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Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µηνιαία 
και µπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας 

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.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.grsv5byr@hol.grsv5byr@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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Γράφει ο SV8FMY 
Ηλίας Κατσαφάδος 

sv8fmy@yahoo.gr 

 

Την 1η Ιουνίου ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά το όρος 
Κερκετέας από τήν Κορυφή «Βίγλα», πού βρίσκεται στις 
συντεταγµένες 37.43.35 Ν 26.37.18 Ε 
Έτσι όσοι συνάδελφοι από την Ευρώπη είναι SOTA chasers 
είχαν για άλλη µια φορά την σπάνια ευκαιρία να 
κοµφιρµάρουν το reference number SV/AG-025 πού δίνει 4 
πόντους στο αντίστοιχο SOTA award. 

 

O Κερκετέας, ή Κέρκης για µας τους Σαµιώτες, είναι ένα 
θαυµαστό βουνό µε µακρά ιστορία. Πρόκειται για ανενεργό 
ηφαίστειο το οποίο κατά την προϊστορία έπαιξε σηµαντικό 
ρόλο στην διαµόρφωση του Αιγαίου και των νησιών του. 

Με ύψος 1435 µέτρα όπου και η κορυφή «ΒΙΓΛΑ» βρίσκεται 
στο δυτικό µέρος της Σάµου και δεσπόζει του κεντρικού Αιγαίου µιάς και είναι το υψηλότερο βουνό του 
Αρχιπελάγους µετά από τον Σάο της Σαµοθράκης. 

 

Άλλωστε είναι γνωστό στους ενδιαφερόµενους ότι 
η ονοµασία «Σάµος» προήλθε από την Φοινικική 
γλώσσα και συγκεκριµένα την λέξη «σάµα» µε 
την οποία οι αρχαίοι εκείνοι περίφηµοι 
θαλασσοπόροι χαρακτήριζαν τά µέρη µε πολύ 
ψηλά βουνά. 

 

Ο Κέρκης είναι κατάφυτος, από την σαµιώτικη 
µαυροπεύκη αλλά και άλλα ορεινά δένδρα και 
πάρα πολλές πηγές πού αναβλύζουν χειµώνα 
καλοκαίρι. Επίσης µε πλούσια είναι και η πανίδα 
του βουνού µε κυρίαρχο θηρευτή το περίφηµο 
χρυσό τσακάλι της Σάµου πού το συναντάµε σε 
αρκετές αγέλες.   

Ο Κέρκης είναι προσβάσιµος µέχρι το µέσον του 
αλλά από εκεί και πάνω αρθόνεται γρανιτένιος 
ένας απόκρηµνος κώνος και είναι προσπελάσιµος 
µόνο από συγκεκριµένα και δύσκολο 
ακολουθούµενα περάσµατα. Άλλωστε κάποιες 
φορές έχουν χαθεί ή έχουν τραυµατιστεί σοβαρά 
ξένοι πεζοπόροι πού υποτίµησαν αυτό το 
νησιώτικο βουνό. 

Όρος Κερκετέας, κορυφή Όρος Κερκετέας, κορυφή Όρος Κερκετέας, κορυφή «««ΒίγλαΒίγλαΒίγλα»»»   
   

SOTA activitySOTA activitySOTA activity   
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Ο γρανιτένιος κώνος του Κέρκη εκτός από τά 
βαθιά φαράγγια µε τους απότοµους γκρεµούς, 
έχει και πολλά δαιδαλώδη και βαθιά σπήλαια 
πού κατά τους αιώνες προστάτεψαν οµάδες 
ανθρώπων. Εκεί έχουν βρεθεί απολιθώµατα,  

αλλά και εκεί ζήτησε αρχικά καταφύγιο ο 
φιλόσοφος και µαθηµατικός Πυθαγόρας όταν 
καταδιώχτηκε από τον τύραννο Πολυκράτη.  

Σήµερα η «Σπηλιά του Πυθαγόρα είναι 
επισκέψιµη από την παγκόσµια κοινότητα τών 
«Πυθαγοριστών» πού αναζητούν τά βήµατα 
και το πνεύµα του µεγάλου µύστη, αλλά και 
από εκατοντάδες επισκέπτες του νησιού µας 
πού έχουν το κουράγιο να περπατήσουν µέχρι 
εκεί.  

 

Αλλά αυτές οι ίδιες οι σπηλιές πρόσφεραν ορµητήριο αλλά και 
καταφύγιο στις εκατοντάδες Σαµιωτών ανταρτών πού χτυπούσαν 
τους Ιταλούς και Γερµανούς κατακτητές κατά την διάρκεια της 
κατοχής αναγκάζοντάς τους να περιορίζονται µέσα στις πόλεις και 
να παραµείνει όλη η ορεινή ύπαιθρος ελεύθερη. 

 

  

 

 

 

 

Ακουµπώντας τις πέτρες πού 
γράφτηκε ιστορία. 

 

 

 

 

 

Καταγραφές για ένοπλες οµάδες σε αυτά τά σπήλαια κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας δεν 
υπάρχουν διότι απλά την Σάµο δεν µπόρεσαν ουδέποτε να κατακτήσουν οι τούρκοι και παρέµεινε υπό 
την προστασία των µεγάλων δυνάµεων ανεξάρτητο πριγκιπάτο µε Φαναριώτη ηγεµόνα.  

 

Πολύ νωρίς την Κυριακής λοιπόν τής 1ης Ιουνίου φτάσαµε µαζί και µε άλλους φίλους, στο µνηµείο της 
Εθνικής Αντίσταση, στο υψηλότερο σηµείο πού είναι προσβάσιµο µε αυτοκίνητο. 

 

Στο σακίδιο εκτός από τά προσωπικά είδη, φαγητό, νερό, κουβαλούσα επίσης το  

FT 817, ένα δίπολο για τά 40, 20,15&10m καί µία πτυσσόµενη κατευθυνόµενη τριών στοιχείων για τά 
2m Επίσης µία µικρή συστοιχία µπαταριών πολυµερισµένου λιθίου, όπως και τό DJ-G7 για τους 1,2 
GHZ µέ µία PCB LONG PERIODIC.. Όπως καταλαβαίνετε µε αυτόν τον έστω και µικρό φόρτο δεν ήµουν 
ιδιαίτερα άνετος τίς επόµενες τρεισήµισι ώρες πού διάρκησε η πορεία της ανάβασης. 
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 Οι δύο δεκάλεπτες στάσεις ξεκούρασης δέν 
βοήθησαν και έτσι κατάκοποι φτάσαµε στην 
κορυφή πού µας αντάµειψε µε ένα ανοιχτό 
καιρό χωρίς ίχνος υγρασίας και µε 
καταπληκτική θέα προς τά κυκλαδονήσια αλλά 
και στις απέναντι ακτές της Ιωνίας και της 
Αιολικής γής (διάβαζε Τουρκία).Φυσικά 
αµέσως µπροστά µας τά βόρεια νησιά των 
∆ωδεκανήσων, Αγαθονήσι, Φαρµακονήσι, 
Αρκοί, Λειψοί, Πάτµος, Λέρος, Κάλυµνος, και 
φυσικά λές και µπορούσες να απλώσεις το χέρι 
σου και να πιάσεις τά βουνά της Ικαρίας και 
των Φούρνων. 

 

Όµως πίεσα τον εαυτό µου να αφήσει το 
αγνάντεµα και έστησα το NVIS δίπολο πάνω 
στο υψοµετρικό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας, 
όπως και στην βάση του τσιµεντένιου µπλόκ το FT 817 µε τά λίγα παρελκόµενά του. 

Πολύ σύντοµα ο σταθµός ήταν QRV και το SV8FMY/SOTA/qrp 
ήταν στον αέρα.  

Πραγµατοποιήθηκαν 14 QSO όλα στα 40m µε χώρες τής 
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης όπως και µε τά Βρετανικά 
νησιά όπου εκεί υπάρχουν ενθουσιώδεις SOTA κυνηγοί.  

Επίσης έγιναν 2 επαφές στα 2m 144290 την συχνότητα 
συνάντησης των σταθµών SOTA.Καµία επαφή δεν έγινε στους 
1,2GHZ παρότι είχε ανακοινωθεί αρκετές µέρες πρίν η 
παρουσία µας στην κορυφή. 

H ισχύς της µικρής µπαταρίας εξαντλήθηκε σύντοµα και µαζί 
µε το φόρτωµα της κορυφής από την αντάρα πού έρχονταν 
από το βόρειο Αιγαίο, φόρτωσα στο σακίδιο τον µικρό σταθµό 
και µετά από µία σύντοµη ξεκούραση καταστρώσαµε το σχέδιο 
της επιστροφής. 

 

 

 

Αρχικά είχαµε προγραµµατίσει να επισκεφτούµε στην χαµηλότερη πλαγιά τά συντρίµµια του 
αεροσκάφους της Ολυµπιακής Αεροπλοΐας πού στις 3 Αυγούστου τού 1989 συνετρίβει στο Κερκετέα 
λόγω χαµηλής ορατότητας και παρέσυρε στον θάνατο όλους τους επιβάτες του και φυσικά το πλήρωµα 
του. Οι Ειδικές ∆υνάµεις είχαν λάβει τότε ενεργά µέρος στην έρευνα της απόκρηµνης πλαγιάς για 
επιζώντες. 

Σκοπεύαµε λοιπόν να επισκεφτούµε τά συντρίµµια της τραγικής πτήσης και να διαβαστεί επί τόπου 
κάτι, είς µνήµη των άτυχων θυµάτων. Όµως το πύκνωµα των νεφών χαµηλά µας προειδοποιούσε ότι 
δεν ήταν συνετό να παραµείνουµε κι΄άλλο στην κορυφή. Έτσι στις 11 UTC ξεκινήσαµε την εξίσου 
κοπιαστική κατάβαση πού σύντοµα έγινε δυσκολότερη µιάς και τις χοντρές ψιχάλες διαδέχτηκε η 
καλοκαιρινή βροχή πού µούσκεψε µέχρι µέσα τά ελαφρά ρούχα µας. 

Χωρίς περαιτέρω προβλήµατα µετά από δυόµισι ώρες φτάσαµε και πάλι στο µνηµείο του «Αντάρτη» και 
αφού χωθήκαµε στα οχήµατα αλλάξαµε µε στεγνά ρούχα και στην διαδροµή συζητούσαµε και 
αναπολούσαµε τις υπέροχες ώρες πού πέρασαν ξαναδίνοντας ραντεβού το συντοµότερο δυνατόν…. 

 

                                                                          73 de SV8FMY Ηλίας 

                                                                    ένας από το Aegean DX group 

                                                                            Πρόεδρος τής ΕΡΚΑ 
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FLY ME TO THE MOON *FLY ME TO THE MOON *FLY ME TO THE MOON *   
*In other words … it’s not  very  expensive …*In other words … it’s not  very  expensive …*In other words … it’s not  very  expensive …   

 

 

Γράφει ο Ντίνος Ψιλογιάννης. 

SV1DB 

din.boxmail@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαρεθήκατε  τα επίγεια  QSO   τα  DX,  τις  DXpedition ,  τα  Repeaters  … ΠΕΤΑΞΤΕ λοιπόν στο  
φεγγάρι  …  Όχι µε  διαστηµόπλοιο  αλλά  µε τις κατάλληλες κεραίες  στείλτε το  σήµα  σας  στην 
επιφάνειά του  και  αυτό θα σας το στείλει πίσω στην Γη  και όχι µόνο στην περιοχή σας, αλλά  και 
σε  άλλους  ραδιοερασιτέχνες  σχεδόν στα ¾ της  Γης… 

 Η ιδέα  δεν είναι  νέα  έχει  υλοποιηθεί  δεκαετίες πριν  από  πολλούς  ραδιο- ερασιτέχνες  και 
µάλιστα   και µε κεραίες  όχι  «τεράστιες» αλλά και µε ισχύ αναλογικά µικρή για τέτοιες  
αποστάσεις  . 

Το  θέµα  αυτό  που διεθνώς  χαρακτηρίζεται  από τα  αρχικά  ΕΜΕ  δηλαδή  Earth – Moon – 
Earth   επικοινωνία, λόγω  της  µεγάλης  έκτασης  τόσο σε κεραίες , σε συσκευές  αλλά και σε  
περιγραφή  των τρόπων και µεθόδων  θα το αναλύσουµε  σε  περισσότερα τεύχη  ώστε  να 
καλύψουµε  πλήρως  όλες τις περιπτώσεις  και οι ενδιαφερόµενοι  να µπορούν να ξεκινήσουν το 
νέο αυτό άλµα στο διάστηµα  µε  εύκολο τρόπο και  όχι εξωπραγµατικό  εξοπλισµό. 
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Όσοι από  σας  θέλετε  να  «γαργαλίσετε»  το φεγγάρι  ετοιµαστείτε  , όσοι πάλι θέλετε να το  
«κάψετε»  δεν υπάρχει  πρόβληµα  µόνο  στον µετρητή της ∆ΕΗ...σας. 

Σε προηγούµενο τεύχος  σας  ενηµερώσαµε  πως µε ένα φορητό ποµποδέκτη V-UHF  µπορείτε να 
µιλήσετε  µέσω  δορυφόρων , ο χρόνος  βέβαια µικρός γιατί οι ερασιτεχνικοί δορυφόροι  
«τρέχουν»  γύρω από την Γη.   

Εδώ  µε το Φεγγάρι , την Σελήνη  ή  τον  ανακλαστήρα στα  385.000  km κινείται και  αυτός ο 
φυσικός δορυφόρος  αλλά δεν  τρέχει ... 

Έτσι  έχουµε  πιο  άνετη  παρακολούθηση  και σκόπευση  των κεραιών µας στην  επιφάνειά του  , 
ναι  δεν είναι  επίπεδη  και  χωρίς  ανωµαλίες  αλλά γεµάτη  κρατήρες  και  εξάρσεις. 

 

 
Ηelical  antennas  1296  MHz   

 

 

 Παρόλα  αυτά το  σήµα  ανακλάται  και επιστρέφει στην Γη  µε µία µικρή καθυστέρηση 2,5 sec 
λόγω αποστάσεως  που ακόµα  και για τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα  θέλει  για τα  770.000 km  
πήγαινε - έλα σχεδόν  αυτά τα 2,5 sec.  

Για την ιστορία  το Moonbounce  ξεκίνησε σαν ιδέα το 1940  όταν ένας τεχνικός των Βρετανικών 
Ταχυδροµείων  «έριξε» την δυνατότητα  να χρησιµοποιηθεί ο φυσικός δορυφόρος σαν ανακλαστική 
επιφάνεια κι αυτό µε κίνητρο τις συσκευές που τότε ξεκινούσαν στα  VHF, και τα µικροκύµατα. 

H ιδέα  υλοποιήθηκε  το 1946  από  τον  John H. DeWitt  project manager του συστήµατος  
Άρτεµις  (Diana)  που  ήταν η ραδιοτηλετυπική  επικοινωνία µεταξύ της  Washington  DC  
(Πεντάγωνο)  µε το Pearl Harbor  στην  Hawaii...µέσω  Σελήνης  !!!  ισχύς ,κεραίες, συχνότητες  
ΑΠΟΡΡΗΤΑ  και βέβαια χωρίς παρεµβολές και  τα «τερτίπια»  της Ιονόσφαιρας. 
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Μετά το  1953  η σκυτάλη περνά στους  Ραδιοερασιτέχνες  τα πειράµατα ξεκίνησαν  από  τους  50 
MHz  και πάνω . 

Στην  αρχή σε CW  µε δέκτες  µικρού εύρους  και µε προενισχυτές. 

Το παγκόσµιο ρεκόρ  επικοινωνίας µέσω Σελήνης  είναι µε  3 milliWatt  από το Πανεπιστήµιο της 
Τasmania  στην  Αυστραλία  µε κεραία  26 µέτρα παραβολική µε την Ολλανδία στο 
ραδιοπαρατηρητήριο του  Dwingeloo . 

    
Dwingeloo  Radio  observatory , Holland   

 

Σήµερα τα πράγµατα έχουν  βελτιωθεί  πάρα πολύ  γιατί ?  ∆ιότι  οι δέκτες  έχουν πολύ καλά 
φίλτρα  στενό επιλεκτικό εύρος,  και φυσικά διαµορφώσεις ψηφιακές  που µε  µια απλή Beam  13 
στοιχείων  και γύρω στα  80 Watts  µπορείς να µιλήσεις  άνετα  µέσω  Σελήνης  στους  1296 MHz. 
Σχεδόν µε την µισή Υδρόγειο... 

Για εκείνους  που ακόµη βρίσκονται  στην κλασική  τεχνολογία  παραθέτω τις απώλειες  που υπάρχουν 
σε τέτοιες  επικοινωνίες µέσω Σελήνης  ανάλογα µε τις συχνότητες  λειτουργίας. 

 

Στους   50 ΜΗz   243 dB    

144  252 

432  262 

1296   271 

2320   276 

           10368     289 

       24048   306 

Στα  VHF  τα  είδη εκποµπής   είναι   CW,  JT 65 A,  JT65 B,   

Στα  UHF   CW,  JT 65 C,   SSB, 

Στα  µικροκύµατα   CW,  SSB, 
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Τώρα  οι κεραίες  είναι συνάρτηση  της  ισχύος  , της συχνότητας, και του 

Λογαριασµού µας στην Τράπεζα  δεν υπάρχει  όριο... 

 

Επειδή όµως µπορούµε και µε µικρές ιδιοκατασκευές  να πετάξουµε στο Φεγγάρι κάντε υποµονή µέχρι 
το επόµενο τεύχος  θα ξεκινήσουµε  από αυτές. 

 

Εν τω µεταξύ  ξεσκονίστε  τα χειριστήρια   σας όχι για εξετάσεις  στο Υπουργείο αλλά  για  φτηνές  
επικοινωνίες µέσω Σελήνης  .  Εκείνοι που θέλουν  φωνή  το SSB  είναι η αµέσως προσιτή  λύση. 

 

Τώρα για τους  τελειοµανείς  οι ψηφιακοί ποµποδέκτες  κάνουν την  επικοινωνία 

Παιχνιδάκι... 

 

Συγκεντρώστε τις απορίες σας  και στείλτε τις  στο  din.boxmail@gmail.com 

 

73   SV1dB   K. Ψιλογιάννης 

Yaesu DR-1   VHF-UHF Repeter 

Type: Amateur dual band/dual mode repeater 

Frequency range: 144-148 / 430-450 MHz 

Tuning steps: 5 / 6.25 KHz 

Mode: FM/DV (C4FM) 

Channels/memory management:  

Repeater shift/offset: Frequency pairs are freely selectable within each band 

Power supply: Mains: 100-240 VAC or 11.7-15.8 VDC 

Current drain/power consumption: RX: 1.5 A 

TX: Max 14 A 

Antenna impedance/connector: 50 ohms / 

Dimensions (W*H*D): 482*88*380 mm (19*3.5*15") 

Weight: 10 Kg (22 lbs) 

Other features: AMS (Auto Mode Select), 3.5" color touch panel, 

auto-switched battery backup support, DSQ, CTCSS/PL, DCS, 

±2.5 ppm TCXO, ID announcement feature, remote controller 
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AEGEAN VHF CONTEST 2014AEGEAN VHF CONTEST 2014AEGEAN VHF CONTEST 2014   

 
Περάσαµε υπέροχα... λέµε όλοι εµείς που βρεθήκαµε στην κορυφή του Προφήτη Ηλία Παρακοίλων Λέσβου στις 5 
και 6 Ιούλιου του 2014  (Locator KM39BF) 
Περάσατε υπέροχα… λένε όλοι αυτοί που για κάποιο λόγο δεν µπόρεσαν να έρθουν.   
Ένα είναι σίγουρο… Όλοι συµφωνούµε σ’ αυτό. Ότι περάσαµε υπέροχα…Και ήταν πράγµατι ακόµα µια όµορφη 
εµπειρία το φετινό AEGEAN CONTEST. 
Όλα άρχισαν από την Παρασκευή, που στήθηκαν οι κεραίες. Το Σαββάτο το πρωί ήδη από τις 08:00 
εγκαταστάθηκαν και τα µηχανήµατα και αρχίσαµε τις επαφές. Κύλησε η µέρα χωρίς να το καταλάβουµε, µε αρκετές 
επαφές στα 2m µε Ελληνικούς σταθµούς, και µε µικρά και σύντοµα ανοίγµατα στα 6m προς EA8, 7X, G, PA…, και 
ύστερα από µια υπέροχη βραδιά και διανυκτέρευση στη κορυφή, ξεκινήσαµε πάλι το πρωί της Κυριακής. Επιτέλους 
τα 6m άνοιξαν καλά, και σχεδόν όλη τη δευτερη µέρα του contest, την περάσαµε στο shack των 6m, µε επαφές µε 
όλη σχεδόν την Ευρώπη, σε ssb, και cw  mode… 
 

 

          Τ.Θ. 46  -  811 00  ΜΥΤΙΛΗΝΗ        Email :sz8lsv@yahoo.gr 
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                                 Το «υπαίθριο shack»…                            σε λειτουργία …. 

 
Νοµίζω όµως ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια και περιγραφές. Οι εικόνες µιλάνε από µόνες τους… Και αυτά που ζεις 
και αισθάνεσαι σε µια τέτοια κορυφή, σε µια τέτοια εκδήλωση  δεν περιγράφονται. Πώς να περιγράψεις την οµορφιά 
του τοπίου ή το δροσερό αεράκι ή το θρόισµα των φύλλων της µαύρης πέυκης  ή την καλή παρέα … ή …ή … 

   
Το «στεγασµένο shack» µε την υπέροχη θέα ………   «εν δράση»  

 

  
                                Ηλιοβασίλεµα….          Γενική άποψη του χώρου που µας φιλοξένησε. 
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SV8CRI Παναγιώτης    SV8DTD Περικλής 

 
Ο φιλοξενούµενός (Μέλος του Συλλόγου µας) SV8/SV9QCF «επί το έργον»  

και στο βάθος ο SV8INI Γιώργος. 

Βέβαια υπήρχαν και οι στιγµές ξεκούρασης και φαγητού…  

  
Μεσηµέρι Σαββάτου.    Μεσηµέρι Κυριακής. 
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 Και για όσους δεν τους φτάνουν αυτά  ή δεν πείθονται υπάρχει και σχετικό βιντεάκι στην διεύθυνση : http://
www.youtube.com/watch?v=57-sBhTXiGk 
 

Στην οµάδα συµµετείχαν οι παρακάτω συνάδελφοι : 
SV8/SV9QCF              Ιωάννης 

     SV8CRI                 Παναγιώτης 
SV8DCW         Κώστας 
SV8DTD  Περικλής 
SV8INI     Γιώργος 
SV8JNG     Γιώργος 

 
Από αριστερά SV8DCW Κώστας, SV8INI Γιώργος, SV8/SV9QCF Ιωάννης, SV8CRI Παναγιώτης και SV8DTD Περικλής 

 

 

Πολλά 73 και ελπίζουµε, την επόµενη φορά να είµαστε όλοι εκεί… όπου κι αν είναι… !!! 
 

ΥΓ: Θα θέλαµε να σηµειώσουµε, ότι αυτή την δραστηριότητά µας, την αφιερώνουµε στον SV8CRC sk, 
κατά κόσµο Στρατή Καρίνο που έφυγε πριν λίγες µέρες από κοντά µας, ο οποίος ήταν από τα ιδρυτικά 
µέλη του συλλόγου µας, Ε.Ρ.Β.Α. 
Ο Θεός ας τον αναπαύσει. 
 
 
 
(Σηµείωση : Το κείµενο και οι φωτογραφίες γράφτηκε και επιλέχθηκαν από τον SV8DCW (Κώστας) και τον SV8DTD 
(Περικλής).)                                                 
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         HAM HAM --  FEST  FEST  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

20142014 
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Οµάδα Ραδιοερασιτεχνών 
Θεσσαλονίκης << TARG >> διοργανώνει την ετήσια ραδιοερασιτεχνική 

συνάντηση αλλά µε µία µεγάλη διαφορά . 

 

Φέτος για πρώτη φορά θα γίνει µε την συνεργασία και της Ένωσης 
Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος << ΕΡΒΕ >> στα πλαίσια της καλής 
ραδιοερασιτεχνικής συνύπαρξης στο νοµό µας  και στο πνεύµα ότι ο 

Ραδιοερασιτεχνισµός ΕΝΩΝΕΙ και όχι χωρίζει . 

 

Έτσι λοιπόν στις 14 Σεπτεµβρίου 2014 περιµένουµε να σας δούµε στην 
εκδήλωση αυτή που πρώτη φορά δύο σύλλογοι, δείχνουν ότι µπορούν να 

συνυπάρχουν ενωµένοι 

 

Τα ∆.Σ.  της TARG και της ΕΡΒΕ  
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

      sv1nk@hotmail.com 

 
 

 

AEGEAN VHF CONTEST 2014  
ME ΑΣΤΑΘΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ, ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ. 
Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σας. Με την βοήθεια του Θεού, και παρά την αστάθεια της 
διάδοσης, το AEGEAN CONTEST του 2014, πραγµατοποιήθηκε, µε επιτυχία, και ενθουσιασµό!  

 
SX3AA. από τα 1583m. CQ AEGEAN CONTEST QRZ?  

Οι οµάδες των AEGEAN CONTESTERS, αλλά και οι απλοί ραδιοερασιτέχνες, από νωρίς είχαν αρχίσει τα 
σχέδια τους για το από πού, και πώς, θα τρέξουν το contest. Άλλοι έκαναν µεγαλεπήβολα σχέδια, και 
άλλοι απλά έψαχναν να βρουν ένα τρόπο να «τρέξουν» το contest. Όλοι όµως είχαν τον ίδιο κοινό 
σκοπό, να διαγωνιστούν, να διασκεδάσουν, να δοκιµάσουν τον εξοπλισµό τους, να ζήσουν την 
συγκίνηση της νέας και αναπάντεχης επαφής. Με απλά λόγια, να ζήσουν το AEGEAN contest. 

Οι ελπίδες όλων µας ήταν να έχουµε καλή διάδοση, τόσο τροποσφαιρική, όσο και Ε σποραδική κατά 
την διάρκεια του Σαββατοκύριακου 5 και 6 Ιουλίου. Οι απόψεις όµως διίσταντο, άλλοι θεωρούσαν ότι 
θα έχουµε εξαιρετική διάδοση, βασιζόµενοι στην κορύφωση του 11ους ηλιακού κύκλου,  και στις γενικά 
καλές καιρικές συνθήκες, και άλλοι, είχαν τελείως διαφορετική άποψη. 
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Η αντικειµενικά άστατη συµπεριφορά του ηλίου, µε συχνές εκρήξεις, και οι οµαλές µεν, αλλά 
«δροσερές»  καιρικές συνθήκες, δεν έπειθαν πολλούς συναδέλφους  ότι κατά την διάρκεια του 
διαγωνισµού θα είχαµε µια εξαιρετική διάδοση. Έτσι, όλοι περίµεναν µε αγωνία για το τι πραγµατικά θα 
γίνει. 

Την Πέµπτη 4 Ιουλίου, η «µητέρα φύση» είχε τα κέφια της. Είχαµε διάδοση σηµάτων VHF στα 6m, για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε δυνατά σήµατα 7-9+20 χωρίς QSB, σε κοντινές, µέσες, αλλά και µεγάλες  
αποστάσεις. Ακούστηκαν σταθµοί από Ιταλία – Κροατία, Ρουµανία, Σλοβενία, έως Τσεχία, Ουκρανία, 
Ρωσία κλπ. Οι «διαδοσολόγοι» άρχισαν να διαδίδουν  ότι το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιουλίου, θα 
έχουµε πολύ καλή διάδοση, και θεαµατικές επαφές, κάνοντας τις προσδοκίες όλων να εκτοξεύονται 
στα ύψη.  

Το Σάββατο 5 Ιουλίου δεν άργησε να ξηµερώσει, και οι Contesters ήταν στις θέσεις τους µεν, αλλά όχι 
και ετοιµοπόλεµοι, αφού οι περισσότερες επαφές στα 2m µεταξύ των ραδιοερασιτεχνών, αφορούσαν 
πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία, και τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί, ενώ οι πιο δραστήριοι 

και οργανωµένοι , ζητούσαν  και RS(T) Con-
trol. 

  

 

 

 

Η τροποσφαιρική διάδοση του Σαββάτου 
5 Ιουλίου 2014 στις 9 το πρωί: Φτωχή! 
και µακράν των προσδοκιών µας. 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πρώτα Contest QSO, ξεκίνησαν µετά τις 9 το πρωί, τόσο στα 2m, όσο και στα 6m. Για µια ακόµη 
φορά η «Επαγγελµατική» 
οµάδα του SZ1GRC, ήταν 
από πολύ νωρίς στον 
«αέρα» καλώντας CQ AE-
GEAN CONTEST.  

 

Ο Σύλλογος 
Ραδιοερασιτεχνών 

Ελλάδος είναι από τους 
βασικούς υποστηρικτές 
του AEGEAN contest, 
και διαθέτει µια 
εξαιρετική οµάδα 

χειριστών. 

 

Από τις πρώτες ώρες του 
Contest διαπιστώθηκε ότι 
οι συνθήκες διάδοσης ήταν 
διαφορετικές από περιοχή 
σε περιοχή, και από 

υψόµετρο σε υψόµετρο. Εντελώς διαφορετικές συνθήκες υπήρχαν στην Βόρειο Ελλάδα, εντελώς 
διαφορετικές στην Θεσσαλία, άλλες στην Στερεά, και άλλες την  Πελλοπόνησο. Οι συνθήκες ήταν 
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Αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως βλέπετε η διάδοση ήταν επίσης φτωχή. 

 

Με λίγα λόγια, την ίδια µέρα, την ίδια ώρα στην ίδια περιοχή συχνοτήτων, αλλά σε διαφορετικές 
περιοχές της Ελλάδας, η διάδοση ήταν εντελώς διαφορετική. Έτσι υπήρχε µια εντελώς διαφορετική 
εικόνα, στα µάτια όλων των διαγωνιζοµένων για τις συνθήκες της διάδοσης την συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή.  

 

Το Σάββατο όλη ηµέρα η διάδοση ήταν φτωχή, αλλά όχι απογοητευτική, αφού έγιναν ωραιότατες 
επαφές στα 2m µε σταθµούς από την Πάρνηθα, την  Αίγινα, το Πάνειο όρος, τα Τρίκαλα Κορινθίας, τον 
Χελµό, τον Ταΰγετο,  τον Όλυµπο της Λέσβου κλπ. αλλά και εκτός Ελλάδας µε Βαλκάνιους και 
Ιταλικούς κυρίως σταθµούς. Στα 6m η διάδοση ήταν επίσης φτωχή, και ασταθής. Κατά διαστήµατα 
ακούγονταν σταθµοί από όλη την Ευρώπη και µετά εξαφανιζόντουσαν, είχαµε ακριβώς αυτό που λέµε 
«σποραδική» διάδοση. Οι σταθµοί εµφανιζόντουσαν από το πουθενά, ακουγόντουσαν για λίγα λεπτά, 
και µετά χανόντουσαν. Έστω και µε αυτές τις οριακές συνθήκες έγιναν ωραιότατα QSO, µε σχεδόν 

όλες τις χώρες της Ευρώπης, 
µε τα δυνατότερα σήµατα να 
έρχονται από την πλευρά της 
Ολλανδίας! 

 

 

 

 

 

 

Η διάδοση στα 6m,το 
Σάββατο το πρωί.  

Φτωχή για την Ελλάδα, 
και ασταθής. 
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Όσο κακή για το AEGEAN contest ήταν η διάδοση, τόσο καλή ήταν για υπερατλαντικές επικοινωνίες. 
∆υνατά σήµατα VHF, διέσχιζαν τον Ατλαντικό προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις στους 
ραδιοερασιτέχνες Αµερικής και Ευρώπης. 

 

 

 

 

 

Με τέτοια υπερατλαντική διάδοση, 
ποιος θα στρέψει την κεραία του προς 

την Ελλάδα;  

 

 

 

 

 

Η Κυριακή 6 Ιουλίου βρήκε εµάς που 
είχαµε αρχίσει το contest από το Σάββατο  νωρίς το πρωί πάνω από τα µηχανήµατα, ετοιµοπόλεµους 
για την «µητέρα των µαχών!» Hi…Hi…  

Αλλά και τους νεοεισερχόµενους στο Contest να ετοιµάζουν πυρετωδώς τον εξοπλισµό τους. Η αγωνία 
όλων ήταν φανερή, αφού σε γενικές γραµµές η απογοητευτική διάδοση του Σαββάτου, είχε «κάµψει» 
το ηθικό αρκετών διαγωνιζοµένων. 

 

 
Πραγµατικά πανέµορφη κάρτα, κόσµηµα για την συλλογή κάθε ραδιοερασιτέχνη στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Η ηµέρα ξεκίνησε πολύ καλά, αφού αρκετοί σταθµοί είχαν αρχίσει την δραστηριότητά τους από νωρίς 
το πρωί. Έτσι µε χαρά για µια ακόµη χρονιά, ακούσαµε µε πολύ καλά σήµατα το SZ3P, τον παλαιό 
φίλο και σταθερό υποστηρικτή του AEGEAN contest, σταθµό της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής 
Πελλοπονήσου, από το KM18FA, κοντά στα Άνω Τρίκαλα. Από αυτό το χαρισµατικό Locator, οι 
εκλεκτοί συνάδελφοι µοιράζουν απλόχερα «πόντους» στους διαγωνιζοµένους. 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  181818   

 
SZ3P, ένας σταθµός µε ιστορία, συνέπεια, δυνατό σήµα, και ικανούς χειριστές. 

 

Την σκυτάλη πήρε ο SZ8LES, ο σταθµός του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Νήσου Λέσβου, ο οποίος 
φέτος εντυπωσίασε τους πάντες, µε το δυνατό του σήµα, αλλά και την συνέπεια των χειριστών του. Ο 
σταθµός ακουγόταν τόσο στα 6m  - SSB, όσο και στα 2m µέσα  στην Αθήνα, µε µια απλή κεραία 
Ground Plane  λ/4, ακόµη και µε διαµόρφωση FM, προκαλώντας πολύ κολακευτικά σχόλια, τόσο για το 
σήµα, όσο και για την επιλογή της τοποθεσίας. Συγχαρητήρια συνάδελφοι. Σας αξίζει ένα µεγάλο 
Μπράβο! 

 

 

 

 

SZ8LES, καταπληκτικά δυνατό σήµα σε όλες 
τις συχνότητες, µε εξαιρετικής άρθρωσης 

χειριστές.    

 

 

 

 

 

 

Στο AEGEAN contest του 2014 η πανέµορφη Λέσβος είχε την «τιµητική» της, όπως λένε στην ιδιαίτερη 
πατρίδα µου την Κεφαλονιά, αφού εκτός από τον SZ8LES, στον διαγωνισµό συµµετείχε και δεύτερος 
οργανωµένος Contest station. O SZ8LSV, ο σταθµός της Ένωσης  Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Αιγαίου.  

 

 

 

 

 

 

SZ8LSV, µε πολύ καλά σήµατα, πολύ 
καλούς χειριστές. Μια από τις 

αξιολογότερες παρουσίες στο contest.  
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Οι συνάδελφοι ου SZ8LSV, έχουν µεταξύ των άλλων, και ένα ξεχωριστό λόγο για να είναι 
ευχαριστηµένοι, έκαναν σίγουρα ένα τουλάχιστον Ραδιοερασιτέχνη ευτυχισµένο! Πρόκειται για τον 
παλαιό φίλο, και διακεκριµένο ραδιοερασιτέχνη  SV1XV – Κώστα, ο οποίος έχει κάνει την εξής 

ανάρτηση: 

 

Βλέπετε αγαπητοί συνάδελφοι πόσο σηµαντική 
είναι η συµµετοχή του καθενός µας στον 
διαγωνισµό. Κάθε QTH Locator, έχει την δική 
του ξεχωριστή αξία, το ασήµαντο χωριό, ή 
βουνό που δεν σας «εµπνέει» να τρέξετε το 
AEGEAN contest, είναι ίσως το ένα και 
µοναδικό QTH locator, που ψάχνει ο ή οι 
συνάδελφοι για να αποκτήσουν το AWARD 
που ονειρεύονται. Ας δούµε τώρα γιατί το 
φετινό AEGEAN contest,  έδωσε και στον 
υπογράφοντα µια  ευχάριστη έκπληξη….  

 

Όπως λέει η λαϊκή παράδοση: Λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή; ∆εν λείπει!... 

Έτσι λοιπόν και φέτος οι ακούραστοι Σαµιώτες συνάδελφοι του SZ8S, ήταν στον «αέρα», µε όπως 
πάντοτε, µια εξαιρετικά «δυνατή» οµάδα! 

 Φέτος η θεά τύχη µου επιφύλαξε µια µοναδική έκπληξη. Με τον Βασίλη SV8CYV, δεν έχουµε 
γνωριστεί ποτέ από κοντά, και δεν έχουµε µιλήσει ουδέποτε! στον αέρα. Ε, λοιπόν φέτος σε κοινή 
συνεργασία η θεά διάδοση µε την θεά τύχη τα έφεραν έτσι ώστε µιλήσαµε στον «αέρα». Περιττό να 
σας πω ότι µου έφυγε το µικρόφωνο από ο χέρι, όταν άκουσα την φωνή του, µε ένα τόσο δυνατό 
σήµα, ζωντανά στον αέρα, Hi….Hi…  

Οι Σαµιώτες συνάδελφοι έδωσαν ένα εξαιρετικό παρόν, σε όλες τις µπάντες, κάνοντας ευτυχισµένους 
πολλούς Έλληνες και ξένους 
ραδιοερασιτέχνες. 

 

 

 

 

 

SZ8S.  

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών 
Κεντρικού Αιγαίου, δυνατή 
οµάδα, δυνατοί χειριστές.  

Ίσως ο ακρογωνιαίος λίθος 
του AEGEAN contest. 

 

 

 

 

 

 

Φέτος για µια ακόµη φορά, το AEGEAN CONTEST, τίµησε µε την συµµετοχή της η Εθνική 
Επιτροπή Ταχυδροµείων Τηλεπικοινωνιών µε τον σταθµό της SZ1EETT.  

Με πανίσχυρο σήµα, και εξαιρετική διαµόρφωση οι συνάδελφοι του SZ1EETT, έδωσαν την ευκαιρία σε 
αρκετούς Ελληνικούς Ραδιοερασιτεχνικούς σταθµούς να κάνουν QSO, µε τον µοναδικό θεσµικό 
σταθµό που ακούγεται στους Ελληνικούς αιθέρες, και ΜΠΡΑΒΟ τους.  
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Ελπίζω και εύχοµαι ολόψυχα, στο επόµενο AEGEAN contest, να µας τιµήσουν µε την συµµετοχή τους ο 
SZ1TT, o σταθµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αλλά και ο SZ1GGPP, ο σταθµός της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.  

 

Οι θεσµοί πρέπει να 
βρίσκονται κοντά στους 
πολίτες, να συµµετέχουν 
σε κοινές δραστηριότητες, 
να γνωρίζονται και να 
επικοινωνούν  µε τους 
πολίτες που θεσµικά 
υπηρετούν. 

 

 

Ο SZ1EETT είναι 
τηλεχειριζόµενος 
σταθµός από την 

Πεντέλη, σε υψόµετρο 
1179m. 

 

 

 

Περισσότερα µπορείτε να 
βρείτε στο: http://

www.qrz.com/db/SZ1EETT  

 

 

 

 

 

 

 

Η ωραιότατη κάρτα του 
σταθµού της Εθνικής 

Επιτροπής 
Ταχυδροµείων 

Τηλεπικοινωνιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τους σταθµούς που έκαναν «αίσθηση» µε την παρουσία τους ήταν ο SX3H.  

Η «δυνατή» οµάδα των SV1ART, SV1BDO, SV1EIG, SV1QEC, SV1QEG, SV1QEY, διάλεξαν το όρος 
Χελµός για να «τρέξουν» το contest. Με πολύ καλό εξοπλισµό, και δυνατούς χειριστές, έδωσαν ένα 
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SX3H, από τα 2340m. Ίσως η πλέον 
εξοπλισµένη οµάδα του φετινού AEGEAN 

contest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον Χελµό η δραστήρια 
οµάδα του SX3H, έστειλε δυνατά 
σήµατα µέσα, και έξω από την 

Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

Για µια ακόµη φορά την παράσταση έκλεψε η θαρραλέα οµάδα των contesters του 
Ταϋγέτου: SV1CDM, SV1CNS, SV1EIW, SV1ONV, SV1ONK, οι οποίοι ενεργοποίησαν τον σταθµό 
SX3AA σε υψόµετρο 1538m.  

Για µια ακόµη φορά «βοµβάρδισαν» 
στις συχνότητες µε ισχυρά σήµατα, 
και δίνοντας την ευκαιρία σε πλήθος 
ραδιοερασιτεχνών που κυνηγούν VHF 
Awards να «κάνουν» το LOCATOR 
KM17DD.  

 
 
  

 
 
 

Ο SX3AA από τα 1538m, 
«σάρωσε» τις συχνότητες µε το 
ισχυρό και διαυγές σήµα του. 
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Εκτός όµως από τους «οργανωµένους» σταθµούς, που στην πραγµατικότητα είναι και οι πυλώνες του 
διαγωνισµού, είχαµε θαυµάσιες παρουσίες από µεµονωµένους ραδιοερασιτέχνες, οι οποίοι έδωσαν ο 
καθένας τους και για διαφορετικούς λόγους ένα «ξεχωριστό τόνο» στο AEGEAN contest. 

 

 

 

 

 

SV4CDB - Σπύρος 

O Σπύρος επέλεξε τον Κίσσαβο για να 
τρέξει το AEGEAN Contest. Η εξαιρετική 
του επιλογή του έδωσε την δυνατότητα 
να κάνει πολύ καλές VHF επικοινωνίες, 
ακόµη και µε τις φτωχές συνθήκες 
διάδοσης που επικρατούσαν κατά την 
διάρκεια του διαγωνισµού. Ένα ΜΠΡΑΒΟ 
λοιπόν στον συνάδελφο για την επιλογή 
του, αλλά και για την ποιότητα των QSO 
που έκανε κατά την διάρκεια του 
διαγωνισµού. 

 

 

 

 

Ο Κίσσαβος βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σηµείο για VHF QSO, ειδικά σε συνθήκες contest. 

 

 

SV1QYS – Μένια, SV1PDJ – Στάµος, SY1AJY – Αλέξανδρος. 

 

Η Μένια, ο Στάµος, και ο Αλέξανδρος, είναι τρεις νέοι ραδιοερασιτέχνες, που αγαπούν την 
ραδιοερασιτεχνική επικοινωνία, αλλά ακόµη δεν έχουν τον 
αναγκαίο εξοπλισµό. Αυτά τα καταπληκτικά παιδιά, σε πείσµα 
των αντίξοων συνθηκών που αντιµετωπίζουν, αποφάσισαν να 
πάρουν µέρος στο AEGEAN contest, µε τον µοναδικό 
εξοπλισµό που είχαν: ένα WOUXUN KG-UV6D,  και µια κεραία 
για φορητά! τη RH-770, της Diamond. 

 

 

Με ένα φορητό FM,  µίλησαν µε: Κιάτο, Ταΰγετο,  

Χίο, κλπ! 

 

Η χαρούµενη οµάδα επέλεξαν το καταφύγιο Φλαµπούρι στην 
Πάρνηθα για QTH Locator,  και το παρακείµενο κιόσκι για 
υπαίθριο Shack, το αποτέλεσµα κατέπληξε και τους ίδιους, 
αλλά και όλους εµάς. Ένα µεγάλο ΜΠΡΑΒΟ, αξίζει στους 
νέους συναδέλφους, που µε το θάρρος και την σωστή επιλογή 
της τοποθεσίας, έβαλαν τα «γυαλιά» σε πολλούς, καλά 
εξοπλισµένους ραδιοερασιτέχνες….και   ο νοών νοήτω.  

Hi… Hi… 
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Αξίζουν συγχαρητήρια!  

 

SV8LMQ ex SY8AWY – ∆ηµήτρης. 

 

Αν υπήρχε  βραβείο για τον πιο ενθουσιώδη 
νέο Ραδιοερασιτέχνη, θα έπρεπε να 
απονεµηθεί στον ∆ηµήτρη. Είναι ο 
ραδιοερασιτέχνης µε την παλλόµενη από 
χαρά φωνή, που έδινε ασταµάτητα: 5-9, στο 
KM18WO, αριθµός επαφής ΧΧΧΧΧ.  Ο 
∆ηµήτρης εντυπωσίασε τόσο για το δυνατό 
του σήµα στα 2m, από την ∆ίρφη Ευβοίας, 
όσο και για τον άψογο χειρισµό του σταθµού 
κατά την διάρκεια του AEGEAN contest. Ο 
εξοπλισµός του: ένα FM V/U mobile, στο 
ταµπλό του αυτοκινήτου, και µια Χ-50 σε ένα 
ιστό λίγα 
µέτρα πιο 
πέρα. 

 

 

 

Ο ∆ηµήτρης, χωρίς αµφιβολία, αξίζει το βραβείο του πιο 
ενθουσιώδη ραδιοερασιτέχνη! 

 

Με αυτή την κεραία ο ∆ηµήτρης  «έκανε» ακόµη και Βουλγαρία 
- Τουρκία, όταν «βαριά» εξοπλισµένοι ραδιοερασιτέχνες δεν 

µπόρεσαν να «βγουν» από την Ελλάδα. 

Θα ήταν µεγάλη παράληψη από µέρους µου, αν δεν ευχαριστούσα 
ορισµένους συναδέλφους που κάθε χρόνο τιµούν µε την συµµετοχή 
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SV1QT – Σωτήρης 

SV1QT – Σωτήρης,  η «ήσυχη» 
ραδιοερασιτεχνική δύναµη, και 

µακροχρόνιος φίλος του AEGEAN con-
test.  http://www.qrz.com/db/SV1QT  

 

Ο Σωτήρης είναι ένας «παλαιός» 
ραδιοερασιτέχνης, µε πάµπολλες 
ραδιοερασιτεχνικές περγαµηνές, το ήθος 
και οι ικανότητες του οποίου είναι σε 
όλους γνωστές. Ο Σωτήρης κάθε χρόνο 
δίνει το παρόν, τιµώντας τον 
διαγωνισµό µας µε την παρουσία του, 
και βοηθώντας τους διαγωνιζοµένους να 
συλλέξουν πολυτίµους πόντους. 

 

 

 

 

SV1GSU - Κώστας 

 

Ο αγαπηµένος «ψηλός», 
Ραδιοερασιτέχνης µε το «Ρ» κεφαλαίο. 
Από τους καλύτερους κατασκευαστές 
κεραιών και όχι µόνο, ένα ανεξάρτητο 
πνεύµα, που συµµετέχει σε κάθε 
ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα. Στο 
AEGEAN contest είναι σταθερή αξία, 
αφού το υποστηρίζει όχι µόνο από το 
Blog-άκι του http://
sv1gsu.blogspot.gr, αλλά και µε την 
φυσική του παρουσία.  

 
 
SV1GSU – Ο Κώστας επί το έργον! 

 
 
 
 

 
 

 

 

Το υπαίθριο Shack, µε τέντες, 
κεραίες, και πολύ διάθεση! 

 
Φέτος ο Κώστας και οι φίλοι του, 
επέλεξαν τον Υµηττό, στον οποίο έχει 
µια «αδυναµία», και από τα 900m 
έτρεξαν τον διαγωνισµό.  
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SV8GGL – Γιώργος 

 

Το διακριτικό SV1GGL είναι 
συνώνυµο του: Η Αίγινα στον 
«αέρα», από τις σταθερές αξίες του 
AEGEAN contest, αφού κάθε χρόνο 
δίνει το παρών µε τον καλύτερο 
τρόπο.  

Σταθερός χειριστής, και ξεκούραστος 
συνοµιλητής, δίνει σε πολλούς 
ραδιοερασιτέχνες που αναζητούν µια 
επαφή µε την Αίγινα – KM17RR, να 
αποκτήσουν και αυτό το QTH LOCA-
TOR, ενώ επιβεβαιώνει VIA BURO - 
DIRECT ή EQSL.  

 

 

Φίλε Γιώργο σε ευχαριστούµε για την συµµετοχή σου και την στήριξη του διαγωνισµού. 

 

 

SV1JGX – Μάνος 

 

Ο Μάνος δεν είναι καινούργιος 
Ραδιοερασιτέχνης, αφού αδειοδοτήθηκε 
το 2005, είναι δηλαδή ένας  
ραδιοερασιτεχνικά έφηβος 14 ετών, και 
αυτή του την εφηβεία την δείχνει µε την 
ακούραστη  συµµετοχή του σε 
πάµπολλες όσες ραδιοερασιτεχνικές 
δραστηριότητες, αλλά και µε την συνεχή 
και συνεπή συµµετοχή του στο AEGEAN 
contest, µε εξαιρετικές διακρίσεις. Φέτος 
ακούστηκε από την Αίγινα, όπου 
«σάρωσε» ως συνήθως τις συχνότητες 
των VHF.  

 

SV1JGX – Μάνος, ένας 
ραδιοερασιτεχνικά έφηβος, µε 

συνεχή και βραβευµένη παρουσία 
και συµµετοχή στο AEGEAN contest. 

http://www.qrz.com/db/SV1JGX  

 

 

∆εινός χειριστής, «τάραξε» τα ερτζιανά, αναγκάζοντας πάρα πολλούς ξένους ραδιοερασιτέχνες να 
στρίψουν τις κεραίες τους προς την Ελλάδα.  

Μάνο σε ευχαριστούµε πολύ για την µακρόχρονη. και συνεπή στήριξη και συµµετοχή σου στον 
διαγωνισµό. 

 

Η αλήθεια είναι ότι θα µπορούσα να γεµίσω πολλές σελίδες για οργανωµένες οµάδες και 
µεµονωµένους ραδιοερασιτέχνες που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο η παρουσία και η  δράση τους κατά 
την διάρκεια του contest, αξίζει να αναφερθούν, αλλά θα χρειαζόντουσαν αρκετά τεύχη του 5-9report. 
Ας µε συγχωρήσουν λοιπόν, δυστυχώς ακόµη και το 5-9 έχει περιορισµένη έκταση και δυνατότητες. 
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Η διάδοση κατά την διάρκεια του AEGEAN contest. 

 

Το AEGEAN contest, όπως και κάθε διαγωνισµός,  στηρίζεται σε δύο παραµέτρους:  

1. Την συµµετοχή τον ραδιοερασιτεχνών 
2.Την διάδοση των ραδιοκυµάτων. 
∆όξα τω Θεώ, η συµµετοχή των ραδιοερασιτεχνών, Ελλήνων και ξένων, κάθε χρόνο αυξάνει, χάρη 
στις προσπάθειες όλων µας. Αγαπητοί συνάδελφοι, το AEGEAN contest χάρη στην συµµετοχή σας, στις 
άρτια εξοπλισµένες οµάδες - contest team που οργανώνετε, στην έκδοση µεγάλου αριθµού ειδικών 
διακριτικών, την πολύωρη και ενεργή  συµµετοχή όλων µας σε όλες τις συχνότητες, µε το πλήθος των 
QTH Locators τα οποία ακούγονται, το AEGEAN, έχει καθιερωθεί σαν ένας σοβαρός VHF διαγωνισµός 
που αναφέρεται σε όλες τις σχετικές ραδιοερασιτεχνικές σελίδες, και προσελκύει κάθε χρόνο ακόµη 
περισσότερους ραδιοερασιτέχνες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.  

Αν για την συµµετοχή των ραδιοερασιτεχνών λέµε ∆όξα τω Θεώ, για την διάδοση κάθε φορά λέµε 
«Βοήθα Παναγιά µου». Η διάδοση των VHF, είτε Low VHF = 6m, είτε High VHF = 2m, ήταν, είναι, και 
παραµένει άλυτο µυστήριο. ∆υστυχώς παρά τις µακροχρόνιες µελέτες, τα πολλά και σοβαρά 
συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί, κανείς δεν είναι σε θέση να πει αν, και πότε θα υπάρχει Ε 
σποραδική διάδοση, τι ώρα, και κυρίως, µεταξύ ποιών γεωγραφικών διαµερισµάτων. 

Όπως συµβαίνει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι διαδοσιολόγοι έκαναν διάφορες προβλέψεις, άλλοι 
«έπεσαν µέσα», και άλλοι απέτυχαν παταγωδώς. Αλλά για να ήµαστε ειλικρινείς, πόσοι από αυτούς 
µπορούν µε το χέρι στην καρδιά, ότι η πρόβλεψή τους ήταν θέµα πραγµατικής γνώσης, παρά ένα 
χαµόγελο της τύχης; 

Η διάδοση του Σαββάτου δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα, αφού είναι κοινό µυστικό ότι οι περισσότεροι 
ραδιοερασιτέχνες «τρέχουν» το contest την Κυριακή. Η Κυριακάτικη διάδοση λοιπόν ήταν σαφώς 
καλύτερη από την διάδοση του Σαββάτου. Το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η……. 
σποραδικότητα. Πράγµατι η διάδοση είχε αποσπασµατικά σποραδικό χαρακτήρα, αφού άλλαζε 
διεύθυνση µε τυχαίο τρόπο, αλλά και διάρκεια. 

 

Σε γενικές γραµµές η διάδοση στα 6m είχε ως εξής: 

Άρχισε µε πολύ κοντινό skip, από την Βόρειο Ιταλία, κατέβηκε στην κεντρική, και από εκεί πέρασε στα 
Βαλκάνια µε τους Βουλγαρικούς σταθµούς να κυριαρχούν στο παιχνίδι. Στην συνέχεια η διάδοση 
ανέβηκε προς την Κεντρική και ανατολική Ουκρανία, για να κάνει λίγο αργότερα µια απότοµη στροφή 
πάλι προς την Βόρειο Ιταλία, και να σταθεροποιηθεί για αρκετή ώρα στην Κεντρική, νότιο και νότιο 
ανατολική Λιθουανία. 

Από την Λιθουανία η διάδοση στράφηκε προς την Κεντρική Ευρώπη. Οι πρώτοι σταθµοί που 
ακούγονται είναι από την Ουγγαρία, ενώ γίνονται συνεχείς, αλλά ασταθείς σε χρόνο και διάρκεια 
εµφανίσεις σταθµών από την ανατολική Ουκρανία. 

Εγκαταλείποντας η διάδοση την Ουκρανία, στρέφεται στην Πολωνία µε αποτέλεσµα να έχουµε πλήθος 
Πολωνικών VHF σταθµών µε ισχυρά σήµατα, και χωρίς καθόλου QSB. Κάπου εδώ η διάδοση δείχνει να 
σταθεροποιείται αρκετά, βάζοντας στο παιχνίδι του AEGEAN contest, ταυτόχρονα σταθµούς από την 
Πολωνία, Ουκρανία, Τσεχία, Γερµανία, Πολωνία, και Σλοβακία. 

Με σχετικά σταθερές συνθήκες διάδοσης, και µέτριο προς ελαφρύ QSB, το ένα QSO διαδέχεται το 
άλλο, και η Ελληνική φωνή ακούγεται σε ένα µεγάλο τµήµα της Ευρωπαϊκής ηπείρου. CQ CONTEST 
CQ AEGEAN CONTEST THIS IS…… QRZ?. Τα DX Cluster, γεµίζουν από αναφορές για Ελληνικούς  DX 
σταθµούς, και το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων κορυφώνεται. 

Η θεά τύχη; οι προσευχές στην Παναγιά; ή τα παιχνίδια των φυσικών νόµων, δηµιουργούν ένα 
εκτεταµένο Ε σποραδικό πάνω από την Ευρώπη, που ευνοεί την διάδοση προς την Ελλάδα. 

Με διαδοχικά, αλλά τυχαία «κοψίµατα», κάνουν την εµφάνισή τους σταθµοί από όλη σχεδόν την 
Ευρώπη, κάνοντας συναρπαστικό το VHF DXing σε συνθήκες contest. Η διάδοση «οµαδοποιεί» και 
στέλνει προς την Ελλάδα οµάδες – οµάδες τους σταθµούς.  Ήταν πολύ συναρπαστικό αυτό το 
φαινόµενο, λες και είχαν συνεννοηθεί οι χειριστές από διάφορες χώρες να «βγαίνουν» όλοι µαζί, και οι 
χειριστές των υπολοίπων χωρών να µένουν stand by, µέχρι να έρθει η σειρά της οµάδας τους.  
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Βέβαια αυτό το πολύ ενδιαφέρον επιστηµονικό φαινόµενο της σποραδικής διάδοσης είναι 
διασκεδαστικό, αλλά προκαλεί «ζηµιά» στο contest, αφού περιορίζει τις επιλογές των χειριστών για 
επικοινωνία, και συλλογή «πόντων». Οι οµάδες  είχαν κυρίως την εξής µορφή: 

Οµάδα 1η  

 

 
                         Ουκρανία – Λιθουανία – Πολωνία – Σλοβακία -  Σουηδία. 

 

Οµάδα 2η  

 

 
                                 Γερµανία – Αυστρία – Τσεχία – Ουγγαρία 
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Οµάδα 3η  

 

 
 

                                   Γαλλία, Λουξεµβούργο – Ολλανδία  – Γερµανία 

 

Οµάδα 4η  

 
                                                Ιταλία και Βαλκανικές χώρες. 
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Οµάδα 5η  

Στην οµάδα αυτή συµµετέχουν χώρες, οι σταθµοί των οποίων εµφανιζόντουσαν τυχαία, για πολύ λίγα 
λεπτά, ή ακόµη και δευτερόλεπτα, µε σήµατα τα οποία πολλές φορές είχαν ισχυρό QSB, και ένας 
µεγάλος αριθµός QSO µε Ελληνικούς σταθµούς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρόκειται για την χειρότερη 
µορφή Ε σποραδικής διάδοσης, αφού ναι µεν οι σταθµοί ακούστηκαν µεταξύ τους, αλλά ποτέ δεν 
ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή του Contest report, και εποµένως η επαφή είναι άκυρη. Σαν φαινόµενο 
είναι ενδιαφέρον, αλλά ιδιαίτερα εκνευριστικό, και απογοητευτικό, αλλά έτσι είναι, τι να κάνουµε; 

Σε γενικές γραµµές ακούστηκαν αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες µε αρκετά δυνατά σήµατα, µε ανεκτό QSB, 
και έγιναν ωραιότατες επαφές. ∆εν ακούστηκαν εξωτικά Callsing, δεν είχαµε παρουσία του συνόλου 
των Ευρωπαϊκών χωρών, είχαµε όµως µια αξιοπρεπή διάδοση, που έδωσε την ευκαιρία σε όλους µας, 
να περάσουµε ένα διασκεδαστικό Σαββατοκύριακο, να στείλουµε την φωνή µας έξω από την Ελλάδα, 
να δώσουµε την ευκαιρία σε όλους εκείνους τους ραδιοερασιτέχνες που κυνηγούν Ελληνικά Grid Loca-
tor, να «κάνουν» αρκετά από αυτά, και να δείξουµε για µια ακόµη φορά, ότι η Ελλάδα είναι παρούσα, 
ζωντανή, και δραστήρια, µε το κεφάλι ψηλά.  

Στον επόµενο χάρτη φαίνονται οι χώρες των οποίων οι σταθµοί ακούστηκαν για περισσότερο χρόνο, µε 
δυνατά σήµατα, και ελάχιστο ή καθόλου QSB, και στην ουσία υπήρξαν η ραχοκοκαλιά των DX 
σταθµών του AEGEAN contest, για το 2014. 

 
Γενική αποτύπωση της διάδοσης των 6m κατά την διάρκεια του AEGEAN contest. 

 

Η διάδοση στα 2m, δεν ήταν επίσης καλή, αλλά συνολικά, έγιναν θαυµάσιες επαφές µέσα και 
έξω από την Ελλάδα. Σε αυτό συνέβαλαν δύο κυρίως πράγµατα: 

 

1ο. Οι οργανωµένες οµάδες που πήραν µέρος στον διαγωνισµό ήταν έµπειρες,     οργανωµένες µε όλη 
την σηµασία της λέξεως, και … 

 

2ο ∆ιάλεξαν καταπληκτικά QTH LOCATOR, που τους έδιναν πολύ καλή πρόσβαση   για QSO, είτε µε 
απευθείας κύµα, είτε µε τροποσφαιρική / Εs διάδοση. 
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Οι επαφές µεταξύ των Ελληνικών σταθµών βασίστηκαν είτε στο απευθείας κύµα, είτε στην 
τροποσφαιρική διάδοση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα απευθείας επικοινωνίας είναι η περίπτωση του 

SV1PDJ – Στάµου, ο οποίος 
είχε θαυµάσιες simplex 
επαφές από το Φλαµπούρι 
στης Πάρνηθας, µε Χίο, 
Ταΰγετο, Κιάτο, Πάνειο 
Όρος, ∆ίρφη Ευβοίας, 
Αίγινα κλπ. ∆είτε στον 
επόµενο χάρτη  της 
δυνατότητες απευθείας 
επικοινωνίας που προσφέρει 
η συγκεκριµένη τοποθεσία, 
µε ένα φορητό ποµποδέκτη 
V/U και µια φορητή κεραία 
περίπου 1m, επάνω στον 

ποµποδέκτη. 

Ο SV1PDJ – Στάµος, µε την σωστή επιλογή του QTH Locator, πέτυχε εκπληκτικά simplex QSO στα 2m, 
µε απευθείας κύµα. 

Πολύ χαρακτηριστικά παραδείγµατα τροποσφαιρικής διάδοσης είναι τα εξής: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=57-sBhTXiGk 

 

Ο SZ8LES, τα σήµατα του οποίου στην αρχή της ηµέρας ήταν 
χαµηλά, στην περιοχή του Κιάτου, και στην συνέχεια η ένταση 
τους αυξήθηκε εντυπωσιακά, και σταθεροποιήθηκαν έως αργά το 
απόγευµα. 

 

Ο SV8LMQ, ο οποίος συνδύασε ωραιότατα simplex QSO, µε 
απευθείας σήµα, µε QSO µε Βουλγαρία και Τουρκία, που έγιναν 
µε τροποσφαιρική διάδοση. 

 

SV9CVY – Μιχάλης, από τους πλέον ταλαντούχους, και δεινούς 
ραδιοερασιτέχνες της Ελλάδας και όχι µόνο, από τους σταθερούς 
φίλους και υποστηρικτές του AEGEAN contest.  
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Ο SV9CVY, τα σήµατα του οποίου ήρθαν από την Κρήτη στο Κιάτο µε τροποσφαιρική σκέδαση. 
Ακριβώς όπως περιγράφεται στην βιβλιογραφία, εµφανίστηκαν από το πουθενά, η έντασή τους 
αυξήθηκε απότοµα, είχαν QSB, και εξαφανίστηκαν µέσα σε λίγα λεπτά, όσο διήρκεσε το φαινόµενο! 

Στον επόµενο χάρτη µπορείτε να δείτε ένα σηµαντικό αριθµό Ελληνικών σταθµών που πήραν µέρος µε 
επιτυχία στο contest, από χαρακτηριστικά QTH LOCATOR. 

 

 
Ελληνικοί σταθµοί που πήραν µέρος µε επιτυχία στο contest, από χαρακτηριστικά QTH LO-

CATOR. 

 

 

Σε κάθε διαγωνισµό πάντοτε υπάρχει «κάτι» που µας µένει σαν ανάµνηση. Φέτος ευτυχώς δεν είχαµε 
κανένα «ευτράπελο», και για εµένα τουλάχιστον θα έµενε σαν ένα AEGEAN CONTEST, µε ασταθή 
διάδοση, αλλά πολύ, µα πολύ ενθουσιασµό, ώσπου ακούω τον US0L???? για ευνόητους το suffix δεν 
το ολοκληρώνω, ο οποίος µου φέρνει ένα σήµα 5-9+60db !  

Κοιτώ το s-meter εµβρόντητος, αυτό το σήµα δεν είναι Sky wave, αλλά direct wave, µετά την 
ανταλλαγή των Contest reports δεν κρατιέµαι και του λέω: Το σήµα σου στην πραγµατικότητα είναι 5-
9+60db είσαι σαν τοπικός σταθµός, συγχαρητήρια. Και ο ανταποκριτής µου, µου απαντά: έχω 1 KW!!! σε 
4 στακαρισµένες 16 στοιχείων Yagi!  

Όχι δεν θέλω σχόλια, δεν θέλω σχόλια, αλλά αναρωτήθηκα, «τι σόι contest κάνω µε ένα IC-706 
πρώτης γενιάς και 80 Watt, σε µια Yagi 3ων στοιχείων;». Τέλος πάντων… 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  323232   

Συµπερασµατικά: 

 

Το AEGEAN contest, του 2014 ήταν ένας ενθουσιώδης διαγωνισµός, από ραδιοερασιτέχνες που σκοπό 
είχαν να περάσουν ένα καλό Σαββατοκύριακο, να διασκεδάσουν, να ζήσουν την συγκίνηση που 
προσφέρει η επικοινωνία στα VHF, να δοκιµάσουν τις φυσικές τους αντοχές, αλλά και τις αντοχές του 
εξοπλισµού τους. 

Ήταν ένας στίβος ευγενούς ραδιοερασιτεχνικής άµιλλας,  όπου ο καθένας διαγωνίστηκε µε σεβασµό 
απέναντι στους συναθλητές του, µε σκοπό να µιλήσει µε όσο το δυνατόν περισσότερους σταθµούς, σε 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερες αποστάσεις, και µε όσο το δυνατόν περισσότερα locators.  ∆εν έχει 
σηµασία το αποτέλεσµα, σηµασία έχει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος να πέρασε ευχάριστα, να ένοιωσε 
όµορφα, και την ∆ευτέρα το πρωί να έχει µια γλυκιά ανάµνηση. 

Τα µηνύµατα που δέχοµαι είτε τηλεφωνικά στο 6948664493, είτε µε e-mail στο sv1nk@hotmail.com, 
µου δείχνουν ότι όλοι πέρασαν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Κοινό παράπονο όλων ήταν η 
«πεσµένη» διάδοση, και το πλήθος των ηµιτελών QSO, από την ξαφνική εξαφάνιση του ανταποκριτή 
τους. 

Στον αντίποδα έζησαν στιγµές γεµάτες από ευχάριστες εκπλήξεις, όταν από το «πουθενά» ακουγόταν 
αναπάντεχοι σταθµοί, ή συνοµιλούσαν µε σταθµούς που θεωρούσαν ότι µε τον εξοπλισµό τους δεν θα 
ήταν δυνατόν να επικοινωνήσουν. 

Είναι πολύ σηµαντικό να τονίσουµε την ποιότητα των οργανωµένων οµάδων που πήραν µέρος στον 
διαγωνισµό, σε χειριστές, υλικοτεχνική υποδοµή, και διαδικτυακή παρουσία. Αντίστοιχα θα πρέπει να 
τονίσουµε ότι οµάδες και µεµονωµένοι ραδιοερασιτέχνες κάνουν εξαιρετικές επιλογές QTH locator, έτσι 
ώστε οι VHF επικοινωνίες στο AEGEAN contest, να ξεπερνούν πλέον κάθε προσδοκία. 

Είναι πλέον φανερό, ότι οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες βρίσκονται πολύ πιο «µπροστά» από 
τους ραδιοερασιτέχνες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, και η έκταση της γνώσης του µέσου 
Έλληνα Ραδιοερασιτέχνη βρίσκεται στο επίπεδο των επαγγελµατιών της επικοινωνίας. 
Πράγµατι, ο µέσος Έλληνας ραδιοερασιτέχνης έχει την ικανότητα να εκτιµήσει τις 
κατάλληλες τοποθεσίες για VHF επικοινωνίες κοντινών και µακρινών αποστάσεων, να 
επιλέξει το κατάλληλο υλικό, και να λειτουργήσει  σωστά, από κάθε άποψη, ένα 
ραδιοερασιτεχνικό σταθµό VHF. 

Στην επιµόρφωση, την πρακτικά άσκηση, και την απόκτηση αυτών δεξιοτήτων, συνέβαλε 
ουσιαστικά το AEGEAN VHF contest, αφού για να λάβει µέρος ο οποιοσδήποτε 
ραδιοερασιτέχνης ή ραδιοερασιτεχνική οµάδα στον διαγωνισµό απαιτείται ένα ελάχιστο  
επίπεδο γνώσης, εµπειρίας και δεξιοτήτων, τα οποία χρόνο µε τον χρόνο αυξάνουν 
θεαµατικά.  

Έτσι σήµερα η Ελλάδα είναι υπερήφανη για το υψηλό επίπεδο γνώσης των 
ραδιοερασιτεχνών της, και η διοργανότρεια οµάδα, τό AEGEAN DX GROUP, για την 
συνεισφορά του διαγωνισµού σε αυτό.  
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Τώρα όλοι περιµένουµε τα αποτελέσµατα του AEGEAN contest. ∆εν έχει σηµασία η θέση του καθενός 
µας στην συνολική κατάταξη, αλλά αν ο καθένας µας µπόρεσε να ανέβει έστω και µια θέση πιο πάνω 
από την περσυνή. Σε όσους το κατάφεραν αξίζει ένα µεγάλο Μπράβο, σε όσους δεν τα κατάφεραν 
αξίζει ένα µεγάλο Μπράβο για την συµµετοχή, και θα πρέπει να αναρωτηθούν σε ποιους παράγοντες  
οφείλεται αυτή η στασιµότητα. 

 

Επίλογος. 

 

Το AEGEAN contest, του 2014, δεν πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες ευνοϊκής διάδοσης. Συµµετείχαν 
εξαιρετικά οργανωµένες ραδιοερασιτεχνικές οµάδες, µε χειριστές υψηλού επιπέδου, και πλούσιας 
τεχνικής γνώσης. 

Συµµετείχαν επίσης νέοι, στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, χειριστές, µε ενθουσιασµό, και αγάπη για 
την ερασιτεχνική επικοινωνία, µε λιτό ή λιγότερο λιτό εξοπλισµό, µε τον οποίο πήραν το βάπτισµα του 
«αέρα» σε συνθήκες contest. 

 

Όλοι έχουµε την αίσθηση ότι ήταν ένας 
ωραίος διαγωνισµός σε οργάνωση και 
συµµετοχές. Τώρα έχουµε µπροστά µας  
ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να κάνουµε 
τα µπάνια µας, να χαρούµε τις διακοπές 
µας, να περάσουµε καλά, και να  

ετοιµάσουµε τα σχέδια µας για τον 
χειµώνα, αλλά και για το AEGEAN con-
test του 2015. 

 

Εύχοµαι λοιπόν σε όλους αγαπητοί µου 
φίλοι, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, 
να χαρείτε τις οικογένειές σας, καλή 
ξενοιασιά, και µην ξεχνάτε να έχετε 
πάντοτε ένα ποµποδέκτη ανοιχτό στα 6 
ή 2m.  

 

Να είστε βέβαιοι, ότι σε ανύποπτο χρόνο η διάδοση θα ανοίξει, και νέα QTH Locators, θα ακουστούν, 
και νέες  QSL κάρτες θα κοσµήσουν τα άλµπουµ σας. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Πολλά 73 

  

                                                                                                 de SV1NK 

 

                                                                                                     Μάκης 

 

                                                                                 Ένας από το AEGEAN DX GROUP 
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               Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ… 

        … Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ 7 ‘ΝΑΝΟΙ’… 
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη, εύχοµαι σε εσάς και τις οικογένειές σας 
υγεία, τύχη και προκοπή! 

…θα µπορούσε να είναι ένα παραµύθι που διηγείται η γιαγιά στα εγγόνια της… θα µπορούσε να είναι 
ένα χιτσκοκικό θρίλερ… θα µπορούσε να είναι ένα µαγικό ταξίδι στα πέρατα της γης…Η αποστολή της 
ΕΡΒΕ στην Σκύρο ήταν µία εµπειρία που όσοι την έζησαν θέλουν κι άλλο… κυρίες και κύριοι 
ετοιµαστείτε να ζήσετε µέσα από τα µάτια και τα αυτιά του Παπαφούνη την ταινία ‘J48TSL αποστολή 
στην Σκύρο’… 

Όλα ξεκίνησαν την περσινή χρονιά και µετά την ενεργοποίηση της Γαύδου… αρκετοί ραδιοερασιτέχνες 
του εξωτερικού έστειλαν email ρωτώντας αν υπήρχε περίπτωση για την επόµενη χρονιά να 
ενεργοποιηθεί το IOTA EU-060… σε συζητήσεις που είχα µε τον Χρήστο SV2DGH προσπαθούσαµε να 
πιστοποιήσουµε την αναγκαιότητα του εγχειρήµατος… τελικά η απόφαση για την ενεργοποίηση της 
νήσου Σκύρος πάρθηκε στις αρχές του 2014 χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί ο αριθµός των 
χειριστών. Το τελικό σχήµα πάρθηκε τον Απρίλη και άµεσα ο γραµµατέας της ΕΡΒΕ Χρήστος SV2HOB 
κινήθηκε για την έκδοση της άδειας του ειδικού διακριτικού κλήσεως J48TSL.  

. Οι χειριστές θα ήταν 6 οι : SV2BRT (chief) Γιώργος, SV2CLJ Θωµάς, SV2DGH (qsl mgr) Χρήστος, 
SV2FPU Γιάννης, SV2HNC Σάκης, SV2RJV Βαγγέλης. Στην αποστολή προστέθηκαν 2 ακόµη ως γενικής 
υποστήριξης οι  : 

Λευτέρης Μισιργής (υιός SV2CLJ) µουσικοσυνθέτης – δηµιουργός του υπέροχου µουσικού εµβλήµατος 
της αποστολής (σε συνεργασία µε τον Andy IK0EFR δηµιούργησαν και το σχετικό video-clip) -- 
https://www.youtube.com/watch?v=X9baABHKqXI -- και… 

…η Χιονάτη µας Έλενα (yl SV2HNC), η οποία ανέλαβε τον δύσκολο ρόλο της διοικητικής µέριµνας – 
ταµία – συσσιτιάρχη! Η ηµέρα αναχώρησης φιξαρίστηκε η Πέµπτη 12 Ιουνίου και οι εκποµπές να 
αρχίσουν στις 13 µεσηµέρι και να τελειώσουν στις 19 Ιουνίου την νύχτα. Η οµάδα, έµπειρη από 
αντίστοιχες αποστολές του παρελθόντος, λειτούργησε σχεδόν στον αυτόµατο παρ’ όλες τις αναποδιές… 
το σχήµα των συγκεκριµένων 6 δεν είχε ξαναδουλέψει και λόγω της δυναµικότητος θα περίµενε κανείς 
αντιπαλότητες, κάτι που δεν έγινε ποτέ, µια που η αγάπη µας για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη σε 
συνδυασµό µε το πιστεύω µας για µία επιτυχηµένη αποστολή υπερκέρασαν τις όποιες στιγµιαίες 
νευρικότητες!  
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Τα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού-υλικού ήταν 2 µε 8 επιβάτες ενώ  υπήρχε και τρέιλερ µε 
ταχύπλοο, το οποίο διαµορφώθηκε ειδικά από τον Σάκη SV2HNC, µε σκοπό να µεταφέρει τα 
αντικείµενα µεγάλου µήκους. Ο εξοπλισµός µαζεύτηκε στου Σάκη το qth και φορτώθηκε σταδιακά µε 
αποκορύφωµα την προηγουµένη της αναχώρησης. Όλα µα όλα στην θέση τους και αναχώρηση το 
πρωί της Πέµπτης µε σκοπό να βρισκόµαστε στο λιµάνι της Κύµης αργά το µεσηµέρι… φαγητό σε 
εστιατόριο της περιοχής… έκδοση εισιτηρίων… επιβίβαση και αναχώρηση για Σκύρο στις 18.00… οκ όλα 
προγραµµατίστηκαν αλλά ποιος ρώτησε την µοίρα µας?... 

…όχι πείτε µου ποιος ρώτησε το δεξί ρουλεµάν του τρέιλερ? 

 Ποιος? 

 Κανείς?  

Λάθος! Εµείς προγραµµατίσαµε απίστευτες λεπτοµέρειες αλλά και τα σχετικά βουντού είχαν τις δικές 
τους. Το θέµα που δεν είχαν υπολογίσει τα βουντού ήταν το άπειρο δυναµικό της συγκεκριµένης 
αποστολής… το ρουλεµάν παρέδωσε το πνεύµα του ακριβώς στα διόδια πριν την Στυλίδα και περί ώρας 
12.40 µε ώρα αναχώρησης του πλοίου στις 18.00… και ξεκίνησε ένας γιγάντιος αγώνας… να σηκωθεί 
το τρέιλερ στην µία ρόδα, να βγει το σπασµένο ρουλεµάν µε το µουαγιέ, να βρεθεί κατάστηµα να 
πουλάει ρουλεµάν σε κοντινή απόσταση, να έχει το συγκεκριµένο ρουλεµάν, να βρεθεί άλλο 
κατάστηµα να περνάει ρουλεµάν, να φύγει το 2ο όχηµα µε ταχύτητα λίγο πάνω από αυτή του φωτός 
να πάει Στυλίδα να διεκπεραιώσει τις προαναφερθείσες εργασίες και πριν ολοκληρωθεί το κλείσιµο 
µιας… µατιάς να έχει γυρίσει πίσω να έχει αποκαταστήσει την βλάβη και να έχει αναχωρήσει για το 
υπόλοιπο ταξίδι των 240 χιλιοµέτρων και… µην ξεχνιόµαστε, ώρα αναχώρησης πλοίου 18.00… έτσι κι 
έγινε… µα και πάλι το τρέιλερ δεν ήταν στα καλά του… αφού αναχωρήσαµε στις 14.00 έπρεπε να 
ξανασταµατήσουµε στο Μακεδονία για αλλαγή δεξί ελαστικού… ενώ τα τηλέφωνα µε την Ναυτική 
εταιρία Σκύρου να δίνουν και να παίρνουν… τα ‘παµε αυτά ώρα αναχώρησης 18.00 και που ‘σαι… να 
έχει αφεθεί ικανός χώρος στο πλοίο για τα 2 οχήµατα µε τα τρέιλερ… και µετά την αλλαγή ελαστικού 
τούφα το ντουµάνι… το τρέιλερ καταλαβαίνοντας την ζηµία που προκάλεσε να θέλει να προσπεράσει 
το κτήνος ενώ ο ανεφοδιασµός µε καύσιµα δεν έγινε ποτέ… δεν προλαβαίνουµε σου λέω… όχι θα 
προλάβουµε… αυτό το σκηνικό παίχτηκε µέχρι που είδαµε το πλοίο… αν δείτε το πλοίο ανάψτε φώτα 
και αλάρµ για να σας δουν από τη γέφυρα του πλοίου… σου µιλάω για ψυχολογικό θρίλερ διαρκείας… 

…Ουφ! Φτάσαµε… επιτέλους… ώρα 17.54…είπαµε µε ώρα αναχώρησης 18.00…εισιτήρια στο χέρι – µια 
ευγενική προσφορά της Ναυτικής εταιρίας Σκύρου - και µε χώρο προβλεπόµενο για τα οχήµατα, 
µπήκαµε, η πόρτα έκλεισε, καλό µας ταξίδι! Για όλα τα µέλη της αποστολής, µε το κλείσιµο της βαριάς 
µπουκαπόρτας του ΕΓ/ΟΓ Αχιλλέας (SYLL το διακριτικό κλήσεως του πλοίου), και µε εµάς σώους και 
αβλαβείς µέσα στο πλοίο, είχε ολοκληρωθεί το ήµισυ της αποστολής! Το ταξίδι εξαιρετικό, µε ξενάγηση 
στην γέφυρα του πλοίου, κράτησε 1 ώρα και 40 λεπτά και τελικά στις 20.25 αντικρίσαµε την Ατσίτσα 
στα Β∆ του νησιού! Και πάµε για τον επόµενο άθλο… φαγητό µε κλεισµένη την µοναδική ταβέρνα στην 
περιοχή, η οποία όµως άνοιξε και µετά το χορτασµένο αρκούδι έπρεπε να ξεφορτώσει περί τους 2 
τόνους εξοπλισµό, να κάνει επιλογή του περιβάλλοντα χώρου για στήσιµο των κεραιών κατά τέτοιο 
τρόπο ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αµοιβαίες παρεµβολές και να πέσει για ύπνο µε σκοπό µε το 
πρώτο φως της 13ης Ιουνίου να έχει σηκωθεί, να έχει πιει καφέ, να έχει φάει πρωινό από τα χεράκια 
της Χιονάτης µας και να έχει ξεκινήσει δουλειααααά! Σου µιλάω για µαλλιά! 

 

Πρωινό Παρασκευής… 

Ξυπνήστεεεεεε… 

 

… σιγά ρε θείο πως κάνεις έτσι θα χυθεί το γάλα! Πραγµατικά σαν ένα καλοδουλεµένο ωρολογιακό 
µηχανισµό η οµάδα έφερε σε πέρας ένα ακόµα πρότζεκτ, 3 κεραίες κατευθυνόµενες, µία κάθετη, 
στήσιµο 3ων shack κοµπλέ και ήδη το πρώτο qso να έχει καταγραφεί για χρόνο 10.07 utc! Και µετά 
πανικός και παντζουρλισµός, βοηθούµενος και από την εξαιρετική… το ξαναλέω εξαιρετική διάδοση! 
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Σαν όλα τα παραµύθια όµως η κακιά η µάγισσα πήρε την διάδοση την ∆ευτέρα και δεν την ξαναείδαµε 
ποτέ! Και σαν να µην έφτανε αυτό η ∆ΕΗ… ναι ναι, είδες η ∆ΕΗ, είχε προγραµµατισµένες εργασίες για 
αλλαγή στηλών στην περιοχή µε αποτέλεσµα να γίνουν 4 ηµέρες διακοπές ηλ. Ρεύµατος από ώρας 
07.55 έως 14.00… όχι θα κάτσουµε να σκάσουµε… εκδροµές να θες, µε καλή παρέα, µπανάκια και 
ψαροταβέρνες µε άφθονο τσίπουρο! Και µετά επιστροφή και βουρ στα qso… τελικά το Σάββατο το 
ξηµέρωµα και όταν σταµάτησε να λειτουργεί το δ/κ κλήσεως J48TSL µπορέσαµε και καταλάβαµε το 
αποτέλεσµα των κόπων µας : 17.086 επαφές µε 141 ραδιοχώρες! 

Αξίζουν χίλια µπράβο στην οµάδα που δεν τα έβαλε κάτω ούτε στιγµή!... όλοι και πιο πολύ από όλους 
οι 2 µη ραδιοερασιτέχνες που εργάστηκαν σε ένα περιβάλλον εντελώς πρωτόγνωρο και απρόβλεπτο! 
Αξίζει όµως ένα µεγάλο µπράβο και ένα ευχαριστώ και στον αγαπητό Γιάννη SV1GE, ο οποίος σε 
µυστική συνεργασία µε τον τρελλο_Παπαφούνη, έφτιαξαν µία έκπληξη super! Η αποστολή τελείωσε µε 
ένα επετειακό τσιµπούσι σε ψαροταβέρνα της περιοχής (Cook-νάρα) του καλού φίλου Ανδρέου Γιώργο 
και τον εορτασµό των γενεθλίων του αρχηγού µας Γιώργου SV2BRT, ενός υπέροχου ανθρώπου και 
αγαπητού φίλου! 

Η οµάδα το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 αναχώρησε από το νησί µε φανταστικές αναµνήσεις, και αφού 
επισκέφτηκε την χώρα της Κύµης, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη, ενωµένη, ακµαία, δυνατή, έτοιµη να 
ανταποκριθεί στην εποµένη πρόκληση! 

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες που δούλεψαν το J48TSL! Και 
συγκεκριµένα την TARG που έτρεχε το ειδικό διακριτικό J42OSE, SV0KG, SV0XCA/5, SV1ACL, 
SV1AER, SV1AHV/8, SV1BHF, SV1CEI, SV1CIB, SV1CNS, SV1CQN, SV1DPI, SV1DPJ, 
SV1EET, SV1EIG, SV1EML, SV1ENX, SV1EPE,SV1GE, SV1GRN, SV1GSP/8, SV1GSV, SV1GYG, 
SV1HAV, SV1JGM, SV1JSN, SV1LK, SV1LKM, SV1ME, SV1NJA, SV1NZR, SV1OAM, SV1OCN, 
SV1OCV, SV1ONV, SV1ONY, SV1OZ, SV1PAJ, SV1PII/2, SV1PL, SV1PMQ, SV1PMR, SV1QFP, 
SV1QYA, SV1RHL, SV1RK, SV1VJ, SV1VS, SV1WE, SV1XV, SV2/SV4LRJ, SV2/VK2GHM, 
SV2AEG, SV2AMD, SV2AOK, SV2BBO, SV2BFN, SV2BOI, SV2BRA, SV2CRR, SV2CXI, SV2DCD 
(9 qso), SV2DXZ, SV2EWX, SV2FLM, SV2HNZ, SV2HOB, SV2HSH, SV2HSZ, SV2HTI, SV2HTX, 
SV2HXR, SV2JAO (16 qso), SV2JPO, SV2KF, SV2KHG, SV2LLJ, SV2LLQ, SV2MCD, SV2MIN, 
SV2MJY, SV2NCD, SV2OYE, SV2QQR, SV2RIF, SV2RKF, SV2RQ, SV2XI, SV2YC, SV3ANY, 
SV3AQR, SV3CQY, SV3DCX, SV3EXU, SV3EXW/1, SV3FUO, SV3GKU, SV3GLL, SV3HHH, 
SV3ICL, SV3IDH, SV3IEG, SV3JZS, SV3ORE, SV3QUP, SV4NLU, SV4RLF, SV5BYR, SV5DKL, 
SV5KKO/QRP, SV6KLW, SV7BIP, SV7BOT, SV7BVM, SV7FDA, SV7GBR, SV7JJZ, SV7LYG, 
SV7MTO, SV7NIN, SV7QNV, SV8BYC, SV8CRI, SV8CYV, SV8DOU, SV8DTD, SV8EP, SV8EUX, 
SV8FCF, SV8FCU, SV8FEC, SV8IIR, SV8LMM, SV8MDV, SV8MQP, SV8OMF, SV8PMM, SV8QDJ, 
SV8QG, SV8RHP, SV8RHR, SV8RHU, SV9CJO, SV9COL (11 QSO), SV9DJO, SV9FBG, SV9FBL, 
SV9FBT, SV9JI, SV9KNK, SV9OFS, SY1AEA, SY2AAL, SY2ALU.     

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον Ιωάννη SV2HOA για την συνεχή υποστήριξη µε εξοπλισµό 
(ενισχυτή). 

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον Τάσο SV2AOK για την ευγενική χορηγία προς την αποστολή µε το 
απαραίτητο µέλι. 

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον ∆ήµο Σκύρου την Ναυτική εταιρία Σκύρου και όλες τις επιχειρήσεις οι 
οποίες υποστήριξαν την αποστολή! 

Πριν περάσουµε και στο απαραίτητο φωτογραφικό υλικό να ευχαριστήσω την Ένωση 
Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος για την γενικότερη υποστήριξη! 

Το παραµύθι κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του, το εντ ήτανε χέπι, η ΕΡΒΕ έκλεισε για καλοκαίρι και θα 
ξαναανοίξει 20 Αυγούστου, και, η κατεδάφιση µε τα µέλη της αποστολής που έλαβε χώρα στις 28 
Ιουλίου δεν είχε προηγούµενο! 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και καλό Αύγουστο! 
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SV2BRT, SV2FPU, SV2CLJ συντονισµός κεραίας!  



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  393939   

 

 

SV2FPU – SV2CLJ ΜΑΖΙ! 

 

SV2RJV – SV2HNC ή αλλιώς ο Κύρος και ο Γρανάζης!  
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Η οµάδα σε µία από τις τελευταίες συναντήσεις… αρ-δε :SV2CLJ, SV2BRT, SV2RJV, SV2DGH, 
SV2HNC, SV2FPU 

 

Τρέιλερ και µέρος του εξοπλισµού! 
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Μέρος του εξοπλισµού (2) 

 

Εξοπλισµός τακτοποιηµένος στην καρότσα του κτήνους! 
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        2 ραδιοερασιτεχνικές γενιές! ΜΑΖΙ! SV2DGH – SV2RJV   

 

Αναχώρηση για το ζεύγος Σάκη SV2HNC – Έλενας και του 12µέτρου συρµού! 
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Συνάντηση των 2 οχηµάτων στα Μάλγαρα!... 

 

Για ένα σπασµένο γρανάζι… όχι άλλη φορά! 
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Χαλκίδα στις 16.45… είπαµε αναχώρηση στις 18.00! Κατάσταση κρεµ µουρλέ! 

 

Επιβίβαση στο πλοίο! Χρόνος 17.59! 
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Επιτέλους! Με τα εισιτήρια στο χέρι! 

 

Ξενάγηση στην γέφυρα του Αχιλλέα! 
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Πλησιάζοντας Λιναριά! 

 

Τι µέρα! Ξεφόρτωµα νυχτιάτικα! Κι αύριο ξύπνηµα µε τα κοκόρια! 
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Πρωινό! Να στηριχτεί η οµάδα! Μπράβο στην µάνα του λόχου Έλενα! 

 

Άρµωση κεραιών (1) 
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Άρµωση κεραιών (2) 

 

Κάθετη, έτοιµη για δράση! 
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Eτοιµη και η στέπερ! 15 όβερ στο Σίδνευ! Για σου Τόµι VK2IR! 

https://www.youtube.com/watch?v=a4a6WrvBnZ4           

https://www.youtube.com/watch?v=Y0DT6xiVxZE 

 

Και το πανηγύρι ξεκίνησε µε τον αρχιχορευτή SV2CLJ! 
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Από κοντά και ο BaRouTis!  

 

Κι ο Βαγγέλης SV2RJV στον χορό! 
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Παπαφούνης µε το δεξί χέρι εκεί που πρέπει και Θωµάς στο RTTY! 

 

 

 

Ανάπαυλα τα φιλαράκια SV2DGH & SV2HNC! Super! 
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Το ζεύγος Ράπτη ξηµερώνεται αλλά δεν πάει στο δωµάτιο! Εκεί έξω… 

 

 

SV2DGH…A1a (cw) operator!~ 

 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  535353   

 

SV2HNC Σάκης… άρχοντας! 

 

Ποιος, ποιος ποιος παιδί µου ποιος? 



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  545454   

 

 

 

SURPRISE! SV1GE ήρθε και τίµησε στο ακέραιο την αποστολή και την πολυετή φιλία! 
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Στις διακοπές ρεύµατος απαντούσαµε δυναµικά! 

 

SV2CLJ, SV1GE, SV2HNC… πανέµορφα! 
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Ίσως το καλύτερο κατσίκι που φάγαµε ποτέ! Πριν την πύλη του αεροδροµίου! Το ‘πέρασµα’! 

 

Και στην Ναυτική Βάση µε Α’ κλάσης φιλοξενία! 
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C.QUAD! Απαραίτητη! 

 

Κεραίες κανόνια! A3S & Steppir…για µεγάααλα ταξίδια! 
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Τελευταία βραδυά! Αξέχαστη όπως κι όλη η αποστολή! 

 

Σεµνά! Με SV2DGH & SV2HNC! 
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Χρηστάρα έγραψες! 

 

Και µε τα γενέθλια του Γιώργου µας SV2BRT έπεσε η αυλαία της αποστολής J48TSL! Ηθικό δίδαγµα : 
ενωµένοι οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες κάνουν τα αδύνατα δυνατά! Και του χρόνου! 
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ΜΕΤΡΗΣΗ   ΓΕΙΩΣΕΩΝ        ΜΕΤΡΗΣΗ   ΓΕΙΩΣΕΩΝ              
                  ΧΩΡΙΣ   ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗΧΩΡΙΣ   ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ  

       
 
Η µέτρηση  των γειώσεων  όπως και όλες οι µετρήσεις απαιτούν µία διαδικασία και αντίστοιχα όργανα. 
Σε πολλές περιπτώσεις που απαιτείται  ακρίβεια τα όργανα αυτά  πρέπει να είναι και “διακριβωµένα” 
δηλαδή να έχουν πιστοποιηθεί ως προς την ακρίβεια των  µεγεθών που µετρούν,  και µάλιστα σε  
τακτά χρονικά διαστήµατα, από ειδικά εργαστήρια . 

 

Οι γειώσεις συνήθως µετριούνται  µε ένα σύστηµα τριών µικρών ηλεκτροδίων, σε απόσταση 10 – 15 – 
20  µέτρων ως προς την προς µέτρηση  γείωση σε κάθετο προσανατολισµό µεταξύ τους  για  πιο  
σωστή  µέτρηση του περιβάλλοντος χώρου. 

 

Στην ουσία  τα  στοιχεία – αγκύρια  σχηµατίζουν µία διάταξη  “γέφυρας”  όπου σε σύγκριση µεταξύ 
τους µας δίδουν µε ακρίβεια τα Ωµ της µετρούµενης γειώσεως. 
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Τα κλασικά γειωσόµετρα στηρίζονται σε αυτή την αρχή ,  και µετρούν  σε κλίµακες των  Χ 100 Ω , Χ  
10 Ω,  Χ 1 Ω.  

Η χρήση τους είναι  απλή  εκεί  που  η βελόνα του οργάνου  σταθεροποιηθεί στο κέντρο η  αντίστοιχη  
άντυγα  µας  δίδει την τιµή που αναλόγως της κλίµακας  Χ 100,  Χ 10,  Χ 1  έχουµε και τα αντίστοιχα  
Ωµ. 

Τα  ψηφιακά  µας δίδουν απ’ ευθείας την ένδειξη  σε  Ωµ.   

Όλα τα ανωτέρω  απαιτούν αποσύνδεση του  αγωγού της γειώσεως, και την τοποθέτηση των  3 
αγκύριων  σε απόσταση. 

Την αδυναµία αυτή  ήρθαν να καλύψουν τα  επαγωγικά γειωσόµετρα  CLAMP TESTERS,  που  
οµοιάζουν µε τις γνωστές  «Αµπεροτσιµπίδες»  που µετράµε την Ένταση  σε  Αµπέρ  που διαρρέει  σε  
ένα καλώδιο  χωρίς να διακόψουµε την τροφοδοσία. 

 

        
 

Τα γειωσόµετρα  τύπου  “τσιµπίδας”  µετρούν  το  ρεύµα  στην ουσία που διαρρέει προς την γη  µε  
αντίστοιχη  ψηφιακή  διαδικασία. 

 

Αυτά  µετρούν και ελέγχουν βρόγχους  γειώσεων συνέχεια συστηµάτων γειώσεων  πολλαπλών  
ηλεκτροδίων,  και ενώσεων συνδέσεως  αυτών  πάντα χωρίς αποσύνδεση. 

Επίσης  είναι άµεσος  ο έλεγχος  αντικεραυνικών  συστηµάτων , δικτύων φωτισµού,   

 

 
 

Τηλεπικοινωνιακών  ιστών  Ραδιοφωνίας , Τηλεοράσεως , κινητής τηλεφωνίας ,Ράδιο ερασιτεχνικών  
εγκαταστάσεων  κλπ. 
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Λόγω της   απουσίας  των  µικρών  
ηλεκτροδίων,  τα έχουν ονοµάσει και 
«stakeless»  δηλαδή  όργανο χωρίς  
ηλεκτρόδια. 

Υπάρχουν πολλοί  κατασκευαστές 
γνωστοί και νέοι όπως ανάλογα  
ποικίλουν και οι τιµές τους. 

 

Από της γνωστές  εταιρείες  είναι  η 
FLUKE,  MEGGER,  CHAUVIN ARNOUX, 
KYORITSU,  MECO,  AEMC,  

Το  µόνο αρνητικό  είναι η τιµή του  ,  είναι 
όµως ένα όργανο  που για επαγγελµατική 
χρήση  κερδίζει χρόνο, ακρίβεια, και άµεση 
µέτρηση χωρίς  να απαιτεί  συνδέσεις  
αποσυνδέσεις των ηλεκτροδίων ,  απλά  µια  
επαγωγική  µέτρηση. 

Ο κανονισµός  του ΕΛΟΤ  384  αναφέρει  
σαφώς  ότι τόσο οι οικιακές όσο και οι 
επαγγελµατικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
πρέπει να πιστοποιούνται  από τα  κατάλληλα  
όργανα µετρήσεως  και µεταξύ αυτών  και  το 
ανωτέρω. 

 

Και µην  ξεχνάτε   

Α Clean Signal Starts With a GOOD  GROUND ... 
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SX2IMA/p    Aegean Contest 2014 SX2IMA/p    Aegean Contest 2014 SX2IMA/p    Aegean Contest 2014 –––   ΗµαθίαΗµαθίαΗµαθία      
 

Για την  φετινή συµµετοχή στο Ae-
gean Contest µε το special callsign 

SX2IMA/p.  

χειριστές ήταν οι  :  SV2JAO Ανδρέας  
- SV2MIK Άκης - SV2KBB Αρχέλαος . 

 

 Η τοποθεσία το Όρος Βέρµιο, 8 
Χιλιόµετρα δυτικά της Βέροιας σε  
υψόµετρο 800 µέτρα. 

Locator KN10an. 

 

Εξοπλισµός : YAESU FT-857 – YAESU 
FT-897 – 2 τροφοδοτικά της ΑLINCO, 
σταθεροποιητής τάσεως, γεννήτρια, 2 
laptop, κεραία για τα 50mhz 4element 
homemade – & για τα 144mhz 9ele-
ment της ECO. 

 

Η διάδοση δυστυχώς δεν ήταν και η καλύτερη, αλλά πιστεύω ότι εντός της Ελλάδος  δουλέψαµε 
σχεδόν όλους τους σταθµούς που έλαβαν µέρος στο contest. 

Πρώτος σταθµός στο log στα 2µ ήταν ο SV0EC(Hardy) από την Κρύα Βρύση Ηµαθίας, και στα 6µ ο 
σταθµός της Λέσβου SZ8LSV. 
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H πιο µακρινή επαφή µας στα 2m ήταν µε τον YO4GJH στα 700km.  

 
Ενώ στην µπάντα των 6µ. η πιο µακρινή επαφή ήταν ο OZ6PI στα 2041km. 
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..Τελικό συµπέρασµα του Σαββατοκύριακου  ήταν πως περάσαµε καλά και βρήκαµε τον χρόνο να 
αναπτύξουµε συζητήσεις ατελείωτες γύρω από το hobby µας και να κάνουµε σκέψεις για βελτιώσεις 
του portable σταθµού µας. 

 

Και µην ξεχνιόµαστε.. όπως πάντα …. σε θέση µάχης η ψησταριά µε τα σχετικά καλούδια & κρασάκι 
ντόπιο επιµέλειας SV2MIK ! 

 

Qsl  info : only direct to SV2JAO 

Ραντεβού ξανά στο Field Day 2014 6&7 Σεπτεµβρίου 

 

73   SX2Ηµαθία 

 

Hytera PD 35Hytera PD 35  
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DX NEWSDX 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! 

                                                                                                
___________________________________________________________________ 

******************************************************************* 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

=========================== 
*** 4 2 5  D X  N E W S *** 

*******   CALENDAR  ******* 
 =========================== 

Edited by  I1JQJ & IK1ADH 
Direttore  Responsabile I2VGW 
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PERIOD           CALL                                                   REF 
till  02/08      VK9EC: Cocos/Keeling Island (OC-003)                  1205 
till  03/08      9A/HA9MDN: Vir Island (EU-170)                        1211 
till  03/08      GA14CG: special event station (Scotland)              1209 
till  03/08      GB4CGS: special callsign (Scotland)                   1212 
till  03/08      HQ8D: Vivorillo Cays (NA-223)                         1213 
till  03/08      K4P: Chincoteague Island (NA-083)                     1211 
till  03/08      MA0BQI and GA1J: Summer Isles (EU-092)                1211 
till  03/08      OD5ARMY: special event station                        1213 
till  03/08      UA0AWX/0: Olkhonsky District (RDA IR-35)              1212 
till  03/08      VP2ERM: Anguilla (NA-022)                             1210 
till  03/08      YF1AR/5: Tambelan Islands (OC-122)                    1212 
till  03/08      YR10RRO: special callsign                             1212 
till  03/08      Z21DXI: Zimbabwe                                      1210 
till  04/08      A35UO: Tonga (OC-049)                                 1211 
till  04/08      AH0BT and KH0UA: Saipan (OC-086), Mariana Islands     1213 
till  04/08      C6ANW and C6ATW: Bahamas                              1212 
till  04/08      RA1ALA/1: EU-119, EU-160, EU-153                      1211 
till  04/08      TA1/JJ2NYT: Turkey                                    1212 
till  04/08      VY0BRR: Nottingham Island (NA-156)                    1213 
till  05/08      4W/NB3MM: Timor Leste (OC-148)                        1207 
till  05/08      W1AW/0: South Dakota                                  1212 
till  05/08      W1AW/4: Kentucky                                      1212 
till  05/08      YB9BU/p: Timor Island (OC-148)                        1209 
till  06/08      5H1NE: Zanzibar Island (AF-032)                       1211 
till  06/08      V47JA: St. Kitts (NA-104)                             1201 
till  08/08      3D2AG/p: Rotuma Island (OC-060)                       1212 
till  08/08      PA7DN/p: Terschelling Island (EU-038)                 1212 
till  08/08      V29SH: Antigua (NA-100)                               1211 
till  10/08      SV9/ON6DSL/p: Crete (EU-015)                          1212 
till  10/08      TM14JAM: special event station (France)               1212 
till  14/08      HF0RN and HF120MK: M. Kolbe memorial stations         1181 
till  14/08      PE30K: special callsign                               1210 
till  14/08      SN0MMK, SN0RN, SN120MK: M. Kolbe memorial stations    1181 
till  14/08      SN120MMK and SN75RN: M. Kolbe memorial stations       1181 
till  15/08      HO100CANAL: special event station                     1197 
till  15/08      TK50O: Corsica (EU-014)                               1212 
till  16/08      C21BN: Nauru (OC-031)                                 1211 
till  18/08      IM0/I0PNM: San Pietro Island (EU-165)                 1211 
till  19/08      JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)                 1204 
till  31/08      3E100PC: special callsign (Panama)                    1201 
till  31/08      CF3NAVY: special callsign                             1212 
till  31/08      ES25, LY25, YL25: "Batic Way 25" special prefixes     1213 
till  31/08      LZ1680MTS: special callsign                           1184 
till  31/08      VX9CMA: special callsign                              1212 
till  August     ZC4MIS: UK Sovereign Base Areas on Cyprus             1195 
till  15/09      T6DD: Afghanistan                                     1194 
till  18/09      AM0#, AN0#, AO0#: special prefixes (Spain)            1206 
till  18/10      TM68VA: special event station (France)                1203 
till  31/10      ZM90DX: special callsign (New Zealand)                1167 
till  October    ZD9M: Gough Island (AF-030)                           1190 
till  20/11      AF1G/C6A: Andros Island (NA-001), Bahamas             1183 
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till  26/11      RI59ANT: Bellingshausen Station, So. Shetlands        1191 
till  30/11      GA, MA, 2A: special prefixes (Scotland)               1184 
till  30/11      YL2014 special callsigns                              1191 
till  31/12      CW30A and CV3D: special callsigns                     1183 
till  31/12      DB50FIRAC: special event callsign                     1182 
till  31/12      DJ60DXMB: special callsign                            1184 
till  31/12      DL60JMZ: special event callsign                       1182 
till  31/12      DQ25GRENZE: special callsign                          1184 
till  31/12      DS4DRE/4: Taehuksan Island (AS-093)                   1189 
till  31/12      LM1814: special event callsign                        1182 
till  31/12      OM44LTE: special callsign                             1190 
till  31/12      S567O: special callsign                               1185 
till  31/12      TC10SWAT: special callsign                            1188 
till  31/12      W100AW: ARRL's centennial special callsign            1179 
till  31/12      YT0PUPIN: special callsign                            1183 
till  December   5Z4/LA4GHA: Kenya                                     1145 
till  December   6O0LA: Somalia                                        1145 
till  December   D2SG: Angola                                          1184 
till  31/01/2015 D8A: Jang Bogo Station, Antarctica                    1186 
till  01/02/2015 RI1ANC: Vostok Station, Antarctica                    1173 
till  Feb   2015 DP0GVN: Neumayer III Station (Antarctica)             1180 
till  Feb   2015 RI1ANT: Mirny Station, Antarctica                     1173 
till  Mar   2015 CE9OJZ: South Shetland Islands (AN-010)               1203 
till  Jul   2015 4U20B: special callsign (Italy)                       1212 
02/08-03/08      WW1USA: special event station                         1212 
02/08-03/08      XR0YH and XR0YG: Easter Island (SA-001)               1213 
02/08-05/08      K4KGG/VO1: Fogo Island (NA-198)                       1213 
02/08-08/08      SV8/HG0R: Thassos Island (EU-174)                     1213 
02/08-08/08      VK9EX: Christmas Island (OC-002)                      1205 
02/08-09/08      YB4IR/5: Tambelan Islands (OC-122)                    1212 
03/08-30/08      GB100ZZ: special callsign (England)                   1213 
04/08-05/08      TA3/JJ2NYT: Turkey                                    1212 
04/08-04/09      OP14B: special station                                1213 
05/08-08/08      YB8RW/p: Karakitang Island (OC-210)                   1213 
05/08-08/08      YB8SX/p and YC8RLM/p: Karakitang Island (OC-210)      1213 
05/08-08/08      YC8ROP/p and YC8TDK/p: Karakitang Island (OC-210)     1213 
06/08-09/08      EA5MON: Columbretes Islands (EU-069)                  1213 
06/08-11/08      K9GY/VP9: Bermuda (NA-005)                            1213 
06/08-12/08      W1AW/1: Vermont                                       1213 
06/08-12/08      W1AW/2: New Jersey                                    1213 
07/08-11/08      A43MI: Masirah Island (AS-014)                        1213 
07/08-22/08      SV8/IZ1JFT/p: Agkistri Island (EU-075)                1213 
08/08-12/08      MJ0EXV and GJ0VNK: Jersey (EU-013)                    1213 
09/08-10/08      AN8GTC: Canary Islands (AF-004)                       1213 
10/08-15/08      NH0J: Tinian Island (OC-086), Mariana Islands         1213 
10/08-20/08      SV8/IZ2ZTQ: Greece                                    1213 
10/08-25/08      VP2MPX: Montserrat (NA-103)                           1209 
12/08-22/08      J3/AI5P: Grenada                                      1213 
12/08-08/09      PA73CORSO, PA73LOU, PA73EBP: special event callsigns  1211 
13/08-16/08      JA6TBE/5: Shodo Island (AS-200)                       1213 
13/08-17/08      AT5RP: Pamban Island (AS-173)                         1213 
14/08-17/08      VK3VTH/7: King Island (OC-233)                        1204 
14/08-20/08      GN0GRC: Rathlin Island (EU-122)                       1213 
15/08-18/08      WP4I: Isla Culebrita (NA-099)                         1203 
16/08-17/08      VK3ATX/p: Gabo Island (OC-196)                        1204 
16/08-24/08      A35AC, A35CO, A35LT, A35TR: Tongatapu (OC-049)        1211 
20/08-25/08      XO2C: Prince Edward Island (NA-029)                   1213 
21/08-27/08      RI0Z: Karaginsky Island (AS-064)                      1211 
21/08-29/08      ZD8N: Ascension Island (AF-003)                       1213 
22/08-24/08      4C2L: special station                                 1209 
23/08-01/09      9Y4/AI5P: Tobago (SA-009)                             1213 
25/08-14/09      VQ9XR: Diego Garcia (AF-006), Chagos Archipelago      1213 
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26/08-29/08      VK5CE/8: Bathurst Island (OC-173)                     1187 
26/08-31/08      YW5D: Isla La Tortuga (SA-044)                        1213 
26/08-02/09      3D2AC, 3D2CO, 3D2LJ, 3D2TR: Tavenuni (OC-016), Fiji   1211 
26/08-02/09      KH0/OZ0J: Saipan (OC-086)                             1211 
30/08-20/10      OZ/DL4VM: Vendsyssel-Thy (EU-171)                     1191 
August           HQ8S: Swan Islands (NA-035)                           1213 
01/09-09/09      TX4A: Matthew Island (OC-218), New Caledonia          1205 
01/09-30/09      LZ37MP: special callsign                              1184 
02/09-09/09      T88VW: Koror (OC-009), Palau                          1211 
06/09-07/09      WW1USA: special event station                         1212 
06/09-20/09      TM36CDXC: special event call (France)                 1209 
11/09-14/09      P29VCX: New Britain Island (OC-008)                   1204 
11/09-16/09      ZL7X: Chatham Islands (OC-038)                        1211 
12/09-15/09      JA6TBE/4: Nakano Island (AS-041)                      1213 
14/09-21/09      VK6ISL: Sandy Island (OC-294, new one)                1207 
15/09-20/09      P29NI: Kranket Island (OC-258)                        1204 
20/09-18/10      GB2NZ: special callsign                               1211 
21/09-24/09      P29VCX: Kiriwina Island (OC-115)                      1204 
21/09-05/10      5V7DB, 5V7PS and 5V7ST: Togo                          1209 
25/09-30/09      P29NI: Loloata Island (OC-240)                        1204 
28/09-14/10      C21GC: Nauru (OC-031)                                 1207 
01/10-09/10      VP5/G3SWH: Grand Turk Island (NA-003)                 1205 
01/10-31/10      LZ1375IKA: special callsign                           1184 
02/10-15/10      T30D: Western Kiribati (OC-017)                       1199 
03/10-09/10      3D2YA: Mana Island (OC-121)                           1207 
03/10-15/10      YJ0X: Vanuatu (OC-035)                                1197 
04/10-19/10      5Z4/DJ4EL: Lamu Island (AF-040)                       1209 
08/10-29/10      ZK3Q and ZK3E: Tokelau (OC-048)                       1197 
11/10-18/10      2SZ: special event station (England)                  1211 
13/10-29/10      VK9DLX and VK9LM : Lord Howe Island (OC-004)          1210 
18/10-26/10      TX7G: Marquesas Islands (OC-027)                      1209 
18/10-01/11      VK9XSP: Christmas Island (OC-002)                     1207 
20/10-04/11      5R8M: Nosy Be (AF-057), Madagascar                    1208 
24/10-30/10      T88HZ: Koror (OC-009), Palau                          1209 
30/10-10/11      FT4TA: Tromelin Island (AF-031)                       1198 
01/11-30/11      LZ1164SIM: special callsign                           1184 
03/11-30/11      S79VR: Seychelles (AF-024)                            1209 
05/11-09/11      TX5C: Chesterfield Islands (OC-176)                   1205 
10/11-02/12      7QAA: Malawi                                          1197 
14/11-17/11      TX5E: d'Entrecasteaux Reefs (OC-058), New Caledonia   1205 
19/11-23/11      HI2DX: Isla Saona (NA-122)                            1213 
21/11-24/11      TX5B: Belep Islands (OC-079), New Caledonia           1205 
01/12-06/12      E6XG: Niue (OC-040)                                   1209 
01/12-31/12      LZ1784SMH: special callsign                           1184 
27/12-28/12      WW1USA: special event station                         1212 
Sep-Oct     2015 ZD9TT: Tristan da Cunha (AF-029)                      1181 
January     2016 VK0EK: Heard Island                                   1213 
 
*************************************************************************** 
 
                 425 DX NEWS HOME PAGE:  http://www.425dxn.org 
                 425 DX NEWS MAGAZINE:   http://www.425dxn.org/monthly 
 
*************************************************************************** 
                               Direttore Responsabile 
                               Gabriele Villa,  I2VGW 
                   Giornalista Professionista - Tessera n. 071675 
                          Ordine Nazionale dei Giornalisti 
                                    Roma, Italia  
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Aegean  VHF  Contest  2014 

SZ8XIOSZ8XIO  
QRA    KM28WN 

 
Οι συνθήκες αντίξοες , µε 
πολλά µποφόρ και κρύο στα 
900 µέτρα της Παναγίας 
∆έσποινας Αµανής Χίου. 
Παρόλα αυτά καταφέραµε και 
στήσαµε τον εξοπλισµό µας 
από το απόγευµα της 
Παρασκευής και συµµετείχαµε 
στον διαγωνισµό. 
Την πρώτη ηµέρα η διάδοση 
δεν µας έκανε την χάρη και 
έκλισε µε µερικές επαφές από 
την Ελληνική επικράτεια, την 
Ρουµανία και την Βουλγαρία 
στα 2m και λίγες στα 6m µε 
Ελληνικούς σταθµούς και 
µερικούς Άγγλους το 
απόγευµα του Σαββάτου. 
Την Κυριακή αντίθετα από τις 05:00 το πρωί τα µικρόφωνα είχαν πάρει φωτιά στα 2m FM,SSB και 
στους 50Mhz. Οι επαφές ερχόταν η µια µετά την άλλη από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα έως αργά 
το απόγευµα. 
Αποτέλεσµα πολύ καλό, ο στόχος πρώτον να περάσουµε καλά και δεύτερον να ξεπεράσουµε τον 
περσινό συνολικό αριθµό επαφών κατερρίφθη µε κοντά τα 400 QSO. Περάσαµε όµορφα όπως κάθε 

χρόνο, 
ευχαριστηθήκαµε 
επαφές, καλή παρέα 
και φαγητό HiHi.  

 
Ευχαριστούµε όλους 
τους σταθµούς για τα 
QSO, όλους τους 
συνάδελφους που 
µας βοήθησαν, τους 
operator αλλά και 
αυτούς που δεν 
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Ραντεβού στο επόµενο Ae-
gean VHF Contest 2015  θα 

ήµαστε πάλι εκεί. 

 
…..73 deSZ8XIOTeam …… 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…   

Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ…: ΕΓΩ Η ΚΑΡΤΑ!Η ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΣ…: ΕΓΩ Η ΚΑΡΤΑ!  

-… Σινκαπούρη… 

 

-… και τι σηµαίνει αυτό?... έφτασε η χάρη σου Σιγκαπούρη και τι είναι αυτό το Σιγκαπούρη? 

-… ναι έφτασε η χάρη µου Σιγκαπούρη, κι αν θες να ξέρεις, αγεωγράφητη, η Σιγκαπούρη είναι το 
µεγαλύτερο λιµάνι του κόσµου και φτάσαµε µε το µεγαλύτερο πλοίο του κόσµου! 

-… ααααα! Τόσο καλά! 

-… και για να συνεχίσω από εκεί που µείναµε, ευτράπελα άλλα δεν συνέβησαν στο ταξίδι µέχρι τον 
κατάπλου µας στην Σιγκαπούρη µετά από επτά ηµέρες. 
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… ο Τζίµης µε τακτοποίησε σε καινούριο φάκελο και το µόνο που περίµενα ήταν να καταπλεύσει το 
πλοίο και να µε στείλει µε το ταχυδροµείο στον ειρηνικό… 

… ο Τζίµης όµως σιγά να µην ασχολιόταν µαζί µου… είχε άλλες φούριες στο µυαλό του από την ώρα 
που καταπλεύσαµε… Τζίµη, του είπε ο καπετάνιος, προέχει η ασφάλεια των κοντέινερ και αµέσως µετά 
η ταχύτητα εκφόρτωσης… Αντιληπτό, απάντησε ο Τζίµης και βάλθηκε να αποδείξει την αξία του στον 
κυβερνήτη… εννοείται ότι εγώ, µοιραία, βρέθηκα σε δεύτερη, για να µην πω τελευταία θέση… φυσικά 
τι να έκανα η έρµη… περίµενα και περίµενα… συνολικά δύο ηµέρες και δεκατέσσερις ώρες ώσπου… 

-… ώσπου? 

-… ώσπου ο Τζίµης µου απέδειξε ότι δεν µε είχε ξεχάσει και νοιαζόταν για εµένα… µε πήρε από το 
γραφείο του και µε έβαλε σε µία από τις θήκες που είχε το κρεµαστό του τσαντάκι… τηλεφώνησε στο 
γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων και σε δεκαοκτώ λεπτά ο Τζίµης οδήγαγε και εγώ περήφανη ήµουν 
µαζί του και περίµενα την στιγµή που θα συναντούσα τον ταχυδροµικό υπάλληλο, θα έβλεπε την 
διεύθυνση, θα του κόλλαγε το αντίστοιχο γραµµατόσηµο, και όλα, επιτέλους θα κυλούσαν όπως 
έπρεπε… 

-… έτσι έγινε? Έλα πες, έτσι έγινε? Κύλησαν επιτέλους όλα κανονικά? Έλα λέγεεεεε… 

-… άκου… τα πολλά θα έχουν ένα νόηµα, γιατί δίνουν ελπίδα αλλά σκοπός είναι και να τα βλέπεις να 
πραγµατοποιούνται… στην περίπτωση µου, κατεβήκαµε σε πενήντα έξι λεπτά από το αµάξι και µία 
πόρτα άνοιξε… µπα σκέφτηκα, εδώ τα ταχυδροµεία παίζουν ωραία µουσική, µετά µέτρησα τα 
σκαλοπάτια που κατέβηκαν τα πόδια του Τζίµη, τριανταένα, µπα σκέφτηκα εδώ τα ταχυδροµεία είναι 
σε υπόγεια, και µετά κατάλαβα τι προτεραιότητα έχω στην ζωή του Τζίµη… -‘Συγνώµη, µπορείτε να 
µου πείτε που βρίσκεται ο Αντρέας ο καµπούρης από την Σιγκαπούρη µαριτάι’, κάτι τέτοιο 
ρώτησε, σε κάποιον, και εκείνος του απάντησε ενώ του έδειξε κιόλας… 

-… Συγνώµη, Αντρέα… 

-… Ναι ο Αντρέας ο καµπούρης εδώ… εσύ θα είσαι ο Τζίµης ο ναυτικός από την Ζιµπάµπουε… και έγινε 
χαµός… αγκαλιάστηκαν λες και ξερενόντουσαν από χρόνια και αµέσως ξεκίνησαν να πίνουν και να 
εύχονται ο ένας στον άλλον… ξέρεις πόσες φορές είπαν ο ένας στον άλλον – στην υγειά σου – όχι πες 
µου ξέρεις? 

-… που να ξέρω η καψερή? Εσύ ξέρεις? 

-… σου µιλάω για µαλλιά! Σε κάθε περίπτωση, 
θυµάµαι πολύ καλά, σαραντατέσσερις, ναι, 
σαραντατέσσερις φορές άκουσα ποτήρια να 
τσουγκρίζουν και λαρύγγια να 
ανοιγοκλείνουν στην προσπάθεια τους να 
δεχτούν το άπειρο ποτό που κατάπιαν αυτοί 
οι δύο φίλοι… ο Αντρέας ο καµπούρης ήταν 
γραµµατικός και ραδιοερασιτέχνης αλλά 
συνήθιζε να βγαίνει µε αυτό το διακριτικό… 
δηλαδή σκέφτηκα για να τυπώσει αυτός µία 
qsl κάρτα σαν και µένα θα πρέπει να είναι 
άλλης διάστασης… άκου Αντρέας 
καµπούρης από την Σιγκαπούρη µαριτάι?  

-… και µετά? 

-… άστα σκέτη κόλαση! 

 

        Συνεχίζεται… 
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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: 

wwwwwwwww...greekiotagreekiotagreekiota...grgrgr  
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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: 

wwwwwwwww...greekiotagreekiotagreekiota...gr gr gr    
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