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◙ δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ η τ ε ς

Αυτό το µήνυµα διέσχισε τοΑιγαίο στις 13 Ιουλίου 2008. Ηεκδήλωση, την οποία προετοι-µάσαµε µε κάθε λεπτοµέρεια, πραγµα-τοποιήθηκε µε υποδειγµατική ακρίβειακαι τα πάντα είχαν προβλεφθεί.  Ήταν φθινόπωρο του 2006, όταν γιαπρώτη φορά συζήτησα την διοργάνωσητης αναβίωσης των φρυκτωριών απόραδιοερασιτέχνες µε τον συνάδελφοκαι φίλο Γιάννη SV3CYM.Θυµάµαι τον συναντούσα για πρώτηφορά, από τον αέρα είχαµε βρεθεί πολ-λές φορές, πάντα µιλώντας από κάποιακορυφή. Συνδυάζοντας τις δουλειές µαςσυναντηθήκαµε στο 251ΓΝΑ και ταείπαµε. Η πρώτη αντίδραση ήταν θετι-κή. Έκανα επίσηµη πρόταση στο ∆Στης ΕΕΡ, ώστε η εκδήλωση να πάρει πιοεπίσηµο χαρακτήρα, αλλά και να χρη-σιµοποιηθούν οι καλές σχέσεις που έχειη ένωση µε την γείτονα. Η απάντησηήρθε: Η Ένωση θα «υιοθετούσε» τιςφρυκτωρίες, γιορτάζοντας και τα 50χρόνια δραστηριότητας. Η οργανωτικήεπιτροπή πήρε υπόσταση και η ακούρα-στη Νατάσα SV1KP µε τον ΣάκηSV1EM και τον υπογράφοντα SV1BJY(ή 2Μδη, αν προτιµάτε) είχαµε τις πρώ-τες συναντήσεις. Τους χώρους συνάν-

τησης, το διαφηµιστικό υλικό, τις δηµο-σιεύσεις, τα µπλουζάκια, την γραφικήύλη, τις συχνότητες, τους εθελοντές,όλα τα είχαµε προγραµµατισµένα καιτίποτα δεν αφήσαµε στην τύχη.Εξ αρχής είχα κατά νου, ως πρόβληµα,

την περίπτωση του Άθωνα. Το αρχαίοκείµενο ανάφερε την κορυφή του κατάτην αναµετάδοση του µηνύµατος στοτέλος του Τρωικού πολέµου. Η αισιο-

δοξία ορισµένων ότι δεν θα υπερισχύ-σει η αδιαλλαξία σε ένα θέµα που τελι-κά θα προήγαγε τον ραδιοερασιτεχνι-σµό ως µέσο φιλίας, και τον ελληνικόπολιτισµό γενικότερα, δεν µε καθησύ-χαζε. Πίστευα, και δυστυχώς επαληθεύ-τηκα, ότι δεν θα µας επιτρέψουν ναανέβουµε στον Άθωνα για να εκπέµ-ψουµε. Την στιγµή που τόσοι ορειβάτεςπαίρνουν άδεια και ανεβαίνουν στονΆθωνα, κάποιοι εµπόδισαν τους ραδι-οερασιτέχνες-ορειβάτες να κάνουν τοίδιο. (Οι ορειβάτες βέβαια δεν διακι-νούν κάρτες!)Ο δεύτερος προβληµατισµός µου ήτανο σταθµός της Τροίας. Ποιος θα πήγαι-νε στην Τουρκία; Και καλά, είχα τονΣωτήρη SV1HER που µε είχε «φάει»ότι θα πάει αυτός. Κι αν τον έπαιρνανείδηση τίποτα «αδιάλλακτοι» και κατέ-ληγε στο µπουντρούµι να φωνάζει CQ,CQ;;Κάτι όµως µε έκανε αισιόδοξο.Πίστευα ότι, άνθρωποι που µπορεί ναπαραµερίσουν ότι τους χωρίζει για ναπετύχουν έναν καλό στόχο, υπάρχουν(σχεδόν) παντού.∆εν ήταν έκπληξη για µένα όταν έµαθαπως οι Τούρκοι συνάδελφοι ήτανενθουσιασµένοι µε την ιδέα και θα µας

Γράφει ο Γιάννης Λυγδόπουλος, SV1BJY (2Μδης)danaos1@vodafone.net.gr

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

«Οι ραδιοερασιτέχνες επικοινωνούνγια την ειρήνη και τη φιλία. Παρακαλώ QSP»

ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ2 0 0 8

“Πίστευα, και
δυστυχώς επαλη-

θεύτηκα, ότι δεν θα
µας επιτρέψουν να

ανέβουµε στον
Άθωνα για να
εκπέµψουµε...
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βοηθούσαν όσο µπορούσαν. Ρεαλιστι-κότατοι, οργάνωσαν δύο σταθµούς, τονTC3TROY από την Τροία και τονTC3IDA από την κορυφή του όρουςΊδα. Όλοι παραδέχτηκαν ότι σε όλη τηνδιάρκεια της εκδήλωσης οι Τούρκοισυνάδελφοι ήταν ευγενικοί και φιλικοίµε τις ελληνικές οµάδες επαφής.Θα κάνω µια σύντοµη αναφορά σεόλους τους σταθµούς γιατί οφείλω ναεπισηµάνω κάποια γεγονότα:
SX8FRA. Ο σταθµός της Λήµνουκαι η οµάδα που τον ενεργοποίησε,χρωστάει πολλά στον SV8SH. Βοήθη-σε στην εύρεση τοποθεσίας και ρεύµα-τος για να δουλέψει ο σταθµός. Για τηνΒίκυ SV2KBS ούτε κουβέντα! Είναιγνωστό πόσο δραστήρια είναι. (Οιγυναικείες φωνές του SX8FRA ανεπα-νάληπτες!!)
SX2FRB. Ο σταθµός της περιοχήςSV2 επίσης, οφείλει πολλά στον ∆ηµή-τρη SV2GWY και στον ΚλεάνθηSV2XI. Και οι δυο τους διέθεσαν χρόνοκαι κόπο για να βρουν ιδανικό σηµείοεκποµπής. Οφείλω να πω ότι η συνερ-γασία µου µε τον ∆ηµήτρη υπήρξε άρι-στη. Και βεβαίως εκτιµώ την προσπά-θεια ολόκληρης της οµάδας τουSX2FRB.
SX8FRC. Για το Μάκιστο γράφω σεάλλη σελίδα, µιας και συµµετείχα και ο

ίδιος στην οµάδα που το ενεργοποίησε. 
SX1FRD. Στο Μεσσάπιο, την τελευ-ταία στιγµή η οµάδα του πρωτοµάστο-ρα SV1DAF πλήθηνε και έτσι είχαµεαξιόλογη παρουσία και στα ψηφιακάmodes. 

SX1FRE. Ο Κιθαιρώνας ήταν εξαρχής ένας µικρός πονοκέφαλος.Ήξερα ότι εκεί θα συρρεύσει κόσµοςλόγω της εύκολης πρόσβασης. Και επί-σης ήξερα πως «όπου λαλούν πολλάκοκόρια…» Οι πρώιµες εξαγγελίες τουΝικηφόρου SV1EEX, για λειτουργίατου σταθµού στα 80, στα 40, στα 10,στα 2, στους δορυφόρους, στους κοµή-τες, στα αστροπελέκια… µε ανησύχη-σαν! ∆εν ήθελα να κάνουµε εξαγγελίες

χωρίς αντίκρισµα. Αυτό βεβαίως γίνε-ται από ορισµένους: «θα βγει ο τάδε! θαβγει ο δείνα! θα ξεφαντώσουµε!» Καιστο τέλος δεν βγαίνουν ούτε οι ίδιοι!Επινοήθηκε ο «Υπεύθυνος επικοινω-νίας», κάποιος που θα  συνέλεγε πλη-ροφορίες για την εξέλιξη των δραστη-ριοτήτων και σε τακτά διαστήµατα θαεπικοινωνούσε µαζί µου για ενηµέρω-ση. Τον ρόλο ανέλαβε µε επιτυχία οΝίκος SV1GCX.Το αποτέλεσµα δεν ήταν αυτό πουφοβόµουνα και τα παιδιά έκαναν πολ-λές επαφές σε όλες τις µπάντες και µετην παρουσία του SW1JGW και στουςδορυφόρους!!Αξιοσηµείωτο είναι ότι στον Κιθαιρώ-να βρέθηκαν συνάδελφοι του Σ.Ε.Ρ.που βοήθησαν στην εγκατάσταση (απότην Αργολίδα ήρθαν;;)
SX1FRF. Στα Γεράνια, ο Κώστας
SV1GSD ήταν µόνος του µε τον υπάλ-
ληλο του ΟΤΕ! Άγνωστο γιατί, ο άλλοςσυνάδελφος φοβήθηκε το θεριό και δεν
πήγε. 
SX3FRG. Στο Αραχναίο, η οµάδα
που πήγε ξεκίνησε από την Πάτρα. Ησυνέπεια του Γιάννη SV3CYM και του
Μιχάλη SV3GKE βοήθησε να επαν-
δρωθεί η δύσκολη κορυφή της Αργολί-
δας Αραχναίο και να δώσει ένα ακόµα
σπάνιο QRA Locator στους συναδέλ-
φους. 

Η άρτια οργάνωση πάντα αποδίδει καρπούς...!

“...∆εν ήθελα να κάνουµε
εξαγγελίες χωρίς αντίκρι-
σµα. Αυτό βεβαίως γίνε-
ται από ορισµένους: «θα

βγει ο τάδε! θα βγει ο
δείνα! θα ξεφαντώσου-
µε!» Και στο τέλος δεν

βγαίνουν ούτε οι ίδιοι!...
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SX3FRH. Στην Αργολίδα, και οτελευταίος σταθµός της εκδήλωσης.Σύσσωµο σχεδόν το ∆.Σ. της Ε.Ε.Ρ.τίµησε µε την παρουσία του όλους τουςσυµµετέχοντες. Η συνεργασία τουΝίκου SW1KWG καταλυτική, µαςέφερε σε επαφή µε τον τοπικό δήµο πουδιέθεσε χώρο πλησίον του αρχαιολογι-κού, για την εκδήλωση! ∆έκα σταθµοί, σε κορυφές βουνών, τηνίδια ώρα, µε ιδανικές συνθήκες εκποµ-πής! Αυτό δεν γίνεται κάθε µέρα!Πάµε σε αυτό που δεν έγινε. ∆εν ακού-στηκε το µουσείο του ΟΤΕ. Στόχος µαςήταν να ακουστεί και να επανδρωθείαπό τους επαγγελµατίες χειριστές τουπάλαι ποτέ Αθήναι Ράδιο. ∆υστυχώς, τοΜουσείο δεν µπορούσε να ανοίξειηµέρα αργίας, γιατί θα έπρεπε οι υπάλ-ληλοι να αποζηµιωθούν υπερωριακά κιέτσι το διακριτικό SX1ΟΤΕ δεν ακού-στηκε στον αέρα. Έκπληξη ήταν η πραγµατοποίηση επα-φών από τον Μάριο SV1EDG από έναµοναστήρι που βρίσκεται σε πλεονεκτι-κή θέση στη Σίφνο! Ο Μάριος εξ αρχήςείχε ενδιαφερθεί για τις φρυκτωρίες. Ηπροσπάθεια του και ο ποδαρόδροµοςµέχρι το µοναστήρι ευτυχώς δεν ανακό-

πηκε. Όπως και ο ίδιος περιγράφει, εκείδεν γνώριζαν για τον ραδιοερασιτεχνι-σµό (ευτυχώς…)Το ίδιο χαρήκαµε ακούγοντας τονσταθµό SZ4KRD των ραδιοερασιτε-χνών της Καρδίτσας από τα 2000 µέτρατου όρους Καζάρµας…Κοντά δυο χρόνια προσπαθούσαµεόλοι µαζί για την επιτυχία της αναβίω-σης των Φρυκτωριών από ραδιοερασι-τέχνες. Οι επαφές που έγιναν, η συλλο-γικότητα µε την οποία δούλεψαν οιοµάδες και ο ενθουσιασµός των συµµε-τεχόντων µας κάνει να θεωρήσουµε τηνεκδήλωση επιτυχηµένη. Αυτό δεν ήταντυχαίο. Ήταν αποτέλεσµα συνεργασίαςκαι καλού προγραµµατισµού.Εξαρχής ορίσαµε τις συνθήκες εκποµ-πής έτσι, ώστε ένας σταθµός µε υποτυ-πώδη µέσα να µπορεί να επικοινωνήσειµε τις περισσότερες φρυκτωρίες. Όσοιείχαν οριζόντια πόλωση στις κεραίεςτους, άκουγαν και ακουγόντουσαν. (ΟΒαγγέλης SW1IYB, µε ένα οριζόντιοδίπολο άκουγε την Λήµνο, ευρισκόµε-νος στην Αρκαδία!)Υιοθετήσαµε την χρησιµοποίησησυχνοτήτων εκτός του πολύπαθου144.300, ακόµα κι αν ξέραµε ότι αυτό

θα µας στοίχιζε σε αριθµό επαφών. ∆εί-ξαµε όµως έτσι ποια είναι η ορθήχρήση της συχνότητας κλήσεων καιελπίζουµε  κάποιοι να το εµπέδωσαν.Σε κάθε οµάδα ζητήσαµε έναν ελάχιστοεξοπλισµό, ορίσαµε υπεύθυνους καιτην τελευταία εβδοµάδα είµαστε σεσυνεχή επαφή µαζί τους. Αποφύγαµεέτσι να τινάξουµε στον αέρα την εκδή-λωση βασιζόµενοι σε απλές υποσχέ-σεις.Σε όλα τα σηµεία είχαµε προτρέψει του-λάχιστον τους υπευθύνους να κάνουν,και έκαναν, επισκέψεις και δοκιµές.Είχαµε προβλέψει κύριες και εναλλα-κτικές συχνότητες επικοινωνίας, πράγ-µα που αποδείχθηκε σωτήριο τηντελευταία στιγµή. Καταµερίσαµε τις ενέργειες και συνολι-κά, αλλά και σε κάθε οµάδα.  Έτσι στιςµεγάλες οµάδες είχαµε τον υπεύθυνοεπικοινωνίας, τον υπεύθυνο τροφοδο-σίας, τον χειριστή HF, τον χειριστήVHF κλπ. Οργανωτικά, εκδώσαµε ενιαίο δελτίοτύπου και το προωθήσαµε. Αναθέσαµεσε έµπειρα µέλη την αναφορά των ειδι-κών διακριτικών στις αντίστοιχες σελί-δες του εξωτερικού.- ∆ιατέθηκε χώρος στο περιοδικό, ώστενα επιτελέσουµε και τους παράπλευ-ρους στόχους. Η άγνωστη λέξη «φρυ-κτωρία» έγινε πλέον κτήµα και ερέθι-σµα για περαιτέρω έρευνα της Ιστορίαςµας. Κάποιοι άνοιξαν πάλι την Ιλιάδακαι την Οδύσσεια… Αφού ευχαριστήσω όλους τους συµµε-τέχοντες συναδέλφους και από τις δυοπλευρές του Αιγαίου, θα ευχαριστήσωκαι την ΕΕΡ που από την πρώτη στιγµήπίστεψε στην επιτυχία της εκδήλωσηςκαι βοήθησε, µε ό,τι της ζητήθηκε.  Ο ραδιοερασιτεχνισµός σίγουρα ανα-δείχθηκε ως µέσο προαγωγής αξιών. Τοκυριότερο όµως κατά τη γνώµη µουείναι το εξής:Ραδιοερασιτέχνες από δύο χώρες, απόδιαφορετικές γωνιές της Ελλάδας, απόδιαφορετικούς συλλόγους βρήκανµέσω του ραδιοερασιτεχνισµού ένανκοινό στόχο για να συνεργαστούν: τονΕλληνικό  Πολιτισµό. Αυτό είναι τοµήνυµα που περάσαµε! ∆εν αξίζει να τοεπαναλάβουµε κάποτε;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο τεύχος αυτό δηµοσι-εύονται τα σχετικά άρθρα του AzizTA1E και του SV1EDG. Τα άρθρα απότις κορυφές θα δηµοσιευθούν στα επό-µενα τεύχη. Περισσότερες φωτογρα-φίες στη σελ. 16. ◘

Η κορυφή µετατρέπεται σε shack (και τι shack!!!) γιατις ανάγκες των ραδιοερασιτεχνικών φρυκτωριών.
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Ηιστορία ξεκίνησε µ’ ένα τηλεφώ-νηµα του Μανώλη ένα χρόνοπριν. Μου εξήγησε την ιδέα τηςεκδήλωσης και µε ρώτησε αν θα παίρνα-µε µέρος. Κατά τη γνώµη µου, ήταν µιακαταπλητική ιδέα και αµέσως συµφώνη-σα να συµµετάσχω. Το τηλεφώνηµααυτό ήταν το πρώτο βήµα. Ακολούθη-σαν κι άλλα τηλεφωνήµατα και e-mail. Στις 19 Μαΐου φέτος έκανα µια εκτετα-µένη περιήγηση της περιοχής, για ναβρω το κατάλληλο σηµείο για το σταθµόστο βουνό. Την ιδέα για το διακριτικόαυτό την είχα εύκολα, αφού το αρχαίοόνοµα της κορυφής που αναφέρεται στοµύθο είναι Όρος Ίδα. Η κορυφή αυτή,περίπου 1.800 µ. από τη θάλασσα, ανκαι πολύ καλή για «φρυκτωρίες», δηµι-ουργούσε προβλήµατα. Καταρχάς βρι-σκόταν πιο κοντά στη Μυτιλήνη παράστην Τροία, από την οποία ήταν πολύµακριά. Έπειτα, βρίσκεται µέσα στακαλύτερα φυλασσόµενα εθνικά πάρκατης Τουρκίας, στα οποία η πρόσβασηείναι δυνατή µόνο µε φύλακα-συνοδόκαι για περιορισµένο χρονικό διάστηµα,κάτι που θα περιέπλεκε τη δραστηριότη-τά µας. Ερεύνησα τα βόρεια σύνορα τουεθνικού πάρκου ως εναλλακτική λύση,όµως και πάλι φαινόταν αδύνατο να βρωµια καλή θέση για το σταθµό. Τότε µουήρθε η τέλεια ιδέα. Η θέση θα ήταν στοσηµείο που είναι εγκατεστηµένος ο επα-ναλήπτης digi YM3CNK, σε µια αρκετάψηλή κορυφή (900 µ. από τη θάλασσα,KM39HX), που είναι πάνω στην ορο-σειρά της Ίδας και που ταίριαζε κατα-πληκτικά στις απαιτήσεις µας για διάδο-ση µεταξύ Τροίας και Λήµου (φαντάζο-µαι ότι το σηµείο αυτό θα ήταν κατα-πληκτικό και για «φρυκτωρία», αφούεκεί βρίσκεται ένα παρατηρητήριο γιαδασικές πυρκαγιές.)Ήρθε η ώρα να σχηµατιστεί η οµάδα: ΟSelim, TA2DS, ο «γκουρού» µας για τηστρατηγική ανάπτυξη στα HF και για τιςκεραίες, ο Soyhan, TA2IJ, ο ειδικός γιαεκποµπές µε κινητό σταθµό, ο Efe,TB2NII, ο νεώτερος από την οµάδα, έναταλέντο για όλες τις δουλειές και υπεύ-θυνος για το δεύτερο όχηµα, και τέλοςεγώ, υπεύθυνος για τη δεύτερη κινητήµονάδα και «αρχηγός διπλωµάτης».Ήδη είχε γίνει η επικοινωνία µε τη διοί-κηση των ∆αρδανελλίων, ώστε να ενη-µερωθούν διάφορες κρατικές υπηρεσίεςεκ των προτέρων, για να αποφευχθούν

τυχόν προβλήµατα. Η ενηµέρωση αυτήέπρεπε να γίνει, επειδή η περιοχή αυτήκινδυνεύει από δασικές πυρκαγιές αυτήτην εποχή και ως εκ τούτου είναι πολύευαίσθητο θέµα σ’ όλες οι υπηρεσίες.Μας βγήκε όµως και σε καλό, γιατί ητοπική αστυνοµία µας βοήθησε ναβρούµε ένα καταπληκτικό σηµείο, όπουστήσαµε το σταθµό TC3TROY.Ξεκινήσαµε από την ΚωνσταντινούποληΠαρασκευή βράδυ, έχοντας µπροστάµας µια διαδροµή 400 χλµ. Όλα πήγαι-ναν καλά, µέχρις ότου το δεύτεροόχηµα, ένα παλιό Toyota Landcruiser,άρχισε να βγάζει προβλήµατα. Έπρεπενα το ρυµουλκήσω για περίπου 100χλµ., που δεν ήταν δύσκολο για το δικόµου Landcruiser, όµως ήταν πολύ χρο-νοβόρο. Ευτυχώς δεν δυσκολευτήκαµενα βρούµε τον ειδικό στα ∆αρδανέλλια,χάρη στον Onur TB3CSV, που µένειστην περιοχή. Η βλάβη διορθώθηκε σεµία ώρα περίπου και µπορούσαµε νασυνεχίσουµε. Ευτυχώς, η επίσκεψη τουΜέρφυ ήταν πολύ σύντοµη!Μόλις φθάσαµε, πήγαµε να ενηµερώ-σουµε την τοπική αστυνοµία. Όπως είπακαι πριν, µας οδήγησαν σε µια καταπλη-κτική τοποθεσία για το σταθµόTC3TROY, µια ιδιωτική αγροικία, σχε-τικά ψηλή µε ταράτσα – το ιδανικό γιατην εγκατάσταση κεραιών, σε µια τοπο-θεσία επίσης αρκετά ψηλά, µε ελεύθερηθέα προς τον προορισµό µας. Ήµασταν

λίγο εκνευρισµένοι, επειδή η άφιξή µαςείχε καθυστερήσει λόγω του προβλήµα-τος του αυτοκινήτου και είχαµε χάσει τοραντεβού µε το σταθµό SX8FRA για τιςδοκιµές. Καθώς ο Selim ήταν απασχο-ληµένος να «γιορτάζει» (ο Μανώληςξέρει πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό!) µετην elevated vertical για τα 40 µ. – µιααληθινά δύσκολη δουλειά λόγω τουθυελλώδους ανέµου – ο TA2IJ κι εγώετοιµάζαµε το σταθµό των 2Μ. Ήτανσχετικά εύκολο να τα καταφέρουµε καιακριβώς µόλις τελειώσαµε την εγκατά-σταση, η κλήση της Βικτώριας από τοσταθµό SX8FRA µας «γλύτωσε από τιςπίκρες». Τι καταπληκτικά δυνατό σήµα!Λες και ήταν δίπλα µας! Πολύ καλά νέα! Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω για τοTC3IDA. Λόγω «πρακτικών» προβλη-µάτων θα έκανα «σόλο εµφάνιση». Τοπιο µεγάλο πρόβληµα πάντως ήταν τονα βρω τη σωστή έξοδο από τον κύριοδρόµο προς το δασικό δρόµο µέσα σεαπόλυτο σκοτάδι. Μετά από κάποιεςδιαβουλεύσεις µέσω GSM µε τον YukselTB3CMK, ένα ντόπιο ραδιοερασιτέχνηαπό τα ∆αρδανέλλια, που επισκέπτεταιτην περιοχή συχνά λόγω της δουλειάςτου, πήρα την κατάλληλη πληροφορία,όµως από δικό µου λάθος βγήκα αρχικάστη λάθος έξοδο, που κατέληγε σχεδόνξαφνικά στο «πουθενά». Μια αστεία«παρενέργεια» της ιστορίας αυτής: ΗTuba, η κοπέλα του Efe, που είναι µη

Γράφει ο Aziz Sasa, TA1E

Φρυκτωρίες 2008TC3IDA / TC3TROY

Aριστερά ο TB2NII, δεξιά ο TA1E και σε πρώτο πλάνο ο TA2DS.

δραστηριοτητες ◙
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αδειούχος, αλλά όχι για πολύ ακόµα,παρακολουθούσε τις κινήσεις µου µέσωτου APRS και νόµισε ότι χάθηκα κάπουστην ερηµιά. Κάλεσε τον Efe και τονξεσήκωσε, γιατί πήγαινα µπρος-πίσωστον ίδιο δρόµο. Ευτυχώς που το αυτο-κίνητό µου είναι Land Cruiser, γιατί µ’ένα «κανονικό» αυτοκίνητο θα είχααντιµετωπίσει αρκετά προβλήµατα.Τελικά βρήκα το σωστό µονοπάτι,σηµείωσα την έξοδο στο APRS /Navigation combo και έφτασα σχεδόνµεσάνυχτα στον τελικό προορισµό µου.Ήµουν αφάνταστα κουρασµένος κι έτσιούτε για µια στιγµή δεν σκέφτηκα νααποπειραθώ να αρχίσω την εγκατάστα-ση µέσα στην έντονα θυελλώδη νύχτα.Αφού ενηµέρωσα τους δασοφύλακεςπου είχαν υπηρεσία για τις «προθέσειςτου επισκέπτη που έφτασε ύποπτααργά» και αφού κουβέντιασα µαζί τουςγια λίγο, µπήκα στο αυτοκίνητό µου κιέπεσα για ύπνο. Όχι πολύ αργότερα µεξύπνησε το κρύο κι αναγκάστηκα ναχρησιµοποιήσω µια µάλλινη κουβέρτα.Έκανε πραγµατικά πολύ κρύο και οαέρας ήταν πολύ δυνατός.Είχα ζητήσει από τους δασοφύλακες ναµε ξυπνήσουν στις 7:30 το πρωί, όταν θαάλλαζαν βάρδια. Έπρεπε να κάνουναρκετή προσπάθεια για να µε ξυπνή-σουν, ΗΙ. Όµως το γενναιόδωρο και γευ-στικό πρωινό που µου πρόσφεραν µεστήριξε για την επερχόµενη πρόκληση:Το να κρατήσω τον ιστό της κεραίας στηθέση του παρά τη θύελλα. Ανακάλυψαένα πλάτωµα 100 µέτρα µακριά, µε τηνκαλύτερη θέα για τον προορισµό µας καιεπιπλέον µε αρκετούς µεγάλους βρά-χους, που θα µε προστάτευαν τουλάχι-στον από τον αέρα. Πάλι το αυτοκίνητόµου αποδείχτηκε το καλύτερο µέσο γιανα φτάσω εκεί. Τοποθέτησα τη Yagi 5στοιχείων, που ήταν ήδη συναρµολογη-µένη, πάνω στον τηλεσκοπικό ιστό. Τοµόνο πρόβληµα ήταν το να κρατήσω τησωστή κατεύθυνση, καθώς ο άνεµοςήταν πολύ δυνατός. Τελικά αποφάσισανα καθήσω στο πίσω µέρος του αυτοκι-

νήτου, κρατώντας τον ιστό µε το δεξίµου χέρι και το µικρόφωνο µε το αρι-στερό. Το µόνο πρόβληµα ήταν το QSY,καθώς η οθόνη του IC-7000 είναι µπρο-στά και εντελώς προσανατολισµένηπρος το κάθισµα του οδηγού, αλλά εντε-λώς «αόρατη» από τη θέση «λειτουρ-γίας» µου. Ευτυχώς, αυτό ήταν µικρόπρόβληµα, αφού δεν χρειάστηκε νακάνουµε QSY πολλές φορές.Η πρώτη επαφή ήταν ο TC3TROY.Όµως το σήµα ήταν χαµηλό, καθόλουπερίεργο, αφού είχαν την κάθετηκεραία, γιατί πήγαιναν µε το αυτοκίνητονα φάνε πρωινό κοντά στα ∆αρδανέλλια.Τότε ο Efe πανικοβληµένος εντελώς µουείπε ότι ανακάλυψαν διαρροή υδραυλι-κών υγρών στο αυτοκίνητο, µεγάλοπρόβληµα αφού η ώρα του ραντεβούπλησίαζε. Τον καθησύχασα, του έκανακάποιες ερωτήσεις και κατάλαβα από τιςαπαντήσεις ότι το υγρό που υπέθεταν ότιείναι υδραυλικά υγρά, στην πραγµατικό-τητα ήταν υγροποιηµένος ατµός από τονκλιµατισµό! Αυτό καθησύχασε τηνοµάδα και αµέσως επέστρεψαν στοσταθµό. Όταν γύρισαν στη Yagi, τοσήµα τους βελτιώθηκε σηµαντικά καιλίγο αργότερα ο SX8FRA ήταν στο logµ’ ένα βροντερό σήµα! Τώρα όλα ήταντέλεια, έγινε ο τελευταίος έλεγχος στιςλεπτοµέρειες, ελήφθη το σήµα για τηδεκάλεπτη αναβολή της έναρξης και στοlog µπήκε ένα QSO µε τον SV8CS.Ξαφνικά άρχισαν να εµφανίζονται σταθ-µοί ΙΚ7, όχι πολύ δυνατοί, αλλά απόλυ-τα κατανoητοί, προφανώς πολύ καλέςσυνθήκες tropo. Αποφάσισα να αγνοή-σω την πιθανότητα να τους δουλέψω,καθώς η έναρξη της εκδήλωσης ήτανπολύ κοντά και κάθε QSO µε DX θακατέληγε πιθανότατα σε θορυβώδεςpile-up. Οι φρυκτωρίες ήταν η µόνηπροτεραιότητα εκείνη τη στιγµή.Καθώς η πηγή του µηνύµατος θα ήταν οTC3TROY, συγχρονίσαµε µε τονSoyhan τα ρολόγια µας σύµφωνα µε ταστοιχεία του GPS, ώστε να είµαστεακριβώς στην ώρα µας. Ακριβώς στις

11:10 τοπική ώρα ο TC3TROY µε χειρι-στή τον TA2IJ άρχισε να εκπέµπει τοµήνυµα. Εγώ από τον TC3IDA το ανα-µετέδωσα στον SX8FRA. Η αλυσίδασυνεχίστηκε. Μπορούσα να ακούσωσχεδόν όλους τους σταθµούς που συµ-µετείχαν, κάτι συναρπαστικό γιατί επι-δείκνυε πόσο µικρή είναι στην πραγµα-τικότητα αυτή η «λιµνούλα» (το ΑιγαίοΠέλαγος) µεταξύ των δύο χωρών µαςγια µας τους ραδιοερασιτέχνες. Εύκολατη γεφυρώσαµε µέσω του ραδιοερασιτε-χνισµού!∆εν πήρε πολλή ώρα να λάβω το µήνυµαπου επέστρεψε και να το αναµεταδώσωστον τελικό προορισµό, τον TC3TROY.Ήταν το επιτυχηµένο τέλος αυτής τηςειδικής εκδήλωσης. Τώρα ήταν η ώρα για QSO, έγιναν επα-φές µε τους περισσότερους σταθµούς πουσυµµετείχαν αλλά και µε άλλους σταθ-µούς SV. Μεγάλη απόλαυση! Από τηνάλλη, αντίθετα µε τα VHF, η «συγκοµι-δή» στα HF ήταν µάλλον φτωχή, πιθανό-τατα λόγω του QRM από το contest πουέτρεχε αλλά και λόγω της γωνίας εκποµ-πής της κάθετης, που δεν ευνοούσε κον-τινούς σταθµούς. Φυσικά αυτό ήτανκάπως απογοητευτικό για τον TA2DS.Λίγο µετά από την παύση της λειτουρ-γίας στα VHF πήρα το δρόµο της επι-στροφής για τον TC3TROY. Αφούλύσαµε τις εγκαταστάσεις ξεκινήσαµετο ταξίδι της επιστροφής στην Κων-σταντινούπολη. Στις πολύ πρωινές ώρεςτης ∆ευτέρας είµασταν στα σπίτια µας,αυτή τη φορά χωρίς την εµφάνιση τουΜέρφυ.Το συµπέρασµα που έβγαλα: Οι Φρυ-κτωρίες, η δεύτερη εκδήλωση από κοι-νού µε την Ε.Ε.Ρ., ήταν επιτυχείς. Ήτανευχαρίστησή µας να γιορτάσουµε την50ή επέτειο από την ίδρυση της Ε.Ε.Ρ.µ’ αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο. Για να τοπούµε διαφορετικά: Ήταν τιµή µας νασυµµετάσχουµε ενεργητικά στην ειδικήεκδήλωση εορτασµού των γειτόνων µας.Αυτό µας έδειξε πολλά. Μας έδειξε ότι µπορούµε να στήσουµεµια αλυσίδα επικοινωνίας εάν απαιτείταιαπό ειδικές περιστάσεις έκτακτης ανάγ-κης σε γειτονικές περιοχές. Τώρα ξέρου-µε πού πρέπει να είµαστε για να αντιµε-τωπίσουµε τέτοιες καταστάσεις χωρίς τηχρήση επαναληπτών και άλλων τεχνι-κών εγκαταστάσεων. Επίσης έδειξε τις πολύ καλές δυνατότη-τες της επικοινωνίας που µας προσφέρειτο Αιγαίο. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότεροσηµαντικό, έδειξε πάλι ότι εµείς οι γεί-τονες µπορούµε να καταφέρουµε µαζίπολλά και ουσιώδη.Η βαθύτερη ευχή µου είναι να αναπτυχ-θεί η συνεργασία µεταξύ των δύο Ενώ-σεων. Είµαι σίγουρος ότι ο Μανώληςέχει ένα σωρό καλές ιδέες. Εµείς θαπαρουσιάσουµε τις δικές µας ιδέες στοάµεσο µέλλον. Ας το κάνουµε.
Χρόνια Πολλά, Ε.Ε.Ρ.!“Yassu”, 73

Στιγµιότυπο από το στήσιµο των κεραιών του TC3TROY.

◘
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◙ δραστηρ ιοτητες

Την Κυριακή 13 Ιουλίου πραγ-µατοποιήθηκε το εορταστικόγεγονός για τα 50 χρόνια τηςΕΕΡ «Φρυκτωρίες 2008».Όταν άκου-σα από τον Γιάννη SV1BJY την περι-γραφή της δραστηριότητας αυτήςσκέφτηκα «Γιατί όχι; Καλοκαιράκιθα είναι, η Σίφνος µες στο γαλάζιο, οΠροφήτης Ηλίας µας περιµένει.». Έτσι για κάνα εξάµηνο ασχολούµουνµε το πώς θα οργανώσω την συµµετο-χή µου στο event αυτό. Ξεκίνησα µε τοθέµα της κεραίας. Βοηθός: το διαδί-κτυο.

Γρήγορα βρήκα ένα απλό και εύκολοσχεδιάκι µιας κατευθυνόµενης yagiτριών στοιχείων από αλουµίνιο. Αγοράτων υλικών, µετρήµατα, κοψίµατα καιη κεραία συντονίστηκε στα 2m. Επόµενο βήµα η τροφοδοσία. Ποιαπηγή µπορεί να δώσει 12V, κάµποσαampere και καλή αυτονοµία; Μια µπα-ταρία UPS ίσως. Πραγµατικά, πειρα-µατιζόµενος µε µια 12V/7.2Ah και τοκατάλληλο κύκλωµα φόρτισης κατα-λήξαµε στην τροφοδοσία.Κύκλωµα φόρτισης; Βεβαίως, αφού οήλιος το καλοκαίρι είναι στο µέγιστο.

Έτσι µε το κατάλληλο φωτοβολταϊκότων 10W κάναµε την δουλειά µας.Παρέα; Πάντα µε τον φίλο και συνά-δελφο Σταύρο, ο οποίος είχε κατέβει µετην σύζυγο για ολιγοήµερες διακοπές.Το πρωί της Κυριακής ξεκινήσαµε µετο χάραµα. ∆εν ξέραµε πόση ώρα θαµας πάρει, αφού θα ήµασταν φορτωµέ-νοι και ξενυχτισµένοι (Σαββατόβραδοήταν αυτό...).Μετά από πεζοπορία µιας ώρας είχαµεφτάσει στον προορισµό µας: το µονα-στήρι του Προφήτη Ηλία στα 653µ.Εκεί µας καλοδέχτηκαν η επιτροπή του

Φρυκτωρίες 2008 - στη Σίφνο

Γράφει ο Μάριος Λάζος, SV1EDGwww.mlazos.co.nr




