µεταξύ σταθµών ² * 2             

Τοποθετούµε τις τιµές επάνω στον τύπο οπότε έχουµε: 

                                           2.18 * √ ( 25/1000)* 2.5) 

Ένταση Πεδίουsv1fkn  = -------------------------------- * 658 * 108 

                                                       100 ² * 2             

Με το κοµπιουτεράκι µας εργαζόµαστε ως εξής: ∆ιαιρούµε την ισχύ εκποµπής 25 Watt δια 1000 οπότε 
έχουµε 0,025    Ο τύπος γράφετε: 

                                           2.18 * √ (0,025* 2.5) 

Ένταση Πεδίουsv1fkn  = -------------------------------- * 658 * 108 

                                                       100 ² * 2             

Πολλαπλασιάζουµε το 0,025 επί 2.5 και βρίσκουµε 0,0625     Ο τύπος γράφετε: 
                                          2.18 * √ 0,0625  

Ένταση Πεδίουsv1fkn  = ------------------- * 658 * 108                                               100 ² * 2       

Βρίσκουµε την ρίζα του 0,0625 πιέζοντας το σύµβολο   √  ή το πλήκτρο SQR και  βρίσκουµε  0,25 

Ο  τύπος γράφετε: 

                                            2.18 * 0,25 

Ένταση Πεδίουsv1fkn  = ------------------- * 658 * 108 

                                               100 ² * 2       

Βρίσκουµε την τετραγωνική ρίζα του 100 πολλαπλασιάζοντας το µε τον εαυτό του 100 * 100  και 
βρίσκουµε 10000  αν το κοµπιουτεράκι µας δεν υψώνει στο τετράγωνο ή  αν υψώνει γράφουµε 100 
και πατάµε το πλήκτρο Χ^²       Ο  τύπος γράφετε: 
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                                            2.18 * 0,25 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 658 * 108 

                                               10000 * 2 

Τώρα κάνουµε τους επιµέρους πολλαπλασιασµούς 
                                                 0,545 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 658 * 108 

                                               10000 * 2 

                                                    0,545 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 658 * 108                                                  20000  

                                                    0,545 

Ένταση Πεδίουsv1nk  = ------------------- * 71064  

                                                 20000  

Ένταση Πεδίουsv1nk  =0,00002725* 71064     Ένταση Πεδίουsv1nk  = 1,93 mV/m 

  

Αυτό σύµφωνα µε τον πίνακα που υπάρχει παρακάτω αντιστοιχεί σε  περισσότερες από 9  µονάδες S 
στο S-meter του ποµποδέκτη. Άρα ο SV1NK ακούει τα σήµατα του SV1FKN µε εξαιρετική ένταση.  
Είναι σηµαντικό να καταλάβετε ότι εκείνο που έχει σηµασία είναι η ένταση του πεδίου που υπολογίζεται 
αρκεί να είναι µεγαλύτερη από την ευαισθησία του δέκτη σας, όσο πιο µεγάλη είναι η  ένταση του 
πεδίου, τόσο καλύτερα γιατί έτσι µειώνεται το σφάλµα που ενδεχοµένως να προκύψει είτε από την 
απλοποίηση των υπολογισµών, είτε από τα παιχνίδια της διάδοσης, και µας κάνει ποιο σίγουρους ότι 
τελικά θα µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε µε τον σταθµό που µας ενδιαφέρει.  Η ένταση πεδίου µας 
λέει µε απλά λόγια ότι η κεραία µας δέχεται ένα σήµα του οποίου η ένταση είναι 1,93mVolt/µέτρο.  Αν 
αυτό το πολλαπλασιάσουµε επί 1000 έχουµε την ένταση του πεδίου σε µVolt/µέτρο.   
Έτσι για το παραπάνω παράδειγµα  πολύ µα πολύ  απλοποιηµένα µας δείχνει ότι αν η ένταση του 
πεδίου  είναι µεγαλύτερη από την ευαισθησία του δέκτη µας η οποία είναι 0,20 µV,  οπότε γίνεται 
επικοινωνία. ∆ιαφορετικά  αν ένταση του πεδίου ήταν µικρότερη από την ευαισθησία του δέκτη µας πχ 
0.20µVolt, ή περίπου ίση µε αυτή τότε η επικοινωνία είναι αδύνατη ή πολύ φτωχής ποιότητας, 
τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί µε κεραίες και προενισχυτές υψηλής απολαβής η επικοινωνία 
γίνεται δυνατή, αλλά µε αυτά θα ασχοληθούµε κάποια άλλη φορά. Συνήθως η ευαισθησία των δεκτών 
σε FM διαµόρφωση είναι στα 0,20 µVolt και σε SSB είναι 0,16µVolt. Ελέγξτε την ευαισθησία του 
2µετρικού ποµποδέκτη σας από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  - S -  ΣΕ µVolt 

   0 S Unit = 0.099 µV 

   1 S Unit = 0,2 µV 

   2 S Unit = 0,4 µV 

   3 S Unit = 0,8 µV 

   4 S Unit = 1,6 µV 

   5 S Unit = 3,2 µV 

   6 S Unit = 6,3 µV 

   7 S Unit = 12,5 µV 

   8 S Unit = 25 µV 

   9 S Unit = 50 µV 
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Μετά τις 9 µονάδες S η µέτρησης γίνεται συνήθως σε db σε κλίµακα από 1 – 60 db. Υπάρχουν όµως 
ποµποδέκτες που το S Meter τους µετρά έως 9+20db, υπάρχουν επίσης ποµποδέκτες που το S Meter 
τους µετρά ως 78 – 80 db, πάντως η πεπατηµένη είναι τα 60db και σε πρακτικό επίπεδο µας 
ενδιαφέρουν τα σήµατα έως 9 S Units.  

    

ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ  

Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγα χρόνια µε τις επικοινωνίες στα 2m  έχουν διαπιστώσει ότι 
είναι δυνατόν να γίνουν επικοινωνίες µεταξύ  Ραδιοερασιτεχνικών σταθµών πολύ πέρα από την 
απόσταση ευθείας ορατότητας!   Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη της τροπόσφαιρας η οποία κάτω από 
κάποιες συνθήκες επιτρέπει την καµπύλωση των σηµάτων που εκπέµπουν οι 2µετρικοί σταθµοί προς 
την γη, διευρύνοντας την εµβέλειά τους.    Τροπόσφαιρα ονοµάζεται το τµήµα εκείνο της ατµόσφαιρας 
που ξεκινά από την επιφάνεια της γης-θάλασσας και φτάνει σε ύψος έως 12 ΚΜ περίπου στην εύκρατη 
ζώνη του πλανήτη στην οποία ζούµε.  

Με απλά λόγια οι άνθρωποι τα σπίτια µας, οι κεραίες µας, τα βουνά η θάλασσα βρίσκονται µέσα στην 
τροπόσφαιρα.   

 

 
 

Οι νόµοι και η θεωρία που διέπουν την τροποσφαιρική διάδοση  είναι αρκετά σύνθετη, όπως επίσης και 
οι  µαθηµατικοί τύποι που µας επιτρέπουν έστω τους  βασικούς υπολογισµούς ξεφεύγουν από το 
ερασιτεχνικό πεδίο ενδιαφερόντων, όµως µια πολύ µα πολύ απλουστευµένη και µε πολλές παραδοχές 
λύση είναι να τροποποιήσουµε τον τύπο  της απόστασης ευθείας ορατότητας, έτσι  ο  τύπος γίνεται :       

ΑΕΟ = 3.57 * (√ ΣΥ1 + √ ΣΥ2) * 1,2 Έως 1,5 

 

Παράδειγµα, ο σταθµός SWxxxxx έχει Συνολικό ύψος κεραιοσυστήµατος και περιοχής ΣΥ = 200 µέτρα   
χωρίς τροποσφαιρικό φαινόµενο η απόσταση ευθείας ορατότητας του σταθµού είναι : 

           

             ΑΕΟ = 3,57 * √ ΣΥ => 

            ΑΕΟ = 3,57* √ 200 => 

            ΑΕΟ = 50 ΚΜ περίπου. 

 

Με συνθήκες τροποσφαιρικού φαινόµενου η εµβέλεια του σταθµού φθάνει τα 

 

              ΑΕΟ = (3,57 * √ ΣΥ ) * 1,5 => 

              ΑΕΟ =( 3,57 * √ 200) * 1,5 => 

              ΑΕΟ = 75 ΚΜ περίπου. 
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Έτσι για δύο σταθµούς ο τύπος γίνεται    ΑΕΟ = (3,57 *  (√ ΣΥ1 + √ ΣΥ2 )) * 1,2 έως 1,5 

∆είτε ένα ακόµη πραγµατικό παράδειγµα   

Ο SW3xxx έχει Συνολικό ύψος τοποθεσίας και κεραιοσυστήµατος 200 µέτρα, το ίδιο και ο SW1yyy, 
άρα η µέγιστη απόσταση επικοινωνίας τους είναι τα : 

ΑΕΟ = 3,57 * (√ ΣΥ1 + √ ΣΥ2) => 

                                        ΑΕΟ = 3,57 * (√ 200 + √ 200)     => 

                                        ΑΕΟ = 100 ΚΜ περίπου. 

Όµως ο SW3xxx απέχει από τον SW1yyy 140 ΚΜ πως γίνεται να επικοινωνούν; Απλά εδώ ισχύει ότι 
λόγω τροποσφαιρικής διάδοσης έχουµε αύξηση της εµβέλειας των σταθµών κατά 1,4 φορές. Όταν 
λοιπόν δεν έχουµε καλή διάδοση (τροποσφαιρικό) ο SW3xxx και ο  SW1yyy δεν θα έχουν επικοινωνία, 
αντίθετα µε καλή διάδοση ( τροποσφαιρικό) οι συνάδελφοι θα επικοινωνούν µια χαρά!   Αυτό το 
φαινόµενο πολλοί σταθµοί  ειδικά στην ύπαιθρο χώρα (αυτό που λένε οι πρωτευουσιάνοι επαρχία!) το 
ξέρουν πολύ καλά. 

 Άνοιξη και καλοκαίρι επικοινωνούν πολύ καλά µε άλλους  2µετρικούς σταθµούς ενώ τον χειµώνα η 
επικοινωνία γίνεται µε χαµηλότερα σήµατα ή και διακόπτεται τελείως. Ίδια είναι και η εξήγηση γιατί 
κάποιοι αποµακρυσµένοι σταθµοί το καλοκαίρι µπαίνουν µε σχετική ευκολία στους επαναλήπτες ενώ το 
χειµώνα η πρόσβαση τους είναι προβληµατική  ή και αδύνατη.    

 ΣΠΟΡΑ∆ΙΚΟ Ε – DX ΣΤΑ 2m 

Ο όρος DX είναι απλά η σύντµηση των λέξεων Distance και Χ-ray όπου Distance = Απόσταση και Χ = 
ο άγνωστος σταθµός µε τον οποίο µιλάµε, άρα µε το όρο DX   Εννοούµε την επικοινωνία µας µε 
κάποιον µακρινό άγνωστο σταθµό.     Εδώ λοιπόν γενάτε το εξής ερώτηµα: 

Πόσο µακρινός πρέπει να είναι ο σταθµός ώστε να χαρακτηριστεί DX;  Η Απάντηση είναι ότι δεν 
υπάρχει χιλιοµετρικός κανόνας!!  

Στα βραχέα οποιοσδήποτε σταθµός έξω από την χώρα σου είναι DX, στα 2 µέτρα όµως τι γίνεται; Εδώ 
θα µπορούσαµε να πούµε ότι οποιοσδήποτε σταθµός έξω από την περιοχή της Απόστασης Ευθείας 
Ορατότητας  (ΑΕΟ) του σταθµού σου είναι DX, όχι βέβαια µε την έννοια της Ραδιοχώρας, αλλά µε τον 
βαθµό δυσκολίας που παρουσιάζει ένα τέτοιο QSO, αν η ΑΕΟ του σταθµού σας είναι 100 ΚΜ και µε 
καλή διάδοση κάνετε QSO  στα 200 ΚΜ αυτό είναι DX γιατί χρησιµοποιώντας την  διάδοση κάνατε QSO 
σε διπλάσια απόσταση από όσο µπορείτε να κάνετε χωρίς συνθήκες διάδοσης.  Πώς γίνεται όπως το DX 
στα 2 µέτρα;    Ψηλά στην ατµόσφαιρα  σε ύψος περίπου 120 – 130 ΚΜ κάτω από ειδικές συνθήκες, 
πχ. Ηλιακή δραστηριότητα, κατάσταση ατµόσφαιρας κλπ δηµιουργούνται στρώµατα ιονισµένου αέρα  
µε µέσω πάχος 15 – 20 ΚΜ τα οποία παραµένουν σταθερά  από µερικά λεπτά έως κάποιες ώρες. Αυτά 
τα στρώµατα δηµιουργούν συνθήκες κατάλληλες ώστε τα 2µετρικά  σήµατα να καµπυλώσουν πίσω 
στην γη και να επιτρέψουν την διεξαγωγή QSO ανάµεσα σε σταθµούς διαφορετικών χωρών ή και 
ηπείρων ακόµη!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
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Αυτό είναι το περίφηµο Ε σποραδικό που όλοι το ψάχνουν σαν τρελοί προκειµένου να κάνουν QSO στα 
2µέτρα.    ∆είτε την διαφορά µεταξύ της Τροποσφαιρικής µε την Ιονοσφαιρικη διάδοση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για κάποιο απλοποιηµένο υπολογισµό εµβέλειας 2µετρικών  σταθµών 
µέσω του Ε σποραδικού οπότε πώς µπορούµε να δούµε αν υπάρχει περίπτωση να κάνουµε DX στα 2 
µέτρα; Και ποια µπορεί να είναι η πιθανή εµβέλεια του σταθµού µας;  

Λύση στο πρόβληµα αυτό έδωσαν οι ραδιοερασιτέχνες  µέσω της υπηρεσίας DX Cluster. Εδώ ο κάθε 
ραδιοερασιτέχνης  µε σύνδεση µέσω VHF Packet ή Internet µπορεί να δει αν υπάρχει DXική  
δραστηριότητα στα 2 µέτρα, αν άλλοι συνάδελφοι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες ακούνε, κάνουν ή έκαναν 
QSO στα 2 µέτρα.  

Η υπηρεσία DX Cluster επιτρέπει στον ραδιοερασιτέχνη να δει αν υπάρχει διάδοση, ανάµεσα σε κάποιες 
χώρες είναι δυνατή η επικοινωνία, πολλές φορές αναφέρεται η ένταση των σηµάτων και άλλες 
χρήσιµες πληροφορίες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια το σύνολο των Ραδιοερασιτεχνών κάνουν DX στα 2 
µέτρα συµβουλευόµενοι το DX cluster. 

 Ένα πολύ καλό πρόγραµµα για την υπηρεσία DX Cluster είναι το DXCLUST το οποίο µπορείτε να το 
κατεβάσετε από την ιστοσελίδα   http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=800   και τρέχει 
σε περιβάλλον Windows, αντίστοιχα προγράµµατα υπάρχουν και για Linux, σε επόµενη ευκαιρία θα σας 
περιγράψω τον τρόπο κατασκευής ενός Packet Interface και πώς χρησιµοποιώντας το κατάλληλο 
λογισµικό θα συνδεθούµε µε το DX Cluster. 

Με αυτά τα λίγα και κουραστικά προσπάθησα να δώσω κάποιες ουσιαστικές απαντήσεις  στα 
ερωτήµατα των νέων συναδέλφων οι οποίοι αναλώνουν ώρες συζητώντας και ρωτώντας χωρίς να 
παίρνουν κάποιες συγκεκριµένες απαντήσεις και κυρίως χωρίς να  µπορούν ν να χρησιµοποιήσουν 
πρακτικά τις πληροφορίες που συλλέγουν.  Ελπίζω να βοήθησα κάπως ώστε η ενασχόλησή σας µε τα 2 
µέτρα να γίνει ευκολότερη και αποδοτικότερη πολλά   

                         

                                                                  Πολλά 73 σε όλους και καλά  QSO 

                                                                                de  SV1NK                      

                                                                                    Μάκης 

Από το επόµενο τεύχος θα αρχίσουµε να µελετάµε αναλυτικότερα τους επί µέρους δείκτες πού 
εκφράζουν την κατάσταση της διάδοσης.  
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Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ: Μεταφορές & Επικοινωνίες 

 

Γράφει ο  

Θεµιστοκλής Αναστασιάδης  

SW2HQF 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΩ∆ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΩ∆ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΩ∆ΙΚΑ ΣΗΜΑΤΩΝ MorseMorseMorse   
   

 Ο κώδικας σηµάτων Morse επινοήθηκε από τον Αµερικάνο ζωγράφο και ερασιτέχνη φυσικό Σάµιουελ Φίνλεϊ Μορς. 
Κατασκεύασε µία απλή συσκευή  που θεµελίωσε τη βασική αρχή όλων των µετέπειτα ηλεκτροµαγνητικών µηχανών 
τηλεπικοινωνίας, τη µετατροπή του µηνύµατος σε ηλεκτρικούς παλµούς και τη µετάδοσή τους µε τη µορφή 
ηλεκτρικών σηµάτων. 

  Ο τηλέγραφος του Μορς περιελάµβανε µία ηλεκτρική πηγή ενέργειας (µία µπαταρία στην αρχή και αργότερα τάση 
από ένα κεντρικό σταθµό) ένα χειριστήριο αποστολής σηµάτων, ένα ηλεκτροµαγνητικό βοµβητή σα δέκτη και σύρµα 
σύνδεσης. Μια πίεση στο χειριστήριο προκαλούσε διέγερση στον ηλεκτροµαγνήτη του  βοµβητή και ακουγόταν ένας 
ξερός ήχος.  

Για να ολοκληρώσει τη συσκευή του ο Μορς επινόησε τον περίφηµο κώδικα µε τις «τελείες» και «παύλες». Κάθε 
γράµµα και κάθε αριθµός απόκτησε τη δική του ταυτότητα.  Το γράµµα «A» πχ ήταν «τελεία-παύλα»

 (συµβολίζεται «.-»).  

Με µια στιγµιαία πίεση προς τα κάτω το χειριστήριο έστελνε µία «τελεία», εάν η πίεση διαρκούσε ένα κλάσµα του 
δευτερολέπτου περισσότερο, µεταδιδόταν µία «παύλα». 

Ένα γνωστό άκουσµα ring tone στα κινητά τηλέφωνα είναι το παρακάτω 

. . .    - -   . . .  (δηλ. SMS) 

Για πολλά χρόνια ο κώδικας Μορς έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις επικοινωνίες, ειδικά σε πολέµους, ενώ µε την 
εξέλιξη της ασύρµατης επικοινωνίας, της τηλεπικοινωνίας δηλαδή, έπαιξε ρόλο εφεδρείας. Τώρα έχει καταργηθεί από 
όλα σχεδόν τα κράτη του κόσµου από κάθε χρήση είτε πολεµική είτε εµπορική.  

Οι µοναδικοί που χρησιµοποιούν αυτόν τον κώδικα επικοινωνίας είναι οι απανταχού ραδιοερασιτέχνες, δηλαδή 
άτοµα που κατέχουν νόµιµα άδεια για χρήση και εγκατάσταση σταθµών ασυρµάτου µε δυνατότητα επικοινωνίας µε 
όλη τη γη µε ιδία µέσα, δηλαδή χωρίς να παρεµβάλλονται ενδιάµεσοι παροχείς είτε ιδιωτικοί (internet, κινητή 
τηλεφωνία) είτε κρατικοί (ΟΤΕ).   

 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  363636   
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  Ένας από αυτούς είµαι και εγώ, µε ειδικό διακριτικό κλήσεως SW2HQF, ή σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Φωνητικό 
Αλφάβητο:  

S ierra W hiskey TWO H otel Q uebec F oxtrot. 

To SW είναι πρόθεµα για τους έλληνες κατηγορίας 2 (από VHF και άνω), το 2 προσδιορίζει την Κεντρική και ∆υτική 
Μακεδονία, ενώ το suffix HQF είναι η τυχαία ακολουθία γραµµάτων. Όλος ο παραπάνω συνδυασµός είναι µοναδικός 
στον κόσµο. 

 Στον ελεύθερο χρόνο µου εξασκώ αυτό το hobby αλλά όταν χρειαστεί, θα µετατραπεί σε 
ρόλο υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο σα ραδιοερασιτέχνης µέλος της Ένωσης 
Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος (Ε.Ρ.Β.Ε.) Εθελοντικής Οργάνωσης ενταγµένη στη 
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.  

Για την απόκτηση πτυχίου της µεγαλύτερης κατηγορίας εξετάζεσαι και στα σήµατα Μορς 
µε ταχύτητα 5 λέξεων το λεπτό (περίπου 25 χαρακτήρες το λεπτό). Για το λόγο αυτό 
έφτιαξα αυτή τη συσκευή για να εξασκηθώ µέχρι να δώσω εξετάσεις και για αυτήν την 
κατηγορία.   

Ακολουθεί Πίνακας όλων των χαρακτήρων µε την κωδικοποίησή τους, πίνακας των 
υλικών µε τις τιµές µονάδος και µερικές φωτογραφίες κατά την πορεία της κατασκευής. 

 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  373737   

Τό κολλητήρι εν δράσει   

Τελικός έλεγχος 
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Σχεδόν 2 χρόνια µετά. Το ενδιαφέρον για το Field Day '07 έπιασε πάτο. Ευτυχώς που είχαµε το Monster. 
(σ.σ.) Ή αλλιώς πώς οι έφηβοι µπαίνουν στά όµορφα µονοπάτια… 

Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  383838   

Με τους "giga" ανά χείρας  
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Κ Α Θ Ε Τ Η      Κ Ε Ρ Α Ι Α 
(Μέρος ∆’) 

Γράφει ο Ντίνος Νοµικός – SV1GK 

  Κ Α Θ Ε Τ Η   Κ Ε Ρ Α Ι Α   Μ Ε  « Φ Ο Ρ Τ Ι Ο » 
Πολλοί ραδιοερασιτέχνες και κυρίως αυτοί που κατοικούν σε µεγάλες πόλεις , έχουν συνήθως 

έντονο πρόβληµα χώρου για να «απλώσουν» σωστά µια κεραία .  

Ειδικά µάλιστα στις µπάντες των χαµηλότερων συχνοτήτων και κυρίως κάτω από τα 40 µέτρα , το πρόβληµα 
γίνεται εντονότατο . 

Έτσι λοιπόν δηµιουργήθηκε η ανάγκη µείωσης του µήκους της κεραίας , βέβαια «πληρώνοντας» το αντίστοιχο 
τίµηµα , δηλαδή µικρότερη απόδοση , µικρότερο εύρος λειτουργίας , αλλά και µείωση της σύνθετης αντίστασής 

της .  Παρόλα αυτά όµως είναι προτιµότερη µια τέτοια λύση από το να µη µπορούµε 
να τοποθετήσουµε καθόλου µια κεραία .  

Για να µειώσουµε το µήκος µιας κεραίας υπάρχουν δύο µέθοδοι που βασίζονται ή 
στην χρήση χωρητικού φορτίου – capacity loading ή στην χρήση επαγωγικού 
φορτίου – conductive loading . 

Xωρητικό φορτίο – Capacity loading 

O κανόνας 83/63 
Όπως γνωρίζουµε η κατανοµή του ρεύµατος και της τάσης σε ένα δίπολο 
είναι αυτή του (Σχήµατος 1) . 

Ειδικά η κατανοµή του ρεύµατος είναι τέτοια , ώστε το 83% της 
ακτινοβολούµενης ενέργειας του διπόλου να προέρχεται από το 63% του 
µεσαίου τµήµατος του µήκους του . 

Το υπόλοιπο τµήµα του , που είναι το 37% του µήκους του διπόλου 
(δηλαδή από 18,5% σε κάθε άκρο του) , ακτινοβολεί µόνο το 17% της 
ολικής ενέργειας που εκπέµπεται από το δίπολο (Σχήµα 2) . 

Αν αφαιρούσαµε λοιπόν αυτό το τµήµα του διπόλου , που  αποτελεί το 37% του µήκους του , εµείς θα χάναµε το 
17% της ακτινοβολουµένης ενέργειάς του , δηλαδή περίπου 6 dB . 

Η απώλεια όµως αυτή θα γινόταν µικρότερη , αν αντί να αφαιρούσαµε το παραπάνω τµήµα , το αντικαθιστούσαµε 
µε ένα άλλο που θα είχε διαφορετική µορφή και σχήµα , ενώ συγχρόνως το δίπολο θα παρέµενε 

«κοντό»    (Σχήµα 3) . 

Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται loading και βοηθά στο να παραµένει η κατανοµή 
του ρεύµατος σε ένα «κοντό» δίπολο όµοια µε αυτήν ενός full size διπόλου . 

Στο παράδειγµα µάλιστα που αναφέραµε , τα κοµµάτια εκείνα που 
αντικατέστησαν τα δύο ακραία τµήµατα του διπόλου ονοµάζονται end load-

ing hats ή capacity hats , και στην Ελληνική βιβλιογραφία αναφέρονται ως «χωρητικά φορτία» , τα οποία φυσικά 
δεν έχουν καµία σχέση µε την χωρητικότητα πυκνωτή . 

Ειδικά µάλιστα για τις κάθετες κεραίες υπάρχουν διάφορα είδη capacity hats , τα οποία συνήθως αντικαθιστούν 
ένα µέρος από το επάνω τµήµα του κάθετου µονόπολου , και ανάλογα µε τον τύπο τους , παίρνουν διάφορες 
ονοµασίες , όπως inverted L , T , spokes ,  umbrella , top hat , κλπ. Όπως φαίνονται στο (Σχήµα 4 Α , Β , Γ , ∆ , 
Ε) αντίστοιχα .   Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις αυτό που επιτυγχάνεται είναι : 

1ον Η αύξηση του ρεύµατος στην βάση της 
κεραίας . 

2ον Η οµοιόµορφη κατανοµή του ρεύµατος κατά 
µήκος όλης της διάταξης της κεραίας . 

3ον Η ελάχιστη µείωση της αντίστασης ακτινοβολίας 
της , που είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την απόδοσή 
της  και 4ον Η οµοιότητα στο διάγραµµα ακτινοβολίας µιας 
κάθετης top loaded κεραίας , µε αυτό που παρουσιάζει µια 
κάθετη λ/4 , πράγµα που φυσικά οφείλεται κυρίως στην 
παρόµοια κατανοµή του ρεύµατος κατά µήκος των κεραιών . 
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Μια τέτοια κεραία εξακολουθεί να εµφανίζει κάθετη πόλωση , 
παρά την προσθήκη του πάνω οριζόντιου τµήµατος , και αυτό 
γιατί η ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει είναι κατά πολύ 
µικρότερη από αυτήν που διαρρέει το κάθετο τµήµα της , όπως 
άλλωστε φαίνεται και από τις κατανοµές των ρευµάτων που 
αναπτύσσονται στους τύπους inverted L και Τ αυτών των 
κεραιών , σε σχέση φυσικά µε την κατανοµή του ρεύµατος που 
εµφανίζεται σε µια κάθετη µήκους λ/4 (Σχήµα 5) . 

Για τον υπολογισµό ενός top hat , καλόν είναι να 
χρησιµοποιηθούν τα ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό προγράµµατα , 
που κυκλοφορούν στο Internet , όπως π.χ. το πρόγραµµα TO-
PHAT2 του Reg Edwards – G4FGQ , και αυτό γιατί οι µαθηµατικοί τύποι που αναφέρονται στον υπολογισµό τους 
είναι αρκετά πολύπλοκοι .   Η απλούστερη µέθοδος όµως είναι να κατασκευάσει κανείς µόνος του ένα τέτοιο top 

hat ή να το προµηθευτεί έτοιµο από το εµπόριο , να το τοποθετήσει στο 
πάνω µέρος του κάθετου τµήµατος της κεραίας και να αυξοµειώνει το µήκος 
του κάθετου τµήµατος µέχρι να πετύχει τον κατάλληλο συντονισµό στην 
συχνότητα που επιθυµεί .(Σχήµα 6) . 

Βέβαια ένα µειονέκτηµα που παρουσιάζεται είναι η µείωση του εύρους 
λειτουργίας της κεραίας , σε σχέση φυσικά µε µια αντίστοιχη κάθετη µήκους 
λ/4 .   Για καλύτερη απόδοση καλόν είναι στα top hats να προτιµώνται 
συµµετρικές  κατασκευές , όπως αυτές του (Σχήµατος 4 Β, Γ, ∆ , Ε ) .  

Ας δούµε λοιπόν , µε ένα παράδειγµα πώς θα είναι µια τέτοια 
κατασκευή . 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µια κάθετη κεραία µήκους 
λ/4 συντονισµένη στους 7,050 Μc/s , τότε αυτή η 
κεραία θα είχε µήκος περίπου 10,10 µέτρα . Έστω 
τώρα ότι αυτήν την κεραία θέλαµε να την 
κοντύνουµε κατά 3 µέτρα , δηλαδή να έχει µήκος 7 
µέτρα . Χρησιµοποιώντας την µέθοδο του top hat , 

θα πρέπει να τοποθετήσουµε στην κορυφή της 4 ακτίνες (spokes) , µήκους 1,5 µέτρο η 
κάθε µια (Σχήµα 7) . Τότε , αν την µετρούσαµε θα παρατηρούσαµε ότι το gain της θα 

µειωνόταν µόνο κατά 0,12 dB , σε σχέση φυσικά µε την κάθετη των 
10 µέτρων , ενώ συγχρόνως  η σύνθετη αντίστασή της από 36 Ωµ 
θα γινόταν 30 Ωµ περίπου , πράγµα που σηµαίνει ότι παρόλο που 
κόντυνε η κεραία , δεν θα έχουµε ουσιαστικές αλλαγές . Αν τώρα θέλουµε να µικρύνουµε το 
µήκος των ακτίνων του top hat , ώστε κάθε µια να έχει µήκος 1 µέτρο , δεν έχουµε παρά να 
συνδέσουµε τα άκρα τους περιµετρικά όπως στο (Σχήµα 8) .  Οι µετρήσεις σε αυτήν την 
περίπτωση θα µας έδειχναν ότι οι απώλειες παραµένουν σχεδόν ίδιες , δηλαδή περίπου 0,11 
dB και η σύνθετη αντίσταση θα γίνει περίπου 33 Ωµ . Άρα είναι προτιµότερη η δεύτερη 
περίπτωση . 

Β.  Επαγωγικό φορτίο – Inductive loading 

Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουµε ανάγκη από δραστικότερη µείωση του 
µήκους µιας κεραίας , όπως π.χ. όταν θέλουµε να την χρησιµοποιήσουµε 
για τα 80 ή τα 160 µέτρα , και περισσότερο βέβαια όταν πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί σαν κεραία αυτοκινήτου που πρέπει να συντονίζει σε HF συχνότητες . 

Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε και µια άλλη µέθοδο , η 
οποία λύνει το παραπάνω πρόβληµα µε την 
προσθήκη µιας αυτεπαγωγής (ενός πηνίου) , 
το οποίο παρεµβάλλεται σε κάποιο σηµείο της 
κεραίας , όπως φαίνεται στο (Σχήµα 9) , που αναφέρεται σε 

δίπολο ή στο (Σχήµα 10) , που αναφέρεται σε κάθετη .   Προσέξτε όµως , είναι λάθος αυτό που πιστεύουν 
πολλοί , ότι το πηνίο αυτό αντικαθιστά το µήκος που λείπει από την κεραία . 

Ας µελετήσουµε λοιπόν τον ρόλο που παίζει αυτό το πηνίο , ώστε να καταλάβουµε πώς λειτουργεί . Όπως ήδη 
γνωρίζουµε (5-9report , τεύχος 70) , όταν µειώνουµε το µήκος µιας κεραίας , ώστε να συντονίζει σε συχνότητα 
µικρότερη από αυτήν που είναι υπολογισµένη , τότε εκτός των άλλων προβληµάτων που εµφανίζονται , 
παρουσιάζεται και µια έντονη µείωση της αποδοτικότητάς της . 
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Αυτή η µείωση φαίνεται καλύτερα στο (Σχήµα 11) , όπου 
παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ της απόδοσης και του µήκους µιας 
κάθετης κεραίας . 

Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι εµείς αρχίζουµε να µειώνουµε το µήκος 
µιας κεραίας , ώστε να συντονίζει σε χαµηλότερη συχνότητα . 

Όµως , όσο µειώνεται η συχνότητα , τόσο αυξάνεται η χωρητική 

αντίδραση Xc που εµφανίζεται στην κεραία , σύµφωνα µε τον 

τύπο : Xc=1/2πfC , ενώ παράλληλα µειώνεται η επαγωγική της 

αντίδραση , η οποία έχει τύπο : XL=2πfL (5-9report , τεύχος 
67) .   

Από την άλλη µεριά πάλι , ξέρουµε ότι για να συντονίζει µια κεραία θα πρέπει στο σηµείο τροφοδοσίας της , η 
χωρητική αντίδραση να είναι ακριβώς ίση κατά µέτρο αλλά αντίθετη από την επαγωγική αντίδραση (5-9report , 
τεύχος 68) .  Αφού λοιπόν όταν κονταίνουµε µια κεραία αυξάνεται η χωρητική αντίδραση , ενώ συγχρόνως 
µειώνεται η επαγωγική , εµείς θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να αναπληρώσουµε την χαµένη επαγωγική αντίδραση , 
και ο µόνος τρόπος για να το επιτύχουµε αυτό , είναι να προσθέσουµε µια αυτεπαγωγή (ένα πηνίο) , σε κάποιο 
σηµείο της κεραίας .   

Αυτή λοιπόν η προσθήκη του πηνίου , είναι που έχει δηµιουργήσει εσφαλµένα την εντύπωση σε 
αρκετούς φίλους ραδιοερασιτέχνες , ότι αναπληρώνει το χαµένο µήκος της κεραίας , ενώ στην 
πραγµατικότητα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να προσθέτει επαγωγική αντίδραση στην κεραία , ώστε να 
συντονίζει στην συχνότητα που επιθυµούµε . 

Στο σηµείο αυτό βέβαια , δηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα «Ποια είναι η καταλληλότερη θέση που πρέπει 
να τοποθετηθεί αυτό το πηνίο σε µια κάθετη κεραία , ώστε να έχουµε την καλύτερη δυνατή απόδοση;» 
και η απάντηση , που είναι τόσο απλή «όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά » έχει βγει µετά από χιλιάδες ώρες 
πειραµατισµών , υπολογισµών και µετρήσεων . 

Αν προσέξουµε µάλιστα τον πίνακα του (Σχήµατος 12) , θα παρατηρήσουµε ότι εµφανίζονται δύο καµπύλες , η 
κάτω καµπύλη  που αναφέρεται σε κάθετη κεραία όπου το πηνίο 
έχει τοποθετηθεί στην βάση της (base loaded) , και η πάνω 
καµπύλη η οποία αναφέρεται σε κάθετη κεραία όπου το πηνίο 
έχει τοποθετηθεί στο πάνω µέρος της (top loaded) . 

Αν για παράδειγµα έχουµε κοντύνει µια κάθετη κεραία από 
0,25λ σε 0,15λ , τότε σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα , αν 
το πηνίο τοποθετηθεί στην βάση της , η κεραία θα παρουσιάζει 
αντίσταση ακτινοβολίας περίπου 10 Ωµ , ενώ αν τοποθετηθεί 
στο πάνω µέρος της , η αντίσταση ακτινοβολίας της αυξάνεται 
στα 25 Ωµ , πράγµα που σηµαίνει ότι θα έχουµε πολύ καλλίτερη 
απόδοση .  

Εννοείται βέβαια ότι αν το πηνίο τοποθετηθεί στο µέσον της 
κεραίας , η αντίσταση ακτινοβολίας της θα έχει µια ενδιάµεση 
τιµή . 

Γι’ αυτό καλόν είναι να αποφεύγετε , και εφόσον βέβαια αυτό 
είναι δυνατόν , κάθετες κεραίες και ειδικά HF mobile , που τοποθετούν το πηνίο στην βάση τους . 

Οι περισσότεροι κατασκευαστές , κυρίως για λόγους στήριξης , αποφεύγουν να τοποθετούν το πηνίο στο άνω 
άκρο της κεραίας και προτιµούν µια ενδιάµεση θέση , όπως π.χ. η Yaesu , η οποία κατασκεύαζε HF mobile κεραίες 
τις οποίες τοποθετούσε πάνω από ένα στυλίδιο , που είχε µήκος περίπου 50 cm και εχρησιµοποιείτο από µόνο του 
σαν κάθετη κεραία λ/4 για τα 2 µέτρα . Έτσι µε αυτόν τον τρόπο πετύχαινε το πηνίο να µην τοποθετείται στην 
βάση της  και συγχρόνως η κεραία να λειτουργεί και σε HF µπάντες και σε VHF (2 µέτρα) . 

Η καρδιά λοιπόν της λειτουργίας µιας «κοντής» κεραίας , είναι αυτό το πηνίο (loading coil) που αναφέραµε . 

Το πηνίο αυτό πρέπει να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες , πράγµα που σηµαίνει ότι γι’ αυτό πρέπει να ισχύουν 
οι εξής δύο προϋποθέσεις : (α) Υψηλό Q και (β) Μεγάλη διάµετρο του σύρµατος από το οποίο θα αποτελείται . 

Ειδικά για το σύρµα του , θα πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον 2 mm αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για 
ποµπούς χαµηλής ισχύος , από 100 έως 150 Watts . 

Αν όµως πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλη ισχύ , της τάξεως των 1500 Watts , τότε το πηνίο αυτό θα 
πρέπει να κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνα διαµέτρου 8 mm  , και αυτό γιατί επάνω του αναπτύσσονται πολύ 
υψηλές θερµοκρασίες . 
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Όσον αφορά το Q του πηνίου , αυτό θα πρέπει να παίρνει τιµές πάνω από 250 . 

Όπως γνωρίζουµε , για το Q ενός πηνίου ισχύει ότι : Q=XL/R , δηλαδή ισούται µε το πηλίκο της επαγωγικής 
αντίδρασης δια της ωµικής αντίστασης που παρουσιάζει το σύρµα του πηνίου . 

Γι’ αυτό θα πρέπει η R να έχει όσον το δυνατόν πιο χαµηλή τιµή , ούτως ώστε και το Q να παίρνει µεγαλύτερες 
τιµές , αλλά και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες από το σύρµα . 

Από την άλλη µεριά πάλι , αν ανεβάζαµε το Q πολύ ψηλά και έπαιρνε µια τιµή π.χ. γύρω στα 800 , αυτό θα 
σήµαινε µεν ότι θα µειώνονταν οι απώλειες κατά 2/3 περίπου , αλλά συγχρόνως θα είχαµε µείωση του εύρους 
λειτουργίας της κεραίας µας . 

Αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει το Q ενός τέτοιου 
πηνίου να παίρνει τις ενδιάµεσες τιµές από αυτές που 
αναφέραµε . 

Ένας σπουδαίος παράγοντας που παίζει ρόλο στην 
κατασκευή ενός τέτοιου πηνίου είναι και ο λόγος του 
µήκους του προς την διάµετρό του . 

Για µια σωστή κατασκευή θα πρέπει : Ο λόγος του 
µήκους του πηνίου προς την διάµετρό του να παίρνει 
τιµές από 0,5 έως 1,5 . 

Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τον πίνακα του (Σχήµατος 
13) , που µας δείχνει την σχετική τιµή του Q-factor σε 
σχέση µε τον λόγο µήκος πηνίου προς διάµετρο . 

Από τον πίνακα αυτόν φαίνεται εύκολα ότι ένας λόγος της τάξης του 0,7 , µας δίνει την καλλίτερη τιµή του Q .  

Όσον αφορά δε το τύλιγµα αυτού του πηνίου , θα πρέπει ανάµεσα στις σπείρες του να υπάρχει τόσο κενό , όσο 
είναι η διάµετρος του σύρµατος και αυτό γιατί έτσι µειώνουµε την κατανεµηµένη χωρητικότητα που εµφανίζεται σε 
αυτό , διότι διαφορετικά υπάρχει περίπτωση το πηνίο να µετατραπεί σε κύκλωµα Thomson (L-C) , και να αρχίζει 
να λειτουργεί σαν trap (5-9report , τεύχος 66) , πράγµα το οποίο εµείς δεν θέλουµε . 

Γι’ αυτό καλόν είναι σε µια τέτοια κατασκευή να µετριέται πρώτα η ιδιοσυχνότητα αυτού του πηνίου , ώστε η 
κεραία µας να λειτουργεί αρκετά µακριά από την ιδιοσυχνότητά αυτή .  

Το πηνίο καλόν είναι να τυλίγεται στον αέρα , αν 
όµως αυτό δεν είναι εφικτό µπορεί να τυλιχτεί 
και σε µια σωλήνα PVC . 

Για να ελέγξουµε όµως αν η ποιότητα του PVC 
είναι κατάλληλη γι’ αυτή την δουλειά , κάνουµε 
το εξής πείραµα : Παίρνουµε ένα κοµµάτι από 
αυτό το PVC και το βάζουµε στον φούρνο 
µικροκυµάτων , τον οποίον  αφήνουµε να 
λειτουργεί στην µεγαλύτερη ισχύ του για δύο 
περίπου λεπτά , αν µετά από τα δύο λεπτά το 
PVC εξακολουθεί να παραµένει παγωµένο , 
σηµαίνει ότι είναι κατάλληλο για την δουλειά 
µας . 

Για τον υπολογισµό αυτών των πηνίων υπάρχουν ειδικά προγράµµατα στο Internet , όπως αυτά των Reginald 
James Edwards – G4FGQ (LOADCOIL) , του Kris Merschrod - OA4/KA2OIG και του Μartin E. Meserve – K7MEM , 
στο πρόγραµµα του οποίου υπολογίζονται τέτοια πηνία και για δίπολο (Σχήµα 14) . 

 

 

 

Περισσότερα όµως περί κεραιών στο επόµενο τεύχος του 5-9report. 

Μέχρι τότε , Πολλά 73 

Ντίνος – SV1GK 



Γράφει ο 

Γέρων Απολλώ ∆οχειαρίτης. 

SV8ASP/A 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρετε, 

Ας έχει δόξα ο Θεός που µας αξίωσε και πάλι να είµαστε µαζί χάρη στην ακάµατη προσπάθεια των 
αγαπητών συναδέλφων που αθόρυβα εργάζονται στα ακριτικά µας νησιά και µε τον δικό τους τρόπο 
µεταφέρουν σε όλους µας την δική τους  προσπάθεια µε την 5-9REPORT/ Ραδιοεπαφή και µε την 
παρουσία τους στο ράδιο. 

Με την βοήθεια της Παναγίας µας, την ευλογία του Γέροντα µας Γρηγορίου 
και τις  ευχές των πατέρων της  Μονής  για αρκετό διάστηµα, σχεδόν όλο το 
καλοκαίρι, παρόλες τις  δυσκολίες µπορέσαµε να κάνοµε αρκετές εργασίες 
στο µετόχι. Η ετοιµασία ενός µαγειρείου για να µπορούν στην εορτή  όλοι οι 
προσκυνητές να έχουν ένα πιάτο φαγητό, και µε πολύ χαρά το είδαµε να 
λειτουργεί. Το τελείωµα του Βαπτιστηρίου , Αγία Θέκλα, στα προπύλαια του 
Μετοχίου στο οποίο αξιωθήκαµε  να τελέσοµε και Θ. Λειτουργία στην εορτή 
της. Το ευλογηµένο νερό που µας χάρισε η Παναγία µε τις δύο γεωτρήσεις 
και τέλος η θεµελίωση του παρεκκλησίου στα όρια του Μετοχίου στην 

δεύτερη γεώτρηση, προς  τιµή του 
Αγίου και Ισαποστόλου Κοσµά του 
Αιτωλού. Πραγµατικά η συγκίνηση 
µας µεγάλη, αλλά όλα οφείλονται στην ευλογία της  Παναγίας. 

Τόσο καιρό, όπως  το έχετε καταλάβει, ο σταθµός µου είναι 
κλειστός και οι κεραίες µόνες τους , µε το γύρισµα του αέρα 
ψάχνουν  να ακούσουν κάποιο σταθµό!  

Φυσικά δεν έπαψα να απαντώ στις κάρτες αλλά και σε άλλες 
ερωτήσεις συναδέλφων . Πολλοί οι σταθµοί που ζητούν µια 
επαφή µε το Άγιο Όρος, αλλά αυτή  τη φορά είχα και κάτι 
διαφορετικό. 

Ο Ιταλός  συνάδελφος GIORGIO MINGUZZI IZ4AKS µου έγραψε ένα  
γράµµα, µε το οποίο φυσικά  αναφέρει κάποιες Ουνίτικες δοξασίες του 

οι οποίες δεν συµφωνούν µε την Ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά απώτερος  σκοπός του είναι να πάω  στο Βατικανό 
και µαζί τους  να κάνοµε  εκποµπές µη λαµβάνοντας υπόψη ότι είµαι ένας Ορθόδοξος Μοναχός που κατοικώ στο 
Άγιο Όρος, όπου πολλοί αδελφοί µας µαρτύρησαν µε διαφόρους απάνθρωπους και βασανιστικούς τρόπους 
µένοντας µέχρι τέλους πιστοί στην πίστη των πατέρων τους. 

«…ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΜΟΙΡΑΣΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΗ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥΣ Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ, ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΙΠΠΟΤΙΚΟ 
ΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ (Sovereign Military Order of Malta) ΚΑΙ ΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ (HV5PUL Pontifical Lateran University) ΟΠΟΥ 
ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΠΕΙ∆Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΛΟΙ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝ, ΘΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ, ΝΑ 
ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ. 

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΝΑ ∆ΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΖΙ. ΑΥΤΗ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ…» 

Το να κάνω εκποµπές από το Βατικανό  θαταν το τελευταίο πράγµα που θα µπορούσα  να σκεφτώ, αλλά το να 
θυσιάσω την πίστη των πατέρων µου δεν θα το έκανα ποτέ. Πιστεύω πως το ράδιο ενώνει όλους  τους  
ανθρώπους, αλά  χάριν του ράδιο δεν θα θυσιάσω και το πιστεύω µου. 

 Χωρίς όµως να θίξω και τον αγαπητό συνάδελφο του έγραψα ότι µου υπαγόρεψε η καρδιά µου  

55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  434343   



     ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ∆ΟΧΕΙΑΡΙΟΥ    EN ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΗ    15-9-2007 

          ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΘΩ     ΓΕΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩ 
 

 

ΑΓΑΠΗΤΕ GIORGIO ΧΑΙΡΕ, 

ΠΗΡΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΒΡΗΚΕ  ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ 
∆ΙΑΒΑΣΑ. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕΤΕ  ΣΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ 
ΜΑΛΤΑΣ. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ  ΝΑ ΒΡΕΘΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ∆ΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΚΗΡΥΚΑ 
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ, ΣΑΝ ΝΑΥΑΓΟ (ΠΡΑΞ. ΚΗ΄ 1), ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ, ΚΑΙ  ΝΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΩ  ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ ΜΑΡΤΙΝ (9H2IT).   

ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΥ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ∆ΕΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΝΑ ΛΕΙΨΩ. ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΜΕ ΠΩΣ 
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ H EYKAΙΡΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΟΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΠΝΟΗ ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ 
ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥΣ. 

∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
ΜΟΥ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ  ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΥΜΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ∆ΟΞΟΛΟΓΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΤΡΙΑ∆ΙΚΟ ΘΕΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΘΕΣΠΙΣΑΝ. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΩ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΜΟΥ, ΟΠΟΥ ΕΧΟΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙ∆ΙΑ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ 
ΣΑΝ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ ΜΗΤΕΡΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΟΥ. 

 

MΕ  ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. 

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΙ 

 

ΓΕΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩ ∆ΟΧΕΙΑΡΙΤΗΣ 

 

Πριν λίγες µέρες στις 14 του µηνός Οκτωβρίου µε το νέο 
ηµερολόγιο, 1 Οκτωβρίου µε το Αγιορείτικο ηµερολόγιο, 
εορτάσαµε  την Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της 
Γοργοϋπηκόου που η θαυµατουργή της εικόνα βρίσκεται 
στην Μονή µας. Γι’ αυτό το ευωδιαστό φθινοπωρινό άνθος 
θα σας µεταφέρω κάποιες εµπειρίες στο σηµερινό κείµενο 
και θα προσπαθήσω να σας µεταδώσω αυτά που ζήσαµε  
εµείς  που κρατάµε ακοίµητο το κανδήλι της. 

«Συνάχθητε προθύµως εν Μονή τη θεία ∆οχειαρίου 
νοσούντων συστήµατα ο ιατρός γάρ εν ταύτη µένει ο 
άµισθος» ∆εν ξέρω αν όταν ο Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης 
έγραφε τον θαυµάσιο αυτό παρακλητικό κανόνα στην 
θαυµατουργό εικόνα της Παναγίας της  Γοργοϋπηκόου είχε ποτέ  
φανταστεί πως κάποια στιγµή θα ήταν µπροστά της πάνω από 
650 άτοµα! «…και νυν πάντες εν τω στόµατι την 
Γοργοϋπήκοον προφέρουσι».  Έγραψε αυτό τον κανόνα ο Νάξιος Άγιος Νικόδηµος και µετά από πολλά 
χρόνια ο Πάριος Καθηγούµενος Γρηγόριος , καθιέρωσε µε τον δικό του νησιώτικο τρόπο, µε φωνή µυριόστοµη, 
µε ιερό σθένος και κατάνυξη να ψάλλεται καθηµερινά µπροστά στην θαυµατουργή της  εικόνα για τις πάµπολλες 
ανάγκες των πολυπληθών προσκυνητών.  Μαζί του πλέον σχεδόν όλοι οι ευλαβείς προσκυνητές, όπου και να 
βρίσκονται, σιγοψάλλουν µε τον ίδιο ρυθµό την παράκληση. 
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Οι ψάλτες µπροστά στην Ιερή εικόνα  



Ήταν µια ιδιαίτερη ευλογία για µας φέτος  να ζήσοµε κάτι 
διαφορετικό από κάθε φορά στην εορτή της. Όταν για πρώτη φορά 
το 1980 κάναµε  τη αγρυπνία στην µνήµη της ήµασταν µόνοι µας. 
Όσο όµως περνούσαν  τα χρόνια και αυξήθηκε ο πόνος των 
ανθρώπων τόσο αυξήθηκαν και οι προσκυνητές της. Αν κοιτάξει 
κάποιος την εικόνα της, θα δει κρεµασµένα µπροστά της 
εκατοντάδες πολύτιµα τάµατα. Όλα αυτά είναι ο πόνος  των 
ανθρώπων. 

Από µέρες είχε αρχίσει η προετοιµασία της Μονής. Καθαρισµός και 
στολισµός της Εκκλησίας και ετοιµασία του ξενώνα για να µπορέσει 
να αναπαύσει τους προσκυνητές. 

Με το καράβι έρχεται ο ∆εσπότης που θα προεξάρχει στην εορτή και 
οι προσκυνητές, στην είσοδο της Μονής περιµένει ο Καθηγούµενος 
µε τους πατέρες και αδελφούς της  Μονής καθώς και τους 
υπάρχοντας προσκυνητές. 

Ο Ιερεύς µε την ιερατική στολή κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο, 
επίσης ο ∆ιάκονος και οι εκκλησιαστικοί µε αναµµένα κεριά. Εδώ 
φορά ο ∆εσπότης τον Μανδύα ψάλλοντες το «Άξιον εστι…» και µε 
κωδωνοκρουσίες πηγαίνοµε στην εκκλησία, όπου ψάλλεται δέηση 
και ο Καθηγούµενος καλωσορίζει τον ∆εσπότη, ο οποίος αντιφωνεί 
και στη συνέχεια πηγαίνοµε µπροστά στην θαυµατουργή εικόνα της 
Παναγίας όπου όλοι µαζί µε µια φωνή ψάλλοµε  την παράκλησή της και µετά µπαίνοµε στην Τράπεζα για φαγητό. 

Στις 5 το απόγευµα µαζευόµαστε και πάλι στο παρεκκλήσι της Παναγίας όπου ψάλλοµε δέηση και παίρνοµε το 
αντίγραφο της Ιεράς εικόνας και το µεταφέροµε στο Καθολικό της  Μονής όπου ψάλλοµε και τον µικρό εσπερινό 
και στην συνέχεια πάµε  στην τράπεζα για το βραδινό φαγητό. 

Στις 8 η ώρα µέσα στην κατανυκτική ατµόσφαιρα του 
πανέµορφου και στολισµένου καθολικού της Μονής, το 
οποίο οµορφαίνει περισσότερο η πληθώρα των 
κανδηλιών µε το τρεµάµενο φως τους, όπου δεσπόζει η 
καταστόλιστη µεγαλοπρεπής Ιερά εικόνα της Παναγίας 
αρχίζουν οι µουσικολογιώτατοι ψάλτες, Μοναχοί και 
λαϊκοί να ψάλλουν αργά αρχαία µουσικά µαθήµατα µε 
τα οποία µας µεταφέρουν έξω  από την εδώ 
πραγµατικότητα. Η αγρυπνία προχωρά µε την εναλλαγή 
των τροπαρίων και των εικόνων των λαµπροφορεµένων 
ιερουργών και πραγµατικά, δεν καταλαβαίνεις πώς 
περνάει η ώρα. 

Μετά την ακολουθία 
της λιτής 
επιστρέφοµε στον 
κυρίως ναό και 
βλέποµε κάτω από 
τον πολυέλαιο µια 

πληθώρα µικρών και µεγάλων άρτων που η αγάπη των αδελφών έχει 
ετοιµάσει  για να ευλογηθούν και να µοιραστούν σ’ όλους τους  προσκυνητές 
για ευλογία.  Ψάλλουν το αργό οκτάηχο «Θεοτόκε Παρθένε» µε τα 
«τεριρέµ», γίνεται η ευλόγηση των άρτων  και για τον κόπο της αγρυπνίας 
µοιράζετε σ’ όλους τους προσκυνητές το λεγόµενο 
«κατακλαστό» (ευλογηµένος άρτος βρεγµένος µε κρασί) ενώ ο διαβαστής 
διαβάζει περί της Ιεράς εικόνας, και συνεχίζεται η αγρυπνία µε την 
ακολουθία του όρθρου. Σε λίγο ο εκκλησιαστικός αδελφός ανάβει τα κεριά 
του πολυελαίου και τον κουνάει κυκλικά, ενώ οι ψάλτες ψάλλουν τον  44ον 
ψαλµό «Λόγον αγαθόν» προς τιµή της Παναγίας και µετά τον 135ον ψαλµό 
«Εξοµολογείσθε τω Κυρίω…» κατά τον οποίο οι δύο εκκλησιαστικοί µε το 
«Καντζίο» θυµιάζουν όλο τον ναό, έχοντας στους ώµους των χρυσοκέντητα 
µανδήλια.  

55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  454545   



Σε κάποια στιγµή της αγρυπνίας, πριν το συναξάρι, µπροστά στην 
ιερά εικόνα ανάπτουν κεριά και ο ιερεύς µε στεντόρεια φωνή 
αναφωνεί τους χαιρετισµούς προς τιµή της Γοργοϋπηκόου και οι 
ψάλτες ψάλλουν το «Χαίροις Γοργοϋπήκοε». Συνεχίζοντας την 
αγρυπνία έφθασε η στιγµή της «δοξολογίας», όπου οι 
καλλικέλαδοι  ψάλτες παρόλο τον κόπο της ξαγρύπνιας ,σαν 
εκείνη την στιγµή να ξεκίνησαν, µας εύφραναν ψάλλοντες την σε 
αρχαίο αργό µέλος.και τελειώνοντας είδα µε πολλή συγκίνηση 
πως οι περισσότεροι των προσκυνητών , και πολλά µικρά παιδιά, 
µέχρι εκείνη την στιγµή έµεναν µέσα στον ναό ξάγρυπνοι και 
προσευχόµενοι στην Παναγία. Τώρα όλοι µαζί ο δεσπότης, οι 
ιερείς, οι µοναχοί και όλοι οι προσκυνητές  µεταφερθήκαµε 
µπροστά στην πρωτότυπο Ιερά εικόνα της Γοργοϋπηκόου,που 
είναι τοιχογραφία στην είσοδο της τραπέζης της Μονής όπου 
ψάλαµε ειδικά τροπάρια αφιερωµένα στην Παναγία για αυτή την 
στιγµή και όλοι περάσαµε να προσκυνήσοµε την ιερά εικόνα και ο ∆εσπότης µας σταύρωνε στο µέτωπο µε λάδι 
από την ακοίµητη κανδήλα της Θεοτόκου.  

Εδώ καµάρωσα και τον  ευλαβή Βουλευτή της Λάρισας κ. Μάξιµο 
Χαρακόπουλο, ο οποίος έρχεται αυτόκλητος προσκυνητής της Ιεράς 
εικόνας, µένοντας σ’ όλη αυτή την ιερά πανδαισία, και είπα µέσα µου, 
«∆όξα τω Θεώ ,έχοµε και στην Βουλή ανθρώπους που αγαπούν το 
Θεό». Έφτασε τέλος η ώρα 6,30 πρωινή, χωρίς να το καταλάβοµε και 
πήγαµε  για µια µικρή ξεκούραση στα κελιά µας  και να ετοιµαστούµε 
να επανέλθοµε  στο καθολικό στις  8  για την Λειτουργία. 

Καθόλη την διάρκεια της αγρυπνίας οι προσκυνητές πήραν 
πνευµατική τροφή, όσο µπόρεσε ο καθένας, αλλά µετά από µια τόσο 
µεγάλη ξαγρύπνια όλοι αυτοί  πρέπει µετά την θ. Λειτουργία να 
λάβουν και την υλική τροφή. 

Ο ακούραστος γέρων Θεόκτιστος µε την βοήθεια  και άλλων 
αδελφων,κατά την διάρκεια της αγρυπνίας µε πολλή επιµέλεια  και 
αγάπη µας ετοίµασε ένα θαυµάσιο  φαγητό.  Ακολουθώντας την 

αρχαία παράδοση  ο ∆εσπότης φορά τα άµφια του στο µέσον της Εκκλησίας κάτω από τον πολυέλαιο, ενώ γύρω 
του είναι φορεµένοι τις χρυσοκέντητες στολές τους οι ιερείς και οι διάκονοι και αρχίζει η θεία λειτουργία µε 
µεγάλη µεγαλοπρέπεια που θυµίζει τους βυζαντινούς χρόνους. Στ τέλος της λειτουργίας φέρνουν στον ναό δύο 
µεγάλους δίσκους µε κόλλυβα όπου επάνω έχει φιλοτεχνήσει  µε πολύ κόπο και τέχνη ο ταλαντούχος αδελφός 
της Μονής π. Σισώης την  παράσταση της Γοργοϋπηκοου και ένα βυζαντινό σταυρό. 

Θαυµάζει κανείς την οµορφιά τους και λυπάται που σε λίγο θα µοιραστούν 
τα κόλλυβα στους προσκυνητές. Αµέσως µετά λιτανεύοντας την ιερά εικόνα 
γύρω από την εκκλησία φτάνοµε στο «∆οχειό» της Μονής (όπου 
φυλάσσονται τα λάδια της Μονής), εκεί στέκεται ο ∆οχειάρης κρατώντας στα 
χέρια του µια πιατέλα έχοντας µέσα σιτάρι, κρασί και λάδι. ∆ιαβάζει σχετική 
ευχή ο ∆εσπότης και ευλογεί την αποθήκη ναχει πλούσια αγαθά. 
Επιστρέφοµε στην εκκλησία γίνεται απόλυση µοιράζεται το αντίδωρο και η 
αρτοκλασία και όλοι µαζί, µετά την πνευµατική τράπεζα πάµε στην υλική 
τράπεζα. Σοφά οι κτήτορες των Αγιορείτικων Μοναστηριών απέναντι από 
την είσοδο της  εκκλησίας έχουν την είσοδο της τράπεζας, αφού και η 
τράπεζα είναι συνέχεια της λατρείας, γι’ αυτό και στην τράπεζα γίνεται 
ανάγνωση ώστε να µην είναι ο νους µας προσηλωµένος στο φαγητό ,αλλά 
στην πνευµατική τροφή. Οι εκκλησιαστικοί µε τα κεριά και τα καντζίο ,ο 
∆εσπότης µε τον µανδύα, οι ιερείς και οι µοναχοί ψάλλοντες µπαίνουν στην 
τράπεζα. 

Ο διαβαστής από τον άµβωνα της τραπέζης διαβάζει συνέχεια από τα θαύµατα της Παναγίας , ενώ το πλήθος 
των προσκυνητών παλεύει µε τα κουταλοπήρουνα να αδειάσει τα πιάτα µε τα νοστιµότατα πανηγυρικά φαγητά 
που έχει µπροστά του. Κάποια στιγµή ο Καθηγούµενός µας σταµατά τον διαβαστή και του δίνει να διαβάσει ένα 
σύγχρονο θαύµα που έκανε η Παναγία µας στο µικρό Γιωργάκη από την Νάουσα. Όλοι µε δάκρυα στα µάτια 
παρακολουθήσαµε την αφήγηση του θαύµατος. 
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«Πολυαγαπηµένη µου Μανούλα, γλυκιά µου 
Γοργοϋπήκοο. έρχοµαι για να σε ευχαριστήσω και να 
αποθέσω γραπτώς το θαύµα που δέχτηκα από την 
χάρη σου.  

Είµαι ο Γιώργος από τη Νάουσα ένα παιδάκι 9 ετών 
που στα 3,5 χρόνια µου µε χτύπησε η τροµερή 
ασθένεια του καρκίνου. Ξεκίνησα τις χηµειοθεραπείες 
στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για 2,5 χρόνια, 
αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Στις 1 Αυγούστου του 2004 
έφυγα µε την οικογένειά µου για την Αµερική για να 
συνεχίσω τις θεραπείες εκεί. Μετά από τρία χρόνια 
παραµονής στη Νέα Υόρκη και κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, µακροχρόνιες θεραπείες και επώδυνες. Το 
µόνο που κατάφερα ήταν να φεύγει και να ξανάρχεται 
η ασθένεια και να επιβαρύνει την κατάστασή µου µε 
αποτέλεσµα να κινδυνεύει όλο και περισσότερο η ζωή 
µου. Αλλά µε πίστη και ελπίδα στον Θεό και στη γλυκιά µας Παναγία και µε τις προσευχές και 
τις καθηµερινές παρακλήσεις του πατέρα Γαβριήλ και των αδερφών µοναχών στην γλυκιά µας 
Γοργοϋπήκοο και µε το καθηµερινό σταύρωµα µε το Άγιο Έλαιό Της από το κανδηλάκι της 
Γοργοϋπηκόου και µε την καθηµερινή προσευχή και µε τις επισκέψεις µου και µε τη συνεχή 
τηλεφωνική επικοινωνία µε το Μοναστήρι. Είχε σαν αποτέλεσµα στις 21 Μαΐου του 2007.  Την  
πρώτη µέρα που ξεκίνησα µία θεραπεία µε πολλές παρενέργειες και πολλούς πόνους, να αξιωθώ 
να δεχτώ την επίσκεψή Της. Την ώρα που περίµενα για να ξεκινήσω τη θεραπεία αισθάνθηκα 
στο µισοσκότεινο δωµάτιο µια πολύ δυνατή λάµψη που ακτινοβολούσε στα µάτια µου. Και 
ανοίγοντας τα µάτια µου χωρίς να κοιµάµαι, βλέπω την Παναγία µας την Γοργοϋπήκοο, όπως 
είναι στην Μονή ∆οχειαρίου στο Άγιο Όρος, µε το Χριστό στην αγκαλιά Της και µε την κορόνα 
Της στο κεφάλι.  Εµφανίστηκε µπροστά µου και µου είπε: Γιώργο, µην φοβάσαι, γιατί εγώ είµαι 
κοντά σου τώρα. Και ότι οι γιατροί δεν µπορούν να σε βοηθήσουν µόνο εγώ µπορώ να σε κάνω 
καλά, και να σταµατήσεις τις θεραπείες και να έρθεις σε µένα και εξαφανίστηκε.  

Την επόµενη µέρα µε ξαναεπισκέφθηκε µε την ίδια λάµψη και µου είπε πως πρέπει να φύγω 
από την Αµερική. Και από το αεροδρόµιο να µην πάω αλλά να πάω κατευθείαν στο δικό Της 
σπίτι, στη Μονή ∆οχειαρίου, γιατί ήδη σε έκανα καλά και δεν θα χρειαστείς άλλες θεραπείες να 
κάνεις σε όλη σου τη ζωή. Και εγώ την ευχαρίστησα µε όλη µου την ψυχή µου χαµογέλασε και 
εξαφανίστηκε. Το είπα στους γονείς µου και στους πνευµατικούς µου πατέρες και πήραµε την 
απόφαση. Και τις 13-6-2007 µε πίστη, ελπίδα  και εµπιστοσύνη στην Παναγία µας, 
εγκαταλείψαµε το Νοσοκοµείο χαιρέτησα και τους γιατρούς µου και φύγαµε από την Αµερική. 
Και πετάξαµε για τη Θεσσαλονίκη όπου από το αεροδρόµιο ξεκινήσαµε µε το µπαµπά µου 
κατευθείαν για το Άγιο Όρος, για το σπίτι της Παναγίας χωρίς να πάω στο δικό µου σπίτι. Το 
πρωί µπήκαµε στο καράβι για τη Μονή ∆οχειαρίου. Και µπαίνοντας στο Μοναστήρι µε σήκωσε ο 
µπαµπάς µου στην αγκαλιά του και µε απόθεσε µπροστά στην Εικόνα της Παναγίας και εγώ µε 
τη σειρά µου είπα στην Παναγία ότι ήρθα στη χάρη Της εγκαταλείποντας τους γιατρούς και 
απόθεσα όλες τις ελπίδες µου στη χάρη Της όπως µου το ζήτησε. Και σήµερα 13-10-2007 µετά 
από τέσσερις µήνες στο σπίτι µου και υγιής έρχοµαι στη Γιορτή Της και να καταθέσω γραπτώς 
το θαύµα στη χάρη Της προς ένδειξη ευγνωµοσύνης που µου χάρισε κι εµένα την υγεία µου 
µετά από 5, 5 χρόνια Γολγοθά, για να µπορώ και εγώ σαν παιδάκι να παίζω,  να τρέχω και να 
χαίροµαι τη ζωή µου χωρίς να χρειάζεται να είµαι διαρκώς στο Νοσοκοµείο.  

 

Με αγάπη, πίστη, ελπίδα και µε απεριόριστη ευγνωµοσύνη στη γλυκιά µας Παναγία, την 
Γοργοϋπήκοο. 

Ο µικρός Γιώργος από τη Νάουσα.»  

 

Στη συνέχεια  µίλησαν ο Γέροντας και ο ∆εσπότης σχετικά µε την εορτή και κατόπιν  λέγει ο 
ΆγιοςΚαθηγούµενος « Εδώ έχοµε και έναν άλλοµεγάλο Γεώργιο που είναι και ιερεύς και έχει να µας 

διηγηθεί ένα δικό τουθαύµα.  
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Πράγµατι πλησίασε ο αγαπητός µας π. Γεώργιος Λεονάρδος, παλαιός µας γνώριµος και συνσπουδαστής 
στα νεανικά µας χρόνια, πολύ συγκινηµένος  µας διηγήθηκε το δικό του θαύµα το οποίο και πάλι µας 
γέµισε δάκρυα ευγνωµοσύνης και χαράς, και σας το µεταφέρω όπως ο ίδιος µου το έστειλε καθώς και των 
δύο ενοριτών του τον οποίο ευχαριστώ.  

 

«Σεβαστέ µου Γέροντα,  

∆ιά  µίαν εισέτι φοράν δεχθήτε τας θερµοτάτας  των ευχαριστιών µου και δι΄ ηµών προς την 
προστάτιδα –Μητέρα Κυρίαν ηµών Υπεραγίαν Θεοτόκον, την Γοργοϋπήκοον, δι’ όσα θαυµαστά και 
παρήγορα εποίησεν και εις εµέ, αλλά και εις ενορίτας ηµών ότε ανάγκην έσχοµεν και εζητήσαµεν 
την βοήθειάν Της.  

Α. Κατά µήνα Οκτώβριον 2006, αιφνιδίως εις την αριστερήν µου γνάθον και εις το κάτω µέρος της 
εδηµιουργήθη όγκος ικανός και εµφανής και επώδυνος. Γεγονός που µε ηµπόδισεν να έλθω εις την 
εορτήν της Γοργοϋπηκόυ Μητρός 14-10-2006. 

Ιατρός του Γ. Κ. Ν. Αθηνών µου έδωκεν ισχυροτάτην αντιβίωσιν 20 ηµερών, χωρίς κανένα 
αποτέλεσµα. Την 20ήν του αυτού µηνός εγένοντο εξετάσεις και διεπιστώθη αποτιτανωµένος τις 
σιελογόνος αδήν, σε µέγεθος καρυδιού και η πέριξ περιοχή µε φλεγµονήν, µε επηρεασµένους και 
τους αδένες της περιοχής. Μου συνεστήθη χειρουργική επέµβασις. Όντως την 27ην Οκτωβρίου 
εισήχθην εις το Γ. Κ. Ν. Αθηνών, ώστε να χειρουργηθώ την 29ην. Ταυτόχρονα µε έστειλαν εις τον 
Άγιον Σάββαν, Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο, όπου µου πήραν ζωντανό, ξύπνιο, µέρος τι, διά βιοψίαν. 
Το αποτέλεσµα της βιοψίας ήταν αδύνατο να προσδιοριστή το ληφθέν και συνεστήθη δευτέρα 
λήψις. Τότε εγώ έφυγα από το Νοσοκοµείο, διότι ακολουθούσε η Εθνική εορτή ( 28-10-2006) και 
ήλθα εις το χωριό. Με πολλήν αγωνίαν και πόνο, προσέφυγα εις µικράν εικόνα της Γοργοϋπηκόου 
Μητρός, την οποίαν διατηρώ µονίµως επί της Αγίας Τραπέζης της ενορίας µου. Προσευχήθην 
θερµώς, µετά πολλών δακρύων και πολλής πίστεως και αµέσως ηρέµησεν η καρδία µου. Μετά τον 
εσπερινόν εζήτησα από τον υιόν µου να µε πάει  ολίγον εις το κτήµα µας. Εκεί βάλαµε το πηγάδι να 
βγάλει νερό, και σε µίαν κίνησιν άνοιξε σχίσθηκε το στόµα µου κάτω από την γλώσσα µου, και 
άρχισαν να βγαίνουν κοµµάτια πέτρα –άσπρα, σαν φέτες µαζί µε υγρό, γκρί πηχτό και βαρύ. 
Ένοιωσα µεγάλη συγκίνηση, γιατί σε λιγότερο από µίαν ώρα, η Παναγία µας µε ηλέησε. Πέτρες 
βγήκαν αρκετές, υγρό βγήκε πάρα πολύ και για πολλές µέρες.   Ο πόνος έφυγε, ο όγκος διελύθη 
ολότελα, η φλεγµονή εξηφανίσθη, το πρόβληµα έληξε.  

Οι γιατροί, ο χειρουργός και ο ωτορινολαρυγγολόγος που µε έψαξαν µετά, και ο υπέρηχος, δεν 
βρήκαν τίποτε. Όλα έγιναν καλά, και εγώ ακόµη ζω, και αξιώθηκα εφέτος 14-10-2007, να έλθω εις 
την Ιεράν Μονήν ∆οχειαρίου και να ευχαριστήσω δια ζώσης την Γοργοϋπήκοον Μητέρα, αλλά και 
όλους εσάς τους αγαπητούς Πατέρας και αδελφούς. 

Β. Έχω όµως βιώσει, ως εφηµέριος της ενορίας αυτής και δύο ακόµη θαύµατα της Γοργοϋπηκόου 
Μητρός, πνευµατικών µου παιδιών που αρρώστησαν σοβαρά, και εζητήσαµεν την βοήθειάν Της, 
µέσα στο 2007.  

Έτσι. α.  Την 2-2-2007 νέος τις 30 ετών ιατρός, έγγαµος µε δύο ανήλικα τέκνα διεπίστωσεν ο ίδιος 
πρόβληµα τι και καταφυγών εις ειδικούς ιατρούς, διεγνώσθη καρκίνος σοβαρωτάτης µορφής εις 
επικίνδυνον θέσιν και εξέλιξιν. Ώρα 22.00 µ. µ. µε ενηµέρωσεν τηλεφωνικώς διά το γεγονός και ότι 
το πρωί ώρα 8.00 θα εχειρουργείτο. ∆εν είχα τίποτε άλλο να κάνω, το µυαλό µου σταµάτησε, η 
καρδία µου πόνεσε, η γλώσσα µου κόλλησε, τα αυτιά µου βούϊξαν, και τότε πάνω εις την εστίαν της 
οικίας µου είδα την Εικόνα της Γοργοϋπηκόου. Την πήρα στα χέρια µου και την φώναξα, την 
παρεκάλεσα, την ικέτεψα, έκλαψα µπροστά της και της έταξα µε βεβαιότητα, ότι θα σου τον φέρω 
στη χάρη σου.  

Χειρουργήθηκε το παιδί το πρωί, αφηρέθη το προσβληθέν υπό του καρκίνου όργανον, του εδόθη 
θεραπεία τις και έκτοτε όλες οι εξετάσεις βγαίνουν καθαρές, το παιδί έγινε καλά.  

 

β. Την 23-2-2007 νέος τις , 35 ετών, Νικόλαος ονόµατι, µετέβη µετά της συζύγου του εις Αθήνας, 
εις τον Γυναικολόγον της, διότι ήτο έγκυος -πέντε    µηνών, δι’ έλεγχον της εγκυµοσύνης της. Εκεί 
ο Νικόλαος κατέρρευσε, παράλυτος εις την αριστερήν πλευράν. Τρέχουν εις το Νοσοκοµείον ( Γ. Κ. 
Αθηνών), όπου διεπιστώθη, όγκος εις το δεξιόν µέρος του εγκεφάλου, µεγέθους µήλου. Η 
κατάστασις ήτο σοβαρωτάτη. Εκάλεσα τον Λαόν της ενορίας εις παράκλησιν το εσπέρας της Α΄ 
Κυριακής των Νηστειών.  
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Όλοι µετά πολλών δακρύων εδεήθηµεν εις την Γοργοϋπήκοον Μητέρα του Θεού, εις τον Άγιον 
Νικόλαον, τον Άγιον Νεκτάριον και τον Άγιον Λουκά τον εκ Ρωσίας. Την εποµένην ο ιατρός κ. 
Ορφανίδης Νευροχειρουργός έκαµε την επέµβασιν και ο όγκος έφυγε από το κεφάλι µόνος του, 
µόλις άνοιξαν το κρανίο. Η ρίζα του όγκου απεκαλύφθη µόνη της, και έγινε εύκολα και χωρίς 
πρόβληµα η αφαίρεσίς της, το νεκρωµένο κορµί του λίγες ώρες µετά το χειρουργείο επανήλθε, η 
κίνησίς του έγινε την εποµένην αρτια, η οµιλία του καθαρή και ο γιατρός του είπε «τούτο µόνο σε 
θαύµα οφείλεται». 

Ώ της αγάπης της Υπεραγίας Θεοτόκου 

Ώ της ελεηµοσύνης των Αγίων του Θεού. 

 

Υ. Γ. Βέβαια εις τα χρόνια της ιερατικής µου πορείας, αρκετά θαυµάσια έχει ενεργήσει και εις εµέ 
και εις την οικογένειάν µου, αλλά και σε ενορίτες µου, η Γοργοϋπήκοος Μητέρα. ∆ι’ όλα την 
ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου. 

π. Γεώργιος Λεονάρδος.» 

 

Στη συνέχεια ακολουθώντας το Αγιορείτικο τυπικό µοιράστηκαν τα κόλλυβα έγινε η ύψωση της Παναγίας και 
εξερχόµενοι της τραπέζης  ο Άγιος Καθηγούµενος έδωσε σε όλους τους προσκυνητές  από ένα µικρό ευλογηµένο 
άρτο για να τον µεταφέρουν στις οικογένειες τους  για ευλογία. Στη συνέχεια επήγαµε στην Εκκλησία πάλι όπου 
έγινε δέηση και µετά στο Αρχονταρίκι της Μονής (επίσηµη αίθουσα), όπου δόθηκε το κέρασµα  και αναχώρησε 
«έκαστος  στα ίδια». 

Αυτές τις πνευµατικές εµπειρίες, παρόλο που  
πιο πολύ είναι βιώµατα του καθενός και δεν 
µπορούν να µεταφερθούν µε το γράψιµο 
προσπάθησα να σας µεταφέρω και δεν ξέρω 
αν το κατάφερα ή έγινε κουραστικός. 

 Προς δόξα δε της πολυαγαπηµένης µας 
«Μανούλας» παρακάλεσα και τον αγαπητό π. 
Γεώργιο να µου στείλει γραπτώς το θαύµα 
του. Κάποια άλλη φορά στην συνέχεια θα 
αναφερθούµε λεπτοµερώς στο θαύµα της  
«Γοργοϋπηκόου». 

Έχω πολλές τέτοιες εµπειρίες, µιά και είµαι ο 
αποδέκτης τους και µε την σειρά µου τις 
µεταφέρω  στους ιερείς  µας και 
µνηµονεύουν τα ονόµατα, αφού καθηµερινά 
µπροστά  στο θαυµατουργό Εικόνισµα της 
ψάλοµε «παγγενιά» και από καρδιάς την 
παράκληση της µια και αυτή είναι το µόνο 
στήριγµα µας και η ελπίδα µας. 

 

Εύχοµαι η χάρη της να µας σκεπάζει πάντα και να µας επαναφέρει στο σωστό δρόµο διότι 
ακολουθώντας  τα ξενόφερτα συστήµατα αφήσαµε  την πίστη των πατέρων µας και τρέχοµε  αλλού, 
αλλά όταν όµως µας βρει µια δυσκολία τότε τρέχοµε κλαίοντας στα πόδια της Πολυαγαπηµένης  
Μανούλας. 

 

                                                                       Ο Θεός να ευλογεί ! 

                                                                    Γέρων Απολλώ  ∆οχειαρίτης  

                                                                     SV2ASP/A 
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Το Ξέρατε Ότι...  
 
...Ο Μάικλ Τζάκσον συνήθιζε να έχει στην κρεβατοκάµαρα του έξι 
κούκλες σε ανθρώπινο µέγεθος, ντυµένες µε βραδινά φορέµατα και 
σµόκιν. Είχε δώσει σε κάθε µία από αυτές ονόµατα και συνοµιλούσε µαζί 
τους.  
...Το Ξενοδοχείο του Γουόλτ Ντίσνει, που χτίστηκε στη Φλόριντα το 
1970, συναρµολογήθηκε κατά ένα µοναδικό τρόπο. Πρώτα χτίστηκε ο 
σκελετός του. Κάθε δωµάτιο κατασκευάστηκε στο έδαφος και 
περιελάµβανε τα πάντα από το τοίχο έως τα φωτιστικά, καρέκλες, 
κρεβάτια, κοµοδίνα κτλ. Έπειτα κάθε ολοκληρωµένο δωµάτιο 
ανυψώθηκε µε ειδικούς γερανούς και εισήχθη στο εσωτερικού του 
κτιρίου αυτούσιο.  
...Στη Βικτοριανή Αγγλία (1837-1901, περίοδος ανάπτυξης και αλλαγών 
για την Αγγλία και την Ευρώπη, αλλά και εµµονής στην ηθική τάξη και 
τον συντηρητισµό, που πήρε το όνοµα της από την βασίλισσα Βικτόρια), οι δηµοσιεύσεις (εφηµερίδες ή περιοδικά) 
που αφορούσαν έπιπλα δεν περιελάµβαναν ποτέ φωτογραφίες κρεβατιών. Όταν απαιτήθηκε, για διαφηµιστικούς 
λόγους να υπάρχουν απεικονίσεις της κρεβατοκάµαρας, το ίδιο το κρεβάτι κρύφτηκε πίσω από κουρτίνες για να 
µην προσβάλει τους ηθικούς κανόνες της εποχής.  
...Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα οι γυναίκες προτιµούν το µπλε χρώµα στους τοίχους της κρεβατοκάµαρας τους 
ενώ οι άνδρες το άσπρο.  
...Στην Μασαχουσέτη απαγορεύεται το ροχάλισµα, εκτός και αν κρατούνται κλειστά και κλειδαµπαρωµένα τα 
παράθυρα της κρεβατοκάµαρας. Επίσης είναι παράνοµο να ξαπλώσει κάποιος στο κρεβάτι, χωρίς να έχει κάνει 
µπάνιο.  
 

Το Ξέρατε Ότι...  
…οι τερµίτες όλου του κόσµου είναι 10 φορές πιο βαρείς από τους ανθρώπους όλου του κόσµου;  
…στο δέρµα µας ζουν φυσιολογικά περίπου 80 εκατοµµύρια µικρόβια ανά τετραγωνικό εκατοστό;  
…ο ήχος ταξιδεύει 15 φορές πιο γρήγορα µέσα από το ατσάλι παρά µέσα από τον αέρα;  
…ανακυκλώνοντας ένα γυάλινο µπουκάλι σώζεται τόση ενέργεια όση χρειάζεται για να δουλέψει µια τηλεόραση 
για 3 ώρες;  
…ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν από τα σπίρτα; 

 
Το Ξέρατε Ότι...  

 
...Ο Μάικλ Τζάκσον συνήθιζε να έχει στην κρεβατοκάµαρα του έξι κούκλες σε ανθρώπινο µέγεθος, ντυµένες µε 
βραδινά φορέµατα και σµόκιν. Είχε δώσει σε κάθε µία από αυτές ονόµατα και συνοµιλούσε µαζί τους.  
...Το Ξενοδοχείο του Γουόλτ Ντίσνει, που χτίστηκε στη Φλόριντα το 1970, συναρµολογήθηκε κατά ένα µοναδικό 
τρόπο. Πρώτα χτίστηκε ο σκελετός του. Κάθε δωµάτιο κατασκευάστηκε στο έδαφος και περιελάµβανε τα πάντα 
από το τοίχο έως τα φωτιστικά, καρέκλες, κρεβάτια, κοµοδίνα κτλ. Έπειτα κάθε ολοκληρωµένο δωµάτιο 
ανυψώθηκε µε ειδικούς γερανούς και εισήχθη στο εσωτερικού του κτιρίου αυτούσιο.  
...Στη Βικτοριανή Αγγλία (1837-1901, περίοδος ανάπτυξης και αλλαγών για την Αγγλία και την Ευρώπη, αλλά και 
εµµονής στην ηθική τάξη και τον συντηρητισµό, που πήρε το όνοµα της από την βασίλισσα Βικτόρια), οι 
δηµοσιεύσεις (εφηµερίδες ή περιοδικά) που αφορούσαν έπιπλα δεν περιελάµβαναν ποτέ φωτογραφίες κρεβατιών. 
Όταν απαιτήθηκε, για διαφηµιστικούς λόγους να υπάρχουν απεικονίσεις της κρεβατοκάµαρας, το ίδιο το κρεβάτι 
κρύφτηκε πίσω από κουρτίνες για να µην προσβάλει τους ηθικούς κανόνες της εποχής.  
...Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα οι γυναίκες προτιµούν το µπλε χρώµα στους τοίχους της κρεβατοκάµαρας τους 
ενώ οι άνδρες το άσπρο.  
...Στην Μασαχουσέτη απαγορεύεται το ροχάλισµα, εκτός και αν κρατούνται κλειστά και κλειδαµπαρωµένα τα 
παράθυρα της κρεβατοκάµαρας. Επίσης είναι παράνοµο να ξαπλώσει κάποιος στο κρεβάτι, χωρίς να έχει κάνει 
µπάνιο.  
 

Το Ξέρατε Ότι...  
 
…µία καµηλοπάρδαλη µπορεί να καθαρίσει τα αφτιά της µε τη γλώσσα της καθότι αυτή έχει µήκος 21 ίντσες; 
 …ο άνθρωπος καταπίνει πάνω από 2000 φορές την ηµέρα; 
 …οι γυναίκες ανοιγοκλείνουν τα µάτια τους σχεδόν τις διπλάσιες φορές από τους άντρες; 
 …ένας ιπποπόταµος ανοίγει το στόµα του τόσο, ώστε να µπορεί να χωρέσει ένα παιδάκι ύψους 1,20µ. όρθιο; 
 …η µοναδική χώρα που το όνοµα της ξεκινά µε Α και δεν τελειώνει σε Α είναι το Αφγανιστάν; 
 

∆ρόσος Σκότης 

Sv5cjn@yahoo.com 
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Ο Μανώλης SV8FMV αποφάσισε να αποχωριστεί άλλο ένα από τά… 
διπλά κλασικά κοµµάτια της συλλογής του. 

Έτσι πουλά ένα από τά αγαπηµένα του KENWOOD TS 830, µαζύ µε το 
VFO , τό εξωτερικό µεγάφωνό του SP, και το µικρόφωνό του SHURE. 

Όλα φυσικά όπως πάντα σε ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση. 

Επίσης ένα δώρο έκπληξη περιµένει τον µελλοντικό αγοραστή τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί του στο 
6974939846. 

Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5-9 

Report" και δώστε τους. 


