
Αργά το βράδυ της 5ηςΜαΐου του 2019, οι καµ-πάνες της Μονής ∆οχει-αρίου ήχησαν πένθιµα. Ο Π.Απολλώ, γνωστότερος στουςραδιοερασιτεχνικούς κύκλους ωςSV2ASP, µετά από άνιση µάχη µετον καρκίνο, έφυγε από κοντάµας. Ο Π. Απολλώ ήταν ο γνω-στότερος και διασηµότεροςΈλληνας ραδιοερασιτέχνης.Έβγαινε τα τελευταία 20 χρόνιααπό το Άγιο Όρος και όλοι, Έλλη-νες και ξένοι, τον γνώριζαν. Έναχρέος για ένα αφιέρωµα, που δενπρολάβαµε να το κάνουµε όσοήταν ζωντανός, εκπληρώνεται σ’αυτό το τεύχος.

Στα πλαίσια αυτά ζητήσαµε από3 ραδιοερασιτέχνες που τον γνώ-ρισαν, να µας περιγράψουν τιςτρεις πλευρές του: του ανθρώπου,του µοναχού και του ραδιοερασι-τέχνη. 

Η Βερονίκη M0VDD, Ιταλίδαστην καταγωγή, καθηγήτρια σεπανεπιστήµιο της Αγγλίας πλέονκαι η πρώτη ραδιοερασιτέχνηςπου έγινε Ορθόδοξη εξαιτίας τηςγνωριµίας της µε τον Π. Απολλώ,o Ρικ NE8Z, Αµερικάνος στηνκαταγωγή, γιατρός στο επάγγελ-µα, ένας άνθρωπος που βίωσεθαύµατα στη σχέση του µε τον Π.Απολλώ, και ο ΚωνσταντίνοςSV1DPI, ο άνθρωπος που ηγούν-ταν της οµάδας που συντηρούσαντις κεραίες του Π. Απολλώ τατελευταία 16 χρόνια, ήταν οι τρειςπου ανέλαβαν το δύσκολο έργονα γράψουν τρεις αράδες γι’αυτόν.
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Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταµάτης, SV1DPI, Μέλος  Επιτροπής  ∆ΙΒ
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ραδιοερασιτεχνεςΗπρώτη µου επαφήµε τον SV2ASP/Aέγινε στις 20. 9.1996 στα 20 µέτρα SSB.Ήµουνα τότε φοιτήτριαστην πατρίδα µου, τη Βενε-τία. ∆εν ήξερα ποιος κρυ-βόταν πίσω από εκείνο το‘59’, ούτε τι ακριβώς ήταντο Άγιον Όρος. Είχα ακού-σει ότι ήταν ένα µέρος στηνΕλλάδα µε κάτι µοναστήρια όπουδεν µπορούσανε να πάνε οι γυναί-κες. Και φυσικά, σαν DXer, ήξεραότι ήτανε µία σπάνια ραδιοχώρα.Αυτά µόνο ήξερα και τίποτεάλλο. Εκείνο το µεσηµέρι το σήµα τουήτανε πολύ καλό, αλλά το pile-upτεράστιο. Πράγµατι, έµειναέκπληκτη όταν, µετά από πολλέςπροσπάθειες, πήρε το διακριτικόµου, παρ’ όλη την µικρή ισχύ µουκαι την απλή µου κάθετη κεραία(χρησιµοποιούσα τότε µία R5 γιατα HF). Η χαρά µου για τηναπροσδόκητη καινούργια ραδιο-χώρα ήτανε µεγάλη. Αυτό λοιπόνήταν το πρώτο µου QSO µε τοΆγιον Όρος — ένα απλό 59 καιένα καινούργιο σταυρουδάκι στονδικό µου κατάλογο DXCC.Το ’98 έτυχε να γραφτώ σ’ έναθερινό σχολείο για ξένους κοντάστην Θεσσαλονίκη. Ήθελα ναµάθω µία καινούργια ξένη γλώσ-σα, έτσι για χόµπι. Αφού είχασπουδάσει αρχαία στο λύκειο, τονα µάθω νέα ελληνικά µου φαινό-τανε µία λογική επιλογή. Εκτόςαπό τα µαθήµατα γλώσσας, κάθεΣαββατοκύριακο το σχολείο διορ-γάνωνε εκδροµές στα αξιοθέατατης Μακεδονίας και άλλων περιο-χών της Ελλάδος, πχ. µία φοράµας πήγανε στην Πέλλα και στηνΒεργίνα, µία άλλη φορά στα

Μετέωρα, άλλη στην Καβάλα. Τοτελευταίο Σαββατοκύριακο τααγόρια τα πήγαν στο Άγιον Όρος,ενώ σε εµάς τα κορίτσια προσέ-φεραν µια µικρή κρουαζιέρα,έναν περίπλου στη δυτική ακτήτης χερσονήσου του Άθωνα. Την

προηγούµενη βραδιά κάλεσανκάποιον καθηγητή από το Α.Π.Θ.Μας έκανε µία µικρή διάλεξη γιατο Άγιον Όρος µε πολλές όµορφεςδιαφάνειες. Εικόνες µαγευτικώνκτιρίων παροµοίων µε κάστρα καιµαυροφορεµένοι µοναχοί “πουζούσαν όπως πριν από αιώνες”αιχµαλώτισαν την φαντασία µου.Το καράβι µας άφησε την Σιθω-νία νωρίς το πρωί. Η θάλασσαλεία και κρυστάλλινη. Κάποιαστιγµή η σκουρόχρωµη πυραµίδατου Άθωνα άρχισε να διαφαίνεταιστον ορίζοντα, τυλιγµένη στηνλεπτή θερινή οµίχλη — µυστη-ριώδης, σιωπηλή, γοητευτική.Σιγά-σιγά άρχισαν να διακρίνον-ται και τα παράκτια µοναστήρια.Κάποια στιγµή κατά το τέλος τηςπορείας µας, το µεγάφωνο µάςενηµέρωσε ότι η πανέµορφη µονήπου είχαµε απέναντί µας εκείνη

τη στιγµή λεγότανε ∆οχειαρίου.Τότε ξαφνικά θυµήθηκα ότι κάπο-τε είχα µιλήσει στον ασύρµατο µεκάποιον από εκεί. “Στάσου! Πώςθα µπορούσε ένας µοναχός ναµιλά στον ασύρµατο;!”  Με τοµυαλό µου σχεδίαζα εικόνεςαυστηρών κληρικών που µελε-τούν αρχαία χειρόγραφα στα σκο-τεινά τους κελλιά, φωτισµένα µεπαλιά λυχνάρια… και από δίπλατους το τεχνολογικό κελλί-shackτου ραδιοερασιτέχνη µοναχού!Αυτή η εικόνα µε διασκέδαζε,αλλά ταυτόχρονα δηµιούργησεµέσα µου µία µεγάλη περιέργεια.Από περιέργεια και µόνο αποφά-σισα να χρησιµοποιήσω τα ελλη-νικά που είχα µάθει για να γράψωένα γράµµα σ’ εκείνον τον περίερ-γο καλόγερο-ασυρµατιστή. Μεσπασµένα (ή µάλλον κατασπα-σµένα) ελληνικά του έγραψα ότιήµουνα µία Ιταλίδα φοιτήτρια, ότικάποτε είχαµε µιλήσει µε τονασύρµατο, ότι βρισκόµουνα στηΘεσσαλονίκη γιατί ήθελα ναµάθω ελληνικά και εκείνη τηνηµέρα είχα περάσει µπροστά απότη µονή του µε το καράβι. Αυτά,πολλά 73, και τίποτε άλλο. Τηνάλλη µέρα επέστρεψα στην Βενε-τία.Πέρασαν αρκετές εβδοµάδες,ίσως και µήνες. “ Ίσως οι µοναχοίνα είναι µισογύνηδες και να µηγράφουν σε γυναίκες. Πάλι καλάπου πήρα την κάρτα του…” σκέ-φθηκα. Μετά ξέχασα το θέµαεντελώς. Μία µέρα, όµως, βρήκαστο γραµµατοκιβώτιό µου ένανφάκελο σφραγισµένο µε τον δικέ-φαλο αετό. “�γαπητή Βερονίκη,λυπο�µαι πού �ργησα τόσο πολύνα σο��παντήσω, �λλά δούλευαστην �πειρωτική χώρα �λο τοκαλοκαίρι και τώρα βρ�κα το
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γράµµα σου”. Αποδείχθηκε ότιαυτός και µία µικρή οµάδα συµ-µοναστών του έκτιζαν ένα γυναι-κείο µετόχι κοντά στον Σοχό, έναµικρό χωριό στην περιοχή τουΛαγκαδά στη Βόρεια Ελλάδα. Οάνθρωπος ευαισθητοποιήθηκε γιατα σπασµένα ελληνικά µου καιµου προσέφερε βοήθεια.“Χαίροµαι πού προσπαθε�ς ναµάθης �λληνικά, �χι µόνον διότιε�ναι � µητρική µου γλ�σσα, �λλάγιατί ε�ναι � γλ�σσα το� Ε�αγγε-λίου. �ς µοναχός �στόσο, δέν µο��πιτρέπεται νά διατηρ� �λληλο-γραφία µέ γυνα�κες, �κτός καί�χεις πνευµατικά �νδιαφέροντα.
�χεις;” Τι να του απαντήσω;Ραδιοερασιτεχνικά ενδιαφέρονταείχα (και πολλά εκείνα τα χρόνια).Mάλλον και πολιτισµικά ενδιαφέ-ροντα είχα. Eίχα όµως χρόνια ναπατήσω σε εκκλησία, όπως καιόλη η οικογένειά µου. Είπα να τουγράψω την αλήθεια. “Είµαι αγνω-στικιστής και δεν γνωρίζω τίποτεγια την Ορθοδοξία, αλλά θα ήθελανα µάθω”.Αρχίσαµε να επικοινωνούµε,αρχικά µε επιστολές κι έπειτα,όταν τα ελληνικά µου άρχισαν ναβελτιώνονται, δια τηλεφώνου(ήτανε τότε τα χρόνια πριν από τοίντερνετ). Σαν Ηπειρώτης πουήτανε, µιλούσε κάπως γρήγορακαι δυσκολευόµουν να τον κατα-λάβω. Στην αρχή ο καηµένοςέκανε µία τεράστια προσπάθειανα µου µιλά πιο αργά. Ήθελα νατον ρωτήσω για την καθηµερινήτου ζωή και την πίστη του. Μεάπειρη υποµονή και πατρικήφροντίδα µε άκουγε, διόρθωνε ταλάθη µου, µου µάθαινε νέεςλέξεις και µε εισήγαγε στονκόσµο του. Μερικές φορές µαζίµε τα γράµµατά του έπαιρναφωτογραφίες από το µοναστήρι

µε κάποιο σχόλιο γραµµένο βια-στικά από πίσω. Άλλες φορέςέπαιρνα κάποιο βιβλίο — απόαπλά βιβλία µέχρι την «Κλίµακα»του Αγίου Ιωάννου, όταν είχαπροχωρήσει αρκετά µε τη γλώσ-σα. Άλλες φορές έβρισκα µίαµικρή εικόνα. Άλλες, άρτο απότην τελευταία εορτή, λουλούδιααπό τον αναστάσιµο επιτάφιο,ελιές από το τελευταίο µάζεµα,ένα ξύλινο σταυρουδάκι χαραγµέ-νο από κάποιον αγιορείτη ερηµί-τη, ή κάποιο άλλο αντικείµενοαπό εκείνο τον µακρινό κόσµοπου είχε πλέον γίνει ένα κοµµάτιτης ζωής µου.  Τον πατέρα Απολλώ τον συνάν-τησα προσωπικά για πρώτη φοράστο µετόχι της Μονής στον Σοχό,το καλοκαίρι του 1999. Αυτή ησυνάντηση ξεπέρασε κάθε εικόναπου θα µπορούσε να δηµιουργή-σει η φαντασία µου. Όταν έφτα-σα, έσκαβε τα θεµέλια ενός νέουκτιρίου µε άλλους πατέρες κάτωαπό τον καυτό µεσηµεριάτικοήλιο. Μια οµάδα καταϊδρωµένων,καλυµµένων µε σκόνη γενειοφό-

ρων ανδρών ντυµένων µε κουρε-λιασµένους χιτώνες. Τα πρόσωπατους καµένα από τον ήλιο. Ταχέρια τους τραχιά από την σκλη-ρότατη και αδιάκοπη δουλειά. Οιπιο πολλοί ήτανε µέσα σε έναχαντάκι µε τα φτυάρια τους, οΠατήρ Απολλώ σ’ έναν θορυβώ-δη εκσκαφέα. Σίγουρα δεν ήταν ηεικόνα του µοναχού πού είχα στοµυαλό µου! Κάποια στιγµή κατέ-βηκε από τον εκσκαφέα να µεκαλωσορίσει. Θυµάµαι το πλατύτου χαµόγελο, το φωτεινό τουπρόσωπο, τη ζεστή του φωνή. Εκείνο το βράδυ παρακολούθη-σα µία µακρά αγρυπνία στην ΑγίαΆννα, ένα κάτασπρο εκκλησάκιµέσα στο νεκροταφείο της µονής(τότε το µετόχι ήτανε στις αρχέςκαι το καθολικόν δεν υπήρχεακόµα). Οι σκονισµένοι εργάτεςσαν να είχαν µεταµορφωθεί ξαφ-νικά. Θυµάµαι τις σκούρες τουςσιλουέτες που στέκονταν στοψαλτήρι. Πίσω τους, ένα µικρόπαράθυρο από το οποίο φαινότανη µακεδονική εξοχή λουσµένηαπό το χρυσαφένιο φως της εσπέ-

Το µετόχι στο Σοχό
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ρας που σιγά-σιγά έσβηνε στηνύχτα. Κατανυκτικές ψαλµωδίεςσηκώνονταν µέσα στη σιωπή τουλόφου και ταξίδευαν προς τονουρανό. Το άρωµα του λιβανιούαναµειγνυόταν µε τη µυρωδιά τηςνύχτας. Πολύχρωµες λαµπάδεςφώτιζαν τα ερηµικά πρόσωπα τωνεικόνων και το φλεγόµενο φωςτου κεριού τα πρόσωπα τωνµοναχών. Προσπαθούσα να δια-κρίνω τον π. Απολλώ, αλλά µέσαστο σκοτάδι µου φαινόντουσανόλοι οι Πατέρες ίδιοι, µε τα µαύρατους κουκούλια και τις µακρέςτους γενειάδες. ∆ιέκρινα όµως τοψάλσιµό του, τους χαµηλούς τουτόνους. Η φωνή του ζεστή, καθη-συχαστική, παρήγορη. Επάνωαπό το εκκλησάκι ένας τόσογεµάτος µε άστρα ουρανός πουποτέ δεν είχα ξαναδεί. Ήτανε σαννα βρισκόµασταν πάνω από τονκόσµο και λίγο πιο κοντά στονουρανό. Ήτανε η πρώτη µουφορά σε ορθόδοξη εκκλησία.Φυσικά, δεν µπορούσα να συλ-λάβω ούτε µια λέξη από εκείνητην ακολουθία που µου φαινότανατελείωτη. Πράγµατι κουράστη-κα. Και όµως, εκείνη η γλυκιάψαλµωδία ηχούσε στο µυαλό µουγια πολλούς µήνες µετά την επι-στροφή µου στο σπίτι. Εκείνες τιςηµέρες στο µετόχι είχα µιλήσειαρκετά µε τον π. Απολλώ. Τουεκµυστηρεύτηκα ανησυχίες καιπροσωπικά µου προβλήµατα.Μου έδωσε σωστές συµβουλέςπου πράγµατι άλλαξαν την ζωήµου εντελώς. Σε αυτόν βρήκα έναασφαλές καταφύγιο. Ανέκτησατην πίστη µου. Βαπτίστηκα στο µετόχι στις 15Ιουλίου 2001, περίπου δύο µήνεςπριν µετακοµίσω στο Λος Άντζε-λες, όπου συνέχισα τις σπουδές

µου. Έφτασα στην Αµερική λίγεςµέρες πριν από τις 11 Σεπτεµβρί-ου. Για ένα 23χρονο κορίτσι πούδεν είχε ζήσει ποτέ µόνο του, καιµάλιστα στο εξωτερικό, δεν ήταν

εύκολο να µεταβεί στην άλληάκρη του πλανήτη, από το µικρότου νησί σε µια µεγαλούπολη, καιµάλιστα κάτω από τέτοιες δραµα-τικές περιστάσεις. Μέσα στιςκαθηµερινές δυσκολίες και αβε-βαιότητες όµως, ο π. Απολλώ βρι-σκόταν συνεχώς κοντά µου σανακοίµητος φρουρός. Ζούσε µαζίµου την αγωνία µου, ιδιαίτεραµετά από τα γεγονότα της 11ηςΣεπτεµβρίου. Μου έδινε δύναµηνα ξέρω ότι κάθε µέρα ένα κεράκιάναβε για µένα στην Παναγία.Έβρισκα ανάπαυση στην σκέψηότι κάθε νύχτα, όταν η Ευρώπηακόµη κοιµότανε, οι µοναχοίσηκώνονταν να πάνε στην εκκλη-σία, για να προσευχηθούν γιαόλον τον κόσµο. Κάθε µέρα έβλε-πα ένα µικρό θαύµα να συµβαίνειστην ζωή µου. Μέσω του π.Απολλώ, κατ’ επέκταση το ΆγιονΌρος έγινε το πιο σταθερό ορόση-µο σε µια ζωή συνεχών αλλαγώνκαι µετακινήσεων µακριά από την

πατρίδα µου.Για 20 ολόκληρα χρόνια είχαµεκαθηµερινή επικοινωνία και κάθεκαλοκαίρι τον επισκεπτόµουναστο µετόχι, το οποίο εν τω µεταξύέγινε ένα πανέµορφο προσκύνη-µα παρόµοιο µε βυζαντινόκάστρο (όποιος το βλέπει σήµερα,απορεί πως κτίστηκε εξαρχής απόµία οµάδα ολίγων µοναχών!).Στηδιάρκεια αυτών των χρόνων γνώ-ρισα δεκάδες και δεκάδες ανθρώ-πων που στρέφονταν προς τοµοναστήρι. Ήταν άνθρωποι όλωντων ηλικιών, όλων των κοινωνι-κών στρωµάτων και επαγγελµά-των. Συνήθως ήταν άνθρωποισυντετριµµένοι που υπέφεραν:φτωχές οικογένειες, µητέρες ναρ-κοµανών εφήβων, ζευγάρια πούέχασαν το µονάκριβο παιδί τουςκαι άλλα που δεν µπορούσαν νακάνουν παιδιά, γυναίκες θύµαταενδοοικογενειακής βίας, ορφανά,άρρωστοι στο τελικό στάδιο. Στονκαθένα απ’ αυτούς οι µοναχοίπροσέφεραν ανακούφιση, προ-σευχή, µερικές φορές ακόµη καιοικονοµική βοήθεια.Όµως, εκείνο που µου έκανεπερισσότερη εντύπωση και πάνταµε συγκινούσε, ίσως επειδή τοβίωσα και προσωπικά, είναι ότιαυτοί οι µοναχοί δεν κήρυτταν,αλλά ζούσαν τα καθηµερινάβάσανα των ανθρώπων απόκοντά. Ο π. Απολλώ δεν ήτανειερέας, οπότε δεν εξοµολογούσετον κόσµο, αλλά είχε µία ειδικήευαισθησία για τους πονεµένους.Ο πόνος των ανθρώπων και ταπροβλήµατά τους ήτανε πάντασαν να ήτανε δικά του. Αφούήταν υπεύθυνος για τις δουλειέςστο µετόχι, στην αρχή ήταν οµόνος από τους πατέρες που είχεκινητό τηλέφωνο. Συνέχεια χτυ-

Ο π. Απολλώ ήταναπλός και ευθύςάνθρωπος. Ό,τι σκε-φτόταν το έλεγεπάντα χωρίς ψευτο-ευγένειες, πολιτικέςορθότητες, υποκρι-σίες ή διπλωµατίες... 



20 SV NEA Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2019

ραδιοερασιτεχνες

πούσε το παλιό του Nokia, άσχε-τα εάν εκείνη τη στιγµή δούλευεστον εκσκαφέα, ή έφτιαχνε ταηλεκτρικά σε κάποιο υπόγειο, ήτα υδραυλικά σε κάποιο κελλί, ήβρισκότανε στον δρόµο κουβα-λώντας πέτρες µε το φορτηγό.Ακόµη και τη νύχτα, στις ελάχι-στες ώρες αναπαύσεως που τουέµεναν, το τηλέφωνό του ήτανπάντα ανοιχτό. “Μπορεί κάποιοςνα έχει ανάγκη” έλεγε. Ο καθέναςάφηνε τον πόνο του και τα προ-βλήµατά του επάνω του. Αυτόςτους άκουγε όλους υποµονετικά,τους παρηγορούσε, τους συµβού-λευε και µετέφερε τον πόνο τουςστην Παναγία µε την αδιάκοπηπροσευχή του. Πράγµατι, ποτέδεν τον είδα χωρίς κοµποσκοίνιστο χέρι.Ό,τι χάριζε ο κόσµος στον π.Απολλώ δεν το κρατούσε ποτέγια τον εαυτό του, αλλά ούτε γιατο µοναστήρι. Πάντα το έδινε σεαυτούς που βρισκότανε σε ανάγ-κη, είτε ήτανε λεφτά, ρούχα,φαγητό ή ο,τιδήποτε άλλο. Πολ-λές φορές στεναχωριόµουν, γιατίήθελα να του στείλω κάτι, αλλάαµέσως εκείνος το έδινε σεάλλους, σε φτωχές οικογένειες, σεορφανά, σε χήρες µε κοµµένησύνταξη. Όταν ξεκίνησε τις θερα-πείες για τη φοβερή του αρρώ-στια, τον είδα για πρώτη φορά ναυποφέρει από το κρύο του χειµώ-

να και έτσι του έστειλα πιο ζεστάρούχα. Με µάλωσε αµέσως και ταέδωσε κι αυτά. “Είµαι καλόγερος,δεν κάνει”.Ο π. Απολλώ ήταν απλός καιευθύς άνθρωπος. Ό,τι σκεφτόταντο έλεγε πάντα χωρίς ψευτο-ευγέ-νειες, πολιτικές ορθότητες, υπο-κρισίες ή διπλωµατίες, όπως πολ-λές φορές κάνουµε εµείς του“πολιτισµένου κόσµου”. Είχεέναν δικό του τρόπο να πλησιάζεικαι να βοηθάει τον καθένα πουβρισκόταν σε ανάγκη. Με τααστεία του και τη στοργική τουαγάπη άνοιγε τις καρδιές τωνανθρώπων και ξαναέδινε το χαµό-γελο και την ελπίδα σε πολλούς.Παρόλο που δεν γνώριζε ξένεςγλώσσες, εκτός από τα βασικάραδιοερασιτεχνικά του αγγλικά,βοήθησε µε την προσευχή του καιπολλούς συναδέλφους ραδιοερα-σιτέχνες από το εξωτερικό.Πίστευε ότι, άσχετα από την εθνι-κότητα, το φύλο, ή την κοινωνικήτάξη, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος καιότι ο πόνος υπάρχει παντού. “ΟΘεός µιλά στις καρδιές όλων τωνανθρώπων. Πόσοι τον ακούνεόµως;” έλεγε.Πιστεύω ότι το ham spirit ταί-ριαζε µε την ανοιχτή του νοοτρο-πία και την αφιλοκερδή τουφιλανθρωπία. Είχε µεγάλη εκτί-µηση για τους συναδέλφους πουασχολούνταν µε την πολιτική

προστασία και µου έλεγε πολλάπεριστατικά εκτάκτων αναγκών,στα οποία ο ίδιος βρήκε άµεσηβοήθεια στον ασύρµατο, ιδιαίτε-ρα τα παλιά χρόνια όταν τα κινη-τά τηλέφωνα δεν υπήρχαν ακόµα.Με τον τρόπο του, ο ασύρµατοςεπέκτεινε κάπως τα όρια τουκόσµου του, παρόλο που ήτανεσοβαρός ασυρµατιστής και ποτέδεν κουβέντιαζε στον αέρα θρη-σκευτικά ή άλλα θέµατα άσχεταµε το χόµπι. Πίστευε ότι η τεχνο-λογία δεν είναι ούτε καλή ούτεκακή. “Mπορεί να κάνει µεγάλοκακό, αλλά όµως µπορεί να κάνεικαι καλό. Εξαρτάται από τηχρήση” έλεγε πάντα.
Πάντως, είχε ένα ειδικό χάρισµανα χειρίζεται ο,τιδήποτε µηχανικόή ηλεκτρονικό και δεν απέφευγεποτέ να δοκιµάζει καινούργιαπρογράµµατα, συσκευές ή δια-µορφώσεις όταν του τα προτείνα-µε (πιο πολύ όµως για να µαςδώσει χαρά, παρά από προσωπικόενδιαφέρον). Θυµάµαι όταν πρω-τογνωριστήκαµε είχα την µανίατων δορυφόρων και κάποια στιγ-µή του εξήγησα πώς µπορούσε ναδουλεύει τα ρωσικά LEO (ταλεγόµενα RS, µε το downlink στα29 MHz, για όσους τα θυµούνται)µε τον απλό του εξοπλισµό. Τουέδωσα τις συχνότητες uplink καιdownlink, λέγοντάς του να προ-

Η Ι.Μ. ∆οχειαρί-ου όπως φαίνεταιαπό τον ISS(αριστ.) και η ηκορυφή τουΆθωνα από τονISS όπως τηνέστειλε ο Valery(δεξιά)
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σέχει το Doppler, ενώ µε το pactorτου έστειλα µία λίστα των περα-σµάτων για την Ελλάδα για τιςεπόµενες µέρες. Μόλις βρήκελίγο χρόνο µέσα στο καταφορτω-µένο του πρόγραµµα οργανώσα-µε sked. Μετά από το σύντοµόµας QSO, άρχισε να κάνει pileupκαι µέσω δορυφόρου!Όταν του είπα, όµως, ότι µιλού-σα µε τους αστροναύτες του ΜΙR,φάνηκε λίγο δύσπιστος, και πολύ-περισσότερο όταν του είπα ότι καιο ίδιος µπορούσε να το κάνει. ΣτηΒόρειο Ιταλία, όπου βρισκόµου-να, χρειαζότανε µεγάλη ισχύς καικαλές κεραίες, αφού όταν περνού-σε το διαστηµόπλοιο πάνω απότην Ευρώπη, γινόταν ο χαµός.Στην Ελλάδα και στην ανατολικήΜεσόγειο όµως, ήτανε τότε ελά-χιστοι οι ραδιοερασιτέχνες πουασχολούνταν µε το ΜΙR, αλλάκαι µε δορυφόρους γενικά.Οπότε, µε το σωστό πέρασµα(δηλ. από Ν ή Ν/Α, πριν φτάσει τοMIR πάνω από την κεντρική

Ευρώπη), θα µπορούσε να κάνειεπαφή έστω και µε 5-10watts καιµία απλή collinear κεραία. Αφούτου έδωσα τις συχνότητες, απόπεριέργεια άρχισε να αφήνει τοVHF ανοιχτό στη συχνότητα τουdownlink, όταν βρισκότανε στοκελλί του ή εκεί κοντά. Μία µέραενώ ετοίµαζε την τράπεζα στοσπιτάκι των Πατέρων στο µετόχι,ξαφνικά το squelch άνοιξε. Ήτανο Jean-Pierre Haigneré, ο Γάλλοςαστροναύτης που πέρασε 6 µήνεςστην τελευταία αποστολή τουΜΙR. Ο π. Απολλώ έτρεξε στοκελλί του, τον κάλεσε και ο Jean-Pierre τον άκουσε αµέσως. Τότενοµίζω ενθουσιάστηκε. Και οJean-Pierre, µάλλον ακόµα περισ-σότερο, όταν του εξήγησα µεποιον είχε µιλήσει!Από τότε που έφυγα για τηνΑµερική, εγκατέλειψα τον ασύρ-µατο (εκτός από κάποια περιστα-σιακή βοήθεια στον πανεπιστη-µιακό σταθµό µε το CW σεκάποιο contest). Όµως, το καλο-

καίρι του 2002, όταν επέστρεψαστη Βενετία για διακοπές, κάποι-ος συνάδελφος µε πήρε τηλέφωνολέγοντας ότι ο Valery Korzun, µετον οποίο είχα καθηµερινές επα-φές το 1996 κατά την διάρκειατης διαµονής του στο ΜΙR, είχεανέβει πάλι στο διάστηµα σαναρχηγός της πρώτης αποστολήςτου ISS και ρωτούσε για µένα.Αµέσως κατέβασα τα κεπλεριανι-κά δεδοµένα και υπολόγισα ταεπόµενα περάσµατα µε τοTrackSat. Πόσο µεγάλη ήταν ηχαρά να ξαναβρεθούµε έπειτααπό 6 χρόνια! Η τεχνολογία όµως είχε προχω-ρήσει και η ΝΑSA είχε δώσει στοπλήρωµα του καινούργιου δια-στηµικού σταθµού µία ειδικήψηφιακή κάµερα µε πολύ υψηλήανάλυση, για να φωτογραφίσουνκλιµατικά και άλλα επίγεια φαινό-µενα από το διάστηµα. Οι αστρο-ναύτες είχαν επίσης την δυνατό-τητα να στέλνουν και να λαµβά-νουν e-mail µέσω του JohnsonSpace Centre. Εγώ και ο Βαλέριοςξεκινήσαµε πάλι να µιλάµε καθη-µερινά στα 2 µέτρα, να ανταλλάσ-σουµε γράµµατα µε το packet, καιπότε-πότε φωτογραφίες µέσω τουJSC. Αφού µου έστειλε φωτογρα-φίες της Βενετίας και του Λ.Α., µερώτησε ποιο άλλο µέρος της γηςθα ήθελα να µου τραβήξει. Τουείπα να µας τραβήξει το ΆγιονΌρος, αφού εν τω µεταξύ είχεκάνει κάποιες επαφές µε τον π.Απολλώ. Στην αρχή δεν κατάλα-βε, αλλά όταν του έστειλα τιςσυντεταγµένες µε το packet σαννα τρελάθηκε ο άνθρωπος.“Άφοη! Άφοη!” άρχισε να φωνά-ζει. “Αυτός είναι ο πιο ιερός χώροςγια µας τους Ορθοδόξους!” είπε.Toυ είπα ότι ο SV2ASP/A, µε τονοποίο είχε µιλήσει, ήταν ένας

Με τον Valery Korzun, R0ISS
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µοναχός από το Άγιον Όρος.Άρχισε από τότε µία πολύ ξεχωρι-στή φιλία µεταξύ τους.Κάθε µέρα, όταν περνούσε πάνωαπό την Ελλάδα, καλούσε τον π.Απολλώ και έπαιρνε την ευχήτου. Αντάλλασσαν γράµµατα καιµηνύµατα τα οποία τους µετέφρα-ζα, αλλά και πολλές φωτογραφίες.Ο Βαλέριος του έστελνε τους Αγί-ους Τόπους, την κορυφή του Αρα-ράτ, έναν τυφώνα στην Αµερικήκαι πολλά άλλα, όπως τα έβλεπεαπό το διάστηµα, ενώ ο π. Απολ-λώ του έστελνε φωτογραφίες απότη µονή και τις ακολουθίες τους.Κάθε νύχτα ο π. Απολλώ άναβεένα κεράκι στην Παναγία για τον

Βαλέριο και το πλήρωµά του. ΟΒαλέριος ζητούσε πάντα την προ-σευχή του πριν βγει σε spacewalk(E.V.A.), ή σε δύσκολες στιγµές(π.χ. όταν συνέβη µια πυρκαγιάκαι ετοιµαζόντουσαν ν’ αφήσουντο διαστηµόπλοιο). Παρέµεινανστο διάστηµα 6 µήνες.Όταν ο Βαλέριος επέστρεψεστην γη χαθήκαµε κάπως. Μετάαπό χρόνια όµως, ενώ βρισκόµου-να πάλι στην Βενετία για διακο-πές (θυµάµαι ότι ήµουνα στοβαποράκι εκείνη την στιγµή),πήρα ένα τηλεφώνηµα από τον π.Απολλώ. Μου είπε µε πολλήχαρά πως ήταν εκεί ο Βαλέριοςκαι ήθελε να µε χαιρετήσει. Αυτο-

µάτως το µυαλό µου έτρεξε στονφίλο µας τον Walery ΚΒ2FIV απότη Νέα Υόρκη, ο οποίος κάθεχρόνο πήγαινε προσκύνηµα στοΆγιον Όρος. “Όχι εκείνος ο Βαλέ-ριος!” µου λέει. “Ο άλλος, οαστροναύτης!” Ο Valery Kοrzun,ο Ρώσσος κοσµοναύτης, είχεέρθει στο Άγιον Όρος µαζί µε τονπνευµατικό του, γιατί ήθελε ναγνωρίσει και να ευχαριστήσει απόκοντά τον καλόγερο ασυρµατιστήπου για τόσους µήνες του είχεσυµπαρασταθεί στο διάστηµα µετην φωνή του και τις προσευχέςτου.Νοµίζω ότι αυτό από µόνο τουλέει πολλά για την διάδοση τηςφωνής του Αγίου Όρους µέσω τουπ. Απολλώ, αλλά και για τηνδύναµη αυτής της φωνής. Όπωςέγραψε κάποιο ξένο περιοδικόπρόσφατα, “η αποβίωσή του αφή-νει ένα τεράστιο κενό στην παγκό-σµια ραδιοερασιτεχνική κοινό-τητα”. Όσοι από σας, που διαβά-ζετε αυτές τις γραµµές, τον ξέρα-τε προσωπικά, µάλλον κλαίτεέναν αγαπητό συνάδελφο καιµερικοί έναν ξεχωριστό φίλο ήαδελφό. Εγώ δεν έχασα µόνο τον πνευ-µατικό πατέρα µου, αλλά ένανπραγµατικό πατέρα και ό,τι πιοπολύτιµο είχα στον κόσµο.Πιστεύω, όµως, ότι από εκεί πουβρίσκεται τώρα, πέρα από την γηκαι πέρα από το διάστηµα, συνε-χίζει να προσεύχεται για όλουςεµάς που τον αγαπούσαµε, όπωςέκανε πάντα άλλωστε. Και όπωςείπε ένας συνάδελφος, “µία µέραθα τα ξαναπούµε” – είναι µόνοθέµα Doppler...
Veronica della Dora, M0VDD 

Ακόµα µια φωτογραφία µε τον Valery Korzun

◘



Ηπρώτη επαφή µουµε τον ΠατέραΑπολλώ, SV2ASP/A, ήταν το 1999,ως NE8Z.Παρότι αυτή δεν ήταν ηπρώτη επαφή µου µε τοΆγιο Όρος, ήταν πραγµατι-κά συναρπαστική εµπειρίανα µιλήσω µε τον Π. Απολ-λώ.Πολύ αργότερα, προς το τέλοςτου 2009, ο καλός φίλος µου,Λάρυ K8UT, διαγνώστηκε µε µίασοβαρή και συχνά µοιραία ασθέ-νεια. Ο Λάρυ επιθυµούσε, πρινπεθάνει, να δουλέψει όλες τιςχώρες του DXCC. Μεταξύ αυτώνπου του έλειπαν, ήταν και το ΆγιοΌρος. Αποφάσισα τότε να γράψωένα γράµµα στον Π. Απολλώ,µήπως και µπορέσει να βγει καικάνει ένα QSO µε το Λάρυ. Αµέ-σως ανταποκρίθηκε στο αίτηµάµου κι έτσι, τον Ιανουάριο του2010, επικοινώνησε µε το Λάρυ.Μαζί µε την QSL κάρτα του,έστειλε και µια εικονίτσα τηςΠαναγίας, γράφοντας στο Λάρυότι η Παρθένος Μαρία θα τονβοηθήσει και να έχει πίστη σ’Αυτήν. Είµαι πολύ χαρούµενος νααναφέρω ότι η ασθένεια τουΛάρυ είναι σε ύφεση και είναιυγιέστατος ακόµη και σήµερα,τον Αύγουστο του 2019! Σήµεραχρειάζεται µόνο το Bouvet πλέον,για να µπει στο Νούµερο 1 τουHonorofRoll του DXCC και ναεκπληρώσει την επιθυµία του να«δουλέψει» όλες τις χώρες! Συχνάπυκνά σκέφτοµαι, πόσο πολύβοήθησε ο Π. Απολλώ το Λάρυ.Περίπου δέκα χρόνια πριν, ηµητέρα µου Μαίρη Ντορτς,WB8WNJ, υπέστη µια σοβαρήκαρδιακή προσβολή ενώ χόρευεπόλκα σ’ ένα πολωνικό γάµο στοΒόρειο Μίτσιγκαν. Για να είµαι

πιο ακριβής, πέθανε στην πίστακαι ξαναζωντάνεψε µε τη βοήθειατων πολλών γιατρών που υπήρ-χαν στο γάµο, συµπεριλαµβανο-µένης της συζύγου µου Μαρίας,HC1MM, που είναι επίσης για-τρός. Οδήγησα 10 ώρες συνεχό-µενα προς το νοσοκοµείο τουMarquette του Μιτσιγκαν, µόνοκαι µόνο για να δω τη µητέρα µουνα είναι σε κώµα στην εντατικήµονάδα του νοσοκοµείου…Χρειαζόταν µηχανική υποστήρι-ξη για να ζήσει… Αφού έµεινε σ’αυτή την κατάσταση για 10 µέρες,οι γιατροί µε κάλεσαν για να µουζητήσουν τη συγκατάθεση προ-κειµένου να της αφαιρέσουν τακαλώδια και να φύγει ειρηνικά.∆εν ήξερα αν ήµουν εξουσιοδο-τηµένος ή όχι να κάνω κάτιτέτοιο. Έτσι κατέβηκα στηνκαφετέρια του νοσοκοµείου ναπιω ένα καφέ και να το σκεφτώ.Εκεί που το σκεπτόµουνα, απο-φάσισα να στείλω ένα email στονΠ. Απολλώ και να του ζητήσω ναπροσευχηθεί γι’ αυτήν. Έκπλη-κτος είδα να απαντάει στο email

µου αµέσως, λέγοντας µου να µηνανησυχώ και ότι αυτός και οιάλλοι µοναχοί του µοναστηριού,θα προσευχηθούν για τη µητέραµου. «Η Παρθένος Μαρία θα ανα-λάβει να τη φροντίσει» µου είπε.Ένιωσα ανακουφισµένος αλλάτην ίδια στιγµή αµφέβαλλα γνω-ρίζοντας την κατάσταση τηςµητέρας µου.Επιστρέφοντας στο δωµάτιότης, είδα τους γιατρούς και τιςνοσοκόµες να στέκονται γύρωαπό το κρεβάτι της. Αµέσως σκέ-φτηκα ότι πέθανε κι έχασα τηνευκαιρία να είµαι δίπλα της αυτέςτις τελευταίες στιγµές της, για έναφλιτζάνι καφέ… Αλλά προς τερά-στια έκπληξή µου, η µάνα µουκάθονταν στο κρεβάτι και µίλαγεµε όλους στο δωµάτιο! Ξύπνησεαπό το κώµα και έβγαλε όλα τακαλώδια και τον αναπνευστήραµόνη της! Έπαθα σοκ! Ενηµέρω-σα τον Π. Απολλώ για το θαύµαπου µόλις είχα ζήσει! Οι γιατροίµου έλεγαν ότι δεν υπήρχε ιατρι-κή εξήγηση για το πώς βγήκε απότο κώµα.
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Η µητέρα µου πέθανε, απόάλλες αιτίες, 5 χρόνια µετά. Σ’αυτά τα 5 χρόνια, έγιναν φίλοι µετον Π. Απολλώ και µάλιστα έκα-ναν κι µια επαφή στο ράδιο! Όταντην έθαψαν, ζήτησε να βάλουνµαζί της την εικονίτσα της Πανα-γίας που της είχε στείλει ο Π.Απολλώ.Τη νύχτα πριν πεθάνει,µου ζήτη-σε να βρω την οικογένειά τηςστην Πολωνία. ∆ε γνώριζε απόποιο µέρος της Πολωνίας προέρ-χονταν οι γονείς της και συχνάαναρωτιόνταν αν είχε συγγενείςεκεί. Αργότερα, όταν ανέφερα τογεγονός στον Π. Απολλώ µε συµ-βούλεψε «να έχω Πίστη και ηΠαρθένος Μαρία θα µε βοηθήσει»να βρω την, για καιρό χαµένηµου, οικογένεια στην Πολωνία.Ίσως είναι περιττό να αναφέρωότι βρήκα πάνω από 300 συγγε-νείς µου, που ζουν ακόµη στηνΠολωνία. Μάλιστα, ένας εξαυτών είναι και ραδιοερασιτέ-χνης, ο Άντι SP6GVU. Τον γνώρι-ζα εδώ και 40 χρόνια ως ραδιοε-ρασιτέχνη αλλά δεν γνώριζα ότιείµαστε ξαδέρφια! Ο κόσµος είναιτελικά πολύ µικρός!Επισκέφθηκατους συγγενείς µου στην Πολωνίακαι µάλιστα τώρα έχω µόνιµοΠολωνικό διακριτικό, το SP9E!Μεταξύ άλλων, δεν έχασα τηνευκαιρία, φυσικά, να κάνω κι έναQSO µε τον Π. Απολλώ ως SP9E,όταν ήµουν στην Πολωνία! Εκείέµαθα ότι το επώνυµό µου ήτανΝτορτσίνσκι και όχι Ντορτς! Έτσιπραγµατοποιήθηκε η τελευταίαεπιθυµία της µητέρας µου.Φαίνεται ότι αυτά τα δύο θαύµα-τα δεν ήταν αρκετά. Η νύφη µουΚέλυ Ντόρτς ήταν έγκυος µεδίδυµα κοριτσάκια κάπου 9 χρό-νια πριν. Η εγκυµοσύνη της ήταν

πολύ δύσκολη. Τους τελευταίους3 µήνες αναγκάστηκε να τουςπεράσει ξάπλα µες στο νοσοκο-µείο. Ο Π. Απολλώ και οι άλλοιµοναχοί στο Μοναστήρι προσεύ-χονταν γι’ αυτή και τα δίδυµα.Ξανά χαίροµαι να πω ότι και οιδυο 9χρονες εγγόνες µου Λιλιάνακαι Αλεξάνδρα γεννήθηκαν µιαχαρά και είναι σήµερα υγιέστατες.Μαθαίνουν CW τώρα και πρόκει-ται σύντοµα να γίνουν ραδιοερα-σιτέχνες! Η καθεµιά τους έχει τηνεικονίτσα της Παναγιάς, που τουςταχυδρόµησε ο Π. Απολλώ, στοδωµάτιό τους. Μερικά χρόνια πριν, αποφάσισανα ζητήσω από τον Π. Απολλώ νατον επισκεφθώ στο Άγιο Όρος καινα τον ευχαριστήσω προσωπικάγια όλη τη βοήθεια που έδωσεστην οικογένειά µου. Μου απάν-τησε ότι θα ήταν ευτυχής να µεδεχθεί και να µε φιλοξενήσει.Μου έστειλε το διαµονητήριο πουµου επέτρεπε να µείνω περισσό-τερο από 4 µέρες στο Μοναστήρι.Συγκινήθηκα πραγµατικά ότανέφτασε η ώρα να συναντήσω επι-τέλους τον Π. Απολλώ και τους

άλλους µοναχούς στο Μοναστή-ρι, που, τόσο καιρό τώρα, προ-σεύχονταν για το Λάρυ και τηνοικογένειά µου. Παρότι ακόµηδεν ήταν άρρωστος, µου έλεγε ότιπερίµενε τη µέρα που θα πέθαινεώστε να συναντήσει επιτέλουςαπό κοντά, την Παρθένο Μαρία.Λυπήθηκα τόσο πολύ όταν έµαθαότι πέθανε τον περασµένο Μάιο,αλλά την ίδια στιγµή ήµουνχαρούµενος γνωρίζοντας ότιεκπληρώθηκε η επιθυµία του ναείναι µαζί µε την Παρθένο Μαρία.Τώρα προσεύχοµαι ο Ηγούµε-νος του Μοναστηριού να επιτρέ-ψει σε άλλους να εκπέµψουν απόκει ώστε οι υπόλοιποι ραδιοερα-σιτέχνες ανά τον κόσµο να µπο-ρούν να µοιραστούν τις εµπειρίεςτους και τα θαύµατα που είδα κιεγώ τόσα χρόνια.
73, Rick NE8Z/HC1MD/SP9E
**Ο Ρικ Ντορτς είναι γιατρός καιραδιοερασιτέχνης και ζει µόνιµαστην πολιτεία του Μίτσιγκαν στηνΑµερική.

Λιλιάνα-Αλεξάνδρα-WB8WNJ
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ΟΠ. Απολλώ γεννήθηκεστο Πολυστάφυλο Πρε-βέζης το 1955. Πριν γίνειµοναχός είχε το όνοµα Κωνσταν-τίνος Καρζής. Ο πατέρας του ήτανΙερέας και η οικογένεια του Π.Απολλώ πολυµελής. Αφού απο-φοίτησε από τη Ριζάριο, αποφάσι-σε να γίνει Μοναχός αν και οπατέρας του τον προόριζε γιαπαπά στο χωριό του! Έτσι το 1973έγινε µοναχός στο Μοναστήρι τηςΠαναγίας στη Μυρτιά Αιτωλοα-καρνανίας υπό του Γέροντος Γρη-γορίου του Πάριου. Λίγα χρόνιαµετά όλη η αδελφότητα πήγε στηνΠαναγία την Προυσιώτισσα καιτο 1980 εγκαταστάθηκαν στηΜονή ∆οχειαρίου στο Άγιο Όρος,όπου η αδελφότητα βρίσκεται καισήµερα.Ο Π. Απολλώ ήταν Οικονόµος τουµοναστηριού και 1ος στην τάξηµεταξύ των απλών µοναχών.Παράλληλα η κύρια απασχόλησήτου στο µοναστήρι ήταν οι υδραυλι-κές και ηλεκτρολογικές εγκαταστά-σεις αλλά γενικότερα ο χειρισµόςκάθε µηχανήµατος. Έτσι χειρίζον-ταν τα πάντα: τρακτέρ, γερανό,εκσκαφείς µέχρι και υπολογιστές!Την άνοιξη του 1986, η Μονήέµεινε χωρίς τηλέφωνο για πάνωαπό 5 µήνες και κάποιος µοναχόςχρειάστηκε να µεταβεί άµεσα σενοσοκοµείο. Τελικά αυτό έγινε µεκαθυστέρηση και ο SV2RE, για-τρός τότε στο ΑΧΕΠΑ, βρήκε τηνευκαιρία να µιλήσει στους µονα-χούς για το ραδιοερασιτεχνισµόκαι τη βοήθεια που θα µπορούσαννα παρέχουν σε περιπτώσεις εκτά-κτων αναγκών. Ο ηγούµενος πεί-στηκε, και τι πιο λογικό, χειριστήςτου ασυρµάτου να ορισθεί ο πολυ-πράγµων Π. Απολλώ.

Έτσι λίγο µετά, το 1988, ο Π.Απολλώ έδωσε εξετάσεις και πήρετο διακριτικό SV2ASP. ∆υστυχώςµόνο µετά από 2 χρόνια και πολλήπροσπάθεια, κατάφερε να εξα-σφαλίσει και την άδεια από τηνΙερά Επιστασία για να κάνειεκποµπές από το Άγιο Όρος. Έτσικάπου το 1990 επιφορτίστηκε µετο καθήκον να ακούγεται η φωνήτου Αγίου Όρους στον αέρα.Το πρώτο µηχάνηµα του το δώρι-σε κάποιος Ιάπωνας ραδιοερασι-τέχνης. Το Σεπτέµβρη του 1998 οΝτοµινίκ DL5EBE χειρίζει τοσταθµό του Π. Απολλώ για κάµ-ποσες µέρες. Η Ιερά Επιστασίααπαγορεύει κάτι τέτοιο να ξαναγί-νει στο µέλλον, απειλώντας τον Π.Απολλώ µε αφαίρεση της αδείαςτου. Ο DL5EBE µεσολαβεί και ηCushcraft δωρίζει την πρώτη τουYagi, µια A3S, καθώς και µιακάθετη και µία 2 στοιχείων για τα40µ.Το 2000 γιορτάζει τα 10 χρόνιατου στον αέρα µε το διακριτικόSY2A. Έκανε πολλές επαφές εκεί-νη τη χρονιά και αφιέρωσε πολλέςώρες στον ασύρµατο. Αυτό το logείναι στο LotW.Το 2001 βαφτίζεται Ορθόδοξη ηΒερονίκη M0VDD µε νονό τον Π.Απολλώ. Είναι µια προσωπικήδικαίωση για τον ίδιον που µέσωτου ασυρµάτου και του ραδιοερα-σιτεχνισµού, καταφέρνει να σώσειµια ψυχή και να φέρει έναν τουλά-χιστον άνθρωπο στο δρόµο τουΧριστού. Ας µην ξεχνάµε πωςπολλοί λένε και ο ίδιος ζει µε τοερώτηµα «του κατά πόσο συνάδειη µοναχική µου ιδιότητα µε τοραδιοερασιτεχνισµό».Το 2003 το µηχάνηµα καταστρέ-φεται από κεραυνό και η Icom, µε

τη µεσολάβηση του Γιώργου Βαρ-βιτσιώτη K6SV (SK) του δωρίζειένα καινούριο Pro2. Ο DL5EBE φροντίζει να αντικα-ταστήσει την πολύπαθη, από τουςαγέρηδες του Αγίου Όρους, Α3Sµε µια µεταχειρισµένη Steppir το2007. ∆υστυχώς λίγα χρόνια µετά,η steppir καταστρέφεται απόκεραυνό και τότε παρουσιάζεται,ως από µηχανής Θεός, ο ΖόροJH1AJT. Ο Ζόρο κάνει µια µεγάλη δωρεάκαι το 2014 αποκτά αλουµινένιοπύργο 12µ µε βαγονάκι, καινούριαsteppir, διακόπτη, νέες καθόδουςκαι ενισχυτή, καθώς και backupράδιο. Ο Π. Απολλώ έχει πλέονένα καλό σήµα και όποτε τοδύσκολο χρονοδιάγραµµά του τοεπιτρέπει, είναι στον αέρα σε όλατα modes.Το 2015 δικαιώνεται για δεύτερηφορά όταν ο Ντοµινίκ DL5EBEβαφτίζεται κι αυτός Ορθόδοξος µετο όνοµα Μιχαήλ.Toν Οκτώβριο του 2016 χειρουρ-γείται για καρκίνο στον εγκέφαλοκαι παρότι οι γιατροί του δίνουν 2-3 µήνες ζωής, καταφέρνει να βγεινικητής µε την πίστη του και τηδύναµη ψυχής του, αντέχοντας µιασειρά από δύσκολες χηµειοθερα-πείες.Μέχρι το τέλος του 2018 είναιενεργός στον ασύρµατο και κάνειQSO. ∆υστυχώς η υγεία του αρχί-ζει να επιδεινώνεται ραγδαία καιµετά τα Χριστούγεννα του 2018δεν τον υπάκουγαν τα χέρια τουγια να γράψει. Έτσι σταµατάει τιςεκποµπές και τέσσερεις και κάτιµήνες µετά, την 5η Μαΐου του2019, σε ηλικία µόλις 64 ετών,σβήνει στο κελί του στο ΆγιοΌρος.

Λίγα λόγια για τη ζωή του Πατρός Απολλώ



Γνώρισα τον Π.Απολλώ το 2001.Ήταν η δεύτερηφορά που επισκεπτόµουνατο Άγιο Όρος. Την πρώτηδεν είχα καταφέρει να µεφιλοξενήσουν στη Μ.∆οχειαρίου, αφού ανακαι-νιζόταν. ∆υστυχώς τις δύοπρώτες µέρες που είµαστε εκείµαζί µε τον SV1CQN, τον βλέπα-µε από µακριά να χειρίζεται τοντεράστιο γερανό του µοναστηρι-ού, τον βλέπαµε στις ακολουθίες,αλλά δε µπορούσαµε να του µιλή-σουµε.Φυσικά, τουλάχιστον εγώ ήθελανα του πω αυτό που ήθελαν όλοιοι ραδιοερασιτέχνες από αυτόν:να µας βοηθήσει να κάνουµε µιαDXpedition στο Άγιο Όρος. Έτσι,απογοητευµένοι, αποφασίσαµενα φύγουµε µια µέρα νωρίτερα.Μάλιστα κατεβήκαµε στο λιµάνι3 ώρες νωρίτερα! Το έµαθε καιήρθε να µας βρει. Μας µιλούσεασταµάτητα επί δύο ώρες. Εκείπου έλεγα ότι δε θα ξαναπάωποτέ, βρήκα έναν καινούριο φίλο.Εκεί που κανένας καλόγερος δεµας µιλούσε, µ’ αυτόν βγήκα καιφωτογραφία. Ήταν τόσο χειµαρ-ρώδης ο λόγος του, που δεν πρό-λαβα να του πω για τηDXpedition…Τον βρήκα πάλι σύντοµα. Επι-σκεπτόταν συχνά το Αγρίνιο καισε µια από τις επισκέψεις του τοέµαθα και βρεθήκαµε. Ένιωθαωραία µαζί του, γιατί δεν άκουγατις συνήθεις παπαδίστικες κου-βέντες αλλά κάτι διαφορετικό.Μου επέτρεπε µε τον τρόπο του,να του πω ό,τι ένιωθα κι ό,τιήθελα. Του ζήτησα να κάνει έναsked µ’ ένα φίλο µου από τηνΚαλιφόρνια, τον Φρεντ K6KS

(SK). Του έλειπε µόνο το ΆγιοΌρος για να κάνει όλες τις χώρες.∆έχτηκε, παρότι έπρεπε να λείψειαπό τη λειτουργία και να χάσεικαι το φαγητό! Μετά από µερικέςµέρες ο Φρεντ µ’ ένα τεράστιοσήµα έκανε τον Π. Απολλώ καιήταν ενθουσιασµένος. «Απόψε θαπάω για δείπνο και από αύριο θαξαναρχίσω από την αρχή» µουέγραφε… Αλλά το ίδιο ευχαρι-στηµένος ήταν και ο Π. Απολλώ:«έκανα πολλούς Αµερικάνουςεκείνη την ώρα και όλο 59 µου έδι-ναν». Μοναχός και ραδιοερασιτέχνηςτην ίδια στιγµή. Πολλές φορέςφαίνονταν να νιώθει ενοχές γιατην ενασχόλησή του µε το ραδι-οερασιτεχνισµό. Του άρεσε καιαναρωτιόταν αν δικαιούται ωςµοναχός να κάνει κάτι που τουαρέσει. Ποτέ δε µου το είπε, αλλάέτσι ένιωθα. Και του έλεγα«ξέρεις πόση ευχαρίστηση δίνειςστον κόσµο κάθε φορά που βγαί-νεις στον αέρα; Βγες όσο περισσό-τερο µπορείς».Το 2003 µαζί µε τον Γιώργο

K6SV επισκεφθήκαµε το ΆγιοΌρος. Το ράδιό του είχε χαλάσεικαι ο Γιώργος φρόντισε η Icom νατου δωρίσει ένα ολοκαίνουργο756 proII. Το NCDXA του δώρι-σε ένα PTCIII και θα µπορούσενα κάνει και pactor3. Τότε ήταν οµοναδικός τρόπος γι’ αυτόν ναπαίρνει e-mails. Έκανε σα µικρόπαιδί. Ήταν άνθρωπος… Παράλληλα από τότε και µετάσυντηρούσαµε µαζί µε φίλουςαπό το Αγρίνιο, και όχι µόνο, τιςκεραίες του. Πηγαίναµε σχεδόνκάθε χρόνο. Και κάθε φορά λέγα-µε τόσα πολλά και πέρναγε τόσοόµορφα η ώρα, κι ανέκδοτα κιάλλα πολλά. Και ξέχναγα κάθεφορά να του πω για τηDXpedition. Αλλά πλέον πέρναγεο καιρός και µ’ άρεσε αυτό πουζούσα. Προσπαθούσα να τουδείξω πράγµατα στον ασύρµατοκι αυτός µου έδειχνε το δικό τουτρόπο, που δούλευε µάλλον καλύ-τερα από το δικό µου, που φαί-νονταν πιο ορθολογικός.Και µια φορά µε πήρε στο κελί,γιατί θα πέρναγε ο Βαλέριος µε
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SV1DPI και SV2ASP/A το 2001
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Ο λόγος του σεβαστού Γέροντος Αµφιλοχίου ∆οχειαρίτη, Ηγουµένου της Μονής ∆οχειαρίου κατά το τεσσαρακονθήµερο µνη-µόσυνο του Μακαριστού πατρός Απολλώ, Οικονόµου της Μονής δηµοσιεύτηκε στο blog αγιορείτικες µνήµες στη διεύθυνση:https://agioritikesmnimes.blogspot.com/2019/07/12252.html?spref=fb&fbclid=IwAR1R3FqoWrg8uVe-JszU5tVXcSCm-JIWrGCpgKiOfGjgruwqUI2wWaDiguo

Η Steppir που χρησιµοποιούσε ο SV2ASP το 2015 SV2ASP  - G0JHC (2005)

Η κεραία το 2010

K6SV-SV2ASP (2003) ON4HIL - SV2ASP (2012)

Ραδιοερασιτεχνική παρέα στον Άθωνα...
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τον ISS κι είχαν ραντεβού. Και θατου µετέφραζα τι έλεγε ο Βαλέ-ριος και θα του έλεγα και αυτά ταπολλά που ήθελε να πει ο Π.Απολλώ και δεν τον βοηθούσανοι γνώσεις του στα Αγγλικά. Αλλάπέρασε ο δορυφόρος γρήγορα καιδεν πρόλαβα να µεταφράσω τίπο-τα και µόνο του είπε δυο τρειςφορές “good afternoon myfriend”.Αλλά το είπε τόσο ζεστάπου άρεσε τόσο στο Valery… Κιέκανε τόσο χαρούµενο τον Π.Απολλώ…Μετά µιλούσαµε στο τηλέφωνοσυχνά και πολλές φορές και στα80 µ. Όταν έβρισκα κάποιον ναπονάει και να θέλει βοήθεια, πολ-λές φορές και για την οικογένειάµου, του τηλεφωνούσα. «Άναψεένα κερί στην Παναγία» τουέλεγα. «Μην ανησυχείς. Θ’ανάψω κερί και όλα θα πάνεκαλά»… Και πήγαιναν… Πόσα

θαύµατα έζησα! Ευτυχώς είναιπολλοί οι ευλογηµένοι και θαθυµηθεί ο καθένας το δικό τουδιαβάζοντας αυτές τις γραµµές.Ας µείνουµε στην προσευχή!Άλλαξε τη ζωή µου και ένιωθαότι κάπου εκεί µακριά είχα έναναδελφό που κάθε µέρα προσεύχε-ται για εµάς όλους. Αυτό µ’ έκανενα νιώθω µια σιγουριά και αγαλ-λίαση.Κάποιες φορές ξύπναγα στηµέση της νύχτας για κάποιο DXκαι σκεφτόµουνα ότι είναιξύπνιος κι αυτός και οι άλλοιµοναχοί και προσεύχονται γιαµας. Ότι ακούγεται η ψαλµωδία τουςτόσο σιγά σπάζοντας την ησυχίατης νύχτας αλλά και τόσο δυνατάσυνάµα, φτάνοντας στον ουρανό!Ησύχαζα κάθε φορά.. Ο Π. Απολλώ SV2ASP ήτανένας καλός ραδιοερασιτέχνης.

Μάλλον δεν ήταν ο πιο φηµισµέ-νος χειριστής CW, σίγουρα δενείχε το µεγαλύτερο ρυθµό στοPileup, αλλά ήταν εκεί: υποµονε-τικός και πρόθυµος να βγει και νακάνει επαφές για να νιώσουµεόλοι εµείς καλύτερα. Αφιέρωνεένα µέρος από το χρόνο τηςξεκούρασης του για να σηκωθείκαι να κάνει skeds ή και να τιθα-σεύσει αγενή pileup, δίνοντάς µαςχαρά. Μερικές φορές διέκοπτε τονύπνο του για να µας κάνει το χατί-ρι, άλλες έτρεχε στο βουνό για ναέχει καλύτερο σήµα και να ακου-στεί στην Ιαπωνία, άλλες άφηνετην εργασία του για να πεταχτείγια ένα QSO, άλλες το ξέχναγε ήµπερδεύονταν µε τις διαφορετικέςώρες, να χαίρεται σα µικρό παιδίπου τον άκουγαν στην Αµερική«όλο 59» µε την καινούριακεραία, να µοιράζει χαµόγελα και

ραδιοερασιτεχνες

Η Μονή ∆οχειαρίου µε την κεραία του Π. Απολλώ στα δεξιά (κόκκινος κύκλος)
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αγάπη µέσω ασυρµάτου: «Godbless you» έλεγε συχνά… Καιµετά η QSL κάρτα µε το σταυ-ρουδάκι σηµειωµένο πάνω, σήµακατατεθέν! Σ’ αυτά τα χρόνια πολλοί ραδι-οερασιτέχνες, Έλληνες και ξένοι,τον επισκέφθηκαν, άλλοι έγινανφίλοι του, άλλοι προσπάθησαν νατον εκµεταλλευτούν. Αυτός εκεί,να λέει έναν καλό λόγο ακόµη καιγι’ αυτούς που του έκαναν κακόκαι να τους πιστεύει κάθε φοράπου του ζητούσαν συγχώρεση.Πολλοί από αυτούς κέρδισαν,αφού µε τις νουθεσίες του έγινανκαλύτεροι άνθρωποι. Άλλοι πολ-λοί κι άλλοι λιγότερο. Όµως βελ-

τιώθηκαν κι αυτό έχει σηµασία.Οι ραδιοερασιτέχνες θα βρούµεσύντοµα κάποιον άλλο ραδιοερα-σιτέχνη από το Άγιο Όρος. Άλλω-στε υπάρχουν πολλοί ανενεργοίπου ίσως ενεργοποιηθούν. Μπο-ρεί να γίνει κι αυτή η DXpeditionπου δεν είπα ποτέ στον Π. Απολ-λώ. Κάποτε µου είπε αυτός απόµόνος του. Και δεν πρόλαβα νατου απαντήσω….Ο Π. Απολλώ έφυγε την 5ηΜαΐου. Ήταν να τον επισκεφτώεκείνες τις µέρες. Κάτι µε κράτη-σε. Πήγε ο αδελφός µου. Τον είδετην τελευταία µέρα πριν φύγει.Ήταν ξαπλωµένος και δε µίλαγε.Του είπε «εγώ είµαι ο αδελφός του

DPI» και σήκωσε το χέρι. Μαςχαιρέτησε! Στο επανιδείν αδελφέµου!
Κωνσταντίνοςκαι… κατά κόσµον SV1DPI
ΥΓ. ∆υο µήνες µετά το θάνατότου έλαβα ένα κλειδί Μορς.Έγραφε πάνω το διακριτικό τουΠ. Απολλώ και Μονή ∆οχειαρίου.∆ώρο από κείνον… Από το υπερ-πέραν… Μου το είχε υποσχεθείτην προηγούµενη χρονιά καιπάντα τηρούσε τις υποσχέσειςτου. Ίσως τώρα να µπορέσω ναπάρω χαρτωσιά και να του πωςγια κείνη τη DXpedition… ◘

Ο JH1AJT στο shack του SV2ASP το 2014 SV2ASP - JH1AJT το 2014 

O SV2ASP στο shack το 2015 O SV2ASP στο shack το 2017, µε την εγχείρησηνα έχει αφήσει τα σηµάδια της...


