SX5AG… Agathonisi Greece.
Μια άλλη άποψη…
Γράφει ο SV8CYV
Βασίλης Τζανέλλης
Sv8cyv@gmail.com

DKS – 063

EU – 001

Η επίσκεψή µας στο Αγαθονήσι και η ραδιοερασιτεχνική του ενεργοποίηση αρχές
Σεπτεµβρίου µας άφησε ανάµικτα συναισθήµατα. Από την µια ευχαρίστηση για την
επιτυχηµένη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητά µας, από την άλλη έντονο
προβληµατισµό για την καθηµερινότητα πού αντιµετωπίζουν οι λιγοστοί κάτοικοι
του νησιού…
Η επίσκεψή µας εκεί ενταγµένη στις δραστηριότητες του «Aegean DX group» για τις
ανάγκες του «Greek Islands On The Air – GIOTA» award programme ήταν από καιρό
αναµενόµενη από πολλούς συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες από πολλές περιοχές της
Ευρώπης αλλά και πιο µακριά. Η ανακοίνωση ότι θα δίναµε έµφαση στις πάνω
µπάντες, επίσης ότι θα υπήρχε έντονη RTTY activity αλλά και στα 6m, ήταν αρκετή
για να πυροδοτήσει έντονο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς συναδέλφους πού
χρειάζονταν να κοµφιρµάρουν την SV5 περιοχή έξω από τις συνήθεις µπάντες. Το
πόσο ανυπόµονα µας περίµεναν φάνηκε και από τις αναφορές λήψεως πού ήρθαν από
το πρώτο στην κυριολεξία λεπτό λειτουργίας του beacon SX5AG/b.
Παρέα µας είχαµε από την UBA και τον καλό φίλο Dirk ON5CT πού οι εξαιρετικές
γνώσεις του για την real time propagation µας ήταν ανεκτίµητες…

Από δεξιά προς αριστερά:
SV8FMY Ηλίας, ON5CT Dirk, SV8CYV Βασίλης, SV8IJZ Γιώργος, SV8CYR Αλέξανδρος.
Για την παραχώρηση του ειδικού χαρακτηριστικού κλήσεως SX5AG και την έγκριση
της ενεργοποίησης του Αγαθονησίου από την οµάδα του «Aegean DX group»,
εκτός από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
χρειάσθηκε και η σχετική θετική γνωµοδότηση των αρµοδίων γραφείων των:
1. Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 2ο Ε.Γ.
2.Υπηρεσία Φάρων Πολεµικού Ναυτικού.
3. Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Νήσων (ΑΣ∆ΕΝ).
4. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΥΕΝΑΝΠ).
5. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού(ΓΕΝ). ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων.
Το Αγαθονήσι βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό τµήµα του Αιγαίου Πελάγους.
Ανήκει στο Νοµό ∆ωδεκανήσου. Πρόκειται για ένα πολύ µικρό νησί εµβαδού 17
τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Το µήκος του είναι 7 χιλιόµετρα και το πλάτος του 3.
Tό µήκος των ακτών του είναι σχετικά µεγάλο καί φθάνει τά 31 χλµ. Είναι το
βορειότερο νησί του συµπλέγµατος των ∆ωδεκανήσων.
Κατοικήθηκε πρώτη φορά από τους Ίωνες και ήταν γνωστό µε το όνοµα Τραγαία.
Είναι πατρίδα του περιπατητή φιλοσόφου Θεογίτου, µαθητή του Αριστοτέλη, που
δίδαξε και στην Αθήνα.
Επί Βυζαντίου το νησί πιθανολογείται πως έγινε τόπος εξορίας.
Το 1088, µε «χρυσόβουλο» του βυζαντινού αυτοκράτορα Αλεξίου Κοµνηνού προς
το µοναχό Χριστόδουλο το Λατρηνό, ιδρυτή της µονής της Πάτµου, το Αγαθονήσι
περιήλθε στη µονή.
Ως το 14ο αιώνα το Μεγάλο Χωριό, µε 158 κατοίκους πού είναι και ο µεγαλύτερος
και αρχαιότερος οικισµός του νησιού, αθέατος από τη θάλασσα για να
προστατεύεται ήταν κρησφύγετο πειρατών.
Στις 29 Απριλίου 1912 το νησί καταλήφθηκε από τους Ιταλούς µαζί µε τα υπόλοιπα
∆ωδεκάνησα, στην κυριαρχία των οποίων παρέµεινε ως τις 8/9/1943, οπότε
πέρασε στους Γερµανούς.
Στις 7 Μαρτίου 1948 ενσωµατώθηκε και πάλι µαζί µε τα υπόλοιπα ∆ωδεκάνησα
στην Ελλάδα.

Βρίσκεται στα όρια του Ελληνικού F.I.R. ,
στήν νοητή γραµµή πού οριοθετεί µαζί µε
τά άλλα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους, τά Νοτιοανατολικά σύνορα της
Ευρώπης µε την Ασία.
Πάνω στο νησί υπάρχουν τρείς οικισµοί.
Το Μεγάλο Χωριό, µε 158 κατοίκους πού
είναι και ο µεγαλύτερος οικισµός του
νησιού. Οι άλλοι δύο οικισµοί, ο Άγιος
Γεώργιος και το Μικρό Χωριό, αριθµούν
µόλις 15 κατοίκους ο καθένας.
Πάντως µόνιµα στο νησί κατά τους
χειµερινούς µήνες µένουν περί τους 90
κατοίκους. Βασική ασχολία είναι η αλιεία
και η κτηνοτροφία. Είναι ένας τόπος µε
παρθένες οµορφιές πού οι κάτοικοί του
εξακολουθούν να ζούν την αυθεντική
νησιώτικη ζωή. Είναι ιδιαίτερα φιλικοί και
εγκάρδιοι και τους επισκέπτες τους
υποδέχονται µε τήν πατροπαράδοτη
Ελληνική φιλοξενία. Τα σπίτια είναι
κτισµένα µε την παραδοσιακή Ελληνική
νησιώτικη αρχιτεκτονική και έχουν µικρούς
όµορφους κήπους. Μικροί όρµοι, απάνεµα
λιµανάκια και χρυσαφένιες αµµουδιές
συνθέτουν το πάζλ των πανέµορφων
παραλίων µε τα κρυστάλλινα νερά και έτσι
έχει ενταχθεί στην προστατευόµενη περιοχή Natura 2000 ως καταφύγιο σπάνιων
πουλιών.
Όµως από το νησί απουσιάζουν απλές καθηµερινές ευκολίες πού για οποιοδήποτε
κάτοικο έστω και µιάς µικρής πόλης της υπόλοιπης Ελλάδας είναι αυτονόητα…
Όπως άς πούµε δεν υπάρχει κατάστηµα αγοράς τροφίµων εκτός από ένα µικρό
µπακάλικο, (δεν µιλάµε για Super Market…).
∆εν υπάρχει βενζινάδικο. Τά καύσιµα µεταφέρονται σε βαρέλια από την Σάµο ή
από την Λέρο…
∆εν υπάρχει φαρµακείο, ούτε γιατρός άλλωστε!..
Ένας οδοντίατρος από την Κάλυµνο, λάτρης της ιστιοπλοΐας, επισκέπτεται
εθελοντικά το Αγαθονήσι και προσφέρει βασική οδοντιατρική φροντίδα µε πενιχρά
µέσα...
Οι κάτοικοι παρακαλάνε να µην αρρωστήσουν µέρα πού δεν έχει πλοίο για Σάµο ή
για Κάλυµνο. (∆ευτέρα Τετάρτη Παρασκευή). Τις άλλες µέρες;..
Το νερό ελάχιστο, αποτρέπει την σκέψη καλλιέργειας έστω και στοιχειωδών
οπωροκηπευτικών…
Το νησί ηλεκτροδοτήθηκε µόλις το 1984, όσο δε για διασκέδαση µέχρι πρίν πέντε
χρόνια οι κάτοικοι ψυχαγωγούνταν βλέποντας ΕΡΤ και ΝΕΤ. Τώρα µπορούν να
βλέπουν και δυό ιδιωτικά κανάλια…
Να µη µιλήσουµε δε για ποιότητα εκπαίδευσης, για ίσες ευκαιρίες, για, για…
Στο µόνο πού οι κάτοικοι είναι ίσοι µε τους άλλους κατοίκους των ελληνικών
πόλεων είναι οι… φορολογικοί συντελεστές!..
Πέρα όµως από τον αγώνα αντιµετώπισης των καθηµερινών προβληµάτων, οι
λιγοστοί κάτοικοι έχουν να αντιµετωπίσουν τά δυό-τρία τελευταία χρόνια και την
πολύπλευρα ογκούµενη προκλητικότητα των γειτόνων και συµµάχων µας, όχι µόνο
µε τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου αλλά και τις συχνές υπερπτήσεις
σε χαµηλό ύψος και µε µεγάλη ταχύτητα τουρκικών µαχητικών πάνω από το νησί
...
Επίσης έχουν να αντιµετωπίσουν την αθρόα αποβίβαση δεκάδων
λαθροµεταναστών τους οποίους οι τούρκοι δουλέµποροι εγκαταλείπουν
εξουθενωµένους, σχεδόν καθηµερινά στην θαλάσσια περιοχή λίγο έξω από τις
ακτές τού µικρού νησιού, ασκώντας έτσι πολύπλευρη ψυχολογική πίεση στους
λίγους κατοίκους του νησιού…

Την ίδια πίεση µε τους κατοίκους του Αγαθονησίου άλλωστε, υφίστανται και οι
λιγοστοί κάτοικοι στο Φαρµακονήσι αλλά και στους Φούρνους…
Βέβαια οι γείτονες και σύµµαχοί µας δεν κάνουν τίποτε χωρίς στρατηγική και
µακροπρόθεσµη στόχευση. Οι συγκεκριµένες ενέργειες εντάσσονται σε ένα
γενικότερο πλαίσιο αµφισβήτησης της Ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και
ιδιαίτερα σε νησιά πού η Άγκυρα επιδιώκει να εντάξει στις υπό αµφισβήτηση
«γκρίζες ζώνες»…
Σε όλη αυτή την ευαίσθητη περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου από την Λήµνο και τον
Άϊ Στράτη µέχρι την Σάµο και κάτω στα ∆ωδεκάνησα, έρχονται καθηµερινά
αντιµέτωποι µε την εντεινόµενη τουρκική προκλητικότητα, οι δικοί µας άνθρωποι.
Άνθρωποι σαν τον Νίκο Σιαλµά, σαν τον Γιώργο Ηλιάκη…
Αλλά και σαν τον υποσµηναγό «Spanker», τον υποσµηναγό «Gary», τον
αντισµήναρχο «Zolο», όχι µόνο από την 3 47 Περσέας, αλλά και οι άνθρωποι από
τις άλλες µοίρες της Πολεµικής Αεροπορίας, το Ναυτικό µας, τά στελέχη και
οπλίτες του στρατού µας, πού καθηµερινά 24 ώρες το 24ωρο µε τις όποιες καιρικές
συνθήκες, κάνουν περιπολίες µάχης και προβάλουν την ελληνική ισχύ, αλλά και τά
ιστορικά µας δικαιώµατα…
Εγγυητές ότι το χρώµα του Αιγαίου δεν είναι γκρίζο αλλά είναι και θα παραµείνει
γαλανόλευκο…
Ευχαριστίες οφείλουµε στον Αστυνοµικό προϊστάµενο Αγαθονησίου.
Στον επικεφαλής της στρατιωτικής φρουράς.
Στον προϊστάµενο του παραρτήµατος των Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ)
Αγαθονησίου.
Στην οικογένεια Γιαµαίου για το ενδιαφέρον τους.
Σε όλους τους κατοίκους του νησιού.
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