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13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ 2008S X 8 F R A
Γράφει η Βικτωρία Παναγιώτου, SV2KBSκαι ο Βασίλης Αδαµίδης, SV7LNK

Η πρώτη “στάση” του µηνύµατος που µεταδόθη-κε στις Φρυκτωρίες ήταν στην όµορφη Λήµνο.Εκεί είχε οργανωθεί ο σταθµός SX8FRA απότους Βασίλη SV7LNK, Νατάσα SV7LOS, Βαγγέ-λη SV2BFN και Βικτωρία, SV2KBS.
SV7LOS,SV2KBS....έτοιµες για αναχώρηση...
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...µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό!

Η εγκατάσταση των κεραιών.

G5RV για τα βραχέα.

Η beam για τα 2Μελέγχεται απο τονSV2BFN...

«Λήµνος γαιών πολύ φιλτάτη απάσεων»...
(η Λήµνος η πιο φίλτατη από όλες τις στεριές)
...φαίνεται να είπε ο Ήφαιστος σύµφωνα µε τον Όµηρο.  Εδώ λοιπόν στην ανεµόεσσα Λήµνο, ένα σταυροδρόµι πολιτι-σµών, όπου η ιστορία αναµιγνύεται γοητευτικά µε την µυθο-λογία, όπου δεν υπάρχει ένας µύθος, αλλά πολλές αφηγήσεις,βρεθήκαµε για να ενεργοποιήσουµε την φρυκτωρία της 4 ραδι-οερασιτέχνες από την Βόρεια Ελλάδα, ο Βαγγέλης SV2BFN, ηΝατάσα SV7LOS, o Βασίλης SV7LNK και η ΒικτώριαSV2KBS. Επιπλέον, στο νησί είχαµε την τύχη να ανταµώσου-µε και να έχουµε την πολύτιµη βοήθεια του Νίκου SV8SH, τουΘοδωρή SV6GMR και του ∆ηµήτρη SV2BZX.
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“
...κι όλα είναι έτοιµα. Ο SV7LNK απαντώντας σε Έλληνεςσυναδέλφους...

...και ο SV2BFN. Η στιγµή που η SV7LOS λαµβάνεικαι αναµεταδίδει το µήνυµα. Η αναµνηστική φωτογραφία SV7LNK,SV7LOS, SV2BFN, SV2KBS.
Σύµφωνα µε τις πηγές, το όρος « Έρµαιον» φιλοξενούσε στηναρχαιότητα την φρυκτωρία της Λήµνου. Αυτοµάτως λοιπόν,ένα πρακτικό πρόβληµα που προέκυψε ήταν η επιλογή τηςθέσης της φρυκτωρίας του σήµερα, καθώς το « Έρµαιον»,όπως και το όρος «Μόσυχλος» και η νήσος «Χρυσή»   δενυφίστανται πλέον λόγω καταστροφικών σεισµών και γεωδυ-ναµικών µεταβολών που έλαβαν χώρα πριν από 2000 περίπουχρόνια.Έτσι, επιλέξαµε, έχοντας πάντα την πολύτιµη βοήθεια καιυποστήριξη του Νίκου SV8SH, τον ορεινό όγκο του ΑγίουΑθανάσιου που υψώνεται εντυπωσιακά πάνω από την γοη-τευτική Μύρινα - µε τα παλιά αρχοντικά της και τα πλακό-στρωτα σοκάκια της- φιλοξενώντας στις πλαγιές του το παρα-δοσιακό χωριό «Κάσπακας».Εκεί πάνω λοιπόν στο ύψωµα του Αγίου Αθανασίου, απολαύ-σαµε µια πανοραµική θέα ολόκληρης της Λήµνου, την γαλή-νια απεραντοσύνη του Βορείου Αιγαίου: από την Θάσο, µέχριτην Υληεσσα Σαµοθράκη και τα παράλια της Μικράς Ασίαςκι από τον Αη Στράτη µέχρι τις Σποράδες και τον Άθωνα,ονειρεµένες take-off angles για τα HF και VHF καθώς επίσηςκαι ισχυρότατους ανέµους µε δυνατές ριπές οι οποίες µας..«πήραν και µας σήκωσαν», εµποδίζοντάς µας να στήσουµετις κεραίες βραχέων που είχαµε αρχικά υπολογίσει.Περιοριστήκαµε λοιπόν στη yagi για τα 2m που πολύ ευγενι-κά µας παραχώρησε ο ∆ηµήτρης SV7NHN και σε ένα δίπολοG5RV (που µε αυτοθυσία έστησε ο Βασίλης SV7LNK µετάκόπων και βασάνων!) για τα HF που είχαµε µαζί µας σανλύση ανάγκης! Το σηµείο που εγκαταστάθηκε ο σταθµός θα µπορούσε ναχαρακτηριστεί άψογο! Υπήρχε οπτική επαφή τόσο µε ταπαράλια της Τουρκίας όσο και µε της Χαλκιδικής, κάτι που

επιβεβαίωσαν µε τον καλύτερο τρόπο και οι δοκιµές πουγίνανε. Τα 5W ήταν υπεραρκετά για να πραγµατοποιηθεί ηεπαφή µε τους άλλους σταθµούς του δικτύου των φρυκτω-ριών. Η ηµέρα του Σαββάτου κύλησε χαλαρά µε το SX8FRA στα20, 15 και 40m µέχρι αργά το βράδυ να τρέχει παράλληλα µετο IARU R1 HF Contest σε SSB και CW.Το πρωί της Κυριακής, από νωρίς, όλα ήταν πανέτοιµα. Οιτελευταίες δοκιµές έδειξαν πως δεν θα υπήρχε πρόβληµα µεκανένα σταθµό. Αξίζει να αναφερθεί πως κατά τη διάρκειατης µετάδοσης του µηνύµατος, ακούσαµε άψογα όλους τουςσταθµούς µε µοναδική εξαίρεση το σταθµό των Μυκηνών! Η Νατάσα SV7LOS έλαβε και προώθησε το µήνυµα φιλίαςκαι προς τις δύο κατευθύνσεις ολοκληρώνοντας την αποστο-λή και δίνοντας ως YL στην κοµβική αυτή φρυκτωρία ανάµε-σα στις 2 τούρκικες και 8 ελληνικές οµάδες µια ιδιαίτεραξεχωριστή παρουσία! Κι αυτό ακριβώς είναι το κοµµάτι που θα µας µείνει αξέχαστοκαι θα θέλαµε να εκφράσουµε και δηµοσίως τις ειλικρινείςευχαριστίες µας και τον βαθύ σεβασµό µας πρώτα στον «ποι-ητή, που απ’την δική του χάρη ξεκινάει η γιορτή», τονεµπνευστή της ραδιοερασιτεχνικής αναβίωσης των Φρυκτω-ριών, Γιάννη SV1BJY κι έπειτα σε όλους όσους πίστεψαν,στήριξαν και τίµησαν την θαυµάσια αυτή ιδέα κάνοντας τοόνειρο πραγµατικότητα.Αιθάλεια, Ανεµόεσσα, Αµιχθαλόεσσα, ∆ίπολις, Σιντηίδα καιΠυρόεσσα.. Είναι µερικά από τα επίθετα της Λήµνου τηςαρχαιότητας, το νησί του Ηφαίστου και του Φιλοκτήτη. Εδώ, στην Λήµνο, νιώσαµε την ιδεολογική χρήση του ραδι-οερασιτεχνισµού να θάλλει.Πιάστε τον αρχαίο ύµνο, Τήνελλα Καλλίνικος!

Η Νατάσα SV7LOS
έλαβε και προώθησε
το µήνυµα φιλίας και
προς τις δύο κατευθύν-
σεις, ολοκληρώνοντας
την αποστολή...

◘
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∆ε θα αναφερθώ στο ιστορικόκοµµάτι του event ή στον τρόποµετάδοσης, αυτό ας το αναπτύ-ξει η Ε.Ε.Ρ., της οποίας αξίζουν συγχα-ρητήρια, όχι µόνο γι’ αυτή τη διοργά-νωση αλλά και για κάθε είδους αµατε-ρική δραστηριότητα που πραγµατοποι-εί. Και φυσικά δεν είναι ο θεσµός αλλάτο έµψυχο υλικό που  σκέφτεται καιπράττει. Απλά θα περιγράψω την προ-ετοιµασία και εκδροµή αναψυχής πουείχαµε σαν SX2FRB.Στις 24 Μαρτίου 2008 ήταν το πρώτοµήνυµα της τελικής ευθείας για το QSP.Ο χρόνος ήταν αρκετός για την προ-ετοιµασία µας, αλλά δεν υπήρχε λόγοςνα περιµένουµε την τελευταία στιγµή.Η αρχική (και ιστορική) θέση τουSX2FRB ήταν στην κορυφή του Άθω,στα 2.033µ. ∆εν µπορώ να ξέρω ποιοθα ήταν δυσκολότερο, να πάρουµε τηνάδεια για εκποµπή από το Άγιο Όρος ήη ανάβαση µε πλήρη εξοπλισµό στηνκορυφή. Η απάντηση, όπως ήταν ανα-µενόµενο, ήταν αρνητική από την ΙεράΕπιστασία και έτσι αναζητήθηκε εναλ-λακτική θέση. Στις 6 Μαΐου µετά από συνεννόηση

έγινε η πρώτη απόπειρα επικοινωνίαςSX2FRA µε SX2FRB. Η Βίκυ(SV2KBS) πήγε στη Λήµνο(!), ενώ εγώµαζί µε τον πανταχού παρόντα SV2XI

στο παρατηρητήριο «Άρτεµις». ∆υστυ-χώς το QSO δεν έγινε, ίσως το propa-gation, ίσως η θέση (ορεινοί όγκοιΆθως, Χορτιάτης κλπ), ή και τα δυο

µαζί, δε µας επέτρεψαν µία αξιοπρεπήσυνοµιλία. Η επόµενη απόπειρα αποφασίστηκε ναγίνει στις 6-7 Ιουλίου στο VHF AegeanContest. Θα ήταν η πρόβα generale. Θακάναµε τις δοκιµές µας στα 2~3 σηµείαπου µας ενδιέφεραν και µετά θα αφή-ναµε το σταθµό στους υπόλοιπους(κατά πλειοψηφία SWs) για QSOs.∆υστυχώς όµως ένα έκτακτο QRL δικόµου µε ανάγκασε να επισπεύσω τηδοκιµή. Έτσι για άλλη µια φορά ο Κλε-άνθης (SV2XI) ακολούθησε την τρέλαστα βουνά. Στις 4 Ιουλίου ξεκινήσαµεµε το MPV (πολυµορφικό Van), έχον-τας προορισµό τη χερσόνησο της Σιθω-νίας και ειδικά το νότιο τµήµα της,Ευτύχηµα είναι ότι τις κορυφές τιςέχουν κατακτήσει οι κεραίες της κινη-τής τηλεφωνίας, που σηµαίνει ότι είναιπροσβάσιµες. Αυτή η σκέψη ήταν ηαρχική αλλά διαψεύσθηκε. Τριγυρνού-σαµε σε κατσικόδροµους (µακάρι ναήταν καρόδροµοι), κεραίες βλέπαµε καιµονοπάτι δε φαινόταν.Μετά από ώρα σε ένα  ύψωµα τηςΣυκιάς κάναµε την πρώτη δοκιµή. Στή-σαµε το σταθµό και κάναµε QSO µε

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ 2008Χρονικό SX2FRB
Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης, SV2GWY

Στις 21 Σεπτεµβρίου 2007
είχε αρχίσει η αλληλογρα-
φία µου µε το Γιάννη
SV1BJY, κατά κόσµο
2Μδη, για την αναβίωση
των Φρυκτωριών. Αρκετά
ενδιαφέρον από ιστορικής
άποψης, αν σκεφτείς ότι
πριν από τρεισήµισι χιλιε-
τίες οι αρχαίοι Έλληνες µε
beacons repeaters µετέδω-
σαν το µήνυµα της άλω-
σης της Τροίας.

Χρειάστηκαν αρκετές δοκι-µές µέχρι να βρεθεί η πιοκατάλληλη θέση...

“∆εν µπορώ να ξέρωποιο θα ήταν δυσκολό-τερο, να πάρουµε τηνάδεια για εκποµπή απότο Άγιο Όρος ή η ανά-βαση µε πλήρη εξοπλι-σµό στην κορυφή. Ηαπάντηση, όπως ήταναναµενόµενο, ήταναρνητική από την ΙεράΕπιστασία και έτσι ανα-ζητήθηκε εναλλακτικήθέση...
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τον SV1BJY στην Αθήνα, όχι πολύκαλά, αλλά ικανοποιητικά. Κατά τηνυποστολή της κεραίας είπαµε νακάνουµε άλλη µία δοκιµή σε έναύψωµα µεταξύ Porto Κουφό και Καλα-µίτσι.  Εκεί βρήκαµε και το τοπογραφι-κό όριο του Στρατού, όπου σε αυτό µειµάντες στήσαµε τον ιστό µε τηνκεραία και το σταθµό. Τα αποτελέσµα-τα ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Με6Watts Αθήνα και προς το τέλος τωνµπαταριών (συστοιχία3*12VDC/2,2Ah) µε ισχύ 200mW µετον Νίκο SW4LRJ/2. Σίγουροι πλέονγια τη θέση και καθησυχασµένοι πήρα-µε το δρόµο της επιστροφής µε µίαστάση για ανίχνευση QRmam.Στη διάρκεια της εβδοµάδας λάβαµεαπό την Ε.Ε.Ρ. δέµα µε το απαραίτητοέντυπο υλικό και µπλουζάκια τουevent, ενώ µέσω email έφταναν και οιτελευταίες ειδήσεις-οδηγίες. Στις 13/7 ξεκινήσαµε στις 07:30 τοπο-θετώντας σε κάθε διασταύρωση στοδρόµο ταµπέλες που να δείχνουν τοδρόµο προς το SX2FRB, που αποδεί-χτηκαν χρήσιµες στον Νίκο SW2HVDγια να έρθει από τον Πεντάλοφο. Ταάτοµα αρκετά, ορεξάτα και  πλήρωςσυντονισµένα έστησαν όλες τις απαι-τούµενες εγκαταστάσεις (shack, κεραί-ες, ΚΨΜ, ασφάλεια κλπ) σε λιγότεροαπό µία ώρα.Την οµάδα SX2FRB τη στελέχωσαν

(αλφαβητικά):SV2XI ΚλεάνθηςSV2GWY ∆ηµήτριοςSW2HQF Θεµιστο-κλήςSW2HUC Απόστο-λοςSW2HVD Νίκος
Μόνιµος Portableεξοπλισµός SV2GWY - Τηλεσκοπικός ιστός6 µέτρων.- Mία 5 στοιχείωνVHF, µικρή 1,6m,ανάλαφρη 900gr καιαποδοτική 9,3dBd.Κατά τη δραστηριό-τητα είχαµε και µίαDiamond εφεδρική(by SV2ATD), πάνταγια οριζόντια πόλω-ση.- Σε κάθετη πόλωσηείχαµε µία DiamondX-30, εφεδρική ήτανένα whip mobile. - Για ποµποδέκτη allband all mode η προίκα µου λιγόστεψεή µεγάλωσε κατά ένα icom ic-7000 +

LDG AT (αν και το απόκτησα στο HamFest Βέροιας στις αρχές Μαϊου, η ενα-σχόλησή µου µε τα SX24… δε µου επέ-τρεψε να το βάλω στην πρίζα παράµόνο µία εβδοµάδα πριν τις Φρυκτω-ρίες). Για εφεδρεία υπήρχε και άλλοένα radio, ένα FT-897 full extra bySV2XI. - VHF/UHF FM, APRS to KenwoodTM-D700. Εφεδρικά άλλα τρία /mobile

- Inverted V random wire + 4:1 bal-unγια HF. Εφεδρική κεραία για βραχέαήταν ένα ψαροκάλαµο 10µ homemadeHF vertical (design by SV0CY µε µερι-κές τροποποιήσεις, όπως για να είναιelevated µε 8πλό GRK, που κατα-σκευάσαµε µε τον υιό SW2HQF).

- Από καθόδους άλλο τίποτα. Για τηνVHF Yagi και vertical  από 15m H100,για τα βραχέα 20µ RG213 και φυσικάάλλα 20µ RG213 εφεδρεία.- Παρελκόµενος εξοπλισµός, όπως στη-ρίγµατα, βάσεις, σχοινιά, πυξίδα, εργα-λεία, χάρτες, κιάλια, οµπρέλα, καρέ-

κλες, τραπέζι, οργάνωση ΚΨΜ καιάλλα σηµαντικά ή ασήµαντα.Στα forums και groups ήδη είχαν ανα-κοινωθεί οι QRGs που θα ήµαστανQSX, 144.285 (SSB), R5 (FM) και144,575 (FM). Ποδαρικό στο log o Γιάννης SV2LLJαπό τη Νάουσα στις 10:03, ενώ στησυνέχεια ο Τάσος SV2AOK που ήτανστη Βουρβουρού ASL = 0. Η διάδοση

“Ποδαρικό στο logo Γιάννης SV2LLJαπό τη Νάουσαστις 10:03, ενώ στησυνέχεια ο ΤάσοςSV2AOK που ήτανστη ΒουρβουρούASL = 0.
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ήταν πολύ καλή και έτσι από τις 10:00ως τις 11:10  που ξεκίνησαν οι “ΦΡΥ-ΚΤΩΡΙΕΣ» ακούσαµε και ακουστήκα-µε χωρίς δυσκολία. 
Σχεδόν 15 λεπτά διήρκησε η αµφίδρο-
µη αποστολή του µηνύµατος φιλίαςαπό και προς τους 10 SV + 2 ΤΑ σταθ-
µούς. Video clips έγιναν upload στο
You-tube όπου µπορείτε να δείτε και να
ακούσετε τις προσπάθειές µας(http://www. youtube.com/watch?v=ku0VMh2BzNA )Κατά την αρχική µετάδοση του µηνύ-
µατος είχαµε ένα τραγελαφικό επεισό-
διο, γιατί συµφωνήσαµε να πούµε ο
καθένας από µία φράση του µηνύµα-
τος. Ξεκινήσαµε καλά, αλλά τη στιγµή
που θα έλεγε ο Νίκος (SW2HVD) το

δικό του, έτρεχε για να φτάσει στο
MIC, γιατί  υπ’ ευθύνη του ήταν ο rotorARMstrong (γύρισµα µε το χέρι) από
τις 90ο (SX8FRA) στις 190ο (SX8FRC) και
έτσι υπήρξε ένα κενό. ∆εν ξέρω πώς πέρασε
προς τα έξω, αλλά σε µας υπήρξε ένας πανι-
κός. Φυσικά µετά ο HVD εισέπραξε καζού-
ρα. Τα QSOs τα συνεχίσαµε µέχρι τις
14:25, ενώ το QRT το έδωσε στα 40m
CW ο SV2XI όπου κελάηδησε το
Vibroplex. Η δραστηριότητα στέφθηκε
µε επιτυχία χωρίς ευτυχώς απρόοπτα.
Στο ηµερολόγιο του SX2FRB καταγρά-

φηκαν όλοι οι σταθµοί των «Φρυκτω-
ριών» εκτός από των Μυκηνών
(SX3FRH). Απ’ ό,τι µου έγραψε η
SV1KP, µας άκουσε αν και ήταν σε
αρκετά δύσκολο σηµείο.Προσωπικά, αλλά και µεταφέροντας
και την άποψη της παρέας, περάσαµε
υπέροχα, το φχαριστηθήκαµε και
σίγουρα θα δώσουµε και πάλι  το
ΠΑΡΩΝ σε κάθε κάλεσµα ανάλογων
δραστηριοτήτων, που θα αναδεικνύουν
τη φιλία, την αλληλεγγύη, την οµαδικό-τητα και την ιστορία µας. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλ-
φους που συµµετείχαν σε αυτή τη γιορ-
τή και εύχοµαι να ακολουθήσουν και
άλλες για το SIERRA VICTOR re
g@motto.Always QRV de SV2GWY,Demetrios ◘
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Είναι ξηµέρωµα Σαββάτου 12Ιουλίου. Τα τρία αυτοκίνηταανηφορίζουµε ήδη τον δασικόδρόµο στο όρος Μάκιστο. Προπορεύε-ται ο ∆ηµήτρης SV2BZM µε την Βάσω(SV-Βάσω!), ακολουθώ εγώ µε την SV-Γωγώ, έπεται και ο Χρήστος SV1MMµε την αρµονική του (SV-Αµαλία). ΟΣταύρος SV8EUV  έχει έρθει σε συνεν-νόηση µε τις τοπικές αρχές και έτσικάποια σηµεία που είχαν υποστεί διά-βρωση τον περασµένο χειµώνα διορθώ-θηκαν. Η ανάβασή µας σταµατάει σευψόµετρο 850µέτρων.Στήνουµε τις σκηνές µας σε ένα πλάτω-µα που απέχει γύρω στα 100µέτρα απότα αυτοκίνητα και γύρω στα 20µέτραυψοµετρικά. Μέχρι εκεί πρέπει να κου-βαλήσουµε τα πάντα, µεταξύ αυτών 2µπαταρίες 200Αh έκαστη (βάρος100κιλά η µία), τέσσερα φωτοβολταϊκάπάνελς (75W έκαστο). Με τον ∆ηµήτρηανεβάσαµε την µπαταρία πάνω σταβράχια. (Πολύ θα ήθελα στη θέση τουνα ήταν κάποιος από αυτούς που αρά-ζουν στην πολυθρόνα τους και γράφουνεξυπνάδες εκ του ασφαλούς για τιςδυσκολίες τέτοιων εγχειρηµάτων). Σελίγο ετοιµάσαµε και τον σταθµό. Στή-σαµε µια 12 στοιχείων (ιδιοκατασκευή)για τα 2Μ και τη συνδέσαµε σε ένα

897. Στήσαµε και µια 5/8 για επικοινω-νία µε τον Κιθαιρώνα. Ένα σύρµα γιατα βραχέα, και µια beam 2 στοιχείωνγια τα 6Μ σε ένα δεύτερο 897.

Ο Χρήστος SV1MM είχε αναλάβει εξ’αρχής την παροχή ενέργειας. Έστησετα φωτοβολταϊκά, συνέδεσε και τηνµπαταρία και µας έδωσε την εντολή:«ξελιγώστε τη!» Είχαµε κάνει πολλέςσυζητήσεις και οµόφωνα είχαµε κατα-λήξει να είναι µια αποστολή από ανα-νεώσιµες πηγές ενέργειας (ευχόµαστενα µην είµαστε οι πρώτοι σε αυτό, καισαφώς όχι οι τελευταίοι).Αποκαταστήσαµε επαφή µε την οµάδαπου είχε στήσει ήδη στον Κιθαιρώνα,και αργότερα µε την οµάδα τηςΛήµνου. Οι Τούρκοι ακουστήκανεαργά το απόγευµα να έχουν κι αυτοί

έναν σταθµό έτοιµο, στον αρχαιολογικόχώρο της Τροίας. Αρχίσαµε τις επαφές.Η πρόσβαση µου στο βορρά ήταν άρι-στη. Ο ∆ηµήτρης εκµεταλλεύτηκε κιένα σποραδικό άνοιγµα στα 6Μ καισυνέχιζε στα βραχέα. Εγώ έκανα ό,τιµπορούσα στο χαµηλό τροποσφαιρικό,που µου έδινε επικοινωνία µέχρι τηνπρώην Γιουγκοσλαβία στα 2Μέτρα.Όλα πήγαιναν τόσο καλά που άρχισανα ανησυχώ. Είναι δυνατόν να τα έχου-µε προβλέψει όλα; Ακόµα και ο αέρας,που ήταν 6άρι γεµάτο, δεν µας ενο-χλούσε στην θέση που επιλέξαµε ναστήσουµε. Ήµουν σίγουρος ότι οιδυσκολίες και τα απρόοπτα θα ανέκυ-πταν την επόµενη µέρα. Όχι, δεν είµαιπροληπτικός, ξέρω όµως ότι αυτό συµ-βαίνει πάντα και την τελευταία στιγµήκάτι γίνεται ανάποδο. Νωρίς το πρωί της Κυριακής, η οµάδαµας αυξήθηκε κατά ένα µέλος. Ήρθε οΣταύρος SV8EUV που τόσο καιρόακούγαµε, αλλά δεν είχαµε δει. Θακαθόταν στην κατασκήνωση στα βρα-χέα, µαζί µε την Γωγώ και την Αµαλίαπου θα πρόσεχαν τα πράγµατα και τιςσκηνές. Οι υπόλοιποι ξεκινήσαµε γιατην κορυφή. Ένα 897, ένα 817, µια3στοιχείων για τα 2Μ, µια για τα βρα-χέα και τα 6Μ, µοιράστηκαν σε τέσσε-

SX8FRC Φρυκτωρία όρους Μακίστου 1236 υψµ.

“Στη συχνότητα 144.350, πουεπρόκειτο να περάσουµε τοµήνυµα, υπήρχε παρεµβολή.∆υο τσοπαναραίοι, κατά ταλεγόµενα τους, προσπαθού-σαν να συνεννοηθούν απόπού θα περνούσε το φορτη-γό να πάρει κάτι καρδάρεςµε γάλα!! Χαµός!

Γράφει ο Γιάννης Λυγδόπουλος, SV1BJY
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ρα σακίδια και σιγά σιγά ξεκινήσαµε. Ηκλίση ήταν µεγάλη και το επιπλέονβάρος στην πλάτη έκανε την ανάβασηδύσκολη. Μόνο ο ∆ηµήτρης ανέβηκεµε µεγάλη ευκολία, αλλά ο ∆ηµήτρηςέχει κάνει την ανάβαση στον Όλυµπο...πώς λέµε Μοναστηράκι-Σύνταγµα έναπράγµα;;  Μάλιστα, κάθε φορά που τονρωτάγαµε αν φτάνουµε, µας έλεγε «ηουρά έµεινε!» (προφανώς ήταν ουράβροντόσαυρου!). Το τελευταίο τµήµατης διαδροµής ήταν αρκετά επικίνδυνο.Ήταν από αυτά που λέµε πως άµα γλι-στρήσεις, τελείωσες.   Κατά τις 10 και µισή φτάσαµε στηνκορυφή και είµαστε µέσα στο σύννεφο.Αρχίσαµε να στήνουµε. Το σηµείο είναιεξαιρετικό για επικοινωνία σε υψηλέςσυχνότητες. Η κεραία των 2Μέτρων(ιδιοκατασκευή 3 στοιχείων) άκουγεπολύ καλά µε ένα 897. Αµέσως ήρθα σεεπικοινωνία για να διαπιστώσω αν

έχουν επανδρωθεί όλες οι θέσεις.Κάποιο απρόβλεπτο γεγονός µπορούσενα τα ανατρέψει όλα. Ένας ένας οι

σταθµοί ακούγονταν στην συχνότητατους. Μέληµα της οργανωτικής επιτρο-πής ήταν ο κάθε σταθµός να καταλάβειδική του συχνότητα πριν και µετά τηδιέλευση του µηνύµατος. Αυτό και γιανα µην υπάρχει συµφόρηση αλλά,περισσότερο, για να εκπαιδευτούν όλοιοι συνάδελφοι να µην καταλαµβάνουντην συχνότητα κλήσεως σε παρόµοιαevents. Το απρόοπτο που περιµέναµεανέκυψε, αλλά ήµαστε και γι’ αυτόπροετοιµασµένοι: Στη συχνότητα144,350, που επρόκειτο να περάσουµετο µήνυµα, υπήρχε παρεµβολή. ∆υοτσοπαναραίοι, κατά τα λεγόµενα τους,προσπαθούσαν να συνεννοηθούν απόπού θα περνούσε το φορτηγό να πάρεικάτι καρδάρες µε γάλα!! Χαµός! Γρή-γορα ενηµερώθηκαν όλοι για χρήση τηςεφεδρικής συχνότητας και για δέκαλεπτών καθυστέρηση. 144.250 λοιπόν,11και δέκα! Ανακοινώσεις στους επα-ναλήπτες και στο 144,300…Τα σύννεφα έκαναν έναν τελευταίοχορό γύρω µας. Η ατµόσφαιρα καθάρι-σε. Άπνοια! Ο πρώτος σταθµός ακούγε-ται από την Τροία. Μετά ο δεύτερος, οτρίτος… Όλα πάνε «ρολόι» Την αγωνίαδιαδέχεται η ικανοποίηση. ∆ιαβιβάζου-µε το µήνυµα στην επόµενη κορυφή κιαυτή στην επόµενη. Το µήνυµα φτάνειστο Αραχναίο και τις Μυκήνες. Η συγ-κίνηση είναι εµφανής. Οι φωνές, πουγια τόσους µήνες σχεδίαζαν το εγχείρη-µα, ακούγονταν τώρα µια-µια στοναέρα να διαβιβάζουν το µήνυµα τηςφιλίας και της ειρήνης. Και πίσω απότην κάθε φωνή η οµάδα! Οι συνάδελ-φοι που αφιέρωσαν χρόνο, ιδέες καισυµµετείχαν. Ήταν παρόντες. Ήταναπό παντού!Καταγράφαµε εκείνες τις στιγµές µεκάθε οπτικό µέσο που είχαµε. Οι

Αρχίσαµε στήνοντας τα φωτοβολταΐκά...

Ο ...άµαχος πληθυσµός στις σκηνές.

Η ...∆ΕΗ της αποστολής, µε οικολογικό εξοπλισµό παραγωγής ενέργειας!



φωνές, τα σύννεφα, το Αιγαίο, τα που-λιά που έκαναν κύκλους και εφορµού-σαν περνώντας λίγα χιλιοστά από πάνωµας… Οι «βίγλες του Μακίστου» είχανξαναπάρει ζωή. Ακόµα βλέπουµε καιξαναβλέπουµε τις ίδιες σκηνές…Ακολούθησαν επαφές. Όλες οι οµάδεςπροσπαθούσαν να απαντήσουν στουςσυναδέλφους που καλούσαν από κάθεγωνιά της Ελλάδας και, βεβαίως, καιαπό την Τουρκία. Ακόµα θυµάµαι τηνστιγµή που άφηνα το µικρόφωνο καιάκουγα συγχρόνως, εξίσου δυνατά, τονSV9CVY από την Κρήτη, τον SV8CSαπό τη Ζάκυνθο, τον SW4LRJ απόΘεσσαλονίκη και δεκάδες άλλους ναχτυπιούνται από κάτω τους. Πρωτόγνω-ρο για την Ελλάδα. Μέσα σε λίγα λεπτάείχε γίνει αριθµός επαφών, που είναιασύλληπτος για συνθήκες fieldday ήοποιουδήποτε παρόµοιου VHF event. Συνεχίσαµε για λίγες ώρες από τηνκορυφή. ∆υστυχώς όλα τα ωραία τελει-ώνουν. Ο εξοπλισµός µαζεύτηκε πάλιστα σακίδια και άρχισε η κάθοδος.(∆εν γράφω περισσότερες λεπτοµέρει-ες, για να µην τροµάξει κάποιος τηνώρα που απολαµβάνει το καρπούζι τουκαι πνιγεί. Ποιον θα έχουµε µετά ναµας κριτικάρει;)Μετά δύο ώρες φτάσαµε πάλι στηνκατασκήνωση. Όλα είχαν πάει καλά!Ό,τι συνέβη το είχαµε προβλέψει καιµε όσους µιλήσαµε είχανε µόνο καλάνα πουν. Εκ µέρους της οµάδας τουSX8FRC θέλω να ευχαριστήσω όσουςµας συµπαραστάθηκαν και µας βοήθη-σαν. Πρώτα τις χορηγούς εταιρίεςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ καιSCHUCO, για το σύστηµα τροφοδο-σίας που µας προσέφεραν: ΤέσσεραΦ/Β πάνελς των 75W µε τις βάσειςτους, τον απαραίτητο φορτιστή και 2µπαταρίες των 200Amp. Η συνεργασίαµας υπήρξε άριστη και σε αυτό ευχαρι-στούµε και τον κ. Μιχαηλίδη και τονΧρήστο Χρυσανθακόπουλο (SV1MM). Επίσης τους σταθµούς SV2JL καιSW4LRJ/2 από τη Θεσσαλονίκη πουεπικοινωνούσαν συνέχεια µαζί µας καιµας έκαναν να νιώθουµε σιγουριά πωςαν συµβεί κάτι, θα έχουµε άµεσηεπαφή για βοήθεια. Για τον ίδιο λόγοτον Νίκο SV1GCX από την οµάδα τουΚιθαιρώνα, που µου έδινε και κάθεπληροφορία για την εξέλιξη της διορ-γάνωσης. Τέλος, ευχαριστούµε τηνΕ.Ε.Ρ. που µην ξεχνάµε, γιορτάζει 50χρόνια δύσκολα που πέρασαν, και τηςευχόµαστε τα επόµενα 50 να είναιγεµάτα επιτυχίες!!

Στήνοντας τοσταθµό µας.

Ο SV1BJY στα 2m (πάνω)και ο  SV2BZM στα βραχέα.

∆οκιµές τωνσυστηµάτων.

Η πορεία προς τηνκορυφή και η άφιξη.

Το στήσιµο του σταθµούστην κορυφή.

SX8FRC
Όρος Μάκιστο

◘
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δραστηριοτητες ◙13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ 2008

SX1FRD – Όρος Μεσσάπιο
Χρήστος SV1DAF - Σταµάτης SV1EML - Γιώργος SV8GXC - Μάκης SV1IZR - Αποστόλης SW8EUO

...χωρίς λόγια!
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SX1FRD

◘


