ραδιοερασιτεχνες

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταμάτης, SV1DPI, Μέλος Επιτροπής ΔΙΒ

SV2ASP/A SK ··· –·–
ργά το βράδυ της 5ης
Μαΐου του 2019, οι καμπάνες της Μονής Δοχειαρίου ήχησαν πένθιμα. Ο Π.
Απολλώ, γνωστότερος στους
ραδιοερασιτεχνικούς κύκλους ως
SV2ASP, μετά από άνιση μάχη με
τον καρκίνο, έφυγε από κοντά
μας. Ο Π. Απολλώ ήταν ο γνωστότερος και διασημότερος
Έλληνας
ραδιοερασιτέχνης.
Έβγαινε τα τελευταία 20 χρόνια
από το Άγιο Όρος και όλοι, Έλληνες και ξένοι, τον γνώριζαν. Ένα
χρέος για ένα αφιέρωμα, που δεν
προλάβαμε να το κάνουμε όσο
ήταν ζωντανός, εκπληρώνεται σ’
αυτό το τεύχος.

Α
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Στα πλαίσια αυτά ζητήσαμε από
3 ραδιοερασιτέχνες που τον γνώρισαν, να μας περιγράψουν τις
τρεις πλευρές του: του ανθρώπου,
του μοναχού και του ραδιοερασιτέχνη.

Η Βερονίκη M0VDD, Ιταλίδα
στην καταγωγή, καθηγήτρια σε
πανεπιστήμιο της Αγγλίας πλέον
και η πρώτη ραδιοερασιτέχνης
που έγινε Ορθόδοξη εξαιτίας της
γνωριμίας της με τον Π. Απολλώ,
o Ρικ NE8Z, Αμερικάνος στην
καταγωγή, γιατρός στο επάγγελμα, ένας άνθρωπος που βίωσε
θαύματα στη σχέση του με τον Π.
Απολλώ, και ο Κωνσταντίνος
SV1DPI, ο άνθρωπος που ηγούνταν της ομάδας που συντηρούσαν
τις κεραίες του Π. Απολλώ τα
τελευταία 16 χρόνια, ήταν οι τρεις
που ανέλαβαν το δύσκολο έργο
να γράψουν τρεις αράδες γι’
αυτόν.

ραδιοερασιτεχνες

DE M0VDD

πρώτη μου επαφή
με τον SV2ASP/A
έγινε στις 20. 9.
1996 στα 20 μέτρα SSB.
Ήμουνα τότε φοιτήτρια
στην πατρίδα μου, τη Βενετία. Δεν ήξερα ποιος κρυβόταν πίσω από εκείνο το
‘59’, ούτε τι ακριβώς ήταν
το Άγιον Όρος. Είχα ακούσει ότι ήταν ένα μέρος στην
Ελλάδα με κάτι μοναστήρια όπου
δεν μπορούσανε να πάνε οι γυναίκες. Και φυσικά, σαν DXer, ήξερα
ότι ήτανε μία σπάνια ραδιοχώρα.
Αυτά μόνο ήξερα και τίποτε
άλλο.
Εκείνο το μεσημέρι το σήμα του
ήτανε πολύ καλό, αλλά το pile-up
τεράστιο. Πράγματι, έμεινα
έκπληκτη όταν, μετά από πολλές
προσπάθειες, πήρε το διακριτικό
μου, παρ’ όλη την μικρή ισχύ μου
και την απλή μου κάθετη κεραία
(χρησιμοποιούσα τότε μία R5 για
τα HF). Η χαρά μου για την
απροσδόκητη καινούργια ραδιοχώρα ήτανε μεγάλη. Αυτό λοιπόν
ήταν το πρώτο μου QSO με το
Άγιον Όρος — ένα απλό 59 και
ένα καινούργιο σταυρουδάκι στον
δικό μου κατάλογο DXCC.
Το ’98 έτυχε να γραφτώ σ’ ένα
θερινό σχολείο για ξένους κοντά
στην Θεσσαλονίκη. Ήθελα να
μάθω μία καινούργια ξένη γλώσσα, έτσι για χόμπι. Αφού είχα
σπουδάσει αρχαία στο λύκειο, το
να μάθω νέα ελληνικά μου φαινότανε μία λογική επιλογή. Εκτός
από τα μαθήματα γλώσσας, κάθε
Σαββατοκύριακο το σχολείο διοργάνωνε εκδρομές στα αξιοθέατα
της Μακεδονίας και άλλων περιοχών της Ελλάδος, πχ. μία φορά
μας πήγανε στην Πέλλα και στην
Βεργίνα, μία άλλη φορά στα

Η

Μετέωρα, άλλη στην Καβάλα. Το
τελευταίο Σαββατοκύριακο τα
αγόρια τα πήγαν στο Άγιον Όρος,
ενώ σε εμάς τα κορίτσια προσέφεραν μια μικρή κρουαζιέρα,
έναν περίπλου στη δυτική ακτή
της χερσονήσου του Άθωνα. Την

προηγούμενη βραδιά κάλεσαν
κάποιον καθηγητή από το Α.Π.Θ.
Μας έκανε μία μικρή διάλεξη για
το Άγιον Όρος με πολλές όμορφες
διαφάνειες. Εικόνες μαγευτικών
κτιρίων παρομοίων με κάστρα και
μαυροφορεμένοι μοναχοί “που
ζούσαν όπως πριν από αιώνες”
αιχμαλώτισαν την φαντασία μου.
Το καράβι μας άφησε την Σιθωνία νωρίς το πρωί. Η θάλασσα
λεία και κρυστάλλινη. Κάποια
στιγμή η σκουρόχρωμη πυραμίδα
του Άθωνα άρχισε να διαφαίνεται
στον ορίζοντα, τυλιγμένη στην
λεπτή θερινή ομίχλη — μυστηριώδης, σιωπηλή, γοητευτική.
Σιγά-σιγά άρχισαν να διακρίνονται και τα παράκτια μοναστήρια.
Κάποια στιγμή κατά το τέλος της
πορείας μας, το μεγάφωνο μάς
ενημέρωσε ότι η πανέμορφη μονή
που είχαμε απέναντί μας εκείνη

τη στιγμή λεγότανε Δοχειαρίου.
Τότε ξαφνικά θυμήθηκα ότι κάποτε είχα μιλήσει στον ασύρματο με
κάποιον από εκεί. “Στάσου! Πώς
θα μπορούσε ένας μοναχός να
μιλά στον ασύρματο;!” Με το
μυαλό μου σχεδίαζα εικόνες
αυστηρών κληρικών που μελετούν αρχαία χειρόγραφα στα σκοτεινά τους κελλιά, φωτισμένα με
παλιά λυχνάρια… και από δίπλα
τους το τεχνολογικό κελλί-shack
του ραδιοερασιτέχνη μοναχού!
Αυτή η εικόνα με διασκέδαζε,
αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε
μέσα μου μία μεγάλη περιέργεια.
Από περιέργεια και μόνο αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τα ελληνικά που είχα μάθει για να γράψω
ένα γράμμα σ’ εκείνον τον περίεργο καλόγερο-ασυρματιστή. Με
σπασμένα (ή μάλλον κατασπασμένα) ελληνικά του έγραψα ότι
ήμουνα μία Ιταλίδα φοιτήτρια, ότι
κάποτε είχαμε μιλήσει με τον
ασύρματο, ότι βρισκόμουνα στη
Θεσσαλονίκη γιατί ήθελα να
μάθω ελληνικά και εκείνη την
ημέρα είχα περάσει μπροστά από
τη μονή του με το καράβι. Αυτά,
πολλά 73, και τίποτε άλλο. Την
άλλη μέρα επέστρεψα στην Βενετία.
Πέρασαν αρκετές εβδομάδες,
ίσως και μήνες. “ Ίσως οι μοναχοί
να είναι μισογύνηδες και να μη
γράφουν σε γυναίκες. Πάλι καλά
που πήρα την κάρτα του…” σκέφθηκα. Μετά ξέχασα το θέμα
εντελώς. Μία μέρα, όμως, βρήκα
στο γραμματοκιβώτιό μου έναν
φάκελο σφραγισμένο με τον δικέφαλο αετό. “Ἀγαπητή Βερονίκη,
λυποῦµαι πού ἄργησα τόσο πολύ
να σοῦἀπαντήσω, ἀλλά δούλευα
στην ἠπειρωτική χώρα ὅλο το
καλοκαίρι και τώρα βρῆκα το
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γράµµα σου”.

Αποδείχθηκε ότι
αυτός και μία μικρή ομάδα συμμοναστών του έκτιζαν ένα γυναικείο μετόχι κοντά στον Σοχό, ένα
μικρό χωριό στην περιοχή του
Λαγκαδά στη Βόρεια Ελλάδα. Ο
άνθρωπος ευαισθητοποιήθηκε για
τα σπασμένα ελληνικά μου και
μου προσέφερε βοήθεια.
“Χαίροµαι πού προσπαθεῖς να
µάθης ἑλληνικά, ὄχι µόνον διότι
εἶναι ἡ µητρική µου γλῶσσα, ἀλλά
γιατί εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου. Ὡς µοναχός ὡστόσο, δέν µοῦ
ἐπιτρέπεται νά διατηρῶ ἀλληλογραφία µέ γυναῖκες, ἐκτός καί
ἔχεις πνευµατικά ἐνδιαφέροντα.
Ἔχεις;” Τι να του απαντήσω;

Ραδιοερασιτεχνικά ενδιαφέροντα
είχα (και πολλά εκείνα τα χρόνια).
Mάλλον και πολιτισμικά ενδιαφέροντα είχα. Eίχα όμως χρόνια να
πατήσω σε εκκλησία, όπως και
όλη η οικογένειά μου. Είπα να του
γράψω την αλήθεια. “Είμαι αγνωστικιστής και δεν γνωρίζω τίποτε
για την Ορθοδοξία, αλλά θα ήθελα
να μάθω”.
Αρχίσαμε να επικοινωνούμε,
αρχικά με επιστολές κι έπειτα,
όταν τα ελληνικά μου άρχισαν να
βελτιώνονται, δια τηλεφώνου
(ήτανε τότε τα χρόνια πριν από το
ίντερνετ). Σαν Ηπειρώτης που
ήτανε, μιλούσε κάπως γρήγορα
και δυσκολευόμουν να τον καταλάβω. Στην αρχή ο καημένος
έκανε μία τεράστια προσπάθεια
να μου μιλά πιο αργά. Ήθελα να
τον ρωτήσω για την καθημερινή
του ζωή και την πίστη του. Με
άπειρη υπομονή και πατρική
φροντίδα με άκουγε, διόρθωνε τα
λάθη μου, μου μάθαινε νέες
λέξεις και με εισήγαγε στον
κόσμο του. Μερικές φορές μαζί
με τα γράμματά του έπαιρνα
φωτογραφίες από το μοναστήρι
18
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με κάποιο σχόλιο γραμμένο βιαστικά από πίσω. Άλλες φορές
έπαιρνα κάποιο βιβλίο — από
απλά βιβλία μέχρι την «Κλίμακα»
του Αγίου Ιωάννου, όταν είχα
προχωρήσει αρκετά με τη γλώσσα. Άλλες φορές έβρισκα μία
μικρή εικόνα. Άλλες, άρτο από
την τελευταία εορτή, λουλούδια
από τον αναστάσιμο επιτάφιο,
ελιές από το τελευταίο μάζεμα,
ένα ξύλινο σταυρουδάκι χαραγμένο από κάποιον αγιορείτη ερημίτη, ή κάποιο άλλο αντικείμενο
από εκείνο τον μακρινό κόσμο
που είχε πλέον γίνει ένα κομμάτι
της ζωής μου.
Τον πατέρα Απολλώ τον συνάντησα προσωπικά για πρώτη φορά
στο μετόχι της Μονής στον Σοχό,
το καλοκαίρι του 1999. Αυτή η
συνάντηση ξεπέρασε κάθε εικόνα
που θα μπορούσε να δημιουργήσει η φαντασία μου. Όταν έφτασα, έσκαβε τα θεμέλια ενός νέου
κτιρίου με άλλους πατέρες κάτω
από τον καυτό μεσημεριάτικο
ήλιο. Μια ομάδα καταϊδρωμένων,
καλυμμένων με σκόνη γενειοφό-

ρων ανδρών ντυμένων με κουρελιασμένους χιτώνες. Τα πρόσωπα
τους καμένα από τον ήλιο. Τα
χέρια τους τραχιά από την σκληρότατη και αδιάκοπη δουλειά. Οι
πιο πολλοί ήτανε μέσα σε ένα
χαντάκι με τα φτυάρια τους, ο
Πατήρ Απολλώ σ’ έναν θορυβώδη εκσκαφέα. Σίγουρα δεν ήταν η
εικόνα του μοναχού πού είχα στο
μυαλό μου! Κάποια στιγμή κατέβηκε από τον εκσκαφέα να με
καλωσορίσει. Θυμάμαι το πλατύ
του χαμόγελο, το φωτεινό του
πρόσωπο, τη ζεστή του φωνή.
Εκείνο το βράδυ παρακολούθησα μία μακρά αγρυπνία στην Αγία
Άννα, ένα κάτασπρο εκκλησάκι
μέσα στο νεκροταφείο της μονής
(τότε το μετόχι ήτανε στις αρχές
και το καθολικόν δεν υπήρχε
ακόμα). Οι σκονισμένοι εργάτες
σαν να είχαν μεταμορφωθεί ξαφνικά. Θυμάμαι τις σκούρες τους
σιλουέτες που στέκονταν στο
ψαλτήρι. Πίσω τους, ένα μικρό
παράθυρο από το οποίο φαινόταν
η μακεδονική εξοχή λουσμένη
από το χρυσαφένιο φως της εσπέ-

Το μετόχι στο Σοχό

ραδιοερασιτεχνες

ρας που σιγά-σιγά έσβηνε στη
νύχτα. Κατανυκτικές ψαλμωδίες
σηκώνονταν μέσα στη σιωπή του
λόφου και ταξίδευαν προς τον
ουρανό. Το άρωμα του λιβανιού
αναμειγνυόταν με τη μυρωδιά της
νύχτας. Πολύχρωμες λαμπάδες
φώτιζαν τα ερημικά πρόσωπα των
εικόνων και το φλεγόμενο φως
του κεριού τα πρόσωπα των
μοναχών. Προσπαθούσα να διακρίνω τον π. Απολλώ, αλλά μέσα
στο σκοτάδι μου φαινόντουσαν
όλοι οι Πατέρες ίδιοι, με τα μαύρα
τους κουκούλια και τις μακρές
τους γενειάδες. Διέκρινα όμως το
ψάλσιμό του, τους χαμηλούς του
τόνους. Η φωνή του ζεστή, καθησυχαστική, παρήγορη. Επάνω
από το εκκλησάκι ένας τόσο
γεμάτος με άστρα ουρανός που
ποτέ δεν είχα ξαναδεί. Ήτανε σαν
να βρισκόμασταν πάνω από τον
κόσμο και λίγο πιο κοντά στον
ουρανό. Ήτανε η πρώτη μου
φορά σε ορθόδοξη εκκλησία.
Φυσικά, δεν μπορούσα να συλλάβω ούτε μια λέξη από εκείνη
την ακολουθία που μου φαινόταν
ατελείωτη. Πράγματι κουράστηκα. Και όμως, εκείνη η γλυκιά
ψαλμωδία ηχούσε στο μυαλό μου
για πολλούς μήνες μετά την επιστροφή μου στο σπίτι. Εκείνες τις
ημέρες στο μετόχι είχα μιλήσει
αρκετά με τον π. Απολλώ. Του
εκμυστηρεύτηκα ανησυχίες και
προσωπικά μου προβλήματα.
Μου έδωσε σωστές συμβουλές
που πράγματι άλλαξαν την ζωή
μου εντελώς. Σε αυτόν βρήκα ένα
ασφαλές καταφύγιο. Ανέκτησα
την πίστη μου.
Βαπτίστηκα στο μετόχι στις 15
Ιουλίου 2001, περίπου δύο μήνες
πριν μετακομίσω στο Λος Άντζελες, όπου συνέχισα τις σπουδές

μου. Έφτασα στην Αμερική λίγες
μέρες πριν από τις 11 Σεπτεμβρίου. Για ένα 23χρονο κορίτσι πού
δεν είχε ζήσει ποτέ μόνο του, και
μάλιστα στο εξωτερικό, δεν ήταν

Ο π. Απολλώ ήταν
απλός και ευθύς
άνθρωπος. Ό,τι σκεφτόταν το έλεγε
πάντα χωρίς ψευτοευγένειες, πολιτικές
ορθότητες, υποκρισίες ή διπλωματίες...
εύκολο να μεταβεί στην άλλη
άκρη του πλανήτη, από το μικρό
του νησί σε μια μεγαλούπολη, και
μάλιστα κάτω από τέτοιες δραματικές περιστάσεις. Μέσα στις
καθημερινές δυσκολίες και αβεβαιότητες όμως, ο π. Απολλώ βρισκόταν συνεχώς κοντά μου σαν
ακοίμητος φρουρός. Ζούσε μαζί
μου την αγωνία μου, ιδιαίτερα
μετά από τα γεγονότα της 11ης
Σεπτεμβρίου. Μου έδινε δύναμη
να ξέρω ότι κάθε μέρα ένα κεράκι
άναβε για μένα στην Παναγία.
Έβρισκα ανάπαυση στην σκέψη
ότι κάθε νύχτα, όταν η Ευρώπη
ακόμη κοιμότανε, οι μοναχοί
σηκώνονταν να πάνε στην εκκλησία, για να προσευχηθούν για
όλον τον κόσμο. Κάθε μέρα έβλεπα ένα μικρό θαύμα να συμβαίνει
στην ζωή μου. Μέσω του π.
Απολλώ, κατ’ επέκταση το Άγιον
Όρος έγινε το πιο σταθερό ορόσημο σε μια ζωή συνεχών αλλαγών
και μετακινήσεων μακριά από την

πατρίδα μου.
Για 20 ολόκληρα χρόνια είχαμε
καθημερινή επικοινωνία και κάθε
καλοκαίρι τον επισκεπτόμουνα
στο μετόχι, το οποίο εν τω μεταξύ
έγινε ένα πανέμορφο προσκύνημα παρόμοιο με βυζαντινό
κάστρο (όποιος το βλέπει σήμερα,
απορεί πως κτίστηκε εξαρχής από
μία ομάδα ολίγων μοναχών!).Στη
διάρκεια αυτών των χρόνων γνώρισα δεκάδες και δεκάδες ανθρώπων που στρέφονταν προς το
μοναστήρι. Ήταν άνθρωποι όλων
των ηλικιών, όλων των κοινωνικών στρωμάτων και επαγγελμάτων. Συνήθως ήταν άνθρωποι
συντετριμμένοι που υπέφεραν:
φτωχές οικογένειες, μητέρες ναρκομανών εφήβων, ζευγάρια πού
έχασαν το μονάκριβο παιδί τους
και άλλα που δεν μπορούσαν να
κάνουν παιδιά, γυναίκες θύματα
ενδοοικογενειακής βίας, ορφανά,
άρρωστοι στο τελικό στάδιο. Στον
καθένα απ’ αυτούς οι μοναχοί
προσέφεραν ανακούφιση, προσευχή, μερικές φορές ακόμη και
οικονομική βοήθεια.
Όμως, εκείνο που μου έκανε
περισσότερη εντύπωση και πάντα
με συγκινούσε, ίσως επειδή το
βίωσα και προσωπικά, είναι ότι
αυτοί οι μοναχοί δεν κήρυτταν,
αλλά ζούσαν τα καθημερινά
βάσανα των ανθρώπων από
κοντά. Ο π. Απολλώ δεν ήτανε
ιερέας, οπότε δεν εξομολογούσε
τον κόσμο, αλλά είχε μία ειδική
ευαισθησία για τους πονεμένους.
Ο πόνος των ανθρώπων και τα
προβλήματά τους ήτανε πάντα
σαν να ήτανε δικά του. Αφού
ήταν υπεύθυνος για τις δουλειές
στο μετόχι, στην αρχή ήταν ο
μόνος από τους πατέρες που είχε
κινητό τηλέφωνο. Συνέχεια χτυSV NEA Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019

19

ραδιοερασιτεχνες

Η Ι.Μ. Δοχειαρίου όπως φαίνεται
από τον ISS
(αριστ.) και η η
κορυφή του
Άθωνα από τον
ISS όπως την
έστειλε ο Valery
(δεξιά)
πούσε το παλιό του Nokia, άσχετα εάν εκείνη τη στιγμή δούλευε
στον εκσκαφέα, ή έφτιαχνε τα
ηλεκτρικά σε κάποιο υπόγειο, ή
τα υδραυλικά σε κάποιο κελλί, ή
βρισκότανε στον δρόμο κουβαλώντας πέτρες με το φορτηγό.
Ακόμη και τη νύχτα, στις ελάχιστες ώρες αναπαύσεως που του
έμεναν, το τηλέφωνό του ήταν
πάντα ανοιχτό. “Μπορεί κάποιος
να έχει ανάγκη” έλεγε. Ο καθένας
άφηνε τον πόνο του και τα προβλήματά του επάνω του. Αυτός
τους άκουγε όλους υπομονετικά,
τους παρηγορούσε, τους συμβούλευε και μετέφερε τον πόνο τους
στην Παναγία με την αδιάκοπη
προσευχή του. Πράγματι, ποτέ
δεν τον είδα χωρίς κομποσκοίνι
στο χέρι.
Ό,τι χάριζε ο κόσμος στον π.
Απολλώ δεν το κρατούσε ποτέ
για τον εαυτό του, αλλά ούτε για
το μοναστήρι. Πάντα το έδινε σε
αυτούς που βρισκότανε σε ανάγκη, είτε ήτανε λεφτά, ρούχα,
φαγητό ή ο,τιδήποτε άλλο. Πολλές φορές στεναχωριόμουν, γιατί
ήθελα να του στείλω κάτι, αλλά
αμέσως εκείνος το έδινε σε
άλλους, σε φτωχές οικογένειες, σε
ορφανά, σε χήρες με κομμένη
σύνταξη. Όταν ξεκίνησε τις θεραπείες για τη φοβερή του αρρώστια, τον είδα για πρώτη φορά να
υποφέρει από το κρύο του χειμώ20
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να και έτσι του έστειλα πιο ζεστά
ρούχα. Με μάλωσε αμέσως και τα
έδωσε κι αυτά. “Είμαι καλόγερος,
δεν κάνει”.
Ο π. Απολλώ ήταν απλός και
ευθύς άνθρωπος. Ό,τι σκεφτόταν
το έλεγε πάντα χωρίς ψευτο-ευγένειες, πολιτικές ορθότητες, υποκρισίες ή διπλωματίες, όπως πολλές φορές κάνουμε εμείς του
“πολιτισμένου κόσμου”. Είχε
έναν δικό του τρόπο να πλησιάζει
και να βοηθάει τον καθένα που
βρισκόταν σε ανάγκη. Με τα
αστεία του και τη στοργική του
αγάπη άνοιγε τις καρδιές των
ανθρώπων και ξαναέδινε το χαμόγελο και την ελπίδα σε πολλούς.
Παρόλο που δεν γνώριζε ξένες
γλώσσες, εκτός από τα βασικά
ραδιοερασιτεχνικά του αγγλικά,
βοήθησε με την προσευχή του και
πολλούς συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες από το εξωτερικό.
Πίστευε ότι, άσχετα από την εθνικότητα, το φύλο, ή την κοινωνική
τάξη, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος και
ότι ο πόνος υπάρχει παντού. “Ο
Θεός μιλά στις καρδιές όλων των
ανθρώπων. Πόσοι τον ακούνε
όμως;” έλεγε.
Πιστεύω ότι το ham spirit ταίριαζε με την ανοιχτή του νοοτροπία και την αφιλοκερδή του
φιλανθρωπία. Είχε μεγάλη εκτίμηση για τους συναδέλφους που
ασχολούνταν με την πολιτική

προστασία και μου έλεγε πολλά
περιστατικά εκτάκτων αναγκών,
στα οποία ο ίδιος βρήκε άμεση
βοήθεια στον ασύρματο, ιδιαίτερα τα παλιά χρόνια όταν τα κινητά τηλέφωνα δεν υπήρχαν ακόμα.
Με τον τρόπο του, ο ασύρματος
επέκτεινε κάπως τα όρια του
κόσμου του, παρόλο που ήτανε
σοβαρός ασυρματιστής και ποτέ
δεν κουβέντιαζε στον αέρα θρησκευτικά ή άλλα θέματα άσχετα
με το χόμπι. Πίστευε ότι η τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή ούτε
κακή. “Mπορεί να κάνει μεγάλο
κακό, αλλά όμως μπορεί να κάνει
και καλό. Εξαρτάται από τη
χρήση” έλεγε πάντα.
Πάντως, είχε ένα ειδικό χάρισμα
να χειρίζεται ο,τιδήποτε μηχανικό
ή ηλεκτρονικό και δεν απέφευγε
ποτέ να δοκιμάζει καινούργια
προγράμματα, συσκευές ή διαμορφώσεις όταν του τα προτείναμε (πιο πολύ όμως για να μας
δώσει χαρά, παρά από προσωπικό
ενδιαφέρον). Θυμάμαι όταν πρωτογνωριστήκαμε είχα την μανία
των δορυφόρων και κάποια στιγμή του εξήγησα πώς μπορούσε να
δουλεύει τα ρωσικά LEO (τα
λεγόμενα RS, με το downlink στα
29 MHz, για όσους τα θυμούνται)
με τον απλό του εξοπλισμό. Του
έδωσα τις συχνότητες uplink και
downlink, λέγοντάς του να προ-
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Με τον Valery Korzun, R0ISS
σέχει το Doppler, ενώ με το pactor
του έστειλα μία λίστα των περασμάτων για την Ελλάδα για τις
επόμενες μέρες. Μόλις βρήκε
λίγο χρόνο μέσα στο καταφορτωμένο του πρόγραμμα οργανώσαμε sked. Μετά από το σύντομό
μας QSO, άρχισε να κάνει pileup
και μέσω δορυφόρου!
Όταν του είπα, όμως, ότι μιλούσα με τους αστροναύτες του ΜΙR,
φάνηκε λίγο δύσπιστος, και πολύπερισσότερο όταν του είπα ότι και
ο ίδιος μπορούσε να το κάνει. Στη
Βόρειο Ιταλία, όπου βρισκόμουνα, χρειαζότανε μεγάλη ισχύς και
καλές κεραίες, αφού όταν περνούσε το διαστημόπλοιο πάνω από
την Ευρώπη, γινόταν ο χαμός.
Στην Ελλάδα και στην ανατολική
Μεσόγειο όμως, ήτανε τότε ελάχιστοι οι ραδιοερασιτέχνες που
ασχολούνταν με το ΜΙR, αλλά
και με δορυφόρους γενικά.
Οπότε, με το σωστό πέρασμα
(δηλ. από Ν ή Ν/Α, πριν φτάσει το
MIR πάνω από την κεντρική

Ευρώπη), θα μπορούσε να κάνει
επαφή έστω και με 5-10watts και
μία απλή collinear κεραία. Αφού
του έδωσα τις συχνότητες, από
περιέργεια άρχισε να αφήνει το
VHF ανοιχτό στη συχνότητα του
downlink, όταν βρισκότανε στο
κελλί του ή εκεί κοντά. Μία μέρα
ενώ ετοίμαζε την τράπεζα στο
σπιτάκι των Πατέρων στο μετόχι,
ξαφνικά το squelch άνοιξε. Ήταν
ο Jean-Pierre Haigneré, ο Γάλλος
αστροναύτης που πέρασε 6 μήνες
στην τελευταία αποστολή του
ΜΙR. Ο π. Απολλώ έτρεξε στο
κελλί του, τον κάλεσε και ο JeanPierre τον άκουσε αμέσως. Τότε
νομίζω ενθουσιάστηκε. Και ο
Jean-Pierre, μάλλον ακόμα περισσότερο, όταν του εξήγησα με
ποιον είχε μιλήσει!
Από τότε που έφυγα για την
Αμερική, εγκατέλειψα τον ασύρματο (εκτός από κάποια περιστασιακή βοήθεια στον πανεπιστημιακό σταθμό με το CW σε
κάποιο contest). Όμως, το καλο-

καίρι του 2002, όταν επέστρεψα
στη Βενετία για διακοπές, κάποιος συνάδελφος με πήρε τηλέφωνο
λέγοντας ότι ο Valery Korzun, με
τον οποίο είχα καθημερινές επαφές το 1996 κατά την διάρκεια
της διαμονής του στο ΜΙR, είχε
ανέβει πάλι στο διάστημα σαν
αρχηγός της πρώτης αποστολής
του ISS και ρωτούσε για μένα.
Αμέσως κατέβασα τα κεπλεριανικά δεδομένα και υπολόγισα τα
επόμενα περάσματα με το
TrackSat. Πόσο μεγάλη ήταν η
χαρά να ξαναβρεθούμε έπειτα
από 6 χρόνια!
Η τεχνολογία όμως είχε προχωρήσει και η ΝΑSA είχε δώσει στο
πλήρωμα του καινούργιου διαστημικού σταθμού μία ειδική
ψηφιακή κάμερα με πολύ υψηλή
ανάλυση, για να φωτογραφίσουν
κλιματικά και άλλα επίγεια φαινόμενα από το διάστημα. Οι αστροναύτες είχαν επίσης την δυνατότητα να στέλνουν και να λαμβάνουν e-mail μέσω του Johnson
Space Centre. Εγώ και ο Βαλέριος
ξεκινήσαμε πάλι να μιλάμε καθημερινά στα 2 μέτρα, να ανταλλάσσουμε γράμματα με το packet, και
πότε-πότε φωτογραφίες μέσω του
JSC. Αφού μου έστειλε φωτογραφίες της Βενετίας και του Λ.Α., με
ρώτησε ποιο άλλο μέρος της γης
θα ήθελα να μου τραβήξει. Του
είπα να μας τραβήξει το Άγιον
Όρος, αφού εν τω μεταξύ είχε
κάνει κάποιες επαφές με τον π.
Απολλώ. Στην αρχή δεν κατάλαβε, αλλά όταν του έστειλα τις
συντεταγμένες με το packet σαν
να τρελάθηκε ο άνθρωπος.
“Άφοη! Άφοη!” άρχισε να φωνάζει. “Αυτός είναι ο πιο ιερός χώρος
για μας τους Ορθοδόξους!” είπε.
Toυ είπα ότι ο SV2ASP/A, με τον
οποίο είχε μιλήσει, ήταν ένας
SV NEA Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019
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Ακόμα μια φωτογραφία με τον Valery Korzun
μοναχός από το Άγιον Όρος.
Άρχισε από τότε μία πολύ ξεχωριστή φιλία μεταξύ τους.
Κάθε μέρα, όταν περνούσε πάνω
από την Ελλάδα, καλούσε τον π.
Απολλώ και έπαιρνε την ευχή
του. Αντάλλασσαν γράμματα και
μηνύματα τα οποία τους μετέφραζα, αλλά και πολλές φωτογραφίες.
Ο Βαλέριος του έστελνε τους Αγίους Τόπους, την κορυφή του Αραράτ, έναν τυφώνα στην Αμερική
και πολλά άλλα, όπως τα έβλεπε
από το διάστημα, ενώ ο π. Απολλώ του έστελνε φωτογραφίες από
τη μονή και τις ακολουθίες τους.
Κάθε νύχτα ο π. Απολλώ άναβε
ένα κεράκι στην Παναγία για τον
22
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Βαλέριο και το πλήρωμά του. Ο
Βαλέριος ζητούσε πάντα την προσευχή του πριν βγει σε spacewalk
(E.V.A.), ή σε δύσκολες στιγμές
(π.χ. όταν συνέβη μια πυρκαγιά
και ετοιμαζόντουσαν ν’ αφήσουν
το διαστημόπλοιο). Παρέμειναν
στο διάστημα 6 μήνες.
Όταν ο Βαλέριος επέστρεψε
στην γη χαθήκαμε κάπως. Μετά
από χρόνια όμως, ενώ βρισκόμουνα πάλι στην Βενετία για διακοπές (θυμάμαι ότι ήμουνα στο
βαποράκι εκείνη την στιγμή),
πήρα ένα τηλεφώνημα από τον π.
Απολλώ. Μου είπε με πολλή
χαρά πως ήταν εκεί ο Βαλέριος
και ήθελε να με χαιρετήσει. Αυτο-

μάτως το μυαλό μου έτρεξε στον
φίλο μας τον Walery ΚΒ2FIV από
τη Νέα Υόρκη, ο οποίος κάθε
χρόνο πήγαινε προσκύνημα στο
Άγιον Όρος. “Όχι εκείνος ο Βαλέριος!” μου λέει. “Ο άλλος, ο
αστροναύτης!” Ο Valery Kοrzun,
ο Ρώσσος κοσμοναύτης, είχε
έρθει στο Άγιον Όρος μαζί με τον
πνευματικό του, γιατί ήθελε να
γνωρίσει και να ευχαριστήσει από
κοντά τον καλόγερο ασυρματιστή
που για τόσους μήνες του είχε
συμπαρασταθεί στο διάστημα με
την φωνή του και τις προσευχές
του.
Νομίζω ότι αυτό από μόνο του
λέει πολλά για την διάδοση της
φωνής του Αγίου Όρους μέσω του
π. Απολλώ, αλλά και για την
δύναμη αυτής της φωνής. Όπως
έγραψε κάποιο ξένο περιοδικό
πρόσφατα, “η αποβίωσή του αφήνει ένα τεράστιο κενό στην παγκόσμια ραδιοερασιτεχνική κοινότητα”. Όσοι από σας, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, τον ξέρατε προσωπικά, μάλλον κλαίτε
έναν αγαπητό συνάδελφο και
μερικοί έναν ξεχωριστό φίλο ή
αδελφό.
Εγώ δεν έχασα μόνο τον πνευματικό πατέρα μου, αλλά έναν
πραγματικό πατέρα και ό,τι πιο
πολύτιμο είχα στον κόσμο.
Πιστεύω, όμως, ότι από εκεί που
βρίσκεται τώρα, πέρα από την γη
και πέρα από το διάστημα, συνεχίζει να προσεύχεται για όλους
εμάς που τον αγαπούσαμε, όπως
έκανε πάντα άλλωστε. Και όπως
είπε ένας συνάδελφος, “μία μέρα
θα τα ξαναπούμε” – είναι μόνο
θέμα Doppler...
Veronica della Dora, M0VDD

◘
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DE ΝΕ8Ζ

πρώτη επαφή μου
με τον Πατέρα
Απολλώ, SV2ASP
/A, ήταν το 1999,ως NE8Z.
Παρότι αυτή δεν ήταν η
πρώτη επαφή μου με το
Άγιο Όρος, ήταν πραγματικά συναρπαστική εμπειρία
να μιλήσω με τον Π. Απολλώ.
Πολύ αργότερα, προς το τέλος
του 2009, ο καλός φίλος μου,
Λάρυ K8UT, διαγνώστηκε με μία
σοβαρή και συχνά μοιραία ασθένεια. Ο Λάρυ επιθυμούσε, πριν
πεθάνει, να δουλέψει όλες τις
χώρες του DXCC. Μεταξύ αυτών
που του έλειπαν, ήταν και το Άγιο
Όρος. Αποφάσισα τότε να γράψω
ένα γράμμα στον Π. Απολλώ,
μήπως και μπορέσει να βγει και
κάνει ένα QSO με το Λάρυ. Αμέσως ανταποκρίθηκε στο αίτημά
μου κι έτσι, τον Ιανουάριο του
2010, επικοινώνησε με το Λάρυ.
Μαζί με την QSL κάρτα του,
έστειλε και μια εικονίτσα της
Παναγίας, γράφοντας στο Λάρυ
ότι η Παρθένος Μαρία θα τον
βοηθήσει και να έχει πίστη σ’
Αυτήν. Είμαι πολύ χαρούμενος να
αναφέρω ότι η ασθένεια του
Λάρυ είναι σε ύφεση και είναι
υγιέστατος ακόμη και σήμερα,
τον Αύγουστο του 2019! Σήμερα
χρειάζεται μόνο το Bouvet πλέον,
για να μπει στο Νούμερο 1 του
HonorofRoll του DXCC και να
εκπληρώσει την επιθυμία του να
«δουλέψει» όλες τις χώρες! Συχνά
πυκνά σκέφτομαι, πόσο πολύ
βοήθησε ο Π. Απολλώ το Λάρυ.
Περίπου δέκα χρόνια πριν, η
μητέρα μου Μαίρη Ντορτς,
WB8WNJ, υπέστη μια σοβαρή
καρδιακή προσβολή ενώ χόρευε
πόλκα σ’ ένα πολωνικό γάμο στο
Βόρειο Μίτσιγκαν. Για να είμαι

Η

NE8Z – SV2ASP/A
πιο ακριβής, πέθανε στην πίστα
και ξαναζωντάνεψε με τη βοήθεια
των πολλών γιατρών που υπήρχαν στο γάμο, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου μου Μαρίας,
HC1MM, που είναι επίσης γιατρός. Οδήγησα 10 ώρες συνεχόμενα προς το νοσοκομείο του
Marquette του Μιτσιγκαν, μόνο
και μόνο για να δω τη μητέρα μου
να είναι σε κώμα στην εντατική
μονάδα του νοσοκομείου…
Χρειαζόταν μηχανική υποστήριξη για να ζήσει… Αφού έμεινε σ’
αυτή την κατάσταση για 10 μέρες,
οι γιατροί με κάλεσαν για να μου
ζητήσουν τη συγκατάθεση προκειμένου να της αφαιρέσουν τα
καλώδια και να φύγει ειρηνικά.
Δεν ήξερα αν ήμουν εξουσιοδοτημένος ή όχι να κάνω κάτι
τέτοιο. Έτσι κατέβηκα στην
καφετέρια του νοσοκομείου να
πιω ένα καφέ και να το σκεφτώ.
Εκεί που το σκεπτόμουνα, αποφάσισα να στείλω ένα email στον
Π. Απολλώ και να του ζητήσω να
προσευχηθεί γι’ αυτήν. Έκπληκτος είδα να απαντάει στο email

μου αμέσως, λέγοντας μου να μην
ανησυχώ και ότι αυτός και οι
άλλοι μοναχοί του μοναστηριού,
θα προσευχηθούν για τη μητέρα
μου. «Η Παρθένος Μαρία θα αναλάβει να τη φροντίσει» μου είπε.
Ένιωσα ανακουφισμένος αλλά
την ίδια στιγμή αμφέβαλλα γνωρίζοντας την κατάσταση της
μητέρας μου.
Επιστρέφοντας στο δωμάτιό
της, είδα τους γιατρούς και τις
νοσοκόμες να στέκονται γύρω
από το κρεβάτι της. Αμέσως σκέφτηκα ότι πέθανε κι έχασα την
ευκαιρία να είμαι δίπλα της αυτές
τις τελευταίες στιγμές της, για ένα
φλιτζάνι καφέ… Αλλά προς τεράστια έκπληξή μου, η μάνα μου
κάθονταν στο κρεβάτι και μίλαγε
με όλους στο δωμάτιο! Ξύπνησε
από το κώμα και έβγαλε όλα τα
καλώδια και τον αναπνευστήρα
μόνη της! Έπαθα σοκ! Ενημέρωσα τον Π. Απολλώ για το θαύμα
που μόλις είχα ζήσει! Οι γιατροί
μου έλεγαν ότι δεν υπήρχε ιατρική εξήγηση για το πώς βγήκε από
το κώμα.
SV NEA Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019
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Η μητέρα μου πέθανε, από
άλλες αιτίες, 5 χρόνια μετά. Σ’
αυτά τα 5 χρόνια, έγιναν φίλοι με
τον Π. Απολλώ και μάλιστα έκαναν κι μια επαφή στο ράδιο! Όταν
την έθαψαν, ζήτησε να βάλουν
μαζί της την εικονίτσα της Παναγίας που της είχε στείλει ο Π.
Απολλώ.
Τη νύχτα πριν πεθάνει,μου ζήτησε να βρω την οικογένειά της
στην Πολωνία. Δε γνώριζε από
ποιο μέρος της Πολωνίας προέρχονταν οι γονείς της και συχνά
αναρωτιόνταν αν είχε συγγενείς
εκεί. Αργότερα, όταν ανέφερα το
γεγονός στον Π. Απολλώ με συμβούλεψε «να έχω Πίστη και η
Παρθένος Μαρία θα με βοηθήσει»
να βρω την, για καιρό χαμένη
μου, οικογένεια στην Πολωνία.
Ίσως είναι περιττό να αναφέρω
ότι βρήκα πάνω από 300 συγγενείς μου, που ζουν ακόμη στην
Πολωνία. Μάλιστα, ένας εξ
αυτών είναι και ραδιοερασιτέχνης, ο Άντι SP6GVU. Τον γνώριζα εδώ και 40 χρόνια ως ραδιοερασιτέχνη αλλά δεν γνώριζα ότι
είμαστε ξαδέρφια! Ο κόσμος είναι
τελικά πολύ μικρός!Επισκέφθηκα
τους συγγενείς μου στην Πολωνία
και μάλιστα τώρα έχω μόνιμο
Πολωνικό διακριτικό, το SP9E!
Μεταξύ άλλων, δεν έχασα την
ευκαιρία, φυσικά, να κάνω κι ένα
QSO με τον Π. Απολλώ ως SP9E,
όταν ήμουν στην Πολωνία! Εκεί
έμαθα ότι το επώνυμό μου ήταν
Ντορτσίνσκι και όχι Ντορτς! Έτσι
πραγματοποιήθηκε η τελευταία
επιθυμία της μητέρας μου.
Φαίνεται ότι αυτά τα δύο θαύματα δεν ήταν αρκετά. Η νύφη μου
Κέλυ Ντόρτς ήταν έγκυος με
δίδυμα κοριτσάκια κάπου 9 χρόνια πριν. Η εγκυμοσύνη της ήταν
24
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Λιλιάνα-Αλεξάνδρα-WB8WNJ
πολύ δύσκολη. Τους τελευταίους
3 μήνες αναγκάστηκε να τους
περάσει ξάπλα μες στο νοσοκομείο. Ο Π. Απολλώ και οι άλλοι
μοναχοί στο Μοναστήρι προσεύχονταν γι’ αυτή και τα δίδυμα.
Ξανά χαίρομαι να πω ότι και οι
δυο 9χρονες εγγόνες μου Λιλιάνα
και Αλεξάνδρα γεννήθηκαν μια
χαρά και είναι σήμερα υγιέστατες.
Μαθαίνουν CW τώρα και πρόκειται σύντομα να γίνουν ραδιοερασιτέχνες! Η καθεμιά τους έχει την
εικονίτσα της Παναγιάς, που τους
ταχυδρόμησε ο Π. Απολλώ, στο
δωμάτιό τους.
Μερικά χρόνια πριν, αποφάσισα
να ζητήσω από τον Π. Απολλώ να
τον επισκεφθώ στο Άγιο Όρος και
να τον ευχαριστήσω προσωπικά
για όλη τη βοήθεια που έδωσε
στην οικογένειά μου. Μου απάντησε ότι θα ήταν ευτυχής να με
δεχθεί και να με φιλοξενήσει.
Μου έστειλε το διαμονητήριο που
μου επέτρεπε να μείνω περισσότερο από 4 μέρες στο Μοναστήρι.
Συγκινήθηκα πραγματικά όταν
έφτασε η ώρα να συναντήσω επιτέλους τον Π. Απολλώ και τους

άλλους μοναχούς στο Μοναστήρι, που, τόσο καιρό τώρα, προσεύχονταν για το Λάρυ και την
οικογένειά μου. Παρότι ακόμη
δεν ήταν άρρωστος, μου έλεγε ότι
περίμενε τη μέρα που θα πέθαινε
ώστε να συναντήσει επιτέλους
από κοντά, την Παρθένο Μαρία.
Λυπήθηκα τόσο πολύ όταν έμαθα
ότι πέθανε τον περασμένο Μάιο,
αλλά την ίδια στιγμή ήμουν
χαρούμενος γνωρίζοντας ότι
εκπληρώθηκε η επιθυμία του να
είναι μαζί με την Παρθένο Μαρία.
Τώρα προσεύχομαι ο Ηγούμενος του Μοναστηριού να επιτρέψει σε άλλους να εκπέμψουν από
κει ώστε οι υπόλοιποι ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσμο να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες
τους και τα θαύματα που είδα κι
εγώ τόσα χρόνια.
73, Rick NE8Z/HC1MD/SP9E
**Ο Ρικ Ντορτς είναι γιατρός και
ραδιοερασιτέχνης και ζει μόνιμα
στην πολιτεία του Μίτσιγκαν στην
Αμερική.
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Λίγα λόγια για τη ζωή του Πατρός Απολλώ
Π. Απολλώ γεννήθηκε
στο Πολυστάφυλο Πρεβέζης το 1955. Πριν γίνει
μοναχός είχε το όνομα Κωνσταντίνος Καρζής. Ο πατέρας του ήταν
Ιερέας και η οικογένεια του Π.
Απολλώ πολυμελής. Αφού αποφοίτησε από τη Ριζάριο, αποφάσισε να γίνει Μοναχός αν και ο
πατέρας του τον προόριζε για
παπά στο χωριό του! Έτσι το 1973
έγινε μοναχός στο Μοναστήρι της
Παναγίας στη Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας υπό του Γέροντος Γρηγορίου του Πάριου. Λίγα χρόνια
μετά όλη η αδελφότητα πήγε στην
Παναγία την Προυσιώτισσα και
το 1980 εγκαταστάθηκαν στη
Μονή Δοχειαρίου στο Άγιο Όρος,
όπου η αδελφότητα βρίσκεται και
σήμερα.
Ο Π. Απολλώ ήταν Οικονόμος του
μοναστηριού και 1ος στην τάξη
μεταξύ των απλών μοναχών.
Παράλληλα η κύρια απασχόλησή
του στο μοναστήρι ήταν οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αλλά γενικότερα ο χειρισμός
κάθε μηχανήματος. Έτσι χειρίζονταν τα πάντα: τρακτέρ, γερανό,
εκσκαφείς μέχρι και υπολογιστές!
Την άνοιξη του 1986, η Μονή
έμεινε χωρίς τηλέφωνο για πάνω
από 5 μήνες και κάποιος μοναχός
χρειάστηκε να μεταβεί άμεσα σε
νοσοκομείο. Τελικά αυτό έγινε με
καθυστέρηση και ο SV2RE, γιατρός τότε στο ΑΧΕΠΑ, βρήκε την
ευκαιρία να μιλήσει στους μοναχούς για το ραδιοερασιτεχνισμό
και τη βοήθεια που θα μπορούσαν
να παρέχουν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Ο ηγούμενος πείστηκε, και τι πιο λογικό, χειριστής
του ασυρμάτου να ορισθεί ο πολυπράγμων Π. Απολλώ.

Ο

Έτσι λίγο μετά, το 1988, ο Π.
Απολλώ έδωσε εξετάσεις και πήρε
το διακριτικό SV2ASP. Δυστυχώς
μόνο μετά από 2 χρόνια και πολλή
προσπάθεια, κατάφερε να εξασφαλίσει και την άδεια από την
Ιερά Επιστασία για να κάνει
εκπομπές από το Άγιο Όρος. Έτσι
κάπου το 1990 επιφορτίστηκε με
το καθήκον να ακούγεται η φωνή
του Αγίου Όρους στον αέρα.
Το πρώτο μηχάνημα του το δώρισε κάποιος Ιάπωνας ραδιοερασιτέχνης. Το Σεπτέμβρη του 1998 ο
Ντομινίκ DL5EBE χειρίζει το
σταθμό του Π. Απολλώ για κάμποσες μέρες. Η Ιερά Επιστασία
απαγορεύει κάτι τέτοιο να ξαναγίνει στο μέλλον, απειλώντας τον Π.
Απολλώ με αφαίρεση της αδείας
του. Ο DL5EBE μεσολαβεί και η
Cushcraft δωρίζει την πρώτη του
Yagi, μια A3S, καθώς και μια
κάθετη και μία 2 στοιχείων για τα
40μ.
Το 2000 γιορτάζει τα 10 χρόνια
του στον αέρα με το διακριτικό
SY2A. Έκανε πολλές επαφές εκείνη τη χρονιά και αφιέρωσε πολλές
ώρες στον ασύρματο. Αυτό το log
είναι στο LotW.
Το 2001 βαφτίζεται Ορθόδοξη η
Βερονίκη M0VDD με νονό τον Π.
Απολλώ. Είναι μια προσωπική
δικαίωση για τον ίδιον που μέσω
του ασυρμάτου και του ραδιοερασιτεχνισμού, καταφέρνει να σώσει
μια ψυχή και να φέρει έναν τουλάχιστον άνθρωπο στο δρόμο του
Χριστού. Ας μην ξεχνάμε πως
πολλοί λένε και ο ίδιος ζει με το
ερώτημα «του κατά πόσο συνάδει
η μοναχική μου ιδιότητα με το
ραδιοερασιτεχνισμό».
Το 2003 το μηχάνημα καταστρέφεται από κεραυνό και η Icom, με

τη μεσολάβηση του Γιώργου Βαρβιτσιώτη K6SV (SK) του δωρίζει
ένα καινούριο Pro2.
Ο DL5EBE φροντίζει να αντικαταστήσει την πολύπαθη, από τους
αγέρηδες του Αγίου Όρους, Α3S
με μια μεταχειρισμένη Steppir το
2007. Δυστυχώς λίγα χρόνια μετά,
η steppir καταστρέφεται από
κεραυνό και τότε παρουσιάζεται,
ως από μηχανής Θεός, ο Ζόρο
JH1AJT.
Ο Ζόρο κάνει μια μεγάλη δωρεά
και το 2014 αποκτά αλουμινένιο
πύργο 12μ με βαγονάκι, καινούρια
steppir, διακόπτη, νέες καθόδους
και ενισχυτή, καθώς και backup
ράδιο. Ο Π. Απολλώ έχει πλέον
ένα καλό σήμα και όποτε το
δύσκολο χρονοδιάγραμμά του το
επιτρέπει, είναι στον αέρα σε όλα
τα modes.
Το 2015 δικαιώνεται για δεύτερη
φορά όταν ο Ντομινίκ DL5EBE
βαφτίζεται κι αυτός Ορθόδοξος με
το όνομα Μιχαήλ.
Toν Οκτώβριο του 2016 χειρουργείται για καρκίνο στον εγκέφαλο
και παρότι οι γιατροί του δίνουν 23 μήνες ζωής, καταφέρνει να βγει
νικητής με την πίστη του και τη
δύναμη ψυχής του, αντέχοντας μια
σειρά από δύσκολες χημειοθεραπείες.
Μέχρι το τέλος του 2018 είναι
ενεργός στον ασύρματο και κάνει
QSO. Δυστυχώς η υγεία του αρχίζει να επιδεινώνεται ραγδαία και
μετά τα Χριστούγεννα του 2018
δεν τον υπάκουγαν τα χέρια του
για να γράψει. Έτσι σταματάει τις
εκπομπές και τέσσερεις και κάτι
μήνες μετά, την 5η Μαΐου του
2019, σε ηλικία μόλις 64 ετών,
σβήνει στο κελί του στο Άγιο
Όρος.
SV NEA Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019
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DE SV1DPI

νώρισα τον Π.
Απολλώ το 2001.
Ήταν η δεύτερη
φορά που επισκεπτόμουνα
το Άγιο Όρος. Την πρώτη
δεν είχα καταφέρει να με
φιλοξενήσουν στη Μ.
Δοχειαρίου, αφού ανακαινιζόταν. Δυστυχώς τις δύο
πρώτες μέρες που είμαστε εκεί
μαζί με τον SV1CQN, τον βλέπαμε από μακριά να χειρίζεται τον
τεράστιο γερανό του μοναστηριού, τον βλέπαμε στις ακολουθίες,
αλλά δε μπορούσαμε να του μιλήσουμε.
Φυσικά, τουλάχιστον εγώ ήθελα
να του πω αυτό που ήθελαν όλοι
οι ραδιοερασιτέχνες από αυτόν:
να μας βοηθήσει να κάνουμε μια
DXpedition στο Άγιο Όρος. Έτσι,
απογοητευμένοι, αποφασίσαμε
να φύγουμε μια μέρα νωρίτερα.
Μάλιστα κατεβήκαμε στο λιμάνι
3 ώρες νωρίτερα! Το έμαθε και
ήρθε να μας βρει. Μας μιλούσε
ασταμάτητα επί δύο ώρες. Εκεί
που έλεγα ότι δε θα ξαναπάω
ποτέ, βρήκα έναν καινούριο φίλο.
Εκεί που κανένας καλόγερος δε
μας μιλούσε, μ’ αυτόν βγήκα και
φωτογραφία. Ήταν τόσο χειμαρρώδης ο λόγος του, που δεν πρόλαβα να του πω για τη
DXpedition…
Τον βρήκα πάλι σύντομα. Επισκεπτόταν συχνά το Αγρίνιο και
σε μια από τις επισκέψεις του το
έμαθα και βρεθήκαμε. Ένιωθα
ωραία μαζί του, γιατί δεν άκουγα
τις συνήθεις παπαδίστικες κουβέντες αλλά κάτι διαφορετικό.
Μου επέτρεπε με τον τρόπο του,
να του πω ό,τι ένιωθα κι ό,τι
ήθελα. Του ζήτησα να κάνει ένα
sked μ’ ένα φίλο μου από την
Καλιφόρνια, τον Φρεντ K6KS
26
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SV1DPI και SV2ASP/A το 2001
(SK). Του έλειπε μόνο το Άγιο
Όρος για να κάνει όλες τις χώρες.
Δέχτηκε, παρότι έπρεπε να λείψει
από τη λειτουργία και να χάσει
και το φαγητό! Μετά από μερικές
μέρες ο Φρεντ μ’ ένα τεράστιο
σήμα έκανε τον Π. Απολλώ και
ήταν ενθουσιασμένος. «Απόψε θα
πάω για δείπνο και από αύριο θα
ξαναρχίσω από την αρχή» μου
έγραφε… Αλλά το ίδιο ευχαριστημένος ήταν και ο Π. Απολλώ:
«έκανα πολλούς Αμερικάνους
εκείνη την ώρα και όλο 59 μου έδιναν».
Μοναχός και ραδιοερασιτέχνης
την ίδια στιγμή. Πολλές φορές
φαίνονταν να νιώθει ενοχές για
την ενασχόλησή του με το ραδιοερασιτεχνισμό. Του άρεσε και
αναρωτιόταν αν δικαιούται ως
μοναχός να κάνει κάτι που του
αρέσει. Ποτέ δε μου το είπε, αλλά
έτσι ένιωθα. Και του έλεγα
«ξέρεις πόση ευχαρίστηση δίνεις
στον κόσμο κάθε φορά που βγαίνεις στον αέρα; Βγες όσο περισσότερο μπορείς».
Το 2003 μαζί με τον Γιώργο

K6SV επισκεφθήκαμε το Άγιο
Όρος. Το ράδιό του είχε χαλάσει
και ο Γιώργος φρόντισε η Icom να
του δωρίσει ένα ολοκαίνουργο
756 proII. Το NCDXA του δώρισε ένα PTCIII και θα μπορούσε
να κάνει και pactor3. Τότε ήταν ο
μοναδικός τρόπος γι’ αυτόν να
παίρνει e-mails. Έκανε σα μικρό
παιδί. Ήταν άνθρωπος…
Παράλληλα από τότε και μετά
συντηρούσαμε μαζί με φίλους
από το Αγρίνιο, και όχι μόνο, τις
κεραίες του. Πηγαίναμε σχεδόν
κάθε χρόνο. Και κάθε φορά λέγαμε τόσα πολλά και πέρναγε τόσο
όμορφα η ώρα, κι ανέκδοτα κι
άλλα πολλά. Και ξέχναγα κάθε
φορά να του πω για τη
DXpedition. Αλλά πλέον πέρναγε
ο καιρός και μ’ άρεσε αυτό που
ζούσα. Προσπαθούσα να του
δείξω πράγματα στον ασύρματο
κι αυτός μου έδειχνε το δικό του
τρόπο, που δούλευε μάλλον καλύτερα από το δικό μου, που φαίνονταν πιο ορθολογικός.
Και μια φορά με πήρε στο κελί,
γιατί θα πέρναγε ο Βαλέριος με
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Η Steppir που χρησιμοποιούσε ο SV2ASP το 2015

Η κεραία το 2010

K6SV-SV2ASP (2003)

SV2ASP - G0JHC (2005)

Ραδιοερασιτεχνική παρέα στον Άθωνα...

ON4HIL - SV2ASP (2012)

Ο λόγος του σεβαστού Γέροντος Αμφιλοχίου Δοχειαρίτη, Ηγουμένου της Μονής Δοχειαρίου κατά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 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-JszU5tVXcSCmJIWrGCpgKiOfGjgruwqUI2wWaDiguo
SV NEA Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019
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Η Μονή Δοχειαρίου με την κεραία του Π. Απολλώ στα δεξιά (κόκκινος κύκλος)
τον ISS κι είχαν ραντεβού. Και θα
του μετέφραζα τι έλεγε ο Βαλέριος και θα του έλεγα και αυτά τα
πολλά που ήθελε να πει ο Π.
Απολλώ και δεν τον βοηθούσαν
οι γνώσεις του στα Αγγλικά. Αλλά
πέρασε ο δορυφόρος γρήγορα και
δεν πρόλαβα να μεταφράσω τίποτα και μόνο του είπε δυο τρεις
φορές “good afternoon my
friend”.Αλλά το είπε τόσο ζεστά
που άρεσε τόσο στο Valery… Κι
έκανε τόσο χαρούμενο τον Π.
Απολλώ…
Μετά μιλούσαμε στο τηλέφωνο
συχνά και πολλές φορές και στα
80 μ. Όταν έβρισκα κάποιον να
πονάει και να θέλει βοήθεια, πολλές φορές και για την οικογένειά
μου, του τηλεφωνούσα. «Άναψε
ένα κερί στην Παναγία» του
έλεγα. «Μην ανησυχείς. Θ’
ανάψω κερί και όλα θα πάνε
καλά»… Και πήγαιναν… Πόσα
28
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θαύματα έζησα! Ευτυχώς είναι
πολλοί οι ευλογημένοι και θα
θυμηθεί ο καθένας το δικό του
διαβάζοντας αυτές τις γραμμές.
Ας μείνουμε στην προσευχή!
Άλλαξε τη ζωή μου και ένιωθα
ότι κάπου εκεί μακριά είχα έναν
αδελφό που κάθε μέρα προσεύχεται για εμάς όλους. Αυτό μ’ έκανε
να νιώθω μια σιγουριά και αγαλλίαση.
Κάποιες φορές ξύπναγα στη
μέση της νύχτας για κάποιο DX
και σκεφτόμουνα ότι είναι
ξύπνιος κι αυτός και οι άλλοι
μοναχοί και προσεύχονται για
μας.
Ότι ακούγεται η ψαλμωδία τους
τόσο σιγά σπάζοντας την ησυχία
της νύχτας αλλά και τόσο δυνατά
συνάμα, φτάνοντας στον ουρανό!
Ησύχαζα κάθε φορά..
Ο Π. Απολλώ SV2ASP ήταν
ένας καλός ραδιοερασιτέχνης.

Μάλλον δεν ήταν ο πιο φημισμένος χειριστής CW, σίγουρα δεν
είχε το μεγαλύτερο ρυθμό στο
Pileup, αλλά ήταν εκεί: υπομονετικός και πρόθυμος να βγει και να
κάνει επαφές για να νιώσουμε
όλοι εμείς καλύτερα. Αφιέρωνε
ένα μέρος από το χρόνο της
ξεκούρασης του για να σηκωθεί
και να κάνει skeds ή και να τιθασεύσει αγενή pileup, δίνοντάς μας
χαρά.
Μερικές φορές διέκοπτε τον
ύπνο του για να μας κάνει το χατίρι, άλλες έτρεχε στο βουνό για να
έχει καλύτερο σήμα και να ακουστεί στην Ιαπωνία, άλλες άφηνε
την εργασία του για να πεταχτεί
για ένα QSO, άλλες το ξέχναγε ή
μπερδεύονταν με τις διαφορετικές
ώρες, να χαίρεται σα μικρό παιδί
που τον άκουγαν στην Αμερική
«όλο 59» με την καινούρια
κεραία, να μοιράζει χαμόγελα και
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Ο JH1AJT στο shack του SV2ASP το 2014

O SV2ASP στο shack το 2015

αγάπη μέσω ασυρμάτου: «God
bless you» έλεγε συχνά… Και
μετά η QSL κάρτα με το σταυρουδάκι σημειωμένο πάνω, σήμα
κατατεθέν!
Σ’ αυτά τα χρόνια πολλοί ραδιοερασιτέχνες, Έλληνες και ξένοι,
τον επισκέφθηκαν, άλλοι έγιναν
φίλοι του, άλλοι προσπάθησαν να
τον εκμεταλλευτούν. Αυτός εκεί,
να λέει έναν καλό λόγο ακόμη και
γι’ αυτούς που του έκαναν κακό
και να τους πιστεύει κάθε φορά
που του ζητούσαν συγχώρεση.
Πολλοί από αυτούς κέρδισαν,
αφού με τις νουθεσίες του έγιναν
καλύτεροι άνθρωποι. Άλλοι πολλοί κι άλλοι λιγότερο. Όμως βελ-

SV2ASP - JH1AJT το 2014

O SV2ASP στο shack το 2017, με την εγχείρηση
να έχει αφήσει τα σημάδια της...

τιώθηκαν κι αυτό έχει σημασία.
Οι ραδιοερασιτέχνες θα βρούμε
σύντομα κάποιον άλλο ραδιοερασιτέχνη από το Άγιο Όρος. Άλλωστε υπάρχουν πολλοί ανενεργοί
που ίσως ενεργοποιηθούν. Μπορεί να γίνει κι αυτή η DXpedition
που δεν είπα ποτέ στον Π. Απολλώ. Κάποτε μου είπε αυτός από
μόνος του. Και δεν πρόλαβα να
του απαντήσω….
Ο Π. Απολλώ έφυγε την 5η
Μαΐου. Ήταν να τον επισκεφτώ
εκείνες τις μέρες. Κάτι με κράτησε. Πήγε ο αδελφός μου. Τον είδε
την τελευταία μέρα πριν φύγει.
Ήταν ξαπλωμένος και δε μίλαγε.
Του είπε «εγώ είμαι ο αδελφός του

DPI» και σήκωσε το χέρι. Μας
χαιρέτησε! Στο επανιδείν αδελφέ
μου!
Κωνσταντίνος
και… κατά κόσμον SV1DPI
ΥΓ. Δυο μήνες μετά το θάνατό
του έλαβα ένα κλειδί Μορς.
Έγραφε πάνω το διακριτικό του
Π. Απολλώ και Μονή Δοχειαρίου.
Δώρο από κείνον… Από το υπερπέραν… Μου το είχε υποσχεθεί
την προηγούμενη χρονιά και
πάντα τηρούσε τις υποσχέσεις
του. Ίσως τώρα να μπορέσω να
πάρω χαρτωσιά και να του πως
για κείνη τη DXpedition…

◘
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