Η Οµάδα των DXers του Αιγαίου, το J48A,
η Ικαρία και… ο κάβο Πάππας.

Ένα απόγευµα Καλοκαιριού µας καρφώθηκε, στόν SV8CYR-Αλέξανδρο και σε µένα SV8CYV-Βασίλη, η
ιδέα να δραστηριοποιήσουµε ραδιοερασιτεχνικά την Ικαρία, µιας και αυτό δεν είχε πραγµατοποιηθεί
µέχρι τώρα, παρά τις επισκέψεις κάθε χρόνο κάποιων… λουόµενων ραδιοερασιτεχνών.
Μετά από την σύσταση του AEGEAN DX GROUP και στα πλαίσια του Greek Islands On The Air – G.I.O.T.A.
award programme, η ιδέα αυτή ωρίµασε και έτσι αποφασίσαµε, µετά από προσεκτικό σχεδιασµό, να την
πραγµατοποιήσουµε µέσα σέ ένα τριήµερο της 25ης Μαρτίου.
Σκεφτήκαµε δε να δραστηριοποιήσουµε και τον Φάρο Πάππα στο οµώνυµο ακρωτήριο, στο ∆υτικό άκρο
του νησιού, για να κάνουµε την µικρή µας περιπέτεια ακόµη ποιο συναρπαστική!
Είκοσι µέρες ποιο
µπροστά είχαµε
ζητήσει από την
Υπηρεσία Φάρων
του Πολεµικού
Ναυτικού, άδεια
εγκατάστασης και
λειτουργίας
ραδιοερασιτεχνικών
µηχανηµάτων στον
φάρο.
∆υστυχώς όµως το
διάστηµα αυτό
αποδείχτηκε λίγο για
την ολοκλήρωση της
διαδικασίας και έτσι
φτάσαµε στο παρά
πέντε χωρίς άδεια
επίσκεψης και χωρίς
ειδικό διακριτικό,
µιας και αυτό θα το
παίρναµε µετά την έγκριση της επίσκεψης µας στον φάρο. Ευτυχώς όµως µετά από µερικά
τηλεφωνήµατα του SV0JW/KB2QAQ – καπετάν Λευτέρη, κατανοήθηκε από την υπηρεσία, η πίεση
χρόνου πού είχαµε και ευγενέστατα και ταχύτατα εξυπηρετηθήκαµε. Από δε το Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών, η αρµόδια υπάλληλος ενήργησε και αυτή ταχύτατα και µετά από τηλεφωνική
συνεννόηση µας, Πέµπτη µεσηµέρι 24/3, είχαµε στο fax το ειδικό χαρακτηριστικό κλήσεως,,

κυριολεκτικά στο παρά ένα. Μηχανήµατα
και υλικά ήταν έτοιµα, συσκευασµένα και
διπλοτσεκαρισµένα, από µέρες..
Έτσι Πέµπτη βράδυ φορτώνουµε στο
µικρό 4Χ4, ένα Alinco DR-77…, ένα
YAESU FT-890…, ένα Icom 706G ένα
ICOM 746, ένα Alinco DR-605 δύο
Antenna Tuner της MFJ ένα αυτόµατο
tuner της ICOM, 100 µέτρα RG213 και 100
µέτρα RG53, µία 180αρα µπαταρία, 500
µέτρα καλώδιο 2mm, ένα φορητό
υπολογιστή, δύο τροφοδοτικά της Alinco DM-330MVE, ένα ιστό αλουµινίου µήκους 6 µέτρων και ένα
περιστρεφόµενο δίπολο για τα 40, 20, 15 και 10 µέτρα και φυσικά εργαλεία κολλητήρια, όργανα
µετρήσεως και διάφορα µικροανταλλακτικά για πάν ενδεχόµενο. Επίσης ποσότητα τροφίµων, πόσιµου
νερού, υπνόσακους υποστρώµατα και ρουχισµό για αντιµετώπιση κάθε πιθανού καιρικού φαινοµένου.
Εν τω µεταξύ είχαν ενηµερωθεί όσο το δυνατόν περισσότεροι DX ρεφλέκτορες,, είχε ενηµερωθεί το 425
DX News, το Daily DX News, η RSGB και η IOTA Committee, o G4SUC στη Σκοτία που είναι ο διεθνής
συντονιστής παρόµοιων εκδηλώσεων, το World Light House On The Air µέσω του επίσηµου
εκπροσώπου του στην Ελλάδα, που είναι ο SV8DTD-Περικλής, ο οποίος είναι και µέλος του Aegean DX
group (µπορούσε να µην είναι;).
Λιµάνι Σάµου, 7 το πρωί της 25ης Μαρτίου, ο λοστρόµος µας κάνει
σήµα και επιβιβαζόµαστε στο EXPRESS PEGASUS. Οι αφίσες
του AEGEAN DX GROUP για την Dxpedition, κολληµένες στις
πόρτες του αυτοκινήτου, προκαλούν απορία και ερωτήσεις… από
τους φορτηγατζήδες!
Το πρωινό µετεωρολογικό δελτίο από το OLYMPIA-RADIO, µας
γεµίζει αισιοδοξία. Ο Ερµής ο θεός των ραδιοερασιτεχνών, είναι
µαζί µας και έχουµε την εύνοια του Αίολου, σκέφτοµαι!
Μετά από µιάµιση ώρα ταξίδι και µε την ζεστή κούπα του
καραβίσιου καφέ στις χούφτες αντικρίζουµε το ακρωτήριο
Ντράκανο, µε τον αρχαίο φαρόπυργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω
του.
Είναι ο Ανατολικός κάβος της Ικαρίας. Η Νικαριά όπως µας αρέσει να την λέµε εµείς οι Σαµιώτες. Τόπος
βαρύς, σοβαρός, επιβλητικός.
Η Ικαρία ανήκει στο σύµπλεγµα των Ανατολικών νησιών του Αιγαίου και υπάγεται στον νοµό Σάµου.
Βρίσκεται στη µέση του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, έχοντας
ανατολικά την Σάµο, δυτικά την Μύκονο, βόρεια την Χίο και νότια
το ιερό νησί της Πάτµου. Απέχει από τον Πειραιά 140 ναυτικά
µίλια και από την Σάµο 40.
Κατά την αρχαιότητα, το νησί ονοµάζονταν Μάκρης ή ∆ολίχη λόγω
του µακρόστενου σχήµατός του, καθώς και Ιχθυόεσσα, για τα
άφθονα ψάρια του. Η σηµερινή ονοµασία του νησιού έχει την
καταγωγή της από το µύθο του πνιγµού και της ταφής του
Ίκαρου.
Αυτόν και τον πατέρα του ∆αίδαλο κρατούσε αιχµάλωτους ο
βασιλιάς Μίνωας. Κρυφά και µυστικά λοιπόν, φτέρωσαν από την
Κρήτη µε προορισµό την Αθήνα.
Όµως ο νεαρός Ίκαρος ενθουσιασµένος παράκουσε τις εντολές
του πατέρα, ανέβηκε πολύ ψιλά µε αποτέλεσµα να λιώσει το κερί
πού ήταν κολληµένα τα φτερά του και έτσι να πέσει στην θάλασσα και να πνιγεί . Απαρηγόρητος ο
πατέρας πήρε το πτώµα του και το έθαψε έξω στη στεριά. Έτσι το πέλαγος ονοµάστηκε Ικάριο και το
νησί Ικαρία.
Μεσαίου µεγέθους νησί µε έκταση 301
τετραγωνικών χιλιοµέτρων, ακολουθεί τον
προσανατολισµό της Σάµου από τα ΒΑ προς τα
Ν∆. Τόπος ψηλός απόκρηµνος, φρούριο
απόρθητο οι ακτές του, γκρεµίζονται απότοµα
στο εξαιρετικού βάθους Αιγαίο σε εκείνη την
περιοχή.
Όλο τον κορµό του νησιού τον καταλαµβάνει
το όρος Αθέρας ύψους 1037 µέτρων που
ουσιαστικά είναι η συνέχεια του όρους
Κερκετέας (1450 µέτρα) στο ∆υτικό άκρο της
Σάµου.

Οι πλαγιές του Αθέρα πέφτουν απότοµα στη θάλασσα αφήνοντας λίγες οµαλές παραλίες,. Όµως όλο το
πάνω µέρος του βουνού είναι ένα απέραντο οροπέδιο. Εκεί λοιπόν ψηλά είναι η περιοχή των Ραχών, µε
πολλά χωριά και µε κέντρο τον Χριστό. Το τοπίο µαγευτικό,, µε δάση από πεύκα και καστανιές, φυτείες
από αµπέλια, οπωροφόρα δέντρα, κήπους, τρεχούµενα νερά και µια µικρή λίµνη στά 700 µέτρα
υψόµετρο. Εκλεκτά εστιατόρια ξενοδοχεία και ταβέρνες, µε το υπέροχο µαύρο µπρούσκο κρασί για εµάς
τους µερακλήδες Σαµιώτες, το περίφηµο «Πράµνειο Οίνο» του Οµήρου.
Επίσης εδώ συναντιέται και το µοναδικό στην Ελλάδα έθιµο, ίσως και παγκόσµια, της νυχτερινής
αϋπνίας, και εργασίας αφού δύση ο ήλιος.. Την νύχτα όλα ζωντανεύουν, καταστήµατα, µπακάλικα,
εργαστήρια, καφενεία και οι καφετέριες φυσικά, ο φούρνος, το φαρµακείο ,ο σιδεράς, το συνεργείο, ή
ότι είναι δραστήριο σε ένα συνηθισµένο χωριό τις πρωινές ώρες. Με την ανατολή του ήλιου τα µαγαζιά
κλείνουν και οι περισσότεροι πάνε για ύπνο!..
Στο κέντρο της νότια ακτής είναι ο Άγιος Κήρυκος, η πρωτεύουσα του νησιού και πολύ κοντά του οι
ξακουσµένες ιαµατικές θερµοπηγές, πολλά χωριά, όµορφες παραλίες και κεντράκια µε εκλεκτούς
µεζέδες και φρέσκα ψάρια. Εάν εξαιρέσεις τους αµπελώνες, το τοπίο είναι ξερό και άνυδρο.
Εµείς όµως φτάσαµε στο λιµάνι του Εύδηλου στην βόρεια
πλευρά του νησιού που είναι και η αφετηρία της µικρής
περιπέτειάς µας.
Αµέσως µετά την αποβίβασή µας φεύγουµε
ακολουθώντας τον δρόµο παραλιακά και ανάµεσα σε
πεύκα, περνάµε το καταπράσινο χωριό Αυλάκι και
φτάνουµε στο Γυαλισκάρι, χωµένο στα πεύκα µε ωραίο
λιµανάκι µε την χρυσή αµµουδιά του και από µέσα µια
µικρή λίµνη πλάι στη θάλασσα! Από κεί σε λίγο ο
Αρµενιστής, και συνεπείς στο ραντεβού µας συναντάµε
τον καπετάν-Λευτέρη τον Κανάγιο SV0JW/KB2QAQ…,
Μας είχε φέρει ατελείωτες προµήθειες αρκετές να τραφεί
µια διµοιρία πεινασµένων ραδιοερασιτεχνών!!!
Πήραµε τις τελευταίες οδηγίες και µε τα βλέµµατα των
περιέργων που µαζεύτηκαν παρατηρώντας το µικρό
κατάφορτο όχηµα, ξεκινήσαµε για τον προορισµό µας τον
φάρο Πάπα…∆ύο χιλιόµετρα, και λές ότι περάσαµε σε
άλλη εποχή… ο ασφαλτόδροµος έστω και σε κακή
κατάσταση τελείωσε. Μπροστά µας φιδογύριζε ένας
χωµατόδροµος στενός και απότοµος µε φυτευτή πέτρα και εγκάρσια βαθιά νεροφαγώµατα από τις
βροχές του χειµώνα. Περισσότερο έµοιαζε µε φαρδύ µονοπάτι παρά µε δρόµο έστω και για 4Χ4
οχήµατα.
Με προσοχή προχωρούσαµε, µαγεµένοι όµως από το
πρωτόγνωρο τοπίο. Προχωρούσαµε στον κατ’ ευφηµισµό
παραλιακό δρόµο, µιας και η θάλασσα πού ήταν στο πλάι
µας ήταν κάτω χαµηλά στη βάση του γκρεµού ύψους
τουλάχιστον τριακοσίων µέτρων όπως έδειχνε το όργανο
µέτρησης υψοµέτρου στο αυτοκίνητο. Και από πάνω µας
άλλος γκρεµός,, κατάφυτος όµως µε πεύκα, οξιές και
βελανιδιές. Τα νερά από τους πολλούς χειµωνιάτικους
χείµαρρους µπιστούσαν ορµητικά στις γυαλιστερές πέτρες
πέφτοντας από ψηλά µικροί καταρράκτες στο πλάι του
δρόµου µας, µικρά ποτάµια και στη συνέχεια χύνονταν στο
πλάι ορµητικά πέφτοντας στο χάος ακολουθώντας την
πορεία τους προς την θάλασσα, κάτω στη βάση των
γκρεµών!
Τριάντα οκτώ χιλιόµετρα τέτοιου υπέροχου τοπίου, τέτοιου
άθλιου δρόµου. Συχνά συναντούσαµε µικρούς οικισµούς κτηνοτρόφων. Σπίτια φτιαγµένα από ξερολιθιά,
από πέτρα που µαζεύονταν έξω από το µικρό χωράφι.
Μικρά σπιτάκια µονόπατα µά και δίπατα, φτιαγµένα µε ότι
υλικό έδινε ο τόπος γύρο, εναρµονισµένα απόλυτα µε το
τοπίο, χωρίς τίποτα περιττό.
Σιγά σιγά το τοπίο άλλαξε και τις κατάφυτες πλαγιές τις
διαδέχτηκαν πλαγιές µε ποώδη βλάστηση διάσπαρτες από
πέτρες. Όµως σύντοµα οι θάµνοι αραιώσανε και αυτοί και
το τοπίο έγινε καθαρά άγονο µε ατελείωτες χαράδρες και
εντυπωσιακούς γρανιτικούς βραχοσχηµατισµούς. Όσο
κυλούσαν αργά τα χιλιόµετρα εµείς προσαρµοζόµασταν
στην κακή κατάσταση του δρόµου και έτσι απολαµβάναµε
το πρωτόγονο του τοπίου ακόµη περισσότερο. Στη
διαδροµή αυτή δεν έλειψαν και οι επαφές µέσω του R1
bravo της Σάµου όπου ο SV8CYU-Ηλίας ήταν συνεχώς σε
ακρόαση, του R2 της Ρόδου, του R5 της Κρήτης, του R0 b
της Εύβοιας.

Κάποια στιγµή όµως καταλάβαµε ότι µάλλον
είχαµε χάσει την παράκαµψη για τον φάρο.
Φυσικά δεν περιµέναµε να δούµε κανενός είδους
πινακίδα, τι λέµε τώρα! Όµως από παλαιότερη
αναγνωριστική επίσκεψη του SV8CYR-Αλέκου,
ξέραµε πάνω κάτω σε ποιο χιλιόµετρο ήταν η
υποτυπώδεις διασταύρωση. Πίσω λοιπόν και
προσεκτικό ψάξιµο µέχρι που εντοπίσαµε τον
χειρότερο δρόµο, από τον ήδη απελπιστικό πού
εδώ και µιάµιση ώρα τώρα χτυπιόµασταν… Και
αρχίσαµε την κατάβαση, λίγο πριν το όριο της
ελεύθερης πτώσης, περνώντας πάνω από
βράχους και απύθµενα χαντάκια µε
κοπλαρισµένα µπρός πίσω διαφορικά στο αργό
και ελιγµούς µε περίεργες µανούβρες.
Και κάποια στιγµή όλα αυτά τελείωσαν. Τέρµα..
∆εν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσουµε µε το
αυτοκίνητο άλλο. Η πλαγιά σχεδόν κάθετη
µπροστά µας,, µα ό φάρος πουθενά.
Το µέρος εκείνο του µεγάλου βουνού είναι ξερό και άδενδρο. Θάµνα µονάχα φυτρώνουν. Απ’ τα µεγάλα
βράχια που είναι σπαρµένος ο τόπος, ολοφάνερο ήταν πώς πολλές φορές ξεκολλούν κοµµάτια πέτρες
που κατρακυλάνε στη θάλασσα. Η ερηµιά σαν να παίρνει τους ήχους , λές και τους χωνεύει µέσα της.
Ησυχία…και. Βράχοι, βράχοι παντού! Και αγριοκάτσικα κατά δεκάδες να τρέχουν πανικόβλητα στο
πέρασµά µας, σηµάδι σίγουρο ότι σπάνια έβλεπαν όντα σαν εµάς.. Μικρή αχτίδα ελπίδας ότι ήµασταν
στο σωστό σηµείο, µας έδωσε ο εντοπισµός ενός αυτόµατου µετεωρολογικού σταθµού. Έτσι αρχίσαµε
την αναγνωριστική περιπλάνηση σκαρφαλώνοντας στους γύρο βράχους, ώσπου κάποια στιγµή µέσα από
το άνοιγµα µιας στενής ρεµατιάς ,άδενδρη κι’ αυτή, που
γκρεµίζονταν προς την θάλασσα διακρίναµε την γαλαζωπή
κορυφή του φάρου. ∆εν αργήσαµε µε απογοήτευση να
αντιληφθούµε ότι η απόσταση ήταν πολύ µεγάλη και η διαδροµή
εξαιρετικά δύσβατη χωρίς ίχνος µονοπατιού.
Πίσω στο αυτοκίνητο για κατάστρωση σχεδίου δράσης.
Αποφασίσαµε λοιπόν να πάρουµε τα τελείως απαραίτητα για
εγκατάσταση ενός σταθµού και βλέπουµε για µετά.
Ξεκινήσαµε την κατάβαση φορτωµένοι µε το Alinco, δύο
τροφοδοτικά, τα RG,
ότι καλώδιο είχαµε
φέρει, τον
υπολογιστή τα
τρόφιµα, νερά,
γειώσεις, πασαλάκια χαλκού, δύο antenna tuner, τα
εργαλεία και τα διάφορα άλλα. Μας είχαν φανεί ελαφριά
στην αρχή. Μά όσο προχωρούσαµε την κατάβαση µέσα από
τους διάσπαρτους βράχους, τα πόδια µας άρχισαν να
τρέµουν και το φορτίο αποδείχτηκε εξαιρετικά βαρύ.
Προχωρούσαµε χωρίς να βλέπουµε τον φάρο και πολλές
φορές αµφιβάλαµε ότι ήµασταν στην σωστή κατεύθυνση
µιας και δεν υπάρχει κανενός είδους µονοπάτι. Η
προσπάθεια επικοινωνίας µε το κινητό τηλέφωνο µε τον
φαροφύλακα, δεν απέδωσε… «Βρέ λές να λείπει»,
σκέφτηκα µε άγχος!..
Την αµαρτωλή σκέψη µου έπειτα από ώρες την
εξοµολογήθηκα στον Σύµο και κείνος τότε ξέσπασε σε
γέλια! « Αλήθεια που µπορούσα νάχα πάει;..»
αναρωτήθηκε.
Βρισκόµασταν ένα σκαλί πριν την απογοήτευση, λίγο
ακόµη και θα τα παρατούσαµε… Ένα κόκκινο σηµάδι
µπογιάς όµως, πάνω στον βράχο µας ανέβασε το ηθικό,
ένα δεύτερο σε λίγο και µετά βρήκαµε τους στύλους της
∆ΕΗ που πηγαίνουν το ρεύµα στον φάρο.
Μια «φάση» όµως κοµµένη από τους στύλους, πεσµένη
στο έδαφος, µας έβαλε σε καινούργιες σκέψεις. Βρέ λές να
βρούµε τελικά τον φάρο και να µην έχει ρεύµα;.. Και ποιος
κουβαλάει µπαταρία…

Μ΄αυτά και µ΄αυτά κατηφορίζαµε και
τσουλούσαµε, ώσπου σε ένα γύρισµα της
πλαγιάς… ανάσταση. Στην κυριολεξία
ξαφνικά µπροστά στα πόδια µας ο κάβος
Πάππας µεγαλόπρεπος µε τον κάτασπρο
φάρο πάνω του.
Για την προέλευση του ονόµατός του πολλά
λέγονται. Η σωστότερη και ποιο
τεκµηριωµένη κατά την άποψή µου εκδοχή
είναι ότι κατά την περίοδο της
Φραγκοκρατίας στο Αιγαίο όταν οι Βενετοί
ναυτικοί αντίκριζαν τις απόκρηµνες πλαγιές
του ∆υτικού ακρωτηρίου του Αθέρα να
δεσπόζουν του πελάγους, ένοιωθαν δέος
και έτσι ονόµασαν το ακρωτήριο, Πάππα
που ο τίτλος αυτός εκτός αυτό που
γνωρίζουµε όλοι µας, σηµαίνει και
« ο άκρως κορυφαίος της ∆ύσεως».
Μετά από λίγο στεκόµασταν µπροστά στην
κλειστή βαριά σιδερένια εξώπορτα
καταϊδρωµένοι και χαρούµενοι. « Ε!!!
καπεταναίοι!» φώναξα… «ανοίξτε ήρθαν
επισκέπτες!» Έσπρωξα διστακτικά την
καστρόπορτα, περάσαµε στην εσωτερική
αυλή του κτηρίου και σχεδόν ταυτόχρονα µας άνοιξαν από µέσα την εσωτερική εξώπορτα.
«Καλώς τους…, µας είχαν ειδοποιήσει ότι θάρθετε αλλά να σας πω την αλήθεια δεν το πολυπίστευα…
Είµαι ο Σύµος ο φαροφύλακας» µας είπε σοβαρά και µας άπλωσε το χέρι ενώ συγχρόνως µε ερευνητική
µατιά περιεργάζονταν τους δύο καταϊδρωµένους και
σκονισµένους περίεργους επισκέπτες του, που
κουβαλούσαν όλες αυτές τις παράξενες πραµάτειες.
Τον δε Αλέκο τον περιεργάστηκε µερικές στιγµές
περισσότερο µιας και µε την γενειάδα του έδειχνε
πολύ ποιο αγριωπός και… πρωτόγονος!
«Καλώς ήρθατε στον Πάππα», είπε µε σχεδόν
επίσηµο ύφος. Συστηθήκαµε, ανταλλάξαµε
χειραψίες, δήξαµε για το τυπικό της υπόθεσης τις
ραδιοερασιτεχνικές µας άδειες και ο Αλέκος έδωσε
την άδεια εισόδου και εγκατάστασης στον φάρο, πού
µας είχε παραχωρήσει η Υπηρεσία Φάρων του
Πολεµικού Ναυτικού.
«Περάστε µέσα», µας είπε αφού διάβασε προσεχτικά
το χαρτί.
«Περάστε και βολευτείτε στα δεξιά δωµάτια. Εγώ
πρέπει να ενηµερώσω το ηµερολόγιο του φάρου για
την άφιξή σας και να

Ο υπεύθυνος του φάρου Συµεών Πλάκας και
ο γράφων SV8CYV κατά κόσµο Βασίλης Τζανέλλης.
καταχωρήσω και το σήµα πού µου φέρατε. Θα τα πούµε σε λίγο». Είπε και χάθηκε κάπου προς τα µέσα.
Εµείς γρήγορη εξερεύνηση των γύρο χώρων. Το κτήριο ορθογώνιο µε Νοτιοδυτική κατεύθυνση.
Ανοίγοντας την χοντρή σιδερένια εξώπορτα µπαίνεις στην εσωτερική αυλή. Στην αριστερή πλευρά οι
αποθήκες πετρελαίου και παρά δίπλα ένας χτιστός φούρνος. Στην δεξιά πλευρά µία βαριά ξύλινη πόρτα
οδηγεί στο εσωτερικό του κυρίως κτηρίου. Ένας µακρύς διάδροµος πού στην δεξιά του µεριά είναι οι
χώροι υγιεινής και τρεις θάλαµοι. Στην αριστερή του πλευρά, µία πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα, µία
τραπεζαρία-γραφείο και άλλοι δύο θάλαµοι.
Ευρύχωροι θάλαµοι µε ικανότητα να φιλοξενήσουν έως και δέκα επισκέπτες.
Στο βάθος του διαδρόµου η είσοδος του στρογγυλού πύργου του φαναριού. Πρόκειται για την τυπική
διαρρύθµιση φάρου που έφτιαχνε η Γαλλική Εταιρία Φάρων τον πρό περασµένο αιώνα.
Ο πύργος του φαναριού είναι κυκλικής διατοµής, ύψους 11 µέτρων και βρίσκεται χτισµένος στο χείλος
γκρεµού . Ύψος από την θάλασσα 75 µέτρα. Φανταστείτε την εικόνα, να φυσάει, να είσαι στα ρέλια του
φάρου, και κάτω από τα πόδια σου στα 86 µέτρα να χτυπάνε τα κύµατα. Μια λέξη µόνο ταιριάζει. ∆έος.
Η δέσµη του εστιάζει στις 65 µοίρες και είναι ορατή από τα 22 ναυτικά µίλια.

Γεωγραφικές συντεταγµένες 37`N30’ και 25`E58’. QTH
locator KM27xl.
Μια εντοιχισµένη µαρµαρόπλακα πληροφορεί ότι:
« Ο ΦΑΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΨΕ ΤΟ 1886».
Ήταν κάπου το 1815 όταν η Οθωµανική αυτοκρατορία
ύστερα από τις έντονες πιέσεις των Καπουδάν-πασάδων
της (ναυάρχων) προγραµµάτισε και άρχισε την
ανέγερση ΄φάρων στις Ελληνικές θάλασσες για την
βελτίωση της ναυσιπλοΐας στα Ελληνικά νησιωτικά
συµπλέγµατα. Έτσι το 1884 µε φιρµάνι που εξέδωσε η
Μεγάλη Πύλη και υπόγραφε ο σουλτάνος Μαχµούτ Β’
έφτασε η σειρά του κάβου Πάπα. Η Γαλλική Εταιρία
Φάρων ανέλαβε την κατασκευή του έργου.
Ιστιοφόρα φορτηγά πλοία φόρτωσαν ποσότητες
Μαλτεζόπλακας,, ένα είδος επίπεδης πέτρας πού µοιάζει
µε κεραµική, από τις ακτές της Μάλτας Φόρτωσαν και
πορσελάνη από την ∆ήλο και µετέφεραν αυτά τα δύο βασικά οικοδοµικά υλικά στην απόκρηµνη ακτή
του κάβο Πάπα. Εκεί έστρωσαν σιδερόραγιες τον γκρεµό και µε βαγονέτα πού τα τραβούσαν και τα
ανέβαζαν πάνω οι σκληροί Νικαριώτες εργάτες χτίστηκε µέσα σε δυό χρόνια ο φάρος.
Τότε και έως πριν έξη χρόνια λειτουργούσε µε πετρέλαιο και
ήταν ορατός στα 28 µίλια. Σήµερα ο Φάρος είναι ηλεκτρικός,
ορατός από τα 22 µίλια και έχει την δυνατότητα σε διακοπή
ρεύµατος να λειτουργεί µε µπαταρίες για πάνω από δέκα
νύχτες.
∆εν αργήσαµε να καταστρώσουµε τα σχέδιά µας και να
αρχίσουµε να δουλεύουµε πυρετωδώς.. Η µεγάλη εµπειρία πού
έχουµε στο στήσιµο σταθµών έκτακτης ανάγκης µας έκανε να
δουλεύουµε χωρίς πολλά-πολλά λόγια. Λίγες κουβέντες,
µερικά νοήµατα και µατιές ήταν αρκετά για να έχουµε έτοιµο
τον σταθµό µέσα σε µια το πολύ ώρα.
Μια και λόγο του δυσπρόσιτου του φάρου δεν είχαµε
κατεβάσει το τετράµπαντο περιστρεφόµενο δίπολο µε τον ιστό
στήριξης, έπρεπε να αυτοσχεδιάσουµε και να φτιάξουµε µια
καλή συρµάτινη κεραία. Έτσι δέσαµε µε ένα καλό µονωτήρα,
στα ρέλια του φαναριού, ένα κοµµάτι καλωδίου των 2,5mm, µήκους 20 µέτρων µε γωνία 45 µοιρών.
Αυτό συνδέθηκε στο αυτόµατο antenna tuner, πού είχαµε τοποθετήσει επάνω στον εξωτερικό φράχτη
του φάρου και σε ύψος 2,5 µέτρων από το έδαφος. Απ’ αυτό το ύψος ρίξαµε προς το έδαφος ακτινικά
οκτώ radials των 2mm και µήκους 25 µέτρων το καθ’ ένα. Τα radials αυτά καταλήγανε και ήταν
ηλεκτρικά συνδεµένα σε χάλκινα σωληνοειδή πασαλάκια µήκους 60 εκατοστών, πού τα είχαµε µπήξει
στο ευτυχώς µαλακό έδαφος της ράχης του ακρωτηρίου. Αυτό το κεκλιµένο ground plane µε τα 8
elevation radials λοιπόν πού φτιάξαµε σε ελάχιστο χρόνο, αποδείχτηκε µία πολύ ικανοποιητική κεραία.
Το tuner της ICOM συµπεριφέρθηκε άψογα και συντόνιζε
άριστα και στις επτά µπάντες από τα 80 έως τα 10 µέτρα.
Ο δε σταθµός στήθηκε στον θάλαµο δίπλα ακριβώς από
την είσοδο του πύργου του φαναριού.
Η ώρα ήταν10.37 UTC όταν µε τον SV8CYR-Αλέξανδρο
στο µικρόφωνο βγήκε το J48A στον αέρα. (∆υστυχώς το
J48Papas πού είχαµε ζητήσει αρχικά δεν ήταν διαθέσιµο
και έτσι επιλέξαµε το J48Aegean)
14200 χιλιόκυκλοι και…
« this is … Juliet number 4, number 8, Alfa,»
« IKARIA island,»
« PAPAS light house activity.»
«GΙΟΤΑ SAS-021. IOTA EU-049.»
« This is… J48A.
Go ahead…»
∆εν χρειάστηκε δεύτερη κλίση, το χοντρό pile-up µας περίµενε στη γωνία µιας και ο αγαπητός
SV8CS-Σπύρος, πέντε λεπτά ποιο µπροστά είχε πάρει το µήνυµα µας και το J48A ήταν βαλµένο στα DX
Cluster. Από εκείνη την στιγµή όποτε κάναµε QSY ενηµερώναµε τον Σπύρο που µας περίµενε και
ενηµέρωνε άµεσα τα clusters.

Η διάδοση φτωχή ως συνήθως πού όµως µας
φίλαγε µια µικρή έκπληξη. Πάρα πολλοί σταθµοί
από Νότιο Αµερική µε δυνατά σήµατα µας
καλούσαν συνεχώς στα 15 µέτρα ενώ η Ευρώπη δεν
ακούγονταν σχεδόν καθόλου. Επίσης πάρα πολύ
καλά σήµατα και από την περιοχή της ∆υτικής
Σιβηρίας.
Στα είκοσι µέτρα κάναµε σχεδόν όλες τις
Ευρωπαϊκές χώρες πολλούς σταθµούς από Μέση
Ανατολή και κάποια στιγµή άνοιξε και η διάδοση
προς τον Ινδικό Ωκεανό.
Στα 17 µέτρα είχαν κάνει κατάληψη ως φαίνεται οι
σταθµοί από την Μεγάλη Βρετανία. ∆εκάδες τυπικοί
Βρετανοί καλούσαν υποδειγµατικά, περιµένοντας
την σειρά τους ως συνήθως. Πολλοί απ’ αυτούς
γνωστοί µας από την συνεχή παρουσία µας στις DX
συχνότητες, δεν παρέλειπαν να µας συγχαίρουν
θερµά για την ενεργοποίηση της Ικαρίας και του Φάρου Πάππα Άς σηµειωθεί δε ότι µετρούσε σαν NEW
ONE για το βραβείο του World Lighthouse On The Air!
Γύρο στίς 5 το απόγευµα άλλη µια εκπληξούλα. Ανοίξανε
τα 12 µέτρα και έτσι µέσα σε µια ωρίτσα γράψαµε µερικές
δεκάδες Βόρειο Αµερικάνικους σταθµούς λίγους
Γερµανικούς και πολλούς Ισπανούς και Πορτογάλους.
Από δίπλα µας δεν έλειψε ο Σύµος ο φαροφύλακας,
παρακολουθώντας µε ενδιαφέρον την όλη δραστηριότητα
έχοντας για… ξεναγό του τον δεύτερο φύλακα του φάρου,
τον Κελευστή Γιώργο Βατούγιο. Ο Γιώργης υπηρετούσε
στον φάρο του Σίγκρι στην Μυτιλήνη όταν το εκεί
παράρτηµα του Aegean DX group τον ενεργοποίησε πρό
τριετίας..
Ο καπετάν Σύµος δεξιά, ο SV8CYR-Αλέκος
στο κέντρο, και αριστερά ο καπετάν Κώστας,
που µας επισκέφτηκε εκ µέρους του ∆ήµου Ραχών.

Γνωρίζοντας από τότε λοιπόν ο Γιώργος πώς γίνεται η όλη
διαδικασία παρακολουθούσε και εξηγούσε στον Σύµο µε
κάθε λεπτοµέρεια.
Ο ήλιος έπεφτε µέσα στο Αιγαίο, η ώρα ήταν έξη. Η άδεια
εισόδου στον φάρο έγραφε µε σαφήνεια
« α. ο Φάρος θα χρησιµοποιηθεί από την ανατολή έως την
δύση του ηλίου.
β. Απαγορεύεται η παραµονή εντός του Φάρου και της
ζώνης ασφαλείας αυτού µετά τη δύση του ηλίου.»
Αφού λοιπόν ανανεώσαµε το ραντεβού µας στα ερτζιανά για
την άλλη µέρα το πρωί έδωσα QRT προς µεγάλη
απογοήτευση των αµέτρητων Ιταλών πού στοιβάζονταν στα
20 µέτρα για να πάρουν το ριπόρτο µας.
Καληνυχτίσαµε τα…παιδιά του φάρου και…
Άµεση αναχώρηση µιας και ο καθένας µπορεί να φανταστεί
ποια θα ήταν η κατάστασή µας εάν µας έπιανε το σκοτάδι
πάνω στην πλαγιά µιας και την νύχτα εάν δεν είσαι εξοικειωµένος µε µια άγνωστη διαδροµή όλα σου
φαίνονται όµοια.. Άλλωστε είχαµε υποσχεθεί στον καπετάν Λευτέρη ότι το βράδυ θα τρώγαµε παρέα!
∆έκα και µισή το βράδυ φτάνουµε στις Ράχες, στο σπίτι του καπετάνιου. Τα κορµιά µας άκαµπτα σαν
σανίδες και τα πόδια µας κούτσουρα. Χτυπάµε και µπαίνουµε ανοίγοντας την σχεδόν πάντα ξεκλείδωτη
πόρτα. Το ύφος µας περίεργο και η έκφρασή του προσώπου µας αλλοπαρµένη. Ο καπετάνιος
καθισµένος πίσω από ένα τεράστιο µακρύ τραπέζι είναι σχεδόν κριµένος από στοίβες βιβλίων και άλλων
άναρχων…αρχείων. Μονίµως διαβάζει, ψάχνοντας να εξηγήσει τα… φιλοσοφικά και υπαρξιακά
προβλήµατα του πλανήτη. Σηκώνει τα µάτια του και µόλις αντικρίζει το χάλι µας ξεσπά στο γνωστό
βραχνό γέλιο του. « Είστε για κλάµατα» λέει συνεχίζοντας να γελάει.
Μισή ώρα αργότερα καθαροί και χαλαροί καθισµένοι µε το τζάκι στις πλάτες µας, ξεκοκαλίζουµε χωρείς
τύψεις το «ασκό» κρέας (αγριοκάτσικο) πού είχε ετοιµάσει ψητό ο Λευτέρης πίνοντας απ’ το µαύρο
µπρούσκο της Νικαριάς.

SV0JW/KB2QAQ, o καπετάν Λευτέρης.

Μετά το συµπόσιο περιεργαστήκαµε τις συλλογές
του καπετάνιου και φυσικά µε καµάρι µας έδειξε
και την συλλογή του από παλιούς στρατιωτικούς
και ραδιοερασιτεχνικούς ασυρµάτους. Άχ εκείνο το
Hallicrafter…! Στη συνέχεια άλλη µια εκπληξούλα.
Περιήγηση στό DIEGO GARCIA, µιας ατόλης που
χρησιµοποιείται από το US-Navy, στο νησιωτικό
σύµπλεγµα των Chagos Islands µέσα από µια
βιντεοκασέτα πού είχε τραβήξει σε όλα τα
αξιοθέατα του νησιού ο καπετάνιος από την εποχή
πού σαν πλοίαρχος του Αµερικανικού πολεµικού
ναυτικού, US Navy, αλώνιζε τον Ινδικό Ωκεανό ,
επισκέπτονταν την ναυτική βάση του νησιού και
σαν VQ9/ΚΒ2QAQ το εκεί Radio-Club. Πού είσαι Larry να δείς!
Σύντοµα όµως η κούραση της µέρας, µας παρέλυσε και έτσι δεν αργήσαµε να παραδοθούµε…
Το πρωί της άλλης µέρας (26η Μαρτίου) µας βρίσκει να ανηφορίζουµε µε ταχύτητα αφήνοντας πίσω µας
ένα µακρύ σύννεφο σκόνης στην ορεινή αυτή τη φορά διαδροµή, την εύκολη όπως µας είπε ο Σύµος.
Πράγµατι έτσι ήταν. Η απόσταση η ίδια µά ο χωµατόδροµος ήταν λίγο καλλίτερος από τον απελπιστικό
της προηγούµενης µέρας . Και η πορεία της κατάβασης µας φάνηκε ευκολότερη αυτή την φορά.
Ξεκούραστοι καθαροί και ευδιάθετοι φτάσαµε στον φάρο. Ο Σύµος και ο Γιώργης µας περίµεναν µιας και
είχαν ευχαριστηθεί την παρέα και την κουβεντούλα της προηγούµενης! Ο SV8CYR-Αλέκος έπιασε
αµέσως δουλειά κάνοντας τους Ιάπωνες στα 15 µέτρα να… αλαλάζουν από ενθουσιασµό
∆εν πρόκειται να αρχίσω κάναµε εκείνον, µας φώναξε ο τάδε. Η ροή των επαφών ήταν υψηλή και
επίσης µετά από λίγο άρχισε να δουλεύει και το FT-890 , που εν τω µεταξύ είχαµε κατεβάσει, άρχισε
λοιπόν να δουλεύει και αυτό σε RTTY.
Όµως για µένα όσο µεγάλο ενδιαφέρον είχαν τα
QSO και ο χειρισµός του pille-up τόσο και
µεγαλύτερο ήταν και το ενδιαφέρον µου να
κουβεντιάσω µε τα παιδιά του φάρου. Έτσι λοιπόν
µε την πρώτη ευκαιρία άφησα τον Αλέκο στο
µικρόφωνο και έπιασα και πάλι κουβεντούλα µαζί
τους.

Να διευκρινίσω ότι ο άµεσος αντικειµενικός σκοπός
µας δεν ήταν να πάµε µόνο και µόνο για να
κάνουµε το δυνατόν περισσότερες επαφές. Αυτό
ήταν παράλληλο µε µία βασική µας επιδίωξη. Να
ανοίξουµε τον δρόµο να κάνουµε την πρώτη
προσέγγιση µε τους ανθρώπους του φάρου και να
βάλουµε τις βάσεις για µετέπειτα δραστηριότητες
από κει. Ποιός ξέρει ίσως κάποια στιγµή να καταφέρουµε να «υιοθετήσουµε» ραδιοερασιτεχνικά τον
Πάππα και να φτιάξουµε µια οµάδα υποστήριξης και φίλων του φάρου,
µε πολλαπλά οφέλη για όλους µας!
Πάντως ο στόχος των 1000 QSOs πού είχαµε θέσει
πραγµατοποιήθηκε µιας και σε συνολικό διάστηµα
18 ωρών λειτουργίας του J48A πραγµατοποιήσαµε
1135 επαφές SSB σε 6 µπάντες και 227 επαφές
RTTY, στέλνοντας για άλλη µια φορά την φωνή του
Αιγαίου στα πέρατα του κόσµου και σε σύνολο 97
χωρών DXCC.
Τριάντα και βάλε χρόνια φαροφύλακας ο Συµεών ο
Πλάκας. Σηµαιοφόρος του Πολεµικού Ναυτικού. Από
το Καρκινάγρι η καταγωγή του. Μέσα σ’ αυτά τα
χρόνια έχει υπηρετήσει στους ποιο δύσκολους
φάρους του Αρχιπελάγους.. Καστελόριζο 2 χρόνια,
Σύγρι, Παραπόλα 4 χρόνια, 25 µίλια ανοιχτά στο
πέλαγος ένας µόνος βράχος και µετά άλλα 25 µίλια η
Φαλκονέρα. Τόπος εξορίας µα και τόσο µοναδικός.
Ιστορίες ξετυλίγονται από απλές καθηµερινές,

αστείες, σοβαρές µά άλλοτε µακάβριες και φοβερές.
Πότε για έναν φαροφύλακα που δεν άντεξε και
τρελάθηκε, πότε για έναν άλλον πού βρέθηκε
νεκρός µέσα στον φάρο από περιτονίτιδα, ή για τον
ψαρά που τον έκοψε στη µέση ο δυναµίτης . Κι’
άλλα, κι’ άλλα, ιστορίες µιας ολόκληρης µοναχικής
σκληρής ζωής .
Τους αγαπάει ο καπετάν- Σύµος τους φάρους
.Μιλάει γι’ αυτούς σαν νάνε παιδιά του. Μά πιότερο
απ’ όλους αγαπάει τον Πάππα. Τον φροντίζει µε
περισσή αγάπη ,τον κανακεύει τον αφουγκράζεται.
∆έκα εννιά χρόνια τώρα και πολύ σπάνια λείπει από
κοντά του. Ξέρει όλα τα τερτίπια του όλες τις
παραξενιές του, τα χούγια του. Στην βάρδια του,
όπως και οι άλλοι φαροφύλακες άλλωστε, κάθε λίγο
και λιγάκι ανεβοκατεβαίνει την στριφογυριστή
σκάλα του πύργου για να κάνει άλλον ένα έλεγχο,
µί τυχόν καεί κάποια λάµπα .Τόσα χρόνια τώρα αυτό είναι τα άγχος του.
Όταν πάρει την σύνταξή του σε λίγα χρόνια, πάλι εκεί κοντά του θάνε και θα βλέπει τα βράδια το
φανάρι να αναβοσβήνει και µε το καΐκι του θα βάζει το δίχτυ, από κάτω κεί στα νερά του που κρατάνε
µπαρµπούνια και άλλα καθαρά.
Γιατί οι φάροι ασκούν µια περίεργη γοητεία, µια περίεργη έλξη στους φύλακες τους.
Ο Γιώργης ο Βατούγιος και αυτός από το Καρκινάγρι . Κελευστής του Πολεµικού Ναυτικού. Νέο παλικάρι
ο Γιώργος έχει µπεί στην υπηρεσία εδώ και οχτώ χρόνια. Τα’ αρέσει το επάγγελµα, ήταν επιλογή του και
όχι επειδή έτυχε. Πριν µερικά χρόνια υπηρετούσε στο Σίγκρι και εκεί γνωρίστηκε µε τα παιδιά από την
Μυτιλήνη. Τον 8CRI-Παναγιώτη, τον 8QG-Aλέξανδρο, τον 8DTL-Παναγιώτη τον 8DCY-Παντελή και τον
8DTD-Περικλή. Στον Περικλή αναφέρετε µε ιδιαίτερη εκτίµηση µιας και αυτός ενήργησε ώστε ο ΟΤΕ να
εγκαταστήσει τηλέφωνο στον φάρο µε ασύρµατη ζεύξη.
Ο Γιώργος µπολιάστηκε µε το µικρόβιο του ραδιοερασιτέχνη και ελπίζουµε µε την υποστήριξη του
Aegean DX group, σύντοµα θα είναι ένας από µας.

Το απόγευµα είχε προχωρήσει. Ανέβηκα απ΄τη στριφογυριστή
σκάλα για άλλη µια φορά στο φανάρι για να αγναντέψω το
αφρισµένο πέλαγος και να αποχαιρετίσω κάνοντας νοερά, σπονδή
νηφάλια στο µεγαλείο της Φύσης.

Εδώ στα ∆υτικά της Ικαριάς η Θάλασσα δεν είναι ποτές ήσυχη…
Είναι το κέντρο του Αιγαίου βλέπετε. ∆εν τόπανε στη τύχη «Τσικνιά». Μονάχα πότε-πότε σα πάει να
βραδιάσει, όπως και τώρα, ο αγέρας κόβει και τότες στο βάθος του πελάγου µές στο καθαρό απογευµατινό
φώς, αναδύονται, ένα-ένα, τα µακρινά νησιά των Κυκλάδων. Μένουν όσο η εσπέρα να προχωρήσει, και
ύστερα πάλι γυρίζουν να βυθιστούν στο Αιγαίο απ’ όπου ήλθαν…
Όµως στο αντικρινό βουνό της Ικαριάς, το φώς και η κίνηση και τα χρώµατα δεν είναι τόσο εφήµερα όπως
στα µακρινά νησιά των Κυκλάδων. Όταν ο ήλιος γείρει πίσω τους περνά πολύ ώρα ώσπου να αρχίσει να
σκοτεινιάζει. Σε όλο αυτό το διάστηµα το βουνό είναι πληµµυρισµένο στο φώς.
Θα µείνει κάµποση ώρα ώσπου ν’ αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν οι σκιές. Ανεβαίνουν απ’ τα
χαµηλά του βουνού, απ’ τη θάλασσα… αργά και επίσηµα, και σκεπάζουν ολάκερο τον κάβο µε τη σιωπή
τους…Είναι τότε που έρχεται η ώρα του φαναριού…

Το παρά πάνω κείµενο είναι αφιερωµένο
στους ανθρώπους που µε κατάθεση ψυχής
κρατάνε τα φανάρια ζωντανά,

είναι αφιερωµένο στα…
«ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ…»

Ο Σύµος ο Πλάκας και ο
Γιώργης ο Βατούγιος, και στη
µέση το J48A.
Τα Παιδιά του Φάρου…
Κλείνοντας αυτό το οδοιπορικό στην
Ικαρία, εµείς τα µέλη του Aegean DX
group, SV8CYR-Αλέξανδρος Καρπαθίου
και SV8CYV-Βασίλειος Τζανέλλης,
αισθανόµαστε την ανάγκη να
ευχαριστήσουµε θερµά,
Τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Φάρων του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού, Αρχιπλοίαρχο κύριο Σ.
Σουβαλιώτη.
Τον ∆ιευθυντή της ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων κύριο Π. Ιωαννίδη και την
υπεύθυνη του τµήµατος χορήγησης αδειών κυρία Γ. Μπαρδάκα του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, για την άµεση αδειοδότηση των σχετικών αιτηµάτων µας για ενεργοποίηση της Νήσου
Ικαρίας για το Greek Islands On the Air. G.I.O.T.A. και του Φάρου ΚΤ 532/010 του ακρωτηρίου Πάππας.
Τον αγαπητό φίλο Λευτέρη Κανάγιο SV0JW/KB2QAQ, για την ανεκτίµητη βοήθειά του στον σχεδιασµό, την
αδειοδότιση και την πραγµατοποίηση του όλου εγχειρήµατος, όπως επίσης για την ζεστή του φιλοξενία.
Τον εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ραχών Ικαρίας, κύριο Κωνσταντίνο Πούλο, για την
επίσκεψή του στο φανάρι, την παρέα του και το ενδιαφέρον του για τους ραδιοερασιτέχνες.
Τον Κελευστή του Πολεµικού Ναυτικού της Υπηρεσίας Φάρων, κύριο Γεώργιο Βατούγιο, για την βοήθειά
του και το ενδιαφέρον του.
Τέλος ένα µεγάλο ευχαριστώ στον υπεύθυνο του Φάρου Πάππα, σηµαιοφόρο (Πλοίαρχο σήµερα) του
Πολεµικού Ναυτικού, της Υπηρεσίας Φάρων, κύριο Συµεών Πλάκα, για την ειλικρινή φιλοξενία του και
βοήθειά του, όπως επίσης για το… υπέροχο κοκκινιστό του και τον ξεχωριστά µυρωδάτο καφέ του…
Νάσαι καλά καπετάνιο…

Βασίλης Α. Τζανέλλης.
SV8CYV
ΣΑΜΟΣ
Sv8cyv@gmail.com

Στον Φάρο Πάππα γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία «Το φώς πού χάνετε», µε πρωταγωνιστή τον
Αλέκο Αλεξανδράκη. Ηθοποιοί και υλικά είχαν µεταφερθεί µε ελικόπτερο.

