
Φρυκτωρίες 2008
Γέφυρες Φιλίας

Γράφει ο Γιάννης Λυγδόπουλος, SV1BJYdanaos1@vodafone.net.gr

Χρόνια τώρα ανεβαίνουµε σταβουνά µε τον ίδιο σκοπό, ναµεταδώσουµε όσο πιο µακριάγίνεται τα σήµατα µας. Να εκµεταλ-λευτούµε την µέγιστη οπτική επαφή,τη γεωγραφική θέση, και το υψόµετροτης κάθε κορυφής. Είδαµε ερείπια,είδαµε κτίσµατα, µνηµεία, ίχνη ζωήςκαι δραστηριότητας. Ψάξαµε στα γρα-πτά του πολιτισµού µας και µάθαµε γιατις φρυκτωρίες.Μέσα από το περιοδικό SV NEA έχειγίνει, πιστεύω, µια καλή προσέγγιση
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► Μετά από πενήντα χρόνια η Ένωση Ελλήνων Ραδιοε-ρασιτεχνών γιορτάζει και βασική θέση στις εκδηλώσειςτης θα είναι η αναβίωση των φρυκτωριών από ραδιοε-ρασιτέχνες. Όπως οι αθλητές του Μαραθωνίου τρέχουνστα βήµατα του µαραθωνοδρόµου Φειδιπίδη, όπωςστους Ολυµπιακούς Αγώνες αναβίωσαν αθλήµατα τριώνχιλιάδων ετών, έτσι και εµείς θα ανέβουµε στις κορυ-φές, που κατά την αρχαιότητα λάµβαναν και διαβίβαζανµηνύµατα από τη µια άκρη της Ελλάδος στην άλλη.

δραστηριοτητες ◙
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στο θέµα, οπότε θα σας πω µόνο λίγαλόγια για τις φρυκτωρίες:Σε επιλεγµένες κορυφές κατά τηναρχαιότητα, άναβαν φωτιές και µεκατάλληλους κώδικες επικοινωνούσαν.Με συνεχείς αναµεταδόσεις το αρχικόµήνυµα έφθανε στον τελικό αποδέκτη.Έτσι έχουµε αναφορές για επικοινωνίεςµέσω πυρσών ή φρυκτωριών στααρχαιότερα κείµενα του κόσµου, πουευτυχώς για εµάς είναι ελληνικά: ΗΙλιάδα και η Οδύσσεια, τα πανάρχαιαΑργοναυτικά του Ορφέα κ.ά.Ο Αισχύλος στο έργο του «Αγαµέ-µνων» περιγράφει βήµα-βήµα πώς σεένα βράδυ η είδηση της κατάληψης τηςΤροίας από τον ελληνικό στρατό ταξί-δεψε από την Τροία στις Μυκήνες. Τοκείµενο έχει γραφεί 2.493 χρόνια πριν:
«…∆υνατή φωτιά άναψαν στην κορυφήτης Ίδας και πολλές φωτιές διαδοχικάµας έφεραν το µήνυµα: Από την Ίδα τοµήνυµα της φλόγας πήγε στον κάβοΕρµή της Λήµνου και τρίτη η ψηλή κορυ-φή του Άθωνα δέχθηκε το φως. Μεδύναµη η φλόγα γεφύρωσε το πέλαγοςκαι έφθασε στις Βίγλες του Μακίστου,στην Εύβοια. Οι φρουροί προώθησαν τοµήνυµα στον Εύριπο, στους ανθρώπουςπάνω στο Μεσσάπιο. Κι αυτοί έβαλανφωτιά σ’ ένα σωρό µε ρείκια και πάνωαπό τους κάµπους του Ασωπού έστειλαντο µήνυµα στην κορυφή του Κιθαιρώνα.Κι από κει πάλι µε ζήλο πολύ προώθη-σαν το µήνυµα και το έστειλαν πάνωαπό την Γοργώπιδα λίµνη στο Αιγίπλαγ-κτο όρος. Και η φλόγα πέρασε τονΣαρωνικό και έφθασε σαν κεραυνόςστις κορυφές του Αραχναίου και τέλοςεδώ το λάβαµε, στων Ατρειδών τις στέ-γες, το φως αυτό, που προπάππος τουείναι η φωτιά της Ίδας…» 
Στις ίδιες κορυφές θα ανέβουµε. Στις 13Ιουλίου 2008, ηµέρα Κυριακή, οµά-δες ραδιοερασιτεχνών θα αναµεταδώ-σουν ένα νέο µήνυµα από την Τροίαστις Μυκήνες. Ύστερα από 3200 χρό-νια, το Αιγαίο θα γεφυρωθεί µέσω τωνίδιων κορυφών, από ραδιοερασιτέχνες.Η κάθε οµάδα µε ειδικό διακριτικό θαδιαβιβάσει καταρχάς το µήνυµα στηνεπόµενη κορυφή. Αυτό θα γίνει στιςσυχνότητες των 2µέτρων και µε συνθή-κες που θα επιτρέπουν επικοινωνία σταόρια της οπτικής επαφής. Όταν τοµήνυµα φθάσει στις Μυκήνες, οι σταθ-µοί θα κάνουν γενική κλήση και επαφέςπρος όλες τις κατευθύνσεις σε όλες τιςραδιοερασιτεχνικές µπάντες. Πιθανόνκάποιες δυσπρόσιτες κορυφές να έχουν

εξοπλισµό µόνο για τα 2µέτρα. Αξίζειόµως να ετοιµάσετε τις κεραίες σας γιανα µπορέσετε να κάνετε επαφή µαζί τους.Σίγουρα κάποια µέρη θα ακουστούν γιαπρώτη και, ίσως, τελευταία φορά.Ήδη είναι πολλοί οι συνάδελφοι πουέχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµε-τέχουν στο εγχείρηµα. Τους ευχαριστώεκ µέρους της οργανωτικής επιτροπήςγια την αναβίωση των Φρυκτωριών καικαλώ κι άλλους να συµµετέχουν.Η Λήµνος, ο Άθωνας, το Μάκιστο, τοΜεσσάπιο, ο Κιθαιρώνας, τα Γεράνειακαι το Αραχναίο είναι ο βασικός ιστορι-κός δρόµος απ’ όπου θα περάσει τοµήνυµα. Παρόλα αυτά µπορεί να συµ-µετέχει και ο Χορτιάτης και το Παγ-γαίο, και ο Όλυµπος και ο Ψηλορείτηςκαι κάθε κορυφή της ηπειρωτικής ή τηςνησιωτικής χώρας. Περιµένουµε νασυµµετέχουν συνάδελφοι από παντού.Τον επόµενο µήνα θα γίνει η πρώτησυνάντηση µας για την οργάνωση, θαενηµερωθείτε εγκαίρως. Θα ακολουθή-σουν δοκιµές εξοπλισµού και διερευνη-

τικές εξορµήσεις στις συγκεκριµένεςκορυφές.Πέρα από τα πλαίσια του εορτασµούτων 50 χρόνων της ΕΕΡ η εκδήλωσηέχει στόχο να σας δώσει το ερέθισµα ναετοιµάσετε και να χρησιµοποιήσετε τονεξοπλισµό σας σε συνθήκες εκστρατεί-ας ή να τον βελτιώσετε για να κάνετεεπαφές µε τις οµάδες που θα επιχειρή-σουν. Ακόµα είναι µια καλή ευκαιρίανα δείξουµε και να προσελκύσουµεστην ενασχόληση µας υγιή µέλη τηςκοινωνίας, προβάλλοντας την διαπλοκήπου µπορεί να έχει ο ραδιοερασιτεχνι-σµός µε τον πολιτισµό µας. Περιµένοντας ευρύτερη συµµετοχή,ελπίζω, τον επόµενο Ιούλιο, να σαςδούµε όλους δίπλα µας στα µικρόφωναή να σας ακούσουµε από τα µεγάφωνατων ασυρµάτων µας. Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµε-τοχής µπορείτε να απευθυνθείτε στους:SV1BJY (danaos1@panafone.net.gr),SV1EM (exar@acci.gr), SV1KP(sv1kp@raag.org)

Η διαδροµή που θα ακολου-θήσει το σήµα των ραδιοερα-σιτεχνικών Φρυκτωριών.
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Τον επόµενο Ιούλιο, στις 13 του µηνός όπωςανακοινώθηκε, θα γίνει η εκδήλωση«Φρυκτωρίες-Γέφυρες φιλίας». Ένα µήνυ-µα από την Τροία στις Μυκήνες θα µετα-βιβαστεί από κατά σειρά εφτά ραδιοερασι-τεχνικούς σταθµούς, οι οποίοι θα έχουν εκδράµει τησυγκεκριµένη µέρα σε θέσεις αντίστοιχες µε αυτές πουπεριγράφονται στο γνωστό έργο του Αισχύλου.Την ώρα που θα διαβάζετε αυτές τις γραµµές, πιθανόν ναέχει γίνει και η πρώτη συνάντηση όσων έχουν εκδηλώσειενδιαφέρον να συµµετέχουν. Μέσα από τις σελίδες τουπεριοδικού, λοιπόν, ας δούµε µερικά στοιχεία που αφο-ρούν την οργάνωση των Φρυκτωριών, ειδικότερα γιαόσους δεν µπορέσουν να έρθουν στη συνάντηση λόγωαπόστασης.Για τον κάθε σταθµό θέλουµε έναν ελάχιστο εξοπλισµό:∆υνατότητα για λειτουργία στα 2 µέτρα µε διαµόρφωσηSSB και ισχύ εκποµπής έως 5Watt. Ακόµα, κατευθυνό-µενη κεραία τριών ή πέντε στοιχείων και τροφοδοσία γιαλειτουργία όχι λιγότερη των δύο ωρών. Για λόγουςασφαλείας και επικοινωνίας µεταξύ των µελών της κάθεοµάδας απαιτείται και ένας φορητός Π/∆ VHF (ένας ανάάτοµο). Ο παραπάνω εξοπλισµός αφορά µόνο τη µετάδοσησηµείο προς σηµείο, κορυφή προς κορυφή. Επειδή πρινκαι µετά το πέρασµα του µηνύµατος θα µπορούν ναγίνονται επαφές προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλεςτις ραδιοερασιτεχνικές µπάντες, απαιτείται η κάθεοµάδα να φροντίσει να έχει αντίστοιχο εξοπλισµό:Κεραίες και µηχανήµατα για τα βραχέα, για τα 6Μέτρακλπ. Για το πού θα κάνει επαφές η κάθε οµάδα θα εξαρ-τηθεί κυρίως από την προετοιµασία τους και την συλλο-γικότητα µε την οποία θα δουλέψουν. Πιθανολογώ ότι ηοµάδα που θα επανδρώσει τον Κιθαιρώνα, για παρά-δειγµα, έχει όλες τις προϋποθέσεις από πλευράς θέσηςκαι βατότητας, για να στήσει και να δουλέψει σταθµό σεόλες τις µπάντες. Αντίθετα, ο σταθµός του Μακίστου,στον οποίο η οµάδα θα προσεγγίσει µε ορειβασία, θαέχει λιγότερες δυνατότητες να παραµείνει για ώρες στηνκορυφή. Ευελπιστούµε βέβαια ότι ακόµα και σε τέτοιεςκορυφές οι πιο έµπειροι θα δώσουν λύση, χαρίζοντάς σαςπολλές επαφές…
Ας δούµε ένα-ένα τα σηµεία: Για την ιστορία να ανα-φέρω ότι η Τουρκική Ένωση θα συµµετέχει στην εκδή-λωση και θα εκπέµψει το αρχικό µήνυµα από την Τροία!  
● SX8FRA Νήσος Λήµνος. Ο σταθµός θα στηθεί σεχαµηλό σχετικά υψόµετρο και θα παραλάβει πρώτος τοµήνυµα από την Τροία. Θα το αναδιαβιβάσει στα 2µέτραγια τον επόµενο σταθµό. Την οργάνωση του συγκεκρι-µένου σταθµού ανέλαβε η Βικτώρια SV2KBS/7. Ο σταθ-µός θα εκπέµψει στα βραχέα και στα 2Μέτρα, θα συµµε-τέχουν σταθµοί από την περιοχή SV7, θα είναι στο αέρααπό το Σάββατο και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι οµοναδικός σταθµός που θα περιλαµβάνει και συναδέλ-φους από το εξωτερικό. ● SX2FRB/A  Άθωνας. Υψόµετρο 2027µ. Η οµάδα θα

πρέπει να φθάσει στην κορυφή µετά από 4 ή 5 ώρες περ-πάτηµα. Προφανώς ο εξοπλισµός θα µεταφερθεί απότους συναδέλφους, που εκτός από µια κοπιαστική ανά-βαση, θα πρέπει πρώτα να πάρουν άδεια από την ΙεράΕπιστασία του Αγίου Όρους για την είσοδό τους. Υπεύ-θυνος δεν έχει οριστεί, αν και υπάρχει ζωηρό ενδιαφέροναπό συναδέλφους ορειβάτες.● SX8FRC Μάκιστος. Υψόµετρο 1236µ. Το όρος Καν-τήλι στην κεντρική Εύβοια. Και εδώ απαιτείται ορειβα-σία. ∆ρόµος για όχηµα 4Χ4 φθάνει σε απόσταση 2 ωρώναπό την κορυφή. Εκτός από την ορειβατική εµπειρία τηςοµάδας απαιτείται και η διαθεσιµότητα ενός ή δύο οχη-µάτων 4Χ4, που θα µεταφέρουν την οµάδα πλησίον τηςµεγαλύτερης κορυφής του Μακίστου.● SX1FRD Μεσάπιο. Υψόµετρο 1021µ. Το όρος ΚτυπάςΒ∆ της Χαλκίδας από την µεριά της Στερεάς Ελλάδος.Μιάµιση ώρα από Αθήνα. Βρίσκεται εντός προστατευό-µενης περιοχής (για πολλούς λόγους) και στις δυο κορυ-φές του φθάνει ασφαλτόδροµος, επιτρέποντας πρόσβασησε κάθε είδους όχηµα. Υπεύθυνος δεν έχει οριστεί, υπάρ-χουν όµως άτοµα µέλη οµάδας που από το συγκεκριµένοσηµείο είχαν λάβει µέρος στο fielday 2007, εκ των οποί-ων κατά πάσα πιθανότητα θα επανδρωθεί η οµάδα επα-φής.● SX1FRE  Κιθαιρώνας. Υψόµετρο 1409µ. Μία ώρα απόΑθήνα, µε ασφάλτινη διαδροµή, γνωστός ραδιοερασιτεχνικόςπροορισµός. Εγκαταλειµµένη στρατιωτική βάση, µε άπλε-τους χώρους για στάθµευση, διανυκτέρευση και παραµονή.Άφθονα σηµεία στήριξης κάθε είδους κεραίας. ∆υνατότηταδιανυκτέρευσης και 24ωρης λειτουργίας. Ευελπιστούµε εδώνα αποδώσει η συλλογικότητα και να έχουµε ένα σταθµό γιαόλες τις µπάντες.● SX1FRF Γεράνεια. Υψόµετρο 1396µ. ∆υο ώρες απόΑθήνα. Κάθε όχηµα φθάνει σε απόσταση είκοσι λεπτώναπό την κορυφή. Μια ολιγοµελής οµάδα µπορεί να καλύ-ψει το σηµείο, είτε από αυτοκίνητο είτε µε φορητό σταθ-µό. Ο Κώστας SV1GSD κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυ-νος εδώ.● SX3FRG Αραχναίο. Υψόµετρο 1199µέτρα. ∆υόµισιώρες από Αθήνα, αν και την συγκεκριµένη κορυφή προ-τίθενται να καλύψουν συνάδελφοι από την περιοχή SV3.Ήδη στην κορυφή του Αραχναίου έχουν κάνει αυτοψία οΜιχάλης SV3GKE µε τον Γιάννη SV3CYM. Έχουνφωτογραφήσει την περιοχή και είναι σε θέση να σαςδώσουν επιπλέον πληροφορίες αν θέλετε να πλαισιώσε-τε την οµάδα. Στην κορυφή του Αραχναίου φθάνει µόνο4Χ4 µετά από επίπονη και αργή οδήγηση.
● Στις Μυκήνες θα στηθεί επίσης σταθµός, πιθανόν καισε κεντρικό σηµείο του λεκανοπεδίου. Στη Β. Ελλάδαέχει ενδιαφερθεί ο ∆ηµήτρης SV2GWY και ελπίζουµεστη βοήθειά του. Πολλά υπάρχουν στα σχέδια. Η συµ-µετοχή όλων είναι επιθυµητή και η συλλογικότητα κάτωαπό την οποία θα δουλέψουµε απαραίτητη…
Αν επιθυµείτε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, ηοργανωτική επιτροπή και οι υπεύθυνοι των οµάδωνεπαφής είναι στη διάθεσή σας.

Κυριακή 13 Ιουλίου
2008
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