Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου
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∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Υπάρχουµε...
∆ιπλώµατα ΕΕΕΡ...
SV5FD...
Εµπειρία...
SZ
8ΧΙΟ...
SZ8ΧΙΟ...
SX8AEG...

Sx8aeg...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.gr)
κάθε µήνα.
• Αν θέλετε να στείλετε
κείµενο µπορείτε να το
συντάξετε σε WORD ή
απλό κείµενο και να το
στείλετε στο Ε-mail:

sv5byr@hol.gr
τουλάχιστον µια µέρα πριν
το τέλος του µήνα για να
δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.
• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή
και επαναδηµοσιευση

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.
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Σελίδα 2

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ …
… ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΣΗΜΕΡΑ !

Γράφει ο SV1DB
Ντίνος Ι. Ψιλογιάννης

din.boxmail@gmail.gr

Έχουν γραφεί πολλά άρθρα για τα Ελληνικά ∆ιπλώµατα και σήµερα υπάρχουν αρκετές δεκάδες
για κάθε θέµα που θα κέντριζε το ενδιαφέρον των ραδιοερασιτεχνών.
Στην σηµερινή αναφορά µου αναφέρω αυτά που υπήρξαν τα πρώτα στην Ιστορία του
Ελληνικού Ραδιοερασιτεχνισµού και τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι σήµερα από το
1968 χωρίς περιορισµό. Εκτός από το SZ0 ,(που οι επαφές ή ακροάσεις πρέπει να έχουν γίνει µέσα στο
1971 µόνο).
Το πνεύµα της εποχής µας ήταν τα διπλώµατα να είναι σχετικά “εύκολα” και όχι να πρέπει
να περιµένεις χρόνια συλλέγοντας “δύσκολες” χώρες ή υπερβολικά µεγάλο αριθµό από QSL
κάρτες, εξ άλλου αυτά για µας αποτελούσαν το µέσο προβολής του SV και στην ουσία της
Ελλάδος στο εξωτερικό.
Οι βασικές κατηγορίες χώριζαν τα διπλώµατα σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσµια…
Ανάλογα µε το είδος εκποµπής, και την επικοινωνία ή την ακρόαση.

∆ηλαδή EUROPE CW ,

EUROPE SSB, EUROPE AM, και στα παγκόσµια WORLD CW,
SSB, WORLD AM

WORLD
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Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σήµερα ίσως το mode A3 (AM) να θεωρείται
περιλαµβάνουν στα είδη εκποµπής τους.

πεπερασµένο

αλλά

όλοι οι Ποµποδέκτες το

Και ίσως να είναι πιο εύκολο κατά την διάρκεια ενός QSO να ζητάµε µία επιβεβαίωση και στα ΑΜ ή
το CW απλά αλλάζοντας MODE.

Tο πιο δύσκολο ίσως να είναι το SZ0 AWARD για τα 150 χρόνια από την επανάσταση του 1821,
Η πρώτη επίσηµη αλλαγή του προθέµατος SV στην ιστορία του Ελληνικού
Ραδιοερασιτεχνισµού σε SZ0, που ίσχυε µόνο για ένα χρόνο ! το 1971...
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Όλα τα διπλώµατα ισχύουν και για τους SWL µε την ίδια
ακροάσεως, και φυσικά αναγράφουν στον τίτλο τους το SWL.

Και για τα 3 Mode

Σελίδα 4

επιβεβαίωση

αντί Επικοινωνίας

CW, AM, SSB, από το 1968 µέχρι σήµερα.

Εκτός από τα κλασικά υπάρχουν και τα ειδικά όπως το ACROPOLIS AWARD.
Για να τιµήσουµε το υπέρτατο κλασικό µνηµείο µας σχετικά απλό στην απόκτησή του MULTIMODE επαφές δηλαδή ανεξαρτήτως συχνότητας και είδους εκποµπής το δίπλωµα αυτό είναι ίσως το
ευκολότερο για αρχάριους ή και Old Timers , αλλά και ακροατές µε 10 QSL από σταθµούς των
Αθηνών.

5-9 Report

Σελίδα 5

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Λεπτοµέρειες για τα διπλώµατα
Όλα τα διπλώµατα χορηγούνται ∆ΩΡΕΑΝ , πρέπει να στείλετε τις QSL κάρτες σας στην διεύθυνση :
N.A.R.U.G.
P.O.BOX 51112
ATHENS 14510 , GREECE
ΟΡΟΙ :

ATTN: AWARDS DEPT.

Oι επικοινωνίες ή ακροάσεις
σήµερα.

να έχουν

πραγµατοποιηθεί

Οι κάρτες σας να είναι ταξινοµηµένες
χειρόγραφο ή τυπωµένο.

από της 17 Απριλίου του 1968

χρονολογικά και να συνοδεύονται από

µέχρι

ένα κατάλογο

Να µας αποστέλλετε διεύθυνση επιστροφής αυτών και αποστολής του διπλώµατος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας και Ε-mail , µαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις.
Τα EUROPE

CW, AM, SSB

θέλουν 20 κάρτες από Ευρωπαικούς

σταθµούς στο mode που επιθυµείτε.
Τα WORLD
της Ευρώπης
αποκτάτε).

CW, AM, SSB θέλουν 30 κάρτες από ολόκληρο τον κόσµο συµπεριλαµβανοµένης και
(δηλαδή εάν έχετε 20 Ευρωπαικές επαφές µε άλλες 10 από τον υπόλοιπο κόσµο το

Το SZO 1821-1971 απαιτεί 20 κάρτες
περιοχής αλλά εντός του 1971.

Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών ανεξαρτήτως

γεωγραφικής

Το ACROPOLIS απαιτεί 10 σταθµούς της Αθήνας (λεκανοπέδιο ) χωρίς όριο συχνότητας , Mode,
δηλαδή QSO µε επιβεβαιωµένη QSL κάρτα
Από τους 1,8 ΜΗz έως τους 1296 MHz. Στα είδη εκποµπής
tal.

όλα CW,AM,SSB, FM, RTTY, και Digi-

Απ ευθείας (line of sight) όχι µέσω repeaters.
Για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία

στο din.boxmail@gmail.com

Τα διπλώµατα ταχυδροµούνται
λήψεώς τους- µία εβδοµάδα .

Παρασκευή

κάθε

SV ACCOMPLICED

και ο χρόνος διεκπεραίωσης τους

- από της

ACKNOWLEDGMENT

AWARD
Για τα 45 χρόνια από την ίδρυση της Ε.Ε.Ε.Ρ. θέλοντας να θυµίσει αλλά και να τιµήσει τους OLD
TIMERS που έδωσαν άλλος λίγο άλλος περισσότερα στην ανάπτυξη του Ραδιοερασιτεχνισµού στην
Ελλάδα καθιέρωσε το SILVER - AΡΓΥΡΟ και το
GOLDEN - Χρυσό, SV ACCOMPLICED
ACKNOWLEDGMENT AWARD.
Για όσους έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια και 45 χρόνια αντίστοιχα

στον Ραδιοερασιτεχνισµό.
73

sv1dB

K. Ψιλογιάννης.
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Σελίδα 6

SX8AEG ήµουν κι εγώ εκεί …
Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε contest από µόνη της αποτελεί πάντα µια
πρόκληση. Μια πρόκληση για να δεις µέχρι που µπορείς να φτάσεις και
που βρίσκονται τα όριά σου, αλλά και τα όρια των υπόλοιπων
συµµετεχόντων, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου συνυπάρχεις σε µια
οµάδα, όπως αυτή του SX8AEG.
Κόκκινη κλωστή δεµένη …
Πριν από αρκετές εβδοµάδες βρέθηκα, για ακόµα µια φορά, στο σπίτι
του Αντώνη του SV8MQP στην Βαγία στην Αίγινα όπου µου πρότεινε
να συµµετάσχω στη οµάδα που ετοίµαζε για το φετινό AEGEAN VHF CONTEST. Η καταφατική
απάντηση µου τον γέµισε από ικανοποίηση, αφού µάλλον είχε υπολογίσει στην συµµετοχή µου.
Ωστόσο όµως, το φορτίο που αισθανόµουν πως θα πέσει στους ώµους µου, µου φάνηκε πολύ βαρύ και
ήθελα να το µοιραστώ µε κάποιον από τους φίλους µου. Επιπλέον, σκέφτηκα ότι αφού θα κάναµε κάτι
σαν αυτό, το AEGEAN VHF CONTEST, λογικά θα έπρεπε να το κάνουµε σωστά. Οπότε, εκτός έµπειρους
χειριστές, θα έπρεπε σαν οµάδα και µάλιστα πολυµελή, να βγαίναµε τουλάχιστον και στα 70 εκατοστά,
κάτι που δεν ήταν στο αρχικό πλάνο του Αντώνη. Έτσι λοιπόν έλαβα την πρωτοβουλία και κάλεσα τον
Μανώλη τον SV1JGX γνωστό για την αγάπη του στους διαγωνισµούς και ακούραστο στρατιώτη, hi-hi!
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι ο Αντώνης από την αρχή µου είχε εξηγήσει ότι η
συµµετοχή µας στο φετινό AEGEAN VHF CONTEST θα είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. ∆ηλαδή ο
απώτερος σκοπός µας θα ήταν να µυήσουµε τους νεότερους στο hobby δίνοντάς τους την ευκαιρία να
δουν από κοντά πως βγαίνει ένας
διαγωνισµός αλλά και να λάβουν µέρος σε
έναν από αυτούς, όπως είναι και το AEGEAN
VHF CONTEST.
Όπως είναι λογικό δεν διαφώνησα µε αυτή
την πρωτοβουλία, τουναντίον ενθάρρυνα
τον Αντώνη.
Ο καπετάν - Αντώνης, SV8MQP στο
λιµανάκι της Βαγίας
Ο Αντώνης είχε επιλέξει ως τόπο δράσης το
νησί Νησίδα. Η Νησίδα είναι ένα µικρό
νησάκι, βρίσκεται ΒΒΑ της Αίγινας και δεν
κατοικείται. Πάνω στην Νησίδα υπάρχει ένα
µικρό ξωκλήσι, η Ζωοδόχος Πηγή και
ακριβώς δίπλα ένα πολύ µικρό δωµάτιο που θα µας φιλοξενούσε όσες µέρες θα µέναµε εκεί.
Η µετακίνησή µας από και προς τη Νησίδα, θα γινόταν µε πλωτά µέσα.
Όσοι έχετε σχετική εµπειρία, καταλαβαίνετε τι Γολγοθάς µας περίµενε!
∆εν σας κρύβω ότι η µόνη ένσταση µου σε όλο το εγχείρηµα, αφορούσε την επιλογή του σηµείου.
Παρά τις όποιες προσπάθειές µου να µεταπείσω τον Αντώνη για την επιλογή ενός άλλου, πιο ιδανικού
για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, τελικά συµφώνησα αφού όπως έγραψα και πιο πάνω, ο σκοπός µας
θα ήταν να µυήσουµε τους νεότερους στο hobby και θα είχε καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
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Σελίδα 7

Το είχα πάρει απόφαση ότι µπορεί να µην
διεκδικήσουµε τίποτα και φέτος, τουλάχιστον όµως θα
‘’χτυπήσουµε’’ και καµιά … σαρδέλα, έτσι για το µεζέ
βρε αδερφέ! Που λέει ο λόγος. Τώρα αν τελικά
εξελίχτηκε σε κολιό, τι να σου πω … αυτό είναι ένα
άλλο θέµα!
SV8GGL - SV1DLO - SV1DCL
Μερικές ηµέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού, ο
Αντώνης, ο ∆ιονύσης ο SV8KMY και εγώ είχαµε
επισκεφτεί την Νησίδα και τον χώρο όπου θα

δραστηριοποιούµασταν, για να αποφασίσουµε που
θα τοποθετηθούν οι κεραίες αλλά και για µια
µικρή προετοιµασία του χώρου. Ωστόσο κάποια
από τις προηγούµενες µέρες είχαµε πάει (για
ακόµα µια φορά) στο σπίτι του Αντώνη, αυτή τη
φορά για να δοκιµάσουµε την κεραία των έξι
µέτρων και να φύγει ακόµα ένα βάρος από το
κεφάλι του Αντώνη.
SV8MQP - SY8AJI
Ο Αντώνης για την περίπτωση του AEGEAN VHF
CONTEST, κατασκεύασε µια 5 Element για τα 6 µέτρα, είχε και µια 7-άρα για τα δυο µέτρα, οπότε µας
έλειπε µόνο µια για τα 70 εκατοστά. Αυτή θα την έφερνε ο Μάνος. ∆υστυχώς όµως ο ταξιτζής που τον
πήγε στο λιµάνι του Πειραιά, είχε διαφορετική άποψη (#u@$%^!f$*%@) αφού δεν ήθελε επ’ ουδενί
να την βάλει µέσα στο ταξί κι έτσι αρκεστήκαµε σε µια Χ-200 που µας είχε παραχωρήσει ο Νεκτάριος ο
SV8UM.
Από ‘’µηχανάκια’’ είχαµε δύο ICOM IC-7400, του Αντώνη και το δικό µου και ένα YAESU FT-897D του
Τάσου του SV8MQB. Ο Τάσος µας είχε παραχωρήσει και την γεννήτρια ενώ η γυναίκα του η Νεκταρία
η SV8MQA το Σάββατο το απόγευµα µας έστειλε µε τον Τάσο ένα υπέροχο γλύκισµα. Νοµίζω ότι ήταν
γιαουρτόπιτα. ∆εν έµεινε κοµµάτι!!!
Οι ραδιοερασιτέχνες που θα αποτελούσαν την οµάδα SX8AEG είναι οι:
SV8MQP Antonis Papageorgiou

SV8PMM Panagiotis Klimis

SV8KMY Dennis Haldeos

SY8AJJ Dionisis

SV8KMZ Giannis Doxas

SV8UM Nektarios Lavoutas

SV8GGL George Spyridakis

SV8MQF Giannis

SV8MQB Tasos Psomiades

SV8MQA Nektaria

SY8AJI Spyros

SY8AJH Giannis

SV8MQG Nikos

SV1CDYeorge Orfanos
SV1JGX Manos Chrisoulis
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Σελίδα 8

Ηµερολόγιο Νησίδας
Παρασκευή 5 Ιουλίου ηµέρα πρώτη
5 ELEMENT YAGI ANTENNA ON 6 METERS BAND.
Την Παρασκευή νωρίς το µεσηµέρι ο Μάνος ήταν στο
λιµάνι της Αίγινας. Ήταν αυτονόητο πως κάποιος, αν όχι
κάποιοι, έπρεπε να πάει από νωρίς για να βοηθήσει τον
Αντώνη στο κουβάληµα. Ο κλήρος έπεσε στον Μάνο. Άντε
πάλι, σου’ φεξε Μανωλάκη!
Αφού τελείωσα την δουλειά µου πήγα κι εγώ, αρκετά
όµως αργοπορηµένος, αφού τις περισσότερες φορές όλο
και κάτι ανάποδο τυχαίνει την τελευταία στιγµή και µας βγάζει εκτός χρόνου! Murphy's law …
Έτσι λοιπόν, αισίως έφτασα στο λιµανάκι της Βαγίας ενώ είχε αρχίσει να σουρουπώνει, φανερά
κουρασµένος και µην γνωρίζοντας τι µας περίµενε! Εκεί βρήκα τον Αντώνη µαζί µε τον Γιάννη τον
SV8KMZ και τον Σπύρο τον SY8AJI. Με την βοήθεια των
φίλων φορτώσαµε τη βάρκα του Αντώνη και
… έγια µόλα έγια λέσα

αχ βρε θάλασσα µπαµπέσα …

7 ELEMENT YAGI ANTENNA ON 2 METERS
Αφού πήγαµε µαζί µε τον Αντώνη στην Νησίδα, τότε
κατάλαβα ότι ο Μάνος και ο Αντώνης όλη τη µέρα έκαναν
δροµολόγια µε την βάρκα, µεταφέροντας πράγµατα από το
σπίτι του Αντώνη, προς τη Νησίδα.
Αυτό που αντίκρισα φτάνοντας στη Νησίδα, ήταν κούτες
γεµάτες ασφυχτικά µέχρι τα ‘’αφτιά’’ µε διάφορα
αντικείµενα τα οποία όµως έπρεπε να τοποθετηθούν στα
κατάλληλη σηµεία και µάλιστα το συντοµότερο αφού σε λίγα λεπτά δεν θα βλέπαµε ούτε τη µύτη µας.
Μας περίµενε δουλειά, πολύ δουλειά! Ανάψαµε τους φακούς, ηλεκτροδοτήσαµε τη Νησίδα µε
λάµπες, από µια µεγάλη µπαταρία και ξεκινήσαµε να συναρµολογούµε κεραίες. Αρχίσαµε πρώτα µε την
κεραία των έξι µέτρων, την ‘’Αµερικάνα’’ (το όνοµα προέκυψε εκ των υστέρων. ∆ιαβάστε πιο κάτω και
θα καταλάβετε το γιατί). Αµέσως µετά στήσαµε την Χ-200 και τέλος την 7-άρα για τα δυο µέτρα. Αν
δεν µε απατά η µνήµη µου, το ρολόι έδειχνε έντεκα και είκοσι, ήµασταν αρκετά κουρασµένοι, ολίγον
πεινασµένοι αλλά έτοιµοι για … test drive!
SV1CDY ON SX8AEG
Ξεπακετάρισα τα 897 και το ένα 7400 και άρχισαν οι δοκιµές µε την
‘’Αµερικάνα’’ σε πρώτο πλάνο, την Χ-200 να παίζει µε το 897 και να
έχουµε επικοινωνία µε τους συναδέλφους από την Αίγινα αλλά όµως
µας περίµενε µια … δυσάρεστη έκπληξη µε την 7-άρα. Η κεραία ήταν
αλλού για αλλού και τα στάσιµα ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ! Η ώρα ήταν ήδη µία
παρά είκοσι και το πρόβληµα εξακολουθούσε να υπάρχει, παρά τους
ελέγχους που είχαµε κάνει. Θα πρέπει να την ανεβοκατεβάσαµε
περισσότερες από δέκα φορές!
∆ιακοπή για … λουκουµάκια. Εεεεεε αγαπητέ µου συνάδελφε, νηστικό
αρκούδι δεν στήνει κεραίες! Φάγαµε µερικά (µπόλικα) λουκουµάκια,
ίσως τα πιο νόστιµα που έχω φάει …
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Σάββατο 6 Ιουλίου, ηµέρα δεύτερη
- Κάντε λίγη ησυχία ρεεεεεεε!!! Αµάν πια, ούτε να κοιµηθεί
δεν µπορεί κανείς εδώ πέρα!
- Ξύπνα ρε CDY, το contest άρχισε κι εσύ κοιµάσαι;
- WTF … ?
SV1JGX ON SX8AEG
Η ώρα ήταν οχτώ το πρωί και έπρεπε να ξεκινήσει να
λειτουργεί και ο σταθµός των δυο µέτρων. Πράγµατι, λίγο
µετά τις οχτώ και µισή ήµασταν στον αέρα και στα δύο
µέτρα και µάλιστα δυναµικά. Στα έξι µέτρα η διάδοση δεν
ήταν καθόλου καλή, όπως και στα δύο µέτρα. Τουλάχιστον όµως στα δύο ακούγονταν Ελληνικοί
σταθµοί, αρκετά καλά. Ο Αντώνης έφυγε από τη Νησίδα για ένα δροµολόγιο. Θα µας έφερνε
χειριστές και επισκέπτες.
Πράγµατι µετά από λίγα λεπτά κατέφθασαν οι, SV1GGL, ο Γιώργος, ο SV1DCL, ο Νικήτας και ο
SV1DLO ο Γιώργος. Οι δυο τελευταίοι είχαν έρθει αποφασισµένοι να µας κάνουν παρέα και τη νύχτα,
εφοδιασµένοι µε χιούµορ, ενώ στις αποσκευές
τους είχαν συµπεριλάβει και την περιβόητη και
ξακουστή … φάβα, που παράγουν από κοινού! Ο
ένας εξ αυτών δραστηριοποιείται στον
πρωτογενή τοµέα (παραγωγή) και ο έτερος στον
δευτερογενή (επεξεργασία και τυποποίηση).
Μιλάµε τώρα για µεγάλες µπίζνες, µε το hi-hi. Η
φάβα τους πάντως ήταν ίσως η πιο νόστιµη που
έχω φάει ποτέ, δικαιολογώντας τις φήµες που
κυκλοφορούσαν στους ‘’κύκλους’’ και όλα όσα
είχα ακούσει όλο αυτό το διάστηµα! Μπράβο
σας!!!
Ο SV8GGL µε keyer της KATSUMI
αγορασµένο το 1967!
Για τον SV1GGL τον Γιώργο, όσοι ασχολείστε µε το MixW σίγουρα τον έχετε ακουστά, αφού έχει µια
πολύ σοβαρή εργασία στο ενεργητικό του. Έχει µεταφράσει το ‘’Βοήθηµα’’ του MixW στα Ελληνικά.
Πολύτιµο βοήθηµα για όσους δεν τα καταφέρνουν καλά µε την Αγγλική.
Ωστόσο από πλευράς QSO η µέρα δεν κυλούσε καθόλου καλά για τα έξι µέτρα, ενώ στα δυο πηγαίναµε
κάπως καλά.
Το µεσηµέρι κατέφθασαν κι άλλοι συνάδελφοι, Oι SV8MKZ ο Γιάννης, ο SY8AJI ο Σπύρος, ο SV8MKY ο
∆ιονύσης και ο SV8PMM ο Παναγιώτης. Πιο µετά, κατά το απόγευµα, ήρθε και ο Τάσος ο SV8MQB
φέρνοντάς µας και εκείνη την υπέροχη γιαουρτόπιτα που είχε στείλει η σύζυγος του Νεκταρία η
SV8MQA.
Οι επαφές συνεχίζονταν µε αργούς ρυθµούς, λόγω χαλαρής διάδοσης στα έξι και στα δυο µέτρα. Ο
απολογισµός ήταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Κάπου 34 QSO στα έξι µέτρα και πενήντα κάτι στα δυο
µέτρα. Εντάξει, στα δυο ούτως ή άλλως δεν περιµέναµε να κάνουµε τίποτα περισσότερο, µε την κεραία
περί τα είκοσι µέτρα πάνω από την θάλασσα! Στα έξι όµως, αν άνοιγε το ES θα κάναµε δουλειά. Θα
µας έκανε το χατίρι όµως;
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Λίγο µας ένοιαζε αυτό, αφού διαπιστώσαµε ότι κάποιοι από
τους συναδέλφους της οµάδας έδειξαν ενδιαφέρον και
µάλιστα συµµετείχαν µε µεγάλη ευχαρίστηση στον
διαγωνισµό! Ίσως τελικά ο σκοπός να επετεύχθη. Λες; Θα
δείξει στο µέλλον.
Σάββατο µεσηµέρι και όλα πάνε καλά.
Αφού νύχτωσε κάναµε ένα µεγάλο τσιµπούσι µε πολλά
καλούδια, όπως το παστίτσιο που έφερε ο Αντώνης, τη φάβα
του οίκου DLO-DCL, κοτόπουλα ψητά, ψάρια ψητά (κολιούς
είπαµε, όχι σαρδέλα), γκερεµέζι (ποιος ήρθε;) από τον
Γιάννη τον και πάνω απ’ όλα µε πολύ καλή παρέα, µε
αστεία, µε πειράγµατα και µε διάθεση που σπάνια συναντάς στις µέρες
µας. Ήταν µια πολύ όµορφη βραδιά, που δεν θέλαµε να τελειώσει ποτέ!!!
Η χρόνος όµως είχε περάσει και ήταν ώρα για νυχτερινή κατάκλιση. Παρ’
όλο που κοιµόµουν δίπλα στο BBQ και ήταν ακόµα ζεστά µέσα στο
δωµατιάκι, ίδρωνα δεν ίδρωνα … χρρρ, χρρρ … καληνύχτα παιδάκια.
Μπορώ να το κατεβάσω και αυτό;
Κυριακή 7 Ιουλίου, ηµέρα τρίτη και τελευταία
Η καλή µέρα από το πρωί φαίνεται.
Ο Αντώνης ξεκίνησε την ηµέρα
του µε δροµολόγια. Έτσι µας
έφερε στη Νησίδα τους SY8AJJ τον ∆ιονύση και τον SV8UM
τον Νεκτάριο και επέστρεψαν οι SV8PMM και SV8GGL.
Ορεξάτους και φορτσάτους. Είχαµε µαζευτεί κάπου έντεκα
άτοµα! Η µπάντα των έξι µέτρων είχε τελείως διαφορετική
συµπεριφορά απ’ ότι το Σάββατο και άφηνε πολλές
υποσχέσεις για την συνέχεια. Στα δυο µέτρα, λίγα
πράγµατα, αφού µε τους περισσότερους είχαµε κάνει QSO
από την προηγούµενη µέρα, ενώ το ενδιαφέρον των
περισσότερων ραδιοερασιτεχνών είχε πλέον στραφεί στα
έξι µέτρα αφού
όσο πέρναγε η ώρα γίνονταν όλο και πιο µεγάλο πανηγύρι,
µε τις επαφές να πέφτουν … βροχή!!! Σου µιλάω για
µεγάλο pile-up.
SVIDCL - SV8UM - SV1DLO
Οι χειριστές εναλλάσσονταν στον ποµποδέκτη των έξι
µέτρων, δοκιµάζοντας αρκετή από τη λεγόµενη µαγεία της
µπάντας των έξι µέτρων. Το µεσηµέρι διακόψαµε για το
καθιερωµένο τσιµπούσι, µετά πειραγµάτων, αστείων και
άλλων ωραίων στιγµών … Αφού χωνέψαµε, λιγάκι, ε, µια
βουτιά έπρεπε να την κάνουµε. Τι στην ευχή, τόσα µίλια
γράψαµε στο κοντέρ, να µην βουτήξουµε στα καθαρά νερά
που βρίσκονταν κάτω από τα πόδια µας; Νισάφι! Σιγά σιγά
άρχισαν να αποχωρούν όλοι από τη Νησίδα και µείναµε όσοι ήµασταν και στην αρχή. Οι τρείς µας. ΟΚ
κανένα πρόβληµα. Το µάζεµα σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο από το στήσιµο. Ακόµα και το κουβάληµα
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Κυριακή µεσηµέρι και αποχωρεί µεγάλο µέρος
της οµάδας
Τα QSO στα έξι µέτρα έδιναν και έπαιρναν και το
7400 µαζί µε την περιβόητη ‘’Αµερικάνα’’ πέταγαν
σπίθες στην κυριολεξία και το έκαναν το θαύµα
τους αφού στις οχτώ και είκοσι κάτι µας κάλεσε ο
W1UF από την Μασαχουσέτη. Μείναµε άφωνοι και
οι τρείς! Ο Αντώνης την βάφτισε επί τόπου
‘’Αµερικάνα’’ και δικαιολογηµένα.
Ο W1UF µας σπόταρε στο cluster αν και του
διέφυγε το τελευταίο γράµµα!
Ο απολογισµός ήταν υπέρ του δέοντος θετικός,
κυρίως στα έξι µέτρα, αφού τελικά γράψαµε στα
ηµερολόγια, 345 επαφές στα έξι, 71 στα δύο και
τέσσερις στα 70 εκατοστά. Αν ήµασταν σε πιο ψηλό σηµείο θα κάναµε κάτι τοις καλύτερο στα δυο.
Στα θετικά της αποστολής
να καταγραφεί ότι κάναµε
επαφές σε CW mode
ακόµα και στις µπάντες
των δυο µέτρων και των
70 εκατοστών. ∆υστυχώς
όµως, παρά τις
επανειληµµένες κλήσεις
µας, η ανταπόκριση ήταν
πάρα πολύ µικρή, σχεδόν
µηδαµινή Κρίµα!

Ακόµα ένα θετικό ήταν ότι αποφύγαµε το self spoting το dx cluster, ενέργεια που αν µη τι άλλο δεν
αρµόζει σε διαγωνισµούς!
Τελικά αρχίσαµε να ξεστήνουµε κατά τις εννιά αφού ο ήλιος είχε αρχίσει να βουτά πίσω από τα βουνά
τις Πελοποννήσου και ο φόβος ότι δεν θα προλαβαίναµε πριν µας πιάσει το σκοτάδι ήταν πλέον
ορατός. Τρεχάτε ποδαράκια µου …
Τέλος καλό … ωχ, όχι ρε π@ύστη µου, πάλι έσκισα τα πόδια µου …
Εεεεεε µη µου πεις τώρα ότι και αυτό είναι σύµπτωση. ∆εν υπάρχει αποστολή αγαπητέ µου συνάδελφε
στην οποία να µην πάθω έστω και το παραµικρό … ‘’ατύχηµα’’. Ας είναι καλά οι σκοτεινές δυνάµεις …
Αυτή τη φορά µάλιστα, χτύπησα στο ίδιο σηµείο που είχα χτυπήσει
και πριν από τρία χρόνια, όταν είχα πάει στο IOTA CONTEST µε
την οµάδα της Ε.Ε.Ρ.. Το ατύχηµα συνέβη καθώς κουβαλούσαµε
τον εξοπλισµό, µισοσκόταδα, στη βάρκα του Αντώνη µε
αποτέλεσµα να βαφτεί ακόµα µια δραστηριότητα µε αίµα! Ευτυχώς
αυτή τη φορά τα τραύµατα ήταν πιο επιπόλαια και δεν χρειάστηκα
ράµµατα.
Τουλάχιστον πάλι καλά που δεν είχαµε κάποιο ατύχηµα ή κάποια
απώλεια σε εξοπλισµό. Κάτι είναι και αυτό.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 12

Στο λιµανάκι της Βαγίας µας περίµενε ο Νίκος, µας
φόρτωσε, µαζί µε τα πράγµατά µας και πίσω στο σπίτι
του Αντώνη που µας φιλοξένησε, εµένα και τον Μάνο.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσω την πολύτιµη
βοήθεια που πρόσφερε στο όλο εγχείρηµα ο Νίκος,
κουµπάρος του Αντώνη, ο οποίος βοήθησε στη µεταφορά
του εξοπλισµού από το σπίτι του Αντώνη προς το
λιµανάκι της Βαγίας και τανάπαλιν (!!!) και που βεβαίως
– βεβαίως, δεν λησµονούσε να στολίζει µε … κοσµητικά
επίθετα τον Αντώνη, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε το
hi-hi! Ωραίος τύπος ο Νίκος και µε καλό χιούµορ!
Όλα τα QSO θα επιβεβαιωθούν και µέσω eQSL.cc
Ακόµα ένα contest είχε λάβει τέλος. Επέστρεψα στη
βάση µου ικανοποιηµένος, και µε αρκετές εµπειρίες στις
αποσκευές µου. Επέστρεψα πίσω ευχαριστηµένος αφού
µοιράστηκα τόσες όµορφες στιγµές µε αρκετούς φίλους,
νέους και παλιούς και τελικά επιβεβαιώθηκε για ακόµα
µια φορά το ρητό, τα καλύτερα πράγµατα στη ζωή, δεν
είναι πράγµατα. Η κούραση πλέον µοιάζει τόσο γλυκιά
που αν µου έλεγε κάποιος, πάµε πάλι πίσω, θα πήγαινα
χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μαζευτήκαµε πάνω από δέκα άτοµα σε έναν
άγνωστο τόπο, χωρίς να γνωρίζουµε καλά ο ένας τον
άλλο, συµφάγαµε, συνυπάρξαµε και φτιάξαµε
εικόνες που ίσως οι περισσότεροι από εµάς να µην
ξεχάσουµε ποτέ.
Ναι, ο ραδιοερασιτεχνισµός µπορεί να µας ενώσει,
αρκεί να το θελήσουµε. Αρκεί να αποβάλουµε από
πάνω µας κάποια
αρχέγονα
συναισθήµατα και να
ανοίξουµε το µυαλό µας και τα µάτια µας. Αρκεί να γίνουµε καλύτεροι
άνθρωποι.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον SV8MQP για την τιµή που
µου έκανε να µε προσκαλέσει στην οµάδα που οργάνωσε, µε το ειδικό
διακριτικό SX8AEG και ταυτόχρονα να τον συγχαρώ για την άψογη
οργάνωση.
Ήταν µια πολύ όµορφη εµπειρία, παρέα κυρίως µε καινούργιους φίλους,
σε συνθήκες πρωτόγνωρες για εκείνους, που όµως απ’ ότι είδα άρεσε σε
όλους και προβλέπω ότι στο µέλλον θα συνυπάρξουµε και πάλι. Ίσως σε
κάποιον άλλο διαγωνισµό. Ποιος ξέρει …
Καρπουζάκι;

Πολλά 73,
SV1CDY
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ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΨΗΦΙΟΙ!
Ναι, υπάρχουµε ακόµη µερικοί διψήφιοι! Από την εποχή της Ε.Ε.Ε.Ρ. µε τον Ντίνο τον Ψιλογιάννη τον
DB.
Πήρα την άδειά µου το 1971, φοιτητής ακόµη στο Φυσικό τµήµα Αθηνών. Εγκατέστησα τον σταθµό
µου στο περιοδικό Τεχνική Εκλογή, στην οδό Μενάνδρου, στην Αθήνα, όπου εργαζόµουν. Ο ποµπός
µου; Ιδιοκατασκευή για τα 20 m, που µου τον δώρισε ο Ερρίκος ο Μπριόλας (λυπάµαι που δεν θυµάµαι
το callsign του) Ο δέκτης µου, µοντέλο της Hallicrafters για διαφηµιστικούς λόγους. Η κεραία; ∆ίπολο
στην ταράτσα του κτιρίου, µε κάθοδο καλώδιο τηλεόρασης! Στάσιµα; Ούτε ξέρω πόσα! Που µηχάνηµα
για να µετρήσεις! Μικρόφωνο όµως, τελευταίο µοντέλο! Κρυσταλλικό! Το έχω ακόµη, το µόνο που µου
έµεινε.
Και πως γινόταν τα QSO; Ο δέκτης είχε SSB και ευτυχώς ανεπτυγµένες τις ραδιοερασιτεχνικές
µπάντες. Ακούγαµε λοιπόν το σταθµό που θέλαµε να µιλήσουµε, ή διαλέγαµε µια άδεια συχνότητα. Και
υπήρχαν αρκετές τότε! Και ήταν και εποχή µε καλή διάδοση. Μετά, άνοιγµα το VFO του ποµπού, και
γυρνούσαµε το κουµπί του µεταβλητού πυκνωτή, µέχρι να "σβήσουµε σφύριγµα" Για όσους τυχόν δεν
ξέρουν τι σηµαίνει αυτό, είναι θέµα διακροτήµατος, όταν έσβηνε το σφύριγµα, η συχνότητα που θα
εξέπεµπε ο ποµπός, διέφερε τόσο λίγο από τη συχνότητα του δέκτη, που το αυτί δεν µπορεί να
ακούσει τη διαφορά.
Κι όταν γινόταν αυτό (τί είπες συνάδελφε; πατούσαµε το πρές; Ποιό πρές; ∆εν υπήρχαν αυτά τότε)
γυρνούσαµε το κουµπί του ποµπού για εκποµπή οµιλίας. Τί γινόταν µόλις έλεγα: CQ 20, THIS IS
SV1FD CALLING AND LISTENING, OVER. Χαµός από κλήσεις! Είµασταν από τα σπάνια DX βλέπεις!
Έλεγα τα γνωστά, τα τυπικά, και µε το OVER... γυρνούσα το κουµπί του ποµπού για λήψη. Ένα ρελαί
έκανε µεταλλαγή της κεραίας από τον ποµπό στο δέκτη. Έκανε; Αµ δε! Συνέχεια κόλλαγε το άτιµο και
έπρεπε να το ξεκολλήσω µε το χέρι, ευτυχώς δεν ήταν µέσα σε κουτί.
Πόσα βράδια ξενύχτισα για DX! Και οι QSL ερχόντουσαν DIRECT µέσα σε µια βδοµάδα, αν και
δούλευε το BUREAU τότε (και αρκετές φορές µε 1 δολάριο µέσα)
Έλα όµως που ήθελα και MORS! Και ο ποµπός δεν είχε CW! Σιγά που θα κόλλαγα! Πήρα ένα
βοµβητή, τον ενεργοποιούσα µε το χειριστήριο, και τα άκρα στα οποία γινόταν ο σπινθήρας, µέσω µιας
αντίστασης, τα είχα συνδέσει στην είσοδο του µικροφώνου του ποµπού! Τι εξέπεµπα; Γελάτε έ; Ποιός
τολµούσε να µου δώσει ραπόρτο κάτω από 599, που φοβόταν µήπως δεν πάρει QSL!
Όταν έπαιρνα το πτυχίο, και θα πήγαινα στρατό, κυκλοφόρησε το HW32 της Heathkit, ποµποδέκτης
παρακαλώ, ακούς-πατάς-µιλάς, µόνο για τα 20m . Το έφερε ο φίλος µου ο DB και πήγα αρκετές φορές
σπίτι του και το χάζευα!
Θυµάσαι Ντίνο; (Με την
ευκαιρία επιτρέψτε µου να
τονίσω την φιλοξενία
αυτής της θαυµάσιας
κυρίας, της µητέρας του
Ντίνου.
Ποιά η δραστηριότητά
µου σήµερα; Άστε, θα τα
πούµε άλλη φορά,
κρύβοµαι για να µη µε
δείρει ο SV5BYR για τις
απουσίες και την αποχή
µου!
Για το αληθές των
παραπάνω όµως, στέλνω
και µια παµπάλαια
φωτογραφία, µε αρχικά
του CALLSIGN το SZ0,
µε την ευκαρία τότε των
150 χρόνων από την
επανάσταση του 1821.
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Aegean VHF Contest 2013
SZ8XIO KM28WN

Μετά τις πρώτες απογοητευτικές ώρες του Σαββάτου και µετά από τις δεήσεις ‘’υπέρ διαδόσεως ‘’ που
έκανε ο συνάδελφός µας SV8GXW στο εκκλησάκι της Παναγίας ∆έσποινας (Hi Hi) οπού βρισκόµασταν,
η διάδοση µας άνοιξε την πόρτα της αρχικά το βράδυ του Σαββάτου στα 2m SSB και το πρωί της
Κυριακής στα 6m και κράτησε µέχρι αργά το απόγευµα.
Το αποτέλεσµα ήταν συνολικά πάνω από 330 QSO µε σταθµούς από την Ελλάδα µέχρι και την Αγγλία
και γενικά σχεδόν όλη την Ευρώπη.
Ευχαριστούµε πολύ όλους τους συναδέλφους που δουλέψαµε µαζί σε όλες τις µπάντες και τα mode,
τους υπεύθυνους της εκκλησίας της Π. ∆έσποινας που κάθε χρόνο µας επιτρέπουν να µένουµε εκεί και
ευχαριστούµε όλους τους συναδέλφους µέλη µας που βοήθησαν στην προετοιµασία και αυτούς που
µας επισκέφτηκαν.
Operator ήταν.
2m FM SV8GXW Φώτης & SV8JTH Νίκος
2m SSB SV8GXT Χρήστος
6m SSB SV8FCU Γιάννης
Ραντεβού λοιπόν στο Aegean VHF Contest 2014
Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Χίου
www.sz8xio.tk
sz8xio@gmail.com

...Πολλά 73 de SZ8XIO Team….
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Πρόβλεψις ∆ιαδώσεως από το Κεντρικόν Αιγαίον.
Γράφει ο SV1CU/SV8
Παναγιώτης Μαργαρίτης
sv1cu@otenet.gr

Αφορά την χρήση κεραίας Καθέτου, µε γίηνον επίπεδον εις τα 3 µέτρα.
Εγκάρσια τοµή κατανοµής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
EZNEC Pro /2

Μέγιστη ισχύς ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εις τις 22⁰
Εύρος δέσµης 34,5⁰ , - 3 db εις τις 8,1⁰ και 42,6⁰
Συχνότητα 14 ΜΚ
Απολαβή 0.43 db ως προς ισοτροπική κεραία
Έδαφος βραχώδες
Τα διαγράµµατα για τις υπόλοιπες συχνότητες µας δίδουν τα ακόλουθα δεδοµένα µε την ίδια σειρά ως τα ανωτέρω
,µε την κεραία συντονισµένη στην αναφερόµενη συχνότητα. Η απολαβή όπως φαίνεται είναι αµελητέα για όλες τις
περιπτώσεις. Η ακτινοβολούµενη ισχύς είναι 100 βατ. Τα -3db δηλώνουν ότι η ισχύς εις τα δύο σηµεία
αντιστοιχούντα ως ανωτέρω στις 8,1⁰ και 42,6⁰ του διαγράµµατος είναι 50 βατ.
12⁰/ εύρος 18⁰ και 5⁰ µε 23⁰ εις τα -3db/1.85ΜΚ/1,32db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19,1⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/3,6ΜΚ/1.7db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19.3⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/7ΜΚ/2.14db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 25⁰ εις τα -3db/10.1ΜΚ/2.32db ισοτρ.
19⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα-3db/18.1ΜΚ/2.5db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/21.1ΜΚ/2.54db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5⁰ εις τα -3db/24.9ΜΚ/2.57db ισοτρ.
13⁰/εύρος 19⁰ και 5.5⁰ µε 24.5 εις τα -3db/28.5ΜΚ/2.59db ισοτρ.
Οι επτά πίνακες δίδουν τις καµπύλες µέγιστης χρησιµοποιήσιµης συχνότητας. ερυθρή, την επίσης µέγιστη
χρησιµοποιήσιµη συχνότητα του στρώµατος Ε κίτρινη, την βέλτιστη χρησιµοποιήσιµη συχνότητα πράσινη και την
γωνίαν ακτινοβολίας µωβ της κεραίας για την οποίαν έχουµε την ισχύ των 100βατ.
Ο οριζόντιος άξονας δείχνει την διεθνήν ώραν. Ο αριστερός κάθετος άξονας την συχνότητα και ο δεξιός άξονας
την γωνίαν εις µοίρες.Εις την επικεφαλίδα αναφέρεται το στίγµα της Μυκόνου και τα στίγµατα των σταθµών µε
την απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων.

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 16

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 17

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 18

5-9 Report

Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου

Σ ε λ ί δ α 19

IZT R3301 Portable Monitoring Receiver
and RF Recorder
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6 & 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

SX2IMA
‘Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η οµάδα του SX2IMA
συµµετείχε στον ετήσιο διαγωνισµό του Ελληνικού
ΑEGEAN CONTEST.
Το µέρος που επιλέξαµε ήταν το όρος Βέρµιο στα
1550µ. µε ορίζοντα 360 µοίρες ! Η τοποθεσία καλή ,
αλλά δυστυχώς η διάδοση χάλια…!!!
Οι σταθµοί που στήθηκαν ήταν ένας στα 2µ. µε έναν
ποµποδέκτη της Υaesu ft-897 µε κεραία 16 στοιχείων,
& ένας σταθµός στα 6µ. µε ποµποδέκτη Υaesu ft-450
και κεραία 4 στοιχείων.
Η τροφοδοσία µας ήταν από µία βενζινογεννήτρια η
οποία τροφοδότησε τους ποµποδέκτες, τα laptop’s και
τον φωτισµό.
Οι operators που συµµετείχαν ήταν ο SV2KBB Αρχέλαος SV2JAO Ανδρέας και ο SV2NCG
Αντώνης.

Ραντεβού ξανά του χρόνου µε καλύτερη διάδοση και
περισσότερους Ελληνικούς σταθµούς !!!!!
73’ Sv2jao
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ΕΡΚΑ - Ένωση Ραδιοερασιτεχνών
Κεντρικού Αιγαίου - SZ8S.
Aegean Radioamateurs Association A.R.A.
Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS
www.sz8s.gr
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη της ΕΡΚΑ.
Ο σύλλογος έλαβε το παρά κάτω ευχαριστήριο µήνυµα από το «Sands Amateur Radio Contest Group»

Hello Vassilis SV8CYV and members of the Aegean Radio Society.
Barrie G1JYB has asked me to send an email out on behalf of the members of Sands Contest
Group who visited your beautiful Island of Samos in May.
Barry G1JYB, Stephany G1LAT, Hugo G4UME, Bob G1OCK and Ian G0VGS had a fantastic holiday
taking in the sights of the Island.
They really appreciated the hospitality shown by local people the amateurs alike. Thank you for
making us welcome and allowing to operate your club station,
it was an an experience we will always treasure.
Barrie, Stephany and Frank G8BME and hoping to visit Samos again in a few months time.
Best 73
Brian Watson G0RDH
Secretary of Sands Amateur Radio Contest Group
-http://www.m0scg.org.uk
http://m0scg.blogspot.com
https://www.facebook.com/SandsContestGroupMx0scg
Member of:
Sands Amateur Radio Contest Group
Radio Society of the Great Britain
Royal Signals Amateur Radio Society 3771
Royal Air Force Amateur Radio Society 3961
GQRP 12541
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12ο Aegean VHF contest
Τρείς συνάδελφοι µέλη του συλλόγου έλαβαν φέτος µέρος στο Aegean VHF contest.
Ήταν ο SV8FMY/p Ηλίας από τό όρος Μπουρνιάς, ο SV8PKJ/p Γιώργος από την κορυφή Ζερβού και ο
SV8CYV Βασίλης από το home QTH στα Νοτιοανατολικά της Σάµου και το QTH locator KM37mr.
Η διαπίστωση κοινή. Όλη την ηµέρα του Σαββάτου µηδενική διάδοση, µε MUF να µην υπερβαίνει τα 15
σε όλη την Ευρώπη…
Την Κυριακή και µετά τις 12:00 ώρα τοπική παρουσιάστηκαν τά πρώτα δείγµατα τροποσφαιρικής
διάδοσης και έγιναν µε το ζόρι µερικές δεκάδες επαφών στα 6m µε κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Προχωρώντας η µέρα εµφανίστηκε από Νοτιοδυτική έως Βορειοδυτική Ευρώπη Maximum Usual Frequency σταθερά πάνω από 50 µε πίκ τους 97!
Αυτό έδωσε την δυνατότητα να αυξηθούν οι επαφές στους 50 Μεγακύκλους πανευρωπαϊκά, αλλά
δυστυχώς ελάχιστα βοήθησε τους ελληνικούς σταθµούς πού ανήµποροι παρακολουθούσαµε από το
κλάστερ µακρινές επαφές ανατολικά δυτικά όσο και transequatorial.
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Λίγες µέρες µετά ένα
αναπάντεχο QSO πού
πραγµατοποίησε ο
Αλέξανδρος SV8CYR µας
επιβεβαιώνει για µία ακόµη
φορά ότι τίποτα δεν µπορεί
να προβλεφτεί στα VHF.
Mια σύντοµη περιγραφή της
δανειζόµαστε από το
ιστολόγιο του Αλέξανδρου
http://
sv8cyr.wordpress.com/
category/

Πολύ καλή επαφή στά VHF
29/7/2013
σε µία απογευµατινή εκδροµή στόν Πρ.Ηλία περιοχή Βότσου Παλαιοκάστρου Σάµου είχα την ευκαιρία
να έχω ένα πολύ καλό QSO Στά 2µ, 145.500 fm µε τον SV1ALX τον Βαγγέλη που ήταν στην Κύµη και
σε υψόµετρο περίπου 250 µέτρων.
Ήταν 20:17 τοπική ώρα πάνω στό Ηλιοβασίλεµα. Το δικό µου υψόµετρο 325µ.

Οι συνθήκες µου
ήταν το G7 (3W) µε
το “ραµπερ” και
µου έφερνε 7
σήµατα µε
άριστη διαµόρφωσ
η (BBC Stereo),
αλλά και το
ηλιοβασίλεµα ήταν
πολύ καλό.
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SV8FMJ/SK
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Πρό ολίγων ηµερών και σε ηλικία 54ετων ετών απεβίωσε ο SV8FMJ/SK κατά
κόσµον Νικόλαος Θεοδώρου.
Ο Νίκος ήταν πάντα ακροατής όταν δε «έπαιρνε» µικρόφωνο, είχε δε το δικό του
ιδιόρρυθµο «στιλ».
Γι' αυτό ακριβός το «στιλ» θα τον θυµόµαστε ευχόµενοι πρός Κύριον όπως
ανάπαυση την Ψυχήν του .
Αλέξ.Καρπαθίου
SV8CYR

Η ιστοσελίδα της ΕΡΚΑ
Ενηµερώνουµε ότι η ιστοσελίδα του συλλόγου www.sz8s.gr θα ενεργοποιηθεί και πάλι
µετά τις 20 Αυγούστου.
Ευχαριστούµε όλους τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα για το ενδιαφέρον τους και τά
επαινετικά τους µηνύµατα για την σοβαρότητα, την ποιότητα και αρτιότητα τού διαδικτυακού
µας τόπου.
Φυσικά και πάλι η ιστοσελίδα µας θα περιλαµβάνει όλη την σχετική αρθρογραφία
καταξιωµένων συναδέλφων γύρω από την θεωρία της διάδοσης, όπως και θεωρία και
κατασκευή µεγάλου αριθµού κεραιών.
73 de SZ8S
Aegean Radio Association
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Τελικά, τον πήρε ο Ισραηλινός τον
Λιβανέζο µε την οικογένειά του στο
Ισραήλ, µέχρι το τέλος του πολέµου. Το
callsign ήταν OD5MA και όχι ODSMA που
γράφει η εφηµερίδα

SV5FD
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Αγαπητοί συνάδελφοι χαίρετε!
Το «Aegean RTTY contest» αλλά και το «Aegean VHF contest»,
οι δύο ραδιοερασιτεχνικοί διαγωνισµοί πού διοργανώνει κάθε χρόνο το «Aegean DX group»
πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία!
Είναι πλέον ορατό ότι και οι δύο είναι αναγνωρίσιµοι από την διεθνή ραδιοερασιτεχνική κοινότητα και
αυτό οφείλεται στις προσπάθειες όλων.
Το «Aegean DX group» θερµά ευχαριστεί όλους όσους µε κάθε τρόπο προώθησαν, πρόβαλαν ή
συµµετείχαν στά δύο αυτά Ελληνικά κόντεστ και ελπίζουµε σε δυναµικότερη ακόµη παρουσία όλων µας
και το 2014!
Το γκρούπ επίσης ιδιαίτερα ευχαριστεί, τον συνάδελφο Αλέξανδρο Εµµ. Καρπαθίου SV8CYR
διαχειριστή του «Aegean RTTY contest» και τον συνάδελφο Λεωνίδα Σ. Φίσκα SV2DCD διαχειριστή του
«Aegean VHF contest», για το εξαιρετικό management και από τους δύο των Aegean Contests.
73 de Aegean DX group
www.AegeanDXgroup.gr
Παρά κάτω δηµοσιεύονται όπως ανακοινώθηκαν από τους contest managers οι συµµετοχές στους δύο
διαγωνισµούς :

Τρίτο «Aegean RTTY Contest» 18-19/5/2013
Έλαβαν µέρος οι παρακάτω Ραδιοερασιτέχνες τους οποίους και ευχαριστώ
συµµετοχή τους

γιά την

7N2UQC , 9A5DDT , AJ7G , CU5AQ , EA4EEJ, EA3HKA, ES1LS, F4FDR, F4GDI, HA5AWT,
HL/WX8C, IK8URC, IK0BZE, IK2AUK, IK3OKU, JA7ZP, JO7KMB, K5WW, LZ5IL, M0SDY,
N1IA, N2HR, N5MOA, OH1PW, OH2LU, OK2PF, OK2SWD, OM3MX, ON5HY, ON4BHQ,
PA0JHS, PA1H, PA3AQL, PA5WT, PA7FRN, PD0JMH, S55VM, SM4DQE, SM5CSS,SM6GKT,
SP5ECC, SV1GRN, SV2LLJ, SV5DKL, SV7BOT, SV8GGI,SV8/SV1CDY, SV1HFY, SV1JGX,
SV1KWC, SV1MQC, SV1QEZ, SV7CUD/QRP, SV8IIR, SV8PKH, SV9FF, US0SY, VY2LI,
W1BYH, W6IHG, WB2COY, WB2RHM, YL2KF, YO3GNF
Σύνολο διαγωνιζοµένων εξήντα τέσσερις (64).

Αλέξανδρος Εµµ. Καρπαθίου
73 de SV8CYR
Aegean RTTY contest manager
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∆ωδέκατο «Aegean VHF contest» 6-7/7/2013
5B4AIF, 9A1CEQ, 9A1I, 9A7ZZ, DL2OM, DL3BQA, DM5DX, E71W, F4GFT, HA5CW, HG3X,
HG6Z, IC8TEM, IK4IDP, LZ1CEB, LZ1FH, LZ1KIS, LZ1KSC, LZ1SV, LZ1ZB, LZ2FO, LZ2ZY,
LZ6Z, LZ7J, LZ9X, SP5XSD, SV1GRD, SV1GRN, SV1IWM, SV1ME, SV1MNE, SV1NJW,
SV1NK, SV1OCN/MOBILE, SV1ONE, SV1QEZ, SV1QFM, SV2HJW, SV2MCH, SV2OYE,
SV2QLO, SV3IEG, SV3JZS, SV3PGS, SV3QUP, SV5BYR, SV54FF, SV5DKL, SV7HRJ,
SV7LWK, SV8/SV1CEI, SV8CYV, SV8IJZ, SV8/SV9FBP, SV8FMY, SV8JVM, SV9CJO,
SX2IMA, SX8AEG, SY1AEO, SY2ALN, SY2ALT, SZ2T/PORTABLE, SZ3P,
SZ6IOA/PORTABLE, SZ8ERS, TA2AD, UW8SM, UY2UR, YO3FFF/PORTABLE, YO5CRQ,
YO5DAS, YO5TP, YO6DDF, YO6XK, YO7LBX, YT1WP, YT4B, YT5EA, YT7C, YU1AHW.

Σύνολο ληφθέντων ηµερολογίων συµµετοχής, ογδόντα ένα (81).
Ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν µέρος στο 12ο Aegean VHF contest.
Λεωνίδας Φίσκας
SV2DCD
Aegean VHF contest manager
73
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…
Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ…: ΕΓΩ Η ΚΑΡΤΑ!
…και που λες που είχαµε µείνει… ααααααααααα… στον Ειρηνικό!... αυτή ήταν η τελευταία κουβέντα
που άκουσα από τον µουσάτο πριν µε κλείσει ερµητικά µέσα σε έναν… φάκελο… µε πέταξε πάνω στο
γραφείο και περίµενα κάτι να συµβεί… είχα ένα προαίσθηµα ότι τον µουσάτο δεν θα τον ξανάβλεπα και
µ’ έπιασε µια µελαγχολία, ήταν κι η κλεισούρα µέσα στον φάκελο… προφανώς σκέφτηκα θα µε
στείλουν στον Ειρηνικό…
…την εποµένη που λες είχα την τιµητική µου…
-…δηλαδή δηλαδή?... είπε η κολλητή της κάρτα µέσα στο άλµπουµ µε τις δεκάδες άλλες σκονισµένες
και ξεχασµένες qsl κάρτες…
…δηλαδή µε πήρε στα χέρια του ο µουσάτος και βγήκαµε έξω από το σπίτι… περπάτησε ακριβώς
διακόσια έξι βήµατα και σταµάτησε µπροστά σε ένα κίτρινο µακρόστενο κουτί που έστεκε στην γωνία
από δύο δρόµους στηριγµένο σε ένα στύλο… τέτοιο πράµα δεν είχα ξαναδεί… αυτό, που λες, είχε στο
πάνω µέρος µια σχισµή, µε σηκώνει και µε χώνει µέσα του ψιθυρίζοντας : ‘καλό ταξίδι’… ίσα ίσα που
πρόλαβα φευγαλέα να δω το πρόσωπο του πέφτοντας µέσα στο σκοτεινό εσωτερικό του κουτιού…
-… και µετά και µετά…
…τι και µετά… µετά σκοτάδι και αναµονή… εγώ για το µόνο που είχα κατά νου ήταν ο ειρηνικός και τι
στα κοµµάτια ήταν αυτό… περίµενα υποµονετικά ακριβώς δεκαεννιά ώρες και εφτά λεπτά και τσακ…
κάνει µία και ένας θόρυβος και µετά ένας χαµός και άρχισα εγώ µαζί µε άλλους φακέλους να πέφτουµε
από εκεί που καθόµασταν και να στοιβαζόµαστε µέσα σε ένα σάκο ενώ µπόρεσα να δω δυο χέρια να
κλείνουν από επάνω τον σάκο και µετά κάπου τον έβαλε, θαρρείς τον στερέωσε, και µετά ξεκινήσαµε
να τρέχουµε µε κάτι που έκανε θόρυβο, και, µία µας κουνούσε από εδώ, και µία µας κουνούσε από
εκεί… αυτό κράτησε ακριβώς δεκαεπτά λεπτά και µετά…
-…και µετά και µετά…
… διαπιστώνω µια αγωνία στην έκφραση σου…
-… µόνο αγωνία µωρή µε έχεις σκάσει…
… εντάξει λοιπόν… που είχαµε µείνει… ααααααα… στον σάκο… ακριβώς λοιπόν…
-…µας έπεισες συνέχισε µε τα ακριβώς σουυυυυυ
…εκεί λοιπόν που πηγαίναµε µια από δω και µια από κει, έκανε µια απότοµη αριστερή, και, γκραγκ,
πέσαµε και αρχίσαµε να πέφτει ο ένας φάκελος πάνω στον άλλον ενώ ακούγαµε και φωνές από
κάποιον που σίγουρα πόναγε… γιατί θυµάµαι τότε που ήµουνα δέντρο κι εγώ κάπως έτσι φώναζα όταν
µε κόβανε… που να στα λέω τι έγινε µετά… ο σάκος σχίστηκε κι εγώ πετάχτηκα έξω και µε τις τούµπες
που πήρα πήγα και σταµάτησα δίπλα στο κεφάλι αυτουνού που µας µετέφερε… ήταν πεσµένος κάτω
στον δρόµο, είχε αίµατα στο κεφάλι αλλά ζούσε… ξέρεις φόραγε ένα παράξενο πράγµα στο κεφάλι
του… µαζεύτηκε κόσµος πολύς αλλά εµένα δεν µου έδινε σηµασία κανείς… όλοι βοηθούσαν αυτόν που
έπεσε ενώ τους άκουσα να λένε ότι το κράνος έσωσε τον ταχυδρόµο (καινούρια λέξη) και να βρίζουν
ένα αυτοκίνητο που παραβίασε το στοπ, έτσι έλεγαν, και µετά τσουπ σηκώθηκε όρθιος και µετά…
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-…και µετά…
…εγώ, που λες, είχα διπλώσει, µόλις πετάχτηκα έξω από τον σχισµένο σάκο, και είχα γίνει χάλια… όπως
ήµουν τετράγωνη και καθαρή και ατσαλάκωτη… ε καµία σχέση… δε φτάνει που είχα τα χάλια µου
έρχεται και ένας παλιοαέρας και µε δίνει µία και άιντε αρχίζω να πετάω και να βλέπω τα πράγµατα αφ
υψηλού… µέσα στην ζάλη µου, από την µία να έχω τον πόνο µου πως κατάντησα και από την άλλη να
αγναντεύω τα πάντα από επάνω… πω πω εµπειρία δεν µπορώ να σου το µεταφέρω… είδα τον
ταχυδρόµο και τον κόσµο µαζεµένο γύρω του, είδα κι ένα αυτοκίνητο να στέκεται κάπως παράξενα
στον δρόµο… είδα και σκουπίδια πολλά σκουπίδια στοιβαγµένα και κάτι ζώα µέσα στα σκουπίδια και
µαζί µε τα σκουπίδια είδα κι έναν άνθρωπο να ψάχνει στα σκουπίδια, είδα δέντρα µε φύλλα πράσινα,
είδα δύο ανθρώπους να περπατούν και να κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου, είδα πολλά σπίτια και
ανθρώπους να κρέµονται έξω σε κάτι σίδερα… ήταν σαν φυλακισµένοι όπως ήµουνα κι εγώ µέσα στον
σάκο του ταχυδρόµου…
Όλα τα είδα και το µόνο που δεν είδα ήταν ένα ξύλο µακρύ µπηγµένο µε κάτι σαν σχοινιά να
κρέµονται από πάνω του… όχι αυτό το ξύλο δεν το δα, και µου δίνει µια χαριστική σπρωξιά ο αέρας,
και πέφτω κάτω, µε κατεύθυνση ένα τραπέζι, που δύο άνθρωποι κάθονται και συζητούν… …έλεγε ο
ένας : ‘Γεωργία µου πόσες φορές θα στο πω…’ µα δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει και προσγειώνοµαι
ανάµεσα τους… µα τους χίλιους αχάριστους προέδρους, δεν θα πιστέψεις ποιόν συνάντησα…
-…ποιον ποιον????
…τον µουσάτο µωρή συνάντησα
-…µωρή κόψε την πλάκα, αυτά ούτε ο Παπαφούνης δεν µπορεί να τα φανταστεί…
…δεν ξέρω εσύ τι µου λες αλλά εγώ σου λέω ότι τον συνάντησα και δεν χωράει καµία αµφισβήτηση…
-…εντάξει συγνώµη που σε έθιξα… και µετά…
…και µετά ο µουσάτος πρέπει να αποτρελάθηκε µα µιλάµε για εντελωωωωωώς αποτρελάθηκε…
σταµάτησε να µιλά… να σαν τώρα βλέπω πάλι το βλέµµα του και… µε πήρε στα χέρια του µε καθάρισε
µε ίσιωσε… όχι εµένα δηλαδή τον φάκελο, γύρισε το κεφάλι του προς τα επάνω και είπε: ‘ποιος µπορεί
να µου δώσει σε αυτόν τον πλανήτη µία εξήγηση πως έγινε αυτό…’… εγώ εγωωωωωωώ του φώναξα
αλλά φάνηκε ότι δεν µπορούσε να µε ακούσει… άτιµο πράµα η έλλειψη επικοινωνίας…
-…και µετά… και µετά, που λες σηκώθηκε κρατώντας εµένα και περπατήσαµε ως το αυτοκίνητο του
µουσάτου κι από εκεί µε ξαναπήγε στο σπίτι του και µε έβαλε ξανά πάνω στο γραφείο του κοιτώντας
µε µε απορία… και που λες, µετά από δύο ηµέρες τέσσερις ώρες και εφτά λεπτά η παλάµη του Φούνη
µε αρπάζει και τσουπ µε πάει µαζί µε κάτι άλλους φακέλους σε ένα χώρο όπου είχε σαν και το δικό µου
φάκελο χιλιάδες…

Με έδωσε σε µία ευγενέστατη κυρία και της είπε : ‘απλά εξωτερικού’… δηλαδή σκέφτηκα θα µε στείλει
στο εξωτερικό… άρα εγώ είµαι στο εσωτερικό… άλλο δηλαδή το εξωτερικό και άλλο ο Ειρηνικός?...
σκέψεις κι άλλες σκέψεις και ξάφνου βρίσκοµαι µαζί, µε άλλους πολλούς φακέλους τον ένα δίπλα-από
πάνω-από κάτω στον άλλον, µέσα σε έναν σκοτεινό χώρο και το θέµα είναι ότι δεν µπορούσα να βρω
την ησυχία µου µια που όλοι µιλούσαν ταυτόχρονα και επικρατούσε ένα χάος… µέσα στο χάος
ξεχώριζες κουβέντες πονεµένες, χαρούµενες, ερωτικές… κάθε λογής κουβέντες που µε έκαναν να
σταµατήσω να µιλώ και να ακούσω τι ήθελαν να πουν…
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-…αγαπηµένη µου ανιψιά δυστυχώς ο θείος σου πέθανε…
-…ο ∆ηµήτρης την έχασε την δουλειά του και ψάχνει για καινούρια… ποιος θα θρέψει την γυναίκα του
και τα τρία τους παιδιά…
-…Θανάση µου πέρασε ο γιόκας µου στο πανεπιστήµιο…
-…πόσο θα ήθελα να βρεθώ στην αγκαλιά σου… κάνω υποµονή ακόµη δύο βδοµάδες µέχρι να πάρω
άδεια και να κατέβω στην Ελλάδα... σε φιλώ, από την παγωµένη Φιλανδία
-…αχ… που βρίσκεται άραγες αυτός ο ειρηνικός? ποιος είναι, είναι καλός?
…γλουπ.. τι είναι πάλι αυτό που ακούνε τα αυτιά µου αναφώνησα… και αµέσως βροντοφώναξα :
‘σκάστεεεεεε όλοιιιιιιιιιιιιιι και ακούστε θέλω να µιλήσω µε όποιον έχει σχέση µε τον ειρηνικό… ποιος
είναι µε τον ειρηνικό?... οι οµιλίες ξάφνου σταµάτησαν και όλοι αφουγκράστηκαν ποιος θα
απαντήσει…
-…εγώ έχω σχέση µε τον ειρηνικό… είµαι µία κάρτα µε κάτι όµορφες φωτογραφίες και κάτι
γράµµατα και κάτι αριθµούς και κολληµένο πάνω µου ένα χαρτάκι… θέλεις κάτι?
…κι εγώ το ίδιο είµαι µωρή και εγώ είµαι για ειρηνικό…
-…άντε ρε… όµορφα θα τα πούµε… πιστεύω να έχουµε χρόνο να κάνουµε παρέα…
…κι έτσι που λες την εποµένη µέρα µας µετέφεραν σε ένα µεγάλο σάκο και µε ένα φορτηγό µας πήγαν
σε έναν χώρο όπου πολλοί άνθρωποι δούλευαν µε τα χέρια τους, πιάνανε αυτούς τους φακέλους και
τους τίναζαν άλλους µπροστά, άλλους αριστερά, άλλους δεξιά, άλλους πάνω κι άλλους κάτω… εµένα µ’
έπιασε ένας φαλακρός µε κάτι παράξενα µανίκια περασµένα πάνω από την µπλούζα του, κοίταξε
στιγµιαία την µία µεριά από τον φάκελο που ήµουν µέσα και ξεφούρνισε την µαγική λέξη : ‘ειρηνικός’
και µε πέταξε ευθεία µπροστά του και δεξιά σε έναν περιορισµένο από την µία και την άλλη µεριά χώρο
όπου από κάτω µου είχα κι άλλους φακέλους και εγώ από πάνω πρώτη και καλύτερα να αγναντεύω
τριγύρω µου… πάνω που αγνάντευα και ίσα ίσα πρόλαβα να µετρήσω πόσοι νοµαταίοι έπιαναν και
πέταγαν τους φακέλους… είκοσι τρεις από δαύτους… ακούω πάλι την φωνή του φαλάκρα να
ξεστοµίζει : ‘ειρηνικός’, να απλώνει την χερούκλα του και να πετάει προς την µεριά µου άλλον έναν
φάκελο… σηκώνω το βλέµµα µου, γουρλώνω τα µάτια µου και σφίγγοµαι ασυναίσθητα µην µε
πονέσει… µα τι λέω αφού δεν έχω αισθήσεις (νοµίζεις)… και έτσι όπως τον έβλεπα να στριφογυρίζει
κάνει µία έτσι και προσγειώνεται φαρδύς πλατύς πάνω µου… µα τις χίλιες µυστικές συναντήσεις,
αναφώνησα, δεν είναι δυνατόν…
-…ναι κι όµως είναι… εγώ είµαι η άλλη κάρτα κι απ’ ότι φαίνεται θα την κάνουµε την παρέα
µας και µαζί θα γνωρίσουµε τον ειρηνικό!
… καλώστηνε κι ας άργησε…

Συνεχίζεται…
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12o AEGEAN CONTEST
ΟΤΑΝ Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ∆ΕΝ ΕΥΝΟΕΙ ΟΙ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ!

Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος
sv1nk@hotmail.com

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας! Το Σαββατοκύριακο 6 – 7 Ιουλίου πέρασε, και µαζί µε αυτό
και το 12ο AEGEAN CONTEST. Άρθρα, παρουσιάσεις, συνεννοήσεις, προετοιµασίες, σχέδια, έξοδα, όλα
για το πολυαναµενόµενο Σαββατοκύριακο.
Η γεύση που µας άφησε ήταν γλυκόπικρη. Γλυκιά γιατί για µια ακόµη φορά χαρήκαµε τον πιο
εδραιωµένο VHF Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισµό, µε όλες τις εκπλήξεις που τον συνοδεύουν,
αλλά και πικρή γιατί η διάδοση ιονοσφαιρική και τροποσφαιρική δεν βοήθησε και πολύ. Ειδικά το
Σάββατο 6 του µηνός ήταν σκέτη απελπισία!
Οι ψυχρές αέριες µάζες οδήγησαν σε «µελτέµια» 7-9 µποφόρ οπότε οι θερµικές αναστροφές, τόσο
απαραίτητες για επικοινωνίες tropo, περιορίστηκαν δραστικά και µαζί µε αυτές και οι αναπάντεχες
tropo επαφές.
Όµως όπου η διάδοση δεν ευνοεί, το κέφι, το µεράκι, και ο µελετηµένος εξοπλισµός των
ραδιοερασιτεχνών την αναπληρώνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ‘Ετσι, έγιναν θαυµάσιες επαφές
τόσο στα 6m, όσο και στα 2m και µάλιστα µε αρκετά καλά σήµατα.
Για µια ακόµη φορά ο «βασιλιάς» των mode ήταν το SSB, και «κάτι» ακούστηκε και στο CW, ενώ το
FM, και το SSTV καταποντίστηκαν! ∆εν άκουσα καθόλου RTTY και PSK, ίσως δεν συνέπεσαν οι ώρες.
Τα Logs που παραλαµβάνει ο Λεωνίδας θα µας δώσουν τις τελικές πληροφορίες.
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Έχω την αίσθηση πάντως ότι τελικά δικαιώθηκε ο SV1IW ο Μάνος που πολλές φορές είχε προτείνει να
αφαιρεθεί το FM από το διαγωνισµό. Φέτος σε όλη την περιοχή της Αττικής δεν ακούστηκε ούτε ένας
σταθµός σε FM, παρά τις επανειληµµένες κλήσεις που έκανα.
Το θετικότερο όλων ήταν η πολύ καλή συµµετοχή οµάδων αλλά και µεµονωµένων ραδιοερασιτεχνών,
ιδίως των νέων SV, και SY που «έτρεξαν» το contest.
Ας δούµε το contest πιο αναλυτικά.
Η διάδοση
Ήδη από την αρχή της εβδοµάδας τα µηνύµατα έδειχναν µια «άστατη» διάδοση, η ευχή όλων µας ήταν
να «στρώσει» το Σαββατοκύριακο του contest, αλλά δυστυχώς οι προσευχές µας δεν είχαν
αποτέλεσµα.
Το Σάββατο αναλώθηκε κυρίως σε επικοινωνίες στα 2m και κάποιες στα 70cm, µιας και στα 6m η
διάδοση ήταν «φτωχή».

Η πρωινή τροποσφαιρική διάδοση του Σαββάτου 6 Ιουλίου 2013.
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Όπως µπορείτε να δείτε και στην παραπάνω εικόνα η τροποσφαιρική διάδοση στην ηπειρωτική Ελλάδα
ήταν ασταθής και φτωχή. Κάπως καλύτερα ήταν τα πράγµατα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου
πελάγους, και εξαιρετικά καλά στην περιοχή της Κύπρου.

Σάββατο 6/7/2013, τροποσφαιρικά στα 2m υπήρχαν, αλλά όχι στην Ελλάδα!
Αλλά και την Κυριακή τα πράγµατα δεν ήταν πολύ καλύτερα. Παρόλα αυτά έγιναν πολύ καλές
επικοινωνίες tropo σε όλη την Ελλάδα τόσο στα 6m, όσο και στα 2m.

Η πρωινή τροποσφαιρική διάδοση της Κυριακής 7 Ιουλίου 2013.
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Ελπίζουµε του χρόνου τα πράγµατα να είναι καλύτερα. ∆εν ζητούµε και τίποτε παράλογο! να φυσά
ένας µικρός νοτιάς, τόσο δύσκολο είναι;

Σάββατο 6/7/2013, το Es άφαντο! Ζητείται επειγόντως Ε σποραδικό!
∆υστυχώς και το Es δεν ήταν γενναιόδωρο µαζί µας. Το Σάββατο η παρουσία του Es ήταν υποτονική
και τα QSO στους 50 ΜΗΖ περιορισµένα. Την Κυριακή γύρω στις 11:30 η διάδοση «άνοιξε», αρχικά
ακούστηκε η Ιταλία και σύντοµα ολόκληρη η Ευρώπη, κάποιοι τυχεροί έκαναν ΚΑΙ Αµερική!

Κυριακή 7/7/2013 το θαύµα έγινε! Es, και οι 50 ΜΗΖ «πήραν φωτιά»!
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Οι συµµετοχές
Όπως συµβαίνει κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την «παράσταση» έκλεψαν οι οργανωµένες
Ραδιοερασιτεχνικές οµάδες. Στις επόµενες γραµµές θα δοκιµάσουµε να γνωρίσουµε εν συντοµία
κάποιες από αυτές:
SX1Q. Πάρνηθα
Στην Πάρνηθα λοιπόν, αγαπηµένο µέρος του Athens QRP net, στήθηκε το υπαίθριο Shack για τη
συµµετοχή της οµάδας στο Aegean Contest. Η οµάδα «έτρεξε» το contest όλο το Σαββατοκύριακο µε
το ειδικό διακριτικό SX1Q. Ο σταθµός ακούστηκε στα 6 και 2m µε πολύ καλά σήµατα και πολύ καλούς
χειριστές.
SX3TM Ταΰγετος.
Τον πανύψηλο και ιστορικό Ταΰγετο διάλεξε η οµάδα SX1TM για την συµµετοχή της στο 12ο AEGEAN
CONTEST. Με εφιαλτικές συνθήκες καύσωνα την ηµέρα και κρύο τη νύχτα. Με τα αγριογούρουνα να
τους επισκέπτονται κατά τη διάρκεια της νύχτας επιβουλευόµενα τα νόστιµα καλώδια RG και όχι µόνο.
Ήρωες! Ο σταθµός ακουγόταν µε πολύ καλά σήµατα στην Αθήνα και µάλιστα από σταθµούς µε απλές
κάθετες κεραίες στα 2m και Long Wire στα 6m! Συγχαρητήρια συνάδελφοι!

Θαυµάστε τους, το αξίζουν! Το πρωί «έβραζαν» από τη ζέστη και το βράδυ «τουρτούριζαν»
από το κρύο, ο Ταΰγετος είναι σκληρό πράγµα.
Η οµάδα ιδιαίτερα οργανωµένη και εξοπλισµένη, έδωσε ένα δυναµικό παρών όσο λίγοι,
εντυπωσιάζοντας µε την αρτιότητα των χειριστών της αλλά την γενναία απόφασή τους να κάνουν QSO
και σε CW!
Οι «γενναίοι» του βουνού ήταν:
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SZ8XIO Χίος

Συγχαρητήρια για το εξαιρετικό σήµα στην περιοχή της Αττικής.
Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Χίου έδωσε το παρόν στο 12ο AEGEAN CONTEST από υψόµετρο 930m.
Το σήµα τους ήταν πολύ καλό στις υπερυψωµένες περιοχές της Αθήνας, και αρκούσαν 50 Watt και µια
mobile κεραία για να «γίνει» το QSO.

Ένα χεράκι βρε παιδιά και θα ανέβει…..
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SZ8LES Λέσβος.

Το σήµα τους ακουγόταν ακόµη και στα mobile που κινούντο στα Βόρεια προάστια της Αθήνας.
Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Λέσβου συµµετείχε στο 12ο AEGEAN Contest µε την εξής οµάδα
ικανότατων χειριστών: SV8AJN, SY8AEK, SV8INK, SY8AER, SY8APQ. Το σήµα τους ήταν ιδιαίτερα
ισχυρό στην Ορεινή Αττική και σε αρκετές περιοχές των Βορείων προαστίων της Αθήνας.
SZ7XAN Ξάνθη.

Με κεραίες σαν αυτή, και πολύ ενθουσιασµό ο SZ7XAN ακούστηκε στο Πάνειο Όρος 5-9!
Με προσεκτικά επιλεγµένο εξοπλισµό, πολύ κέφι, και λίγο ευνοϊκή διάδοση, ο σταθµός SZ7XAN και
J41P ήρθαν σε άριστη επαφή µεταξύ τους. Ελπίζουµε του χρόνου να βοηθήσει η διάδοση ώστε να
ακουστείτε συνάδελφοι και µέσα στην Αθήνα.
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SX8AEG

Νήσος «Νησίδα» γοητευτικά γραφική. ∆εν έχει ύψος, άλλα ραδιοερασιτέχνες µε πάθος!
Μια δυνατή οµάδα από τους:

SV8MQP

Antonis Papageorgiou

Chief Manager of team

SV8KMY

Dennis Haldeos

Assistant Manager

SV8KMZ

Giannis Doxas

Assistant Manager

SV8GGL

George Spyridakis

Operator

SV8MQB

Tassos Psomiades

Operator

SY8AJI

Spyros

Operator

SV8PMM

Panagiotis Klimis

Operator

SY8AJJ

Dionisis

Operator

SV8UM

Nektarios Lavoutas

Operator

SV8MQF

Giannis

Operator

SV8MQA

Nektaria

Operator

SV8MQG

Nikos

Operator

SY8AJH

Giannis

SV1CDY

George Orfanos

SV1JGX

Manos Chrisoulis

Operator
Guest Operator (working
mostly digi modes)
Guest Operator

γεµάτη πάθος, έδωσε ένα ηχηρό παρόν στις ραδιοσυχνότητες. Ακούραστοι, έδιναν 5-9 όλο
το Σαββατοκύριακο, σε δεκάδες συµµετέχοντες στο AEGEAN Contest µε ένα σήµα ζηλευτό.
Εκτός από φωνητικές κλήσεις, η οµάδα καλούσε και σε CW! Μπράβο συνάδελφοι!
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SZ3P.

Μια από τις πλέον ευφυείς επιλογές QTH Locator για το AEGEAN CONTEST, συγχαρητήρια για
την επιλογή σας.
Η ραδιοερασιτεχνική οµάδα SZ3P κάθε χρόνο µας καταπλήσσει ευχάριστα, η φετινή χρονιά λοιπόν δεν
µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ο SZ3P µε τη σωστή επιλογή του QTH στέλνει πάντοτε ένα δυνατό
σήµα τόσο στους 50 ΜΗΖ, όσο και στα 2m, ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής που δεν
χαρακτηρίζεται για την ακουστικότητά του.
Ακούραστοι και µεθοδικοί, είναι µια διαχρονική αξία για το AEGEAN CONTEST, µε χειριστές που
χαίρεσαι να κάνεις QSO µαζί τους.
SZ8ERS ο σταθµός της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων

Ο σταθµός που έκανε θραύση. Σήµα δυνατό και ακούραστοι χειριστές, η Σύρος φέτος έδωσε
ένα δυναµικό και εντυπωσιακό παρόν σε όλη την διάρκεια του Contest. Μια οµάδα που της
αξίζουν συγχαρητήρια για την πολύ καλή παρουσία της σε όλη τη διάρκεια του Contest.
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SZ4KRD

Η ραδιολέσχη Καρδίτσας είναι ένα σωµατείο διαχρονικής αξίας, µε τεράστια κοινωνική και
ραδιοερασιτεχνική προσφορά. Φέτος η συµµετοχή τους ήταν περιπετειώδης λόγω των ιδιαίτερα
δυσµενών καιρικών συνθηκών.

Στο: http://www.j.sz4krd.gr/index.php/menu-plus/2011-04-22-21-57-25/aegean-vhfcontest. Αξίζει να διαβάσετε τις περιπέτειές τους

Παρά τις δυσκολίες η συµµετοχή τους στο Contest ήταν ξεχωριστή και το σήµα τους έφθασε και στα
ορεινά του Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Συγχαρητήρια αγαπητοί συνάδελφοι :
SV4GDE ∆ηµήτρη, SV4DDM Σπύρο, SV4GEG Παναγιώτη, SV4LBS Χριστόφορε, SV4FVR Ελένη,
SV4IMA Σπύρο, SY4AIO Σωτήρη, SY4AIP Φωτεινή, SY4AIM Αλέξανδρε, SY4AIL Κώστα, SY4AII
Θανάση και SY4AIF Λάµπρο, για την επιµονή, το θάρρος, και την αγάπη σας για τον
ραδιοερασιτεχνισµό και το AEGEAN CONTEST.
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J41P Πάνειο Όρος.

Το Πάνειο Όρος είναι το QTH Locator του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, από το οποίο
ενεργοποιούν το σταθµό J41P. Αυτή η τροµερή οµάδα είναι από τους παλαιότερους και πιο ένθερµους
υποστηρικτές του AEGEAN CONTEST. Μεθοδικοί και οργανωµένοι, πάντοτε πετυχαίνουν πολύ καλά
σκορ και πρωτιές.

J41P Μάχιµοι στις συχνότητες αλλά τελικά ηττηµένοι από τον Στρατηγό «αέρα»!
Φέτος παρά το δυνατό αέρα τόλµησαν να εγκαταστήσουν το σταθµό τους και να «µοιράσουν»
απλόχερα report και πόντους, αυτά το Σάββατο. ∆υστυχώς την Κυριακή το πρωί ο σταθµός σιώπησε
λόγω των ισχυρών ανέµων που έπνεαν στην περιοχή. Τους ευχαριστούµε για τη συµµετοχή τους, και
ελπίζουµε στο AEGEAN CONTEST του 2014 να µπορέσουν να ολοκληρώσουν την 48ωρη συµµετοχή
τους.
Και οι νέοι SV/SY συµµετείχαν στο AEGEAN.
Ένας από τους σκοπούς του AEGEAN CONTEST είναι να µυήσει τους νέους αλλά και τους παλαιότερους
ραδιοερασιτέχνες στα Contest – Ραδιοερασιτεχνικούς διαγωνισµούς. Και φέτος είχαµε δύο νέους
ραδιοερασιτέχνες που ξεχώρισαν για τον τρόπο µε τον οποίο συµµετείχαν στο Contest.
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SV1OCN – Κώστας.
Ο Κώστας είναι ένας νέος και πολλά υποσχόµενος
ραδιοερασιτέχνης. Την πρώτη του άδεια την απέκτησε πέρσι µε
διακριτικό SY1AKE αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι οι
περιορισµοί της «εισαγωγικής» κατηγορίας αποτελούσαν
τροχοπέδη για τις φιλοδοξίες του. Έτσι συµµετείχε στις
τελευταίες εξετάσεις και απέκτησε την άδεια κατηγορίας -1, και
έχοντας πλήρη δικαιώµατα, ετοίµασε τον εξοπλισµό του για το
AEGEAN CONTEST.
SV1OCN/P ένας µεταφερόµενος σταθµός «χάρµα
οφθαλµών»
Με QTH Locator την Πάρνηθα κατόρθωσε να πραγµατοποιήσει
έναν ικανό αριθµό QSO στα 2m και τους 50 ΜΗΖ,
δοκιµάζοντας για πρώτη φορά τον ιδιοκατασκευασµένο σταθµό
που βλέπετε στη φωτογραφία.

Ο SV1OCN/P επί το έργο…
Με απλές µαγνητικές κεραίες αυτοκινήτου – µόνο – κατόρθωσε να πραγµατοποιήσει τις πρώτες επαφές
στους 50 ΜΗΖ πχ PT6TT, αλλά και τις πρώτες εκτός Λεκανοπεδίου και επαναληπτών επαφές του σε
SSB, στα 2m πχ SV9QCF. Τώρα ετοιµάζεται για το Field Day της ΕΕΡ το Σεπτέµβρη.
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SY1AEO και τώρα SV1QYA

SV1QYA – Παύλος, ένας πολλά υποσχόµενος Ραδιοερασιτέχνης.
Ο Παύλος είναι από τη γενιά εκείνη των
«άτυχων» υποψηφίων Ραδιοερασιτεχνών οι
οποίοι περίµεναν σχεδόν ένα χρόνο για να
δώσουν εξετάσεις λόγω της αλλαγής του
κανονισµού λειτουργίας των ραδιοερασιτεχνικών
σταθµών.
Shack λιτό αλλά απόλυτα λειτουργικό, ότι
ακριβώς χρειάζεται ένας σταθµός <SY> για
να συµµετάσχει στο AEGEAN Contest.
Παρά το µακρύ διάστηµα της αναµονής, και
έχοντας παρακολουθήσει τα µαθήµατα για την
άδεια SW, ξαναπαρακολούθησε τα µαθήµατα για
την κατηγορία SY, και στη συνέχεια για την
κατηγορία SV, για τέτοια αγάπη και πάθος για
τον ραδιοερασιτεχνισµό µιλάµε.
Με µια κατακόρυφη V/U εξερεύνησε τα VHF κατά τη διάρκεια του AEGEAN αποκτώντας
πολύτιµη εµπειρία.
Ο Παύλος αν και πέτυχε στις
τελευταίες εξετάσεις δεν πήρε
στα χέρια του έγκαιρα τη νέα
άδεια κατηγορίας -1 (SV1QYA),
και συµµετείχε στο AEGEAN
CONTEST µε την παλαιά άδεια
σαν σταθµός «εισαγωγικού
επιπέδου» SY1AEO.
Στο AEGEAN Contest πήρε
µέρος από το QTH, µε τις QRP
συνθήκες των ραδιοερασιτεχνών
«εισαγωγικής» κατηγορίας µε
πολύ καλά αποτελέσµατα.
Εύχοµαι το 2014 να µας
εντυπωσιάσει, µε την ισχύ και τις
συνθήκες που του επιτρέπει η
άδεια κατηγορίας-1.
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Συµπεράσµατα - παρατηρήσεις:

1. Το AEGEAN CONTEST από φέτος έχει ένα νέο και περισσότερο ευέλικτο κανονισµό λειτουργίας που
το «ευθυγραµµίζει» µε όλους τους άλλους διαγωνισµούς VHF.

2. Η διαµόρφωση FM «εξαφανίστηκε» κυριολεκτικά φέτος και γενικά δε φαίνεται να έχει µέλλον στο
AEGEAN CONTEST, σε αντίθεση µε τη διαµόρφωση SSB η οποία είναι η κυρίαρχη διαµόρφωση. Ίσως
έχει έρθει η στιγµή να τη «βγάλουµε» εκτός διαγωνισµού.

3. Φέτος είχαµε κλήσεις σε CW mode, αν και τα αποτελέσµατα δεν ήταν πλούσια, θεωρείται ένα
θετικό στοιχείο. Ένα µεγάλο µπράβο για αυτήν τη χειρονοµία αξίζουν στον SV1ME, SX3TM, SV8AEQ
και σε όλους τους συναδέλφους και οµάδες που «δούλεψαν» σε CW.

4. ∆εν άκουσα κανένα QSO σε SSTV, PSK, RTTY, όπως φαίνεται ο Έλληνας έχει δύο αγάπες, το SSB
και το CW.

5. Η ΕΕΤΤ – SZ1EETT δεν τίµησε το διαγωνισµό και τους διαγωνιζόµενους µε την παρουσία της. Το
ίδιο και το Υπουργείο Μεταφορών – SZ1TT. Φαντάζοµαι τα στελέχη και των δύο φορέων δε θα είναι
υπερήφανα για την «ηχηρή» απουσία τους.

6. Το «επίσηµο» λογισµικό του AEGEAN CONTEST παρουσίασε µια επικίνδυνη δυσλειτουργία µε
αποτέλεσµα οι συνάδελφοι της οµάδας SX8ERS να χάσουν καταχωρηµένες επαφές. Ας ελπίσουµε να
βρεθεί το Bug και να διορθωθεί.
7. Φέτος περισσότερο παρά ποτέ συναντήσαµε οργανωµένες οµάδες ραδιοερασιτεχνών µε
«επαγγελµατική» συµπεριφορά στον «αέρα» και πάθος, πολύ πάθος για το AEGEAN CONTEST και τον
ραδιοερασιτεχνισµό.

8. Για πρώτη φορά ακούστηκαν και κλήσεις που παραπέµπουν σε άλλες συχνότητες και εποχές π.χ.
εδώ ο Αλέκος από την Πάρο! ποιος καλεί; Ας σοβαρευτούµε λίγο.

9. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για την από κοινού διακίνηση των QSL καρτών που επιβεβαιώνουν
τα QSO µεταξύ των Ελληνικών σταθµών κατά τη διάρκεια του AEGEAN CONTEST. Υπάρχει το Bureau
της ΕΕΡ, το EURObureau του ΣΕΡ και το «κανένα» Bureau όλων των άλλων. Το αποτέλεσµα είναι να
γίνονται επαφές αλλά να µην επιβεβαιώνονται. Αυτή η κατάσταση δεν τιµά κανένα. Βρείτε λύση, δεν
ζητάµε τον τετραγωνισµό του κύβου, ήµαρτον.
Το AEGEAN CONTEST για µια ακόµη φορά ένωσε τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες σε µια κοινή και
επιτυχηµένη προσπάθεια. Όλοι µαζί, ανεξάρτητα από το σύλλογο που ανήκουν ή δεν ανήκουν,
διασκέδασαν, δοκίµασαν τον εξοπλισµό και τις γνώσεις τους, και τώρα αναπολούν τις δύσκολες αλλά
ευτυχισµένες στιγµές που πέρασαν στα βουνά ή στο Shack τους. Κάποιοι µάλιστα ήδη κάνουν σχέδια
για το AEGEAN CONTEST του 2014!

Επίλογος.
Αν και δεν βοήθησαν η διάδοση και οι καιρικές συνθήκες το 12ο Aegean Contest είχε µια
τεράστια επιτυχία. Η αίσθηση που άφησε σε όλους µας ήταν εξαιρετικά καλή, και µας έδωσε
την ώθηση να ετοιµαστούµε για το επόµενο 13ο µεν αλλά πιστεύω το καλύτερο όλων όσων
έχουν διεξαχθεί µέχρι σήµερα δε!
Εύχοµαι σε όλους καλό καλοκαίρι, καλές, χαρούµενες και ξένοιαστες διακοπές, µε πολλά
δροσερά µπάνια, και πολλά και συναρπαστικά QSO.
de SV1NK
Μάκης
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DX NEWS
Το DX Calendar δηµοσιεύεται κάθε µήνα.
Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται ώστε να είναι το δυνατόν ποιο πρόσφατο. Έτσι όλες οι DX πληροφορίες
του να είναι εντός των προθεσµιών.
Όπως θα δείτε το DX Calendar έχει τρείς στήλες.
Η πρώτη στήλη µε τίτλο «PERIOD till xx/xx» αναφέρετε στην ηµεροµηνία της DX πληροφορίας. Από
την ηµέρα πού διαβάζετε τό ηµερολόγιο, έως την ηµεροµηνία τέλους της δραστηριοποίησης (till…
ηµεροµηνία).
Η δεύτερη στήλη µε τίτλο «CALL» αναφέρετε στην DX πληροφορία, µε επιγραµµατικά ότι χρειάζεται να
ξέρετε γύρω από αυτή.
Η τρίτη στήλη µε τίτλο «REF xxxx» αναφέρεται µε έναν αριθµό στο Bulletin όπου πρέπει να
ανατρέξετε εάν θέλετε να δείτε επί πλέον λεπτοµέρειες γύρω από την DX πληροφορίες.
Για να δείτε την data base πού περιέχονται µε τους αριθµούς τους τά DX Bulletins πρέπει να
επισκεφτείτε το: http://www.425dxn.org/425/indbulle.html
Εάν κάποια από τις ενεργοποιήσεις σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλετε να είστε ακόµη ποιο µεθοδικοί
µιά απλή αλλά καλή ιδέα είναι νά επισκεφτείτε τό DX SUMMIT http://www.dxsummit.fi/ και στο πεδίο
search να βάλετε το call sign και να το ψάξετε στο mode και στην µπάντα πού σας ενδιαφέρει τις
ηµεροµηνίες πού αναφέρει το 425 DX News ότι θα δραστηριοποιηθεί…
Καλό κυνήγι και πολλά new one!
73 to all of you!
___________________________________________________________________
*******************************************************************
___________________________________________________________________
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CALL
REF
CT1BOP/p,CT1DIZ/p,CT1EEQ/p,CT1EGW/p: Bugio I. (EU-040)1155
CT1EKD/p,CT1END/p,CT1IUA/p,CT4NH/p: Bugio I. (EU-040) 1155
KT3Q/5: NA-143
1158
R20RRC/0 Shikotan Island (AS-062)
1158
RA1ZZ/p, RA3AV/1, RK3AW/1: Glov Island (EU-162)
1160
RW3QNZ/1, RZ1ZZ/p: Glov Island (EU-162)
1160
4O/UA3RF/p and 4O/RK3RB/p: Sv. Nikola Island (EU-163) 1154
BY4IB/4: Jiming Island (AS-146)
1158
C37UN: special callsign
1159
CF2I: Ile Verte (NA-128)
1147
IJ7T: San Pietro Island (EU-073)
1155
OZ0TX: Mando Island (EU-125)
1159
PQ5M: Sao Francisco do Sul (SA-027)
1157
PX8Z: Cotijuba Island (SA-060)
1148
R20RRC/1 and RT6A/1: Morzhovets Island (EU-119)
1159
RV1AQ/p, RN1AW/p, RA1AKJ/p: Peschanyy Island (EU-117) 1160
TC0GI: Gokceada Island (EU-186)
1160
TM7T: Chausey Islands (EU-039)
1143
UA1ZZ/p: Glov Island (EU-162)
1160
VK6MAB/p: Rottnest Island (OC-164)
1159
W4O: Ocracoke Island (NA-067)
1153
WB8YJF/4: Ocracoke Island (NA-067)
1159
YB3MM/7: Derawan Island (OC-166)
1157
9A/IV3LZQ, 9A/IV3PUT, 9A/IV3EDU, 9A3JH: EU-110
1149
9M8Z: East Malaysia (OC-088)
1159
CQ9D: Desertas Islands (AF-046)
1157
EJ0PL and EJ1Y: Aran Islands (EU-006)
1159
ES5GP/8: Kihnu Island (EU-178)
1159
IE9/IK6JRI, IE9/IK7JWX, IE9/IT9DFI: Ustica (EU-051) 1153
IE9/IT9FTP, IE9/IT9INO: Ustica (EU-051)
1153
IE9/IZ6JOD, IE9/IZ8LFI: Ustica (EU-051)
1153
JA8COE/8: Yagishiri Island (AS-147)
1153
JI3DST/JI1 and JI3DST/1: Shikine Island (AS-008)
1156
MM0GPZ and MM2N: Orkeny Islands (EU-009)
1159
OJ0R: Market Reef (EU-053)
1158
OZ7BQ/p: Fur Island (EU-171)
1159
RI0NZ: Popov Island (AS-066)
1157
YF1AR/3: Madura Island (OC-237)
1157
YP13S: Sacalinu Mare Island (EU-183)
1159
4X19MG: special callsign
1158
5R8NE: Nosy-Be (AF-057)
1153
G0FDZ, G0PZA, G0UKN: St Mary's Island (EU-011)
1159
G0VJG, G7GLW, M0UAT: St Mary's Island (EU-011)
1159
MM3I: Isle of Arran (EU-123)
1157
PY0F/PP1CZ: Fernando de Noronha (SA-003)
1157
SW8CC: Zakynthos Island (EU-052)
1159
SW9GG: Crete (EU-015)
1159
TM5KD: Sein Island (EU-068)
1160
6M6M: Korea (6m special activity)
1154
EI8GQB and EI1A: Ireland (EU-115)
1157
KL7RRC: Unalaska Island (NA-059)
1158
MM6GCS/p: Outer Hebrides (EU-010)
1159
OH1K: Kaunissaari Island (EU-140)
1159
SF2X/p: Ledskar Island (EU-135)
1156
SJ1SOP: special callsign (Gotland Island, EU-020)
1156
TC150RC: special callsign
1133
TM2BI: Belle-Ile-en-Mer (EU-048)
1137
UR3GO/p, UR4QTP/p, UR8GX/p: EU-179
1159
XF3/IZ2LSC: Mujeres Island (NA-045)
1159
ZX1WYD: special event station
1159
3V8SM: Djerba Island (AF-083)
1160
OZ/DL7CX: Mors Island (EU-171)
1159
9A/HA0KA: Pag Island (EU-170)
1155
9A/HA9MDN: Vir Island (EU-170)
1158
9A/OO7T/p: Brac Island (EU-016)
1157
MM3KBU/p: Outer Hebrides (EU-010)
1159
CF3X: special callsign
1156
EI/F5LMJ/p: Ireland (EU-115)
1158
V29SH: Antigua (NA-100)
1159
GB60KW: special event station
1160
DU9/PA3GZU: Mindanao Island (OC-130)
1157
V47JA and V47HAM: St. Kitts (NA-104)
1143

8Q7HF and 8Q7MH: Maldives (AS-013)

1160
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till 12/08
EO15QRP. Special callsign
1157
till 13/08
PA1813A: special callsign
1157
till 20/08
CN2RN: Morocco
1159
till 20/08
IM0/I0PNM: San Pietro Island (EU-165)
1159
till 20/09
OO: special prefix (Belgium)
1159
till 30/09
SN150PS: special callsign
1157
till October T6MH: Afghanistan
1125
till November RU0ZM/0: Russian District KT-13
1155
till 15/12
C91GBA: Mozambique
1155
till 15/12
JW9JKA: Bear Island (EU-027)
1153
till 31/12
4A1TD: special callsign
1143
till 31/12
9A280-9A289: special prefixes (Croatia)
1156
till 31/12
DL50FRANCE: special station
1131
till 31/12
DS4DRE/4: Hajo Island (AS-060)
1150
till 31/12
EI13CLAN: special callsign
1130
till 31/12
Gx100C: special callsign
1134
till 31/12
Gx100RSGB: special callsigns
1130
till 31/12
HA1973BA: special callsign
1148
till 31/12
HA30S: special callsign
1136
till 31/12
HB30OK: special callsign
1130
till 31/12
OU1RAEM: special callsign
1130
till 31/12
RI1ANP: Progress Station (Antarctica)
1132
till 31/12
S5300TP: special callsign
1130
till 31/12
Z320RSM and Z320A-Z320Z: special callsigns
1130
till Feb 2014 VK0JJJ: Mawson station (Antarctica)
1135
till Feb 2014 ZS7V: SANAE IV station (Antarctica)
1136
till Dec 2014 5Z4/LA4GHA: Kenya
1145
till Dec 2014 6O0LA: Somalia
1145
27/07-28/07
9A8DV: Drvenik Veli (EU-016)
1158
27/07-28/07
BA4WL/5: Liuheng Island (AS-137)
1157
27/07-28/07
BP0A: Peng Hu Island (AS-103)
1159
27/07-28/07
CS5DX: Bugio Island (EU-040)
1155
27/07-09/08
DG5LAC/p: Juist Island (EU-047)
1159
27/07-28/07
GM2T: Tiree Island (EU-008)
1159
27/07-28/07
HQ3W: Cayos Cochinos (NA-160)
1159
27/07-28/07
IA5/OO4O: Isola d'Elba (EU-028)
1157
27/07-28/07
ID8/IQ8CS: Dino Island (EU-144)
1157
27/07-28/07
II3VR/IV3: Santa Maria di Barbana (EU-130)
1159
27/07-28/07
IP1T: Tino Island (EU-083)
1156
27/07-29/07
KT3Q/5: NA-092
1158
27/07-28/07
LA/G3TTC: Tjome (EU-061)
1151
27/07-28/07
M8C: St Mary's Island (EU-011)
1159
27/07-28/07
MM3T: Bute Island (EU-123)
1159
27/07-04/08
OZ1IVA: Laeso Island (EU-088)
1159
27/07-28/07
PA/ON6CQ: Schouwen-Duiveland (EU-146)
1159
27/07-10/08
TK13RNB: Corsica (EU-014)
1160
27/07-28/07
VE7DB: Bowen Island (NA-091)
1158
27/07-28/07
ZV1M: Ilha Grande (SA-029)
1158
28/07-29/07
R20RRC/1: Glov Island (EU-162)
1160
29/07-02/08
4O/UA3RF and 4O/RK3RB: Montenegro
1154
29/07-09/08
OY/DL3UB: Faroe Islands (EU-018)
1159
30/07-05/08
CR1D: Pico Island (EU-175)
1160
30/07-31/07
CR2F: Formigas (EU-003), Azores
1157
30/07-31/07
OH/SP7VC: Orslandet Island (EU-097)
1159
30/07-13/08
SX8HOMER: Chios Island (EU-049)
1160
31/07-07/08
J79GF: Dominica (NA-101)
1160
31/07-04/08
K6VVA/KL7: Barter Island (NA-050)
1160
July
HQ8D: Vivorillos Cay (NA-223)
1159
July
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
1152
July
RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)
1139
July
TU5DF: Cote d'Ivoire
1153
01/08-08/08
V5/UX0HX, V5/UZ1HZ, V5/UT5UY: Namibia
1160
02/08-20/08
5H3BB: Tanzania
1160
02/08-09/08
MJ/OT9Z: Jersey (EU-013)
1145
02/08
OH/SP7VC: Anttoora Island (EU-173)
1159
02/08-17/08
VC2CGJCS: special event station
1160
02/08-05/08
W1T: Thacher Island (NA-148)
1160
03/08-11/08
9A2AA, 9A5N, HA3HP: Croatian islands tour
1160
03/08-23/08
KH6/F4GHS: Hawaii (OC-019)
1155
03/08
OH/SP7VC: Borsskar Island (EU-101)
1159
03/08-04/08
TO1PF: Reunion Island (AF-016)
1137
04/08-10/08
MM1REK: Isle of Coll (EU-008)
1160
04/08
OH/SP7VC: Hailuoto Island (EU-184)
1159
04/08-16/08
OZ/DL4FO: Tuno Island (EU-172)
1160
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04/08-10/08
W4OTN: Hatteras Island (NA-067)
1160
05/08-09/08
IT9MRM: Isola delle Palme (IIA S029)
1160
05/08
TK13RNB/p: Sangunaires Islands (EU-104)
1160
06/08-07/08
LA/SP7VC: Vardo Island (EU-141)
1159
08/08-10/08
LA/SP7VC: Mageroya Island (EU-044)
1159
09/08-31/08
EA8/G7COD: Gran Canaria (AF-004)
1159
09/08-14/08
R20RRC/8: Zhuravlinyy Island (AS-109)
1158
09/08-11/08
TM0SM: St Marcouf (EU-081)
1157
09/08-11/08
TM2NOI: Noirmoutier Island (EU-064)
1160
10/08-12/09
HC2IOH: Ecuador
1160
10/08-20/08
R20RRC/1: Olenevskij Island (RR-02-74)
1158
11/08
IT9MRM/p, IT9EJW/p, IW9FRB/p: IIA S036
1160
11/08-15/08
LA/SP7VC: Loppa Island (EU-044)
1159
15/08-18/08
CV5A: Flores Island (SA-030)
1160
15/08-18/08
VK3VTH/7: King Island (OC-233)
1160
15/08-21/08
VK5CE/p: Flinders Island (OC-261)
1157
16/08-18/08
D7G: Jindo Island (AS-060)
1160
16/08
LA/SP7VC: Senja Island (EU-046)
1159
16/08-19/08
VK5CWL: Kangaroo Island (OC-139)
1157
17/08-18/08
LA/SP7VC: Lofoten Islands (EU-076)
1159
19/08
LA/SP7VC: Hitra/Froya Islands (EU-036)
1159
19/08-10/09
PA6SAIL: special callsign
1159
20/08-21/08
LA/SP7VC: Vigra Island (EU-056)
1159
22/08
LA/SP7VC: Gurskoy Island (EU-079)
1159
23/08
LA/SP7VC: Stord Island (EU-055)
1159
23/08-25/08
TM0SM: St Marcouf (EU-081)
1157
24/08
SM/SP7VC: Tjorn/Hono Islands (EU-043)
1159
25/08
OZ/SP7VC: Sjaelland Island (EU-029)
1159
26/08
OZ/SP7VC: Fyn Island (EU-172)
1159
26/08-26/09
YE5S: Serasan Island (OC-109)
1160
26/08-26/09
YE5T: Tambelan Island (OC-122)
1160
August
RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)
1139
August
TU5DF: Cote d'Ivoire
1153
05/09-10/09
XW8XZ and XW1YC: Laos
1159
06/09-07/09
T8GM: Koror (OC-009), Palau
1157
08/09-15/09
V6G: Yap (OC-012), Micronesia
1157
12/09-14/09
K4S: Sapelo Island (NA-058)
1155
15/09-19/09
T8GM: Koror (OC-009), Palau
1157
20/09-26/09
3D2GC: Viti Levu (OC-016), Fiji
1157
20/09-06/10
IB2PDT: special callsign
1153
27/09-11/10
3D2GC/p and 3D2DD/p: Rotuma (OC-060)
1157
September
RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)
1139
September
TU5DF: Cote d'Ivoire
1153
01/10-11/10
CY0P: Sable Island (NA-063)
1155
03/10-17/10
TO2TT: Mayotte (AF-027)
1155
12/10-15/10
3D2GC: Viti Levu (OC-016), Fiji
1157
12/10-24/10
TN2MS: Republic of the Congo
1159
16/10-15/11
OQ4CLM: special event station
1159
16/10-21/10
VK5CE/4: Red Island (OC-255)
1157
17/10-30/10
IG9Y: Lampedusa Island (AF-019)
1149
18/10-21/10
7L4PVR/1, 7N1GMK/1, 7N4VPS/1: Hachijo Island (AS-043) 1155
18/10-21/10
JA1UNS/1 and JI1PLF/1: Hachijo Island (AS-043)
1155
20/10-28/10
YB9Y: Pulau Brassi (OC-276, new one)
1160
October
K9W: Wake Atoll (OC-053)
1156
October
RV3EFH/0: Bolshevik Island (AS-042)
1139
October
TU5DF: Cote d'Ivoire
1153
01/11-10/11
HK0: San Andres Island (NA-033)
1155
05/11-18/11
T33A: Banaba Island (OC-018)
1153
08/11-20/11
XR0ZR: Juan Fernandez (SA-005)
1148
18/11-27/11
3DA0ET: Swaziland
1159
19/11-29/11
S2: Bangladesh * by Mediterraneo DX Club
1156
Jan-Feb 2014 FT5ZM: Amsterdam Island (AF-002)
1147
***************************************************************************
425 DX NEWS HOME PAGE: http://www.425dxn.org
425 DX NEWS MAGAZINE: http://www.425dxn.org/monthly
***************************************************************************
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Η εµπειρία ενός άπειρου στο
Aegean Vhf Contest

Με µικρές δυνατότητες και µε τρεις πολύ οικονοµικές αγορές ένα φορητό BAOFENG UV-5RB και µια
αντίστοιχη κεραία Magnetic Vehicle-mounted Antenna SMA-F UHF+VHF και ένα Handheld PTT
Speaker Mic.
Το επόµενο βήµα ήταν η τοποθέτηση της κεραίας στο αυτοκίνητο µε βάση όσα διάβασα στο
προηγούµενο τεύχος του 5-9 Report την µέγιστη απόδοση θα την είχα στο κέντρο της οροφής
Επίσης σηµαντικό κοµµάτι ήταν η επιλογή του σηµείου αν κάποιος δεν έχει πολλές επιλογές
µετακίνησης όπως εγώ καλό είναι να δει για ψιλό σηµείο στη περιοχή του κάποιο ύψωµα και να
δοκιµάσει τι µπορεί να ακούσει µέρες πριν. Η δική µου επιλογή ήταν το kn10js πολύ κοντά στον τόπο
διαµονής µου.
Μετά ακολούθησε η οργάνωση του logbook,το locator...
Και µια κόλλα αριθµηµένη για να µπορώ να δίνω τον αριθµό επαφής και να σηµειώνω τα αντίστοιχα
των επαφών. Εδώ αν θέλετε µια µικρή σηµείωση καλό είναι να έχεις βρει το locator που θα σταθείς
από πριν, εγώ ως άπειρη το βρήκα την δεύτερη µέρα ..! Ευτυχώς οι 2 µοναδικές επαφές που έκανα την
πρώτη µέρα µε αντιµετώπισαν µε επιείκεια και τους ευχαριστώ για αυτό !
Έτσι κατέφερα ένα µικρό αριθµό επαφών είτε γιατί ο χρόνος που ασχολήθηκα ήταν λίγος είτε λόγω
βροχής και κακής διάδοσης.
Παρόλα αυτά µοιράστηκα την χαρά όσων συµµετείχαν κάποιοι µάλιστα είχαν κάνει καλή προετοιµασία
είτε µόνοι τους είτε µε παρέα ραδιοερασιτεχνών “είχαν πάρει τα βουνά” .
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αν υπάρχει η διάθεση να συµµετέχεις µπορείς και µε µικρά έξοδα να
το κάνεις να δεις αν έχει να σου δώσει η εµπειρία που πάντα έχει κάτι να σου δώσει µια συµµετοχή και
αν σου αρέσει να µπεις και σε µεγαλύτερες και καλύτερες αγορές αλλά πριν δεχθείς ή απορρίψεις κάτι
σίγουρα πρέπει να το δοκιµάσεις.

Με τιµή
sy2aln Σταυρακάκη Αλεξάνδρα
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme.

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά
και τουλάχιστον από ένα από:
Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος.
GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά
και τουλάχιστον από ένα από:
Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό
Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος.
Περισσότερες πληροφορίες:

www.greekiota.gr
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme.
DXpeditioners

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε
Ελληνικό Πέλαγος.
GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε
Ελληνικό Πέλαγος.
Περισσότερες πληροφορίες:

www.greekiota.gr
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Αν έχετε στην περιοχή σας
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5
"5--9
Report" και δώστε τους.
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