
Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του ΑιγαίουΜηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου   

Τεύχος Τεύχος Τεύχος 105 105 105 Άυγουστος 2010Άυγουστος 2010Άυγουστος 2010   

J 4 8 S…J 4 8 S…J 4 8 S…   

FIELDFIELDFIELD---DAY 2010..DAY 2010..DAY 2010..   

Παγκοσμια ημερα Παγκοσμια ημερα Παγκοσμια ημερα 
Τηλεπικοινωνιών..Τηλεπικοινωνιών..Τηλεπικοινωνιών..

DAYTON 2010...DAYTON 2010...DAYTON 2010...   

Νεο Νεο Νεο QRP...QRP...QRP...   

S X 2 I M A...S X 2 I M A...S X 2 I M A...   

   

Διαβάστε σε Διαβάστε σε Διαβάστε σε 
αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
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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Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου 
SZ8S. 

Aegean Radioamateurs Association – A.R.A. 
Po. Box 04 GR 831 00 Samos HELLAS 

www.sz8s.gr 
 

       ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ: 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου ΕΡΚΑ – 
SZ8S, ευχαριστούν θερμά και φυσικά συγχαίρουν τους παρά κάτω συνάδελφους ραδιοερασιτέχνες πού 
επανδρώνοντας με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τά εθελοντικά πυροσβεστικά κλιμάκια της Σάμου  

έδωσαν με αυταπάρνηση την μάχη της κατάσβεσης των τριών απανωτών δασικών πυρκαγιών πού 
έπληξαν το νησί μας τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου.  

 

SV8CYU Ηλία Κατσαφάδο 
SV8CYQ Γιώργο Μανωλιό 
SV8ECA Χρήστο Γλυφό 
SW8IIV Νίκο Τσούφα 
SV8PKU Δημήτρη Μπιράτση 
SV8IIW Βαγγέλη Δηλαβέρη 
SW8MFF Γιάννη Κλειδωνιάρη 
SV8IJZ Γιώργο Σοφιανό 
SW8PKW Γιώργο Χατζηνικολάου 
SV8III Χατζηδημητρίου Μανώλη 
SV8IIX Δημοσθένη Δηλαβέρη 
SW8MFE Μιχάλη Σοφιανό 
 

Επίσης ευχαριστούμε θερμά και τους υπέρ των χιλίων μη ραδιοερασιτεχνών εθελοντών  πυροσβεστών. 

 

Η προσφορά σας πάνω σε κάθε θέμα που έχει ως σημείο αναφοράς,  

τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον εθελοντισμό, 

δίνει ελπίδα για το μέλλον της κοινωνίας μας. 

Είμαστε περήφανοι για όλους σας! 

 

 

                                                                              Ο Πρόεδρος της ΕΡΚΑ 

                                                                            Βασίλης Αντ. Τζανέλλης 

                                                                                        SV8CYV 
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ΕΟΔ ΣΑΜΟΥ 

Έξι ώρες διήρκεσε η επιχείρηση διάσωσης 3 λαθρομεταναστών, δυτικά του 
ακρωτηρίου Πράσο. 

Το πρωί της 20ης Ιουλίου είχαν 
περισυλλεγεί 2 λαθρομετανάστες, ένας 
άντρας και ένα παιδί, που ενημέρωσαν τις 
αρχές, πως μαζί τους βρίσκονταν  ακόμα 
3 άτομα πού αγνοούσαν την τύχη τους…  
Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας, από 
περιπλέον Δυτικά του ακρωτηρίου 
Πράσσο, αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκαν 
άτομα μεταξύ αυτών και ένα παιδί, να 
καλούν σε βοήθεια και προφανώς 
επρόκειτο για τους αγνοούμενους 
λαθρομετανάστες.  

Ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο Σάμου, το 
οποίο άμεσα μας ενημέρωσε. 
Αποφασίσαμε να πάμε, παρά τις Οδηγίες 
των Διεθνών Κανονισμών, που απαγορεύουν τις βραδινές διασώσεις, γιατί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. 
Η ομάδα, αποτελούμενη από δέκα άτομα και με επί κεφαλή των συντονιστή Δημήτρη Καλατζή SV8IIS 
κατευθύνθηκαν στο Πυθαγόρειο πήγαν στην περιοχή με πλωτό του λιμενικού και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε 
φουσκωτό του «FRONTEX»*, που τους 
προώθησε προς την ξέρα. 

 

Λόγω του απόκρημνου της περιοχής 
εγκαταστάθηκαν 3 σχοινιά με τά οποία 
αναρριχήθηκαν οι διασώστες στο σημείο 
πού είχε υποδειχθεί από το λιμεναρχείο. 

 

 

 

Εντοπίστηκαν 2 γυναίκες και ένα παιδί. Η μία γυναίκα, 
που ήταν προχωρημένης ηλικίας, είχε πέσει σε γκρεμό 
στον οποίο στην συνέχεια έπεσαν και οι άλλοι δύο, 
προκειμένου να βρίσκονται κοντά της.  
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετώπιζε η ηλικιωμένη 
γυναίκα, γιατί ήταν εκτεθειμένη πάνω σε ένα 
βράχο  στον ήλιο κάθ’ όλη την διάρκεια της μέρας σε 
συνθήκες καύσωνα. 

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους αποδείχτηκε αρκετά 
δύσκολη. 

τα 3 άτομα, καθώς και τα μέλη της Ομάδας 
Διάσωσης,  παρέλαβε  το σκάφος του Frontex, που τους 
αποβίβασε στο λιμάνι Πυθαγορείου, και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκαν  
 
Μετά από 4 ½ ώρες επιχείρησης, με προχωρημένη 
αφυδάτωση και μικροτραύματα, η ηλικιωμένη 
μεταφέρθηκε συνοδεία γιατρού της Ομάδας, με το 
φουσκωτό του «FRONTEX» στο λιμάνι του Πυθαγορείου, 
και κατόπιν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. 

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε η Ομάδα με τους υπόλοιπους δύο εξαντλημένους λαθρομετανάστες.  

Το παιδί είχε υποστεί αφυδάτωση και η δεύτερη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι ήταν έγγυος… 

Με ανακοίνωσή της η «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου», εκφράζει την απεριόριστη εκτίμησή της στην Ομάδα 
Διάσωσης Σάμου, για την άμεση ανταπόκρισή της σε 
κάλεσμα του γραφείου της Πολιτικής Προστασίας και 
την με επαγγελματικό τρόπο, εκτέλεση επιχείρησης 
διάσωσης μεταναστών. 

 «Ο Αρχηγός και τα μέλη της παραπάνω Ομάδας 
απέδειξαν, για άλλη μια φορά, το επίπεδο 
εκπαίδευσής τους και το αίσθημα προσφοράς στον 
άνθρωπο, που τους διακατέχει. Μας υπενθύμισαν 
ότι είναι πάντα εδώ, έτοιμοι για δράση.  

Είμαστε περήφανοι γι’ αυτούς!» 

καταλήγει η ανακοίνωση. 
 
Θα πρέπει να επισημανθεί πως την όλη επιχείρηση ήταν 
υπό την άμεση επίβλεψη και συντονισμό του 
Λιμεναρχείου Σάμου. 

(* FRONTEX  
Πρόκειται για Ευρωπαϊκή πολυεθνική δύναμη η οποία έχει εγκατασταθεί 
στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για τά συνδράμει τις Ελληνικές αρχές 
στην περιφρούρηση των θαλασσίων συνόρων μας πού είναι και τά 
εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, έναντι στην διαρκώς ογκούμενη είσοδο 
λαθρομεταναστών από τά απέναντι τουρκικά παράλια. 

Η FRONTEX διαθέτει θαλάσσια και εναέρια μέσα επιτήρησης και 
επανδρώνεται μέ στελέχη από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, 
Γερμανία, Λάτβια, Λετονία, Μάλτα. Κάποια από τά στελέχη του FRONTEX 
είναι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες πού όμως δεν μπορούμε να 
ανακοινώσουμε τά  Call signs τους για ευνόητους λόγους.) 

 
Οι ραδιοερασιτέχνες συνάδελφοι πού συμμετέχουν στην ΕΟΔ Σάμου είναι: 

 
SV8IIS Δημήτρης Καλατζής επί κεφαλής της ομάδας.  

SV8ECF Γιώργος Φορόπουλος , 

SV8FMY Ηλίας Κατσαφάδος,  

SV1III  Μανώλης Χατζηδημητρίου, 

SW8QDC Μιχάλης Σοφούλης,  

SW8QDΕ Βασίλης Σαράντου,  

SW8MFK Κώστας Ελευθερίου, 

SW8QDI Θωμάς Λιόκαυτος,  

SW8PKA Παρασκευή Ζαφειρώ. 
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Aegean DX group  Po. Box 04  SAMOS  GR 831 00   HELLAS 

 
 

J45AR Arkoi islandJ45AR Arkoi islandJ45AR Arkoi island   
GIOTA DKS GIOTA DKS GIOTA DKS –––   058058058   

IOTA EU IOTA EU IOTA EU ---   001001001   
 

 

 

Το Aegean DX group  

και η «Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου – ΕΡΚΑ» ανακοινώνουν ότι θα 
πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της νησίδας «ΑΡΚΟΙ» των Βορείων Δωδεκανήσων, για τις 

ανάγκες του  «Greek Islands On The Air – GIOTA» award programme  από τις 3 – 6 
Σεπτεμβρίου. 

Το διακριτικό κλίσεως πού έχει ζητηθεί είναι το J45AR. 

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις WARC μπάντες καθώς επίσης στα 6m & 10m. 

Επίσης θα υπάρχει συνεχώς QRV σταθμός στα 2m SSB.  www.greekiota.gr  
 

 

 

73! de SZ8S  
Aegean Radio Association 

 

73! de ADX  
Aegean DX group 
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Τα ερημητήρια του νότιου Αιγαίου 

Αρκοί.  

 
 

Δώδεκα ναυτικά μίλια ανατολικά της Πάτμου, και σε απόσταση ελάχιστη από τις τουρκικές ακτές, υπάρχει ένα 
σύμπλεγμα μικρών νησιών που θα μπορούσαν να γίνουν μικροί παράδεισοι τόσο για τους κατοίκους τους όσο και 
για ταξιδιώτες.  Έκταση περίπου 1.400 στρέμματα και μήκος ακτών 25 χιλιόμετρα.  

Μόνιμοι κάτοικοι στο νησί γύρω στα 40 με 45 άτομα. 

Θα φτάσετε εκεί παίρνοντας το πλοίο από το Πυθαγόρειο της Σάμου ή από την Πάτμο ή την Λέρο. 

Ο σύγχρονος οικισμός-λιμάνι (Πόρτο-Αυγούστα) έχει κτιστεί στον μυχό όρμου σε ύψωμα του οποίου υπάρχουν 
υπολείμματα πύργου και οχυρού του 4ου αι. π.Χ. Ένα καινούργιο λιμανάκι, απάνεμο που μπορεί να φιλοξενήσει 
ως 20 ιστιοφόρα. Οι τυχεροί που θα έρθουν το καλοκαίρι ως εδώ για ήσυχες διακοπές, θα βρουν άφθονο ψάρι και 
καλές ακρογιαλιές, ιδιαίτερα απέναντι, στο Μαραθονήσι 

Τα αξιοθέατά του είναι ένα κάστρο, ίσως ελληνιστικών χρόνων, και ένα σπήλαιο (του κλέφτη Βότση) στην 
τοποθεσία Χάλαρο, το οποίο μπορεί να χωρέσει 100-140 άτομα. Εκεί κατέφυγαν το 1943 οι κάτοικοι όταν την 
περιοχή τη βομβάρδιζαν οι Γερμανοί.  

Το νησί έχει τρεις εκκλησίες: την Παναγία την Παντάνασσα, τους Αγίους Αναργύρους και τον Σωτήρα.  

Υπάρχει κυνήγι, πολλές πέρδικες, αλλά οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να διώξουν σθεναρά κυνηγούς που έρχονταν 
από άλλα νησιά στους Αρκιούς πάνοπλοι για να τις ξεπαστρέψουν.  

Οι άνθρωποι της ΔΕΗ που δουλεύουν στους Αρκιούς είναι περήφανοι για το Solar του (γεννήτριες ηλιακής 
ενέργειας ως 25 kw που βοηθούν πολύ στην ενεργειακή αυτοτέλεια του νησιού). Και στο Μαράθι υπάρχει Solar.  

Στους Αρκιούς μπορεί να φιλοξενηθούν (διανυκτέρευση σε δωμάτια) ως 50 άτομα.  

Ελάχιστη απόσταση χωρίζει τους Αρκιούς από το Μαράθι.  

Κάτοικοι; Τρεις και ο κούκος, στην κυριολεξία, χωρίς τον κούκο! Τρία αδέλφια μένουν τον χειμώνα στο Μαράθι. Ο 
Μιχάλης, η Πόπη και ο Δημήτρης Κάβουρας.  

Το καλοκαίρι βρίσκεις μια υπέροχη παραλία, δύο ταβέρνες: του Μιχάλη, όπως βλέπεις από τη θάλασσα τον 
κολπίσκο αριστερά, και στη δεξιά άκρη του Παντελή. Διαθέτουν και οι δύο δωμάτια, όπου μπορούν να 
διανυκτερεύσουν 30-40 επισκέπτες.  

Η φιλοξενία, η φιλοπονία, το φιλότιμο, η υπομονή και η ανθρωπιά των λιγοστών κατοίκων τους, εντυπωσιάζει...  

Τα νησιά αυτά δεν είναι πια για μένα απλά ονόματα στον χάρτη. Είναι ζωντανά κύτταρα του σώματος που λέγεται 
Ελλάδα. Ας ανακαλύψουμε τις κρυμμένες ομορφιές τους, μας χρειάζονται ως επισκέπτες, μας χρειάζονται ως 
φίλους, μας χρειάζονται ως σκεπτόμενους πολίτες και τα χρειαζόμαστε ως αυθεντικούς τόπους δυνατών 
συναισθημάτων και εικόνων. 
 
Για το παρά πάνω άρθρο ελήφθησαν στοιχεία από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?
pid=2&artid=112528&ct=79&dt=04/07/1999#ixzz0wrp1q3lp  
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6m The magic band 
 

Δυό κάρτες από επαφές στους 50MHZ από τά φανταστικά ανοίγματα πού ζήσαμε την 
περασμένη άνοιξη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 30 Μαΐου περί τις 11:00 UTC και σε διάστημα 10 λεπτών της 
ώρας ο SV8CYV πραγματοποίησε σε multi hope, 11 SSB QSOs με JA land… 

 

 

 

 
 
 
 

73s de SZ8S73s de SZ8S  
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Σκόρπιες εικόνες από το Dayton Hamvention  
του SV9CVY Μιχάλη πού βρέθηκε στις ΗΠΑ. 

 

 
 

Γιγαντοαφίσα των μορφών των αδελφών Ράιτ, των γιων του παπά πού άνοιξαν τά 
φτερά της ανθρωπότητας. Το Dayton Hamvention απονέμει τιμές… 

 

 

Όταν πρίν κάποια χρόνια το 5-9 Report δημοσίευσε στις σελίδες του το ιστορικό των αδελφών Ράιτ 
βρέθηκαν κάποιοι να μας κατηγορήσουν ότι δημοσιεύουμε άσχετα προς τον ραδιοερασιτεχνισμό 
θέματα… 
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19-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 
…ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ...ΜΑΛΛΙΑ!!! 

 

Αγαπητοί φίλοι, -ες συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και μη, 

εύχομαι ολόψυχα σε σας & τις οικογένειές σας καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με υγεία και πολύ fun για 
να έρθετε/έρθουμε με φορτωμένες μπαταρίες πίσω και να ξαναμπούμε πάλι στους ρυθμούς που κανείς 
δεν επιθυμεί αλλά που είναι αναπόφευκτοι! 

Από πλευράς Πα’φούνη έχω να σας πω πράματα μαζί με θάματα, γι αυτό ξέρετε το γνωστό από άλλες 
περιγραφές μου...πολυθρόνα ή και σεσλόνκ, ερκοντίσιον ή και θαλάσσια αύρα, μουσικούλα στο ράδιο 
απαλή ή και τζιτζικοβαβούρα...μα το ζητούμενο ένα,  

προσήλωση στο κείμενο, που δεν είναι άλλο από την αποστολή που σχεδιάστηκε εκεί πίσω στις αρχές 
της άνοιξης...και ολοκληρώθηκε παρέα με μερικούς καλούς φίλους... 

...και το παραμύθι αρχίζει... 

...κατ’ανάγκη ένα παραμύθι μπορεί να μην περιλαμβάνει μόνο ευχάριστες στιγμές και αν είσαι το 
δυνατόν αντικειμενικός πρέπει να δώσεις στον αναγνώστη κάθε πτυχή του... 

...έτσι κι ο Παπαφούνης ήδη από το περασμένο καλοκαίρι έβαλε πλώρη για την αποστολή του 2010... 

...παράγοντες που δεν τους είχε σταθμίσει του 
δημιούργησαν προβλήματα στο να στήσει κεραίες 
στα...δυτικά και έτσι αποφάσισε να αλλάξει ρότα 
και να ψάξει κατά Αιγαίο μεριά για νησί με φάρο 
και δη να μην έχει ενεργοποιηθεί άλλη φορά. 

Έτσι κι έγινε...το νησί θα ήταν η Σκόπελος και ο 
φάρος το Γουρούνι στο βόρειο άκρο του νησιού! 

Σε συζητήσεις που είχε με τον φαροφύλακα Παύλο 
μπόρεσε να αποσαφηνίσει πλήθος αποριών ούτως 
ώστε να έχει μία πλήρη άποψη χωρίς να μεταβεί 
απο πριν στο νησί... Και το επόμενο βήμα ποιό? 

 

Χειριστές... 

Ναι καλό ερώτημα μα που είναι η 
απάντηση, όταν ουσιαστικά κανείς δεν 
έδινε το πολυπόθητο:       

θα έρθω 100 %... 

 

Η ομάδα από SV3land αποτελούμενη 
από τους SV3AWG Γιάννη και 
SV3GKY Φάνη ήταν σχεδόν σίγουρη 
ότι θα έρθει από την αρχή αλλά δεν 
ήταν σίγουρη πόσο θα κάτσει...   
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Η ομάδα του WTDXT δεν μπορούσε να έρθει γιατί είχε qrlικά  

εκτός του Ηλία SW2HTI     και πάλι όχι όλες τις ημέρες... 

και τελικά εκεί στα μέσα του Μαρτίου... 

ο Παπαφούνης αναρωτιέται αν πρέπει να σταματήσει το project ή τι 
άλλο να κάνει...? 

Η σύζυγος του Ηλία SW2HTI, Έμυ υποστηρίζει με σθένος την ρήση : 
‘Κάθε εμπόδιο σε καλό’ και μπορεί να έχει δίκιο...σκέφτηκε! 

Το τηλέφωνο ξάφνου χτύπησε και η αναγνώριση κλήσεως έδειχνε στο 
κινητό του Φούνη ένα call sign από τα παλιά... 

SV2CLJ Θωμάς...queck! σκέφτηκε τι να θέλει άραγες ο Θωμάς μετά 
από τόοοοοσα χρόνια? 

-Έλα Θωμά καλησπέρα τι γίνεται...? 

-Για σου Παπαφούνη θέλω να σου μιλήσω κατ’ιδίαν έχεις 
χρόνο...? 

-Θωμά έχω, είμαι στον Χορτιάτη... 

-ΟΚ έρχομαι... 

Και σε λίγο ο Θωμάς απολάμβανε τον σκέτο του φραπέ και 
συζητούσαν για το παρελθόν και τα τόσα πράματα που έγιναν από 
το 1999, τότε που ο στράβακας ραδιοερασιτέχνης SV2FPU 
γνώρισε τον Θωμά στα γραφεία της ΕΡΒΕ... 

Φυσικά εκτίμηση κ συμπάθεια ανέκαθεν υπήρχε και έτσι η 
συζήτηση μπήκε κατευθείαν σε βαθιά νερά... 

-...έτσι Γιάννη φτάσαμε στο 2010 όπου μετά τις εκλογές στην 
ΕΡΒΕ έγινα πρόεδρος...και προσπαθώ να εντάξω πάλι στις 
δυνάμεις της Ένωσης αυτούς που για χ λόγους έφυγαν... 

-Συγχαρητήρια Θωμά...ή πρόταση σου με τιμά ιδιαίτερα...θα το σκεφτώ...(με την πραγματική του 
έννοια, όχι το άλλο που είναι το διπλωματικό όχι!)...και θα σου απαντήσω. 

Στις μέρες που κύλησαν ο Φούνης πήρε την απόφαση να ξαναγυρίσει πίσω σε γνωστά λημέρια, και, 
είτε το θελουν κάποιοι είτε όχι, ένα είναι σίγουρο: 

η ΕΡΒΕ δεν ανήκει προσωπικά σε κανέναν, ανήκει στα μέλη της και ο Φούνης θα συνδράμει όσο 
μπορεί για να την δει και να την ακούσει  

               ΔΥΝΑΤΗ, ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ! 

Ο Θωμάς σε συζητήσεις που ήταν αναμενόμενο να έρθουν λέει ξάφνου το ανήκουστο: 

-Δεν θέλω να ακούω ότι δεν θα πας αποστολή,  ειδικά φέτος που θα έρθω κι εγώ μαζί σου για να 
υποστηρίξω μεταξύ άλλων εσένα και την ιδέα που δημιουργήσατε το 2006 και ακούει στο όνομα  

              WHITE TOWER DX TEAM… 

...και συνεχίζει... 

-Ετοίμασε χαρτιά στο υπουργείο...φεύγουμε για Σκόπελο μαζί με 
τον Ηλία, και τους Πατρινούς! 

...στο μεταξύ ο Ηλίας ρίχνει κι αυτός μια πρόταση πραγματικά 
της τελευταίας στιγμής... 

-Να πω, αν θέλει να έρθει και ο Τζάο? 

-ο JAO, ο Αντρέας? γιατί όχι...από τις λίγες μνήμες-πληροφορίες 
που είχα ο Αντρέας αποτελεί κεφάλαιο σημαντικό για τον 
σύγχρονο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνισμό... 
SV2JAO από το Μακροχώρι Βεροίας...λίγα λόγια πολλά 
έργα μα και qsos! 
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Έτσι κι έγινε...χαρτιά έφυγαν κατ αρχάς για το ΓΕΝ και την Υ.Φάρων όπου και εγκρίθηκαν άμεσα, και, 

εν τη συνέχεια,  για το ΥΜΕ, που ζητούσαν χρήση του special Hellenic call  J 4 8 S  για 8 ημέρες, από 
19 έως 26 Ιουνίου 2010 με σκοπό την ενεργοποίηση του IOTA EU-072 & LOTA GRE-071 & GIOTA NAS
-076…   ...αλλά...το Υπουργείο, όπως καταρχάς τηλεφωνικά είπε...: 

‘βάσει της εγκυκλίου από 11-11-2009 δεν κάνει δεκτά ειδικά χαρακτηριστικά κλήσεως πέραν των 2 
έως 3 ημερών’...και μπλα μπλα...αλλά εν πάσει περιπτώσει στείλτε μας ένα αιτιολογικό για τους λόγους 
που επιθυμείτε την καθ’υπέρβαση χρήση του s.c.s. για 8 ημέρες... 

Και επειδή το παραμύθι που σας εξιστορεί ο Παπαφούνης είναι αληθινότατο σας παραπέμπω, με την 
ανοχή σας, τους λόγους για τους οποίους θέλαμε τις 8 μέρες χρήση...     διαβάστε: 

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΛΗΣΕΩΣ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΛΗΣΕΩΣ    J 4 8 S 

ΥΠΟΨΗ Κων: ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗ Σ., ΤΡΑΜΠΑΡΗ Ζ. 

 

Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κο Τράμπαρη σας κοινοποιώ τους σημαντικότερους από 
τους λόγους για τους οποίους αιτούμε την 8ήμερη χορήγηση του ειδικού διακριτικού κλήσεως J48S, 
καθ’ υπέρβαση της  εγκυκλίου του Υ.Μ.Ε. Αριθμ. Πρωτ : ΟΙΚ 61150/2279//11-11-2009 με ΘΕΜΑ: 
Διευκρινίσεις σχετικά με την εκχώρηση ειδικών διακριτικών κλήσεως: 

1)Λόγω της σπανιότητας του εν λόγω Islands On The Air Reference (IOTA EU-072) claimed 48,2 % 
συμφώνως RSGB IOTA DIRECTORY (http://www.rsgbiota.org/info/search.php?q=eu-
072&search=Search), καθώς και της απολύτου σπανιότητας του Φάρου Γουρούνι Σκοπέλου Light-
House On The Air LOTA GRE-071 100% συμφώνως ARLHS (Amateur Radio LightHouse Society - 
http://wlol.arlhs.com/lighthouse/GRE71.html) κρίνουμε ότι η αποστολή θα έχει τεράστια απήχηση 
στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι 2-3 ημέρες να κρίνονται ως εκτός 
στόχου, μια που από προηγούμενες αποστολές το επιθυμητό σκορ είναι της τάξεως των τουλάχιστον 
15-20.000 επαφών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ληφθεί  υπόψη ότι οι κυριότερες ημέρες όπου το ραδιοερασιτεχνικό traffic είναι υψηλό, είναι το 
Σαββατοκύριακο, όπου το καθημερινό rate είναι της τάξεως των περίπου 2000 επαφών, καταλαβαίνετε 
ότι δεν επαρκούν κατ ελάχιστο οι 2-3 ημέρες. Ως εκ τούτου τα σχόλια για την αποστολή θα είναι 
αρνητικά εκ προοιμίου. 

2)Ο σχεδιασμός, οργάνωση,εκτέλεση και το κόστος μίας οποιαδήποτε ραδιοαποστολής είναι θέματα 
που λύνονται αποκλειστικά από τα μέλη της αποστολής και δεν θα τίθετο θέμα ραδιοαποστολής 2-3 
ημερών μια που θα θεωρείτο αποτυχημένη πριν καν ξεκινήσει. Εξάλλου βλέποντας ξένες 
ραδιοαποστολές ακόμη και κοντινού εγχειρήματος/προορισμού το πιθανότερο είναι ότι ξεπερνούν τις 7 
ημέρες και πλησιάζουν τις 15 ημέρες (συνυπολογισμένου και της σπανιότητας – άρα ζήτησης του εν 
λόγω διακριτικού κλήσεως) 

3)Η επένδυση της ραδιοερασιτεχνικής ομάδος που ηγούμαι (www.whitetowerdxt.com) σε υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό Α’ κλάσεως έγινε με σκοπό να προσπαθήσουμε να συναγωνιστούμε, πάντα μέσα στο πλαίσιο 
του  

ευ αγωνίζεσθαι, αντίστοιχες αποστολές του εξωτερικού, να στείλουμε το μήνυμα της Ελληνικότητας 
των Ελληνικών Νήσων στα πέρατα του κόσμου και να αποδείξουμε ότι και η Ελλάδα είναι παρών σε 
αποστολές IOTA / LOTA 

4)Λόγω της μεγάλης διαφοράς ώρας με τις πιο πυκνοκατοικημένες ραδιοερασιτεχνικές κοινότητες της 
υφηλίου (EAST COAST USA, WEST COAST USA, JAPAN, ASIA, AUSTRALIA) ουσιαστικά είναι ελάχιστες 
οι πιθανότητες να αποκτήσουμε επικοινωνία με αυτές, μια που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε 
αποκλειστικά το φαινόμενο του grayline, που σημαίνει εκμετάλλευση μόνο της δύσης ή της ανατολής 
του ηλίου της Ελλάδας και διαφορές της τάξεως 6-11 ωρών.-  

                                      Ευχαριστώ εκ των προτέρων 

                                                Ιωαννίδης Ιωάννης 

                                                       SV2FPU 
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ΟΧΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΥ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ, ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ email ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ... 

Δηλαδή να σχεδιάζεις μια αποστολή μισό χρόνο, να ξοδεύεις ένα κάρο λεφτά και, να κάνεις κατ 
ελάχιστο μια μέρα να πας, μια μέρα να γυρίσεις, μια μέρα να στήσεις, μια μέρα να ξεστήσεις και όλα 
αυτά για δύο με τρεις ημέρες, που να σπάσει ο δ@@@@ος το ποδάρι του να μην έχει και διάδοση και 
να αναρωτιούνται στα εξωτερικά... 

…που ναι αυτοί? 

Διαβάστε τι γράφει η εγκύκλιος στην αρχή της: 

‘.      Η υπηρεσία μας στην προσπάθεια ικανοποίησης αιτημάτων ραδιοερασιτεχνών για έγκριση ειδικών 
διακριτικών κλήσεως (ΕΔΚ) στα πλαίσια ανάπτυξης του ραδιοερασιτεχνισμού, είναι υποχρεωμένη να 
λαμβάνει υπόψη της τις παρατηρήσεις ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων για την αποφυγή 
καταχρηστικής λειτουργίας ειδικών διακριτικών κλήσεως (ΕΔΚ) αλλά και τα πρακτικά 
προβλήματα που αναφύονται κατά την εκχώρηση τους.’ 

Και ερωτώ: 

Ποιοί είναι οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι που έκαναν παρατηρήσεις στο Υπουργείο για την αποφυγή 
καταχρηστικής λειτουργίας ειδικών διακριτικών κλήσεως αλλά και τα πρακτικά προβλήματα που 
αναφύονται κατά την εκχώρηση τους...? Ε? 

Λογίζεται ως κατάχρηση να ζητάς άδεια για 8 ημέρες να πας σε έναν φάρο που είναι new one για όλη 
την ραδιοερασιτεχνική κοινότητα? Ε? 

Λογίζεται ως ανάπτυξη του ραδιοερασιτεχνισμού η εκχώρηση 2 έως 3 ημερών ως χρήση σπέσιαλ κολ?  

Και γιατί δεν λογίζεται η χρήση 8 ημερών ως ανάπτυξη και λογίζεται κατάχρηση? Ε? 

Και ποια προβλήματα αναφύονται όταν δίνεις στον Χ ραδιοερασιτέχνη άδεια πάνω από τρεις μέρες? Ε? 

Πραγματικά προβληματίστηκα κ εξακολουθώ να προβληματίζομαι... 

...μα το παραμύθι συνεχίζεται... 

...αφού λοιπόν ήρθε η έγκριση από το Υπουργείο, η Βόρεια ομάδα άρχισε να συγκεντρώνει τον 
εξοπλισμό της στο κλειστό πάρκινκ του Ηλία ούτως ώστε να φορτώσει βράδυ της 17ης Ιουνίου και να 
αναχωρεί ξημερώματα 18ης για το λιμάνι του Βόλου...ενώ και η ομάδα από Πάτρα αντιστοίχως και το 
ραντεβού έξω από τις μπουκαπόρτες του Εξπρές Σκιάθος...εκεί κατά τις 6.30 με 7 το πρωί! 

Πάρτε φωτογραφίες να ’χετε... 

 

 

 

 

Έτσι ξεκίνησε το 
φόρτωμα του 
εσωτερικού του C-
MAX αφού για την 
περίπτωση 
ξηλώθηκαν τα τρία 
πίσω καθίσματα 
(κέρδος κ σε 
βάρος και σε όγκο) 
και το ωφέλιμο 
εσωτερικό 
ξεπέρασε τα 2,3 
κυβικά μέτρα! 
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Έχει κι άλλο χώρο ή που επιτέλους είναι τα όρια αναφώνησε ο Θωμάς…
κάπου στις 23.30…! 

 
Άπιστε...Θωμά τα όρια είναι εδώ που θα χωρέσουν τα τρία (3!) λάπτοπ?   
Σπρώξε Ηλίααααα!  
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Και καλά τα είδαμε τα εσωτερικά...υπάρχουν κι άλλα που δεν βάλατε και τα αφήσατε για να μπουν 
αλλουυυυυυυύ? 

Λέω εγώ τώρα... 

 
Υπάρχει η σκάρα οροφής όπου θα μπουν.... 

  
......αυτά τα ολίγα! 
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Ημέρα 1η Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 

Έτσι λοιπόν ξημερώματα ώρα 03.30 
ξεκίνησε η βόρεια ομάδα 
αποτελούμενη από τον Παπαφούνη 
και τον SV2CLJ, ενώ οι SW2HTI και 
SV2JAO θα ερχόντουσαν την 
Τετάρτη 23 Ιούνη με ιπτάμενο 
δελφίνι...(χα χα γελούσαν οι 
βελζεβούληδες...από πάνω!) 

Στο λιμάνι του Βόλου μετά από ένα 
καλό μα απελπιστικά αργό ταξίδι 
φτάσανε στις 06.30 περιμένοντας 
τους SV3AWG & SV3GKY με δύο 
αυτοκίνητα ακόμη, ούτως ώστε να 
ξεφορτώσουνε κάποιες αποσκευές 
στα γρήγορα και να μπει έτσι 
το...αμάξι ερπετό στο πλοίο! 

Τώρα ή ο Θωμάς ψήλωσε στα 
40φεύγα του ή το αμάξι κόντυνε! 

Προσέξτε απόσταση του 
λασπωτήρα από το έδαφος! 

-...<και που είστε τώρα>? 
βροντοφώναξε ο Φούνης στο κινητό 
και γύρισε το μισό λιμάνι να τον 
κοιτάζει... ...πόσοοοοοο? 

-καμιά ογδόντα χιλιόμετρα από τον Βόλο είπε ο Γιάννης SV3AWG...και ξέρεις (προσπαθώντας να 
δικαιολογήσει πως θα καλύψουν τα 80km σε μισή ώρα)...δεν υπάρχει πρόβλημα θα είμαστε κανονικά 
κατά τις 07.15 στο λιμάνι (απόπλους πλοίου by the way στις 07.45)...αργήσαμε λίγο να 
ξυπνήσουμε...αλλά ο Φάνης...χμμμ...ξέρεις έφτιαξε μία πατέντα στο Polo του 
με...επανακυκλοφορούντα σωματίδια στον χώρο καύσης του κινητήρα του και σε συνδυασμό με τον 
Ameritron (γλουπ! πάρτον κάτω τον Φούνη κι ο Θωμάς να τρέχει να τον σηκώσει...) και τον τρόπο που 
έχει φορτωθεί εκ διαμέτρου αντίθετα από το κορμί του Φάνη προσδίδει μία αρνητική άντωση στο 
αυτοκίνητο και αυτό συνεπικουρούμενο ότι είμαι μπροστά του μας δίνει μία ταχύτητα άνω των 
180km…άρα...Γιάννηηηηηηη? μ’ακούς? 

-Έλα Γιάννη ο 
Θωμάς είμαι...ο 
Φούνης είναι 
ξαπλωμένος στον 
ντόκο...τι του’πες 
και 
κατέρρευσε?....... 

-…γλουπ! 

Εν τέλει τα παιδιά 
ήρθαν στο λιμάνι 
εγκαίρως και μετά 
τους εναγκαλισμούς 
έγινε η 
μεταφόρτωση και 
όλα καλά... 

 

Φούνης και οι 
ραλίστες SV3AWG 
Γιάννης κ SV3GKY 

Φάνης  
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Το ταξίδι κύλησε γρήγορα μια που οι συζητήσεις ΄δωσαν κ πήρανε και έτσι στις 11 και αποβιβαστήκανε 
στο λιμάνι της Γλώσσας Σκοπέλου και αφού ήρθανε σε επικοινωνία με τον φαροφύλακα Παύλο ο 
οποίος έρχόταν από Άγιο, αποφάσισαν να ξαποστάσουν στην Χώρα τρώγοντας κ κάτι...Στην παρέα 
τους σε λίγο ήρθε ο Αντιδήμαρχος Σκοπέλου κος Μπαφίνης Νικόλαος ο οποίος υποσχέθηκε πλήρη 
υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων τους...! 

Ο φαροφύλακας 
ήρθε και μετά τις 
συστάσεις 
ξεκίνησε το μικρό 
αλλά δύσκολο 
ταξίδι για τον 
φάρο...και πάλι 
καλά που οι 
αρχές είχαν 
ειδοποιηθεί 
εγκαίρως και 
φτιάξανε κάπως 
τον δρόμο, όσο 
μπορούσαν, γιατί 
ακόμη λίγο και θα 
έστρωνε το 
κομβόι τον δρόμο 
με…βαλβολίνες 
και λάδια από τα 
κάρτερ! 

 

 

Σύριζα το ερπετό κι ας κατέβηκε μπόλικος εξοπλισμός... …η ομάδα J48S αποβιβάζεται στην 
Γλώσσα Σκοπέλου! 

 
Η φάλαγγα των τριών αυτοκινήτων του J48S μόλις αποβιβάστηκε στην Σκόπελο! 
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Καταπράσινο το νησί και το κομβόι κατευθύνεται βόρεια-βορειοδυτικά...προηγείται με παπί ο 
φαροφύλακας! 

Μετά από μπόλικες στάσεις γιατί το ερπετό είχε βαλθεί να στρώσει με την πλαστική 
προστατευτική ποδιά της μηχανής τον...δρόμο πλησιάζουνε στο Γουρούνι... 

 
              Ανατριχίλα μα και άγρια ομορφιά! 

                 Άραγε θα πάνε όλα καλά? 

               Τόσος κόπος από τόσα άτομα... 

 

Ένα μεγάλο κομμάτι της αποστολής ολοκληρώθηκε με επιτυχία... 
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Ο Φάρος Γουρούνι μπροστά μας! 

και αμέσως έναρξη της γνωριμίας με την περιοχή, που θα μπουν, ποιές κεραίες, τα δωμάτια που θα 
μας φιλοξενήσουν και που θα ανεχτούν εμάς, τις φωνές μας, τους ήχους morse και ότι άλλο θα μας 
προκαλούσε για ηχητική εκτόνωση... 

Τα δωμάτια ήταν δύο με τέσσερα κρεβάτια και ένα χωλ μαζί με ένα μεγάλο τραπέζι για το φαγητό ενώ 
ένα μικρότερο τραπέζι θα γινόταν σακ καθώς και μία κουζίνα, όπου μέρος της θα γινόταν σακ για το 
2μετρικό, καθώς και ένα μπάνιο...ο φάρος διέθετε δική του παροχή ρεύματος καθώς και δεξαμενή 
βρόχινου νερού για μπάνιο-καθαριότητα αλλά μη πόσιμο... 

Τα δωμάτια χωρίστηκαν και άρχισε η μεταφορά του εξοπλισμού, το στήσιμο των κεραιών, η επιλογή 
των σακ... 

Ο εξοπλισμός περιελάμβανε τα κάτωθι: 

Π/Δ : 

ICOM 756 PRO III X 1 

ICOM 7400 X 1  

ICOM 7000 X 2 

ICOM 910 X 1 

KENWOOD 870 X 2 

YAESU 857 plus 6m beacon 

13Elements -2m 

Vertical R8 (6m, 10-40m) 

Dipole 80m 

 

 

μαζί με ιστούς, καθόδους και ότι άλλο μπορεί να χρειαστεί ή όχι, αλλά που για κάθε ενδεχόμενο πρέπει 
να υπάρχει... 

 
 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ: 

ACOM 1000 X 2 

AMERITRON 811 X 2 

 

ΚΕΡΑΙΕΣ: 

2 Element Cubical Quad 
5bands (10-20m) 

Spiderbeam 5bands (10-
20m) x 2 

Rotary dipole 30m 

6m-5Elements 

PC  

Laptops x 7 

Log MixW, Swisslog, Logger 32 

 

CW  

Iambic keys X 3 

Straight key x 1 
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...μα στάσου τι σύννεφα απειλητικά μαζεύτηκαν βόρεια της Σκοπέλου...και το κινητό του Φούνη 
βαράει συνεχώς...μηνύματα για ξαφνικό μπουρίνι και με μεγάλη διάρκεια...δεν το πιστεύω...μα ίσα ίσα 
που στήσαμε την 6μετρική, την vertical ενώ η quad είναι στην μέση...  και εκεί κατά τις 20.00 οι 
ουρανοί ανοίξανε και οι αστραπές πέφτανε δίπλα μας... 

-Παιδιά πάμε μέσα δεν πάει άλλο...ας τακτοποιήσουμε τα εσωτερικά και βλέπουμε αν ανοίξει 
αργότερα... 

Αφού τακτοποιηθήκαμε εσωτερικά και φάγαμε βραδινό ήρθε η στιγμή της χαλάρωσης και...ας 
είναι...δεν πειράζει...κι αύριο μέρα είναι...καληνύχταααα! 

Ημέρα 2η Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 
Ο Παπαφούνης ξυπνάει μέσα στην 
νύχτα στις 03.50, φτιάχνει ένα king 
size καφέ συντονίζει την κάθετη στα 
20 μέτρα φωνή, πιάνει την ρόδα του 
756 και σαρώνει τα 20 μέτρα... 

…χμμμ...όχι κι άσχημα, ας δούμε την 
τύχη μας στο 14203 φωνή... 

CALLING CQ THIS IS J48S…  και 
το πανηγύρι μόλις άρχισε...CO8LC u 
r 59, VY0PW… 

μωρέ μπράβο της η κάθετη...δηλαδή 
αν βάλουμε σήμερα τις 
κατευθυνόμενες τι θα γίνει? 
Αναρωτήθηκε ο Παπαφούνης και ένα 
κρυφό χαμόγελο ζωγραφίστηκε στα 
χείλη του... 

Το ρολόι έδειχνε 07.30 και αφού η λοιπή ομάδα σηκώθηκε την σκυτάλη παρέλαβαν οι SV3…  

 
SV3AWG Γιάννης, ο άνθρωπος…κλειδί!       Στήριξε την αποστολή ως εκεί που δεν πάει! 
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…ενώ οι βόρειοι έπιασαν δουλειά να τελειώσουν την quad και την spider… 

 

...μέχρι να μεσημεριάσει 
καλά οι δύο 
κατευθυνόμενες ήταν 
όρθιες και περίμεναν να 
γαζώσουν τα πέρατα της 
οικουμένης δίνοντας την 
Σκόπελο τόσο μακριά που 
πραγματικά ήταν εκτός 
σχεδίων...τι location ήταν 
αυτό... 

Η πρώτη μέρα έκλεισε με 
πάνω από 2.500 επαφές, 
όχι τα αναμενόμενα στα 
6m και ήδη κάποια 
προγνωστικά στο πίσω 
μέρος του μυαλού του 
Φούνη στριφογυρνάνε... 

 

Ημέρα 3η Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 
Η νύχτα φεύγει και ο Γιάννης SV3AWG παραδίδει το κλειδί εκεί στις 01.52utc  στον Φούνη που το 
γυρνάει στο SSB και δώστου το DX…ZL2IFB στις 03.03utc 59-59, ZL4PW 59-59, KL7IDA ο επόμενος 
ακριβώς μα πως γίνεται...ο ένας είναι longpath στις 309 μοίρες και ο άλλος στον βορά?...Σου μιλάω 
για μαλλιά! αγαπητέ Θωμά...    …ο οποίος έχει στήσει δικό του χορό εκεί στα 30m psk… 

Και από το πουθενά ξαφνικά μπαίνει στο χωλ του κτιρίου ένας ευγενής χαμογελαστός κύριος και 
πέφτουν οι συστάσεις : 

-Λέγομαι Κουκορίνης Βασίλης και είμαι ο...N2XLS ! 

και συνεχίζει...έιμαι στο νησί για διακοπές αλλά 
κατάγομαι από την Σκόπελο και έμαθα από τις αρχές ότι 
είστε εδώ και είπα να έρθω να δω τί κάνετε και να 
τραβήξω μερικές φωτογραφίες να τις βάλω στο blog 
μου... 

adenaadena--gr.blogspot.comgr.blogspot.com  
Μιλάμε για τυφώνας ο άνθρωπος... 

Της ευκαιρίας ορμώμενος ξέχασα να σας πω τα 
ακόλουθα: 

Πριν έρθουμε στο νησί έστειλα στον Δήμο Σκοπέλου μία 
επιστολή όπου τους ανέφερα το τι πρόκειται να 
πράξουμε τις ημέρες που θα είμαστε εκεί και τους 
παρακαλούσα αν μπορούν να μας βοηθήσουν στο να 
στρώσουν κάπως τον δρόμο, και να μας διαθέσουν 
καλαθοφόρο όχημα για την ευκολότερη ανάρτηση των 
κεραιών.Επίσης να ειδοποιηθεί ο Παπάς του νησιού για 
να γίνει αγιασμός στον Φάρο... 

Επίσης έστειλα επιστολή σε μία ιστοσελίδα την Σκοπέλου ιδιοκτησίας του κου Χατζητρακόσα 
Ιωάννη και τους ανέφερα ποιοί είμαστε και τι κάνουμε... 

Αφού ο N2XLS έβγαλε αρκετές φωτογραφίες έφυγε και μας υποσχέθηκε να ειδοποιήσει το Hellenic 
Amateur Radio Association of America ούτως ώστε να βγουν Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες της 
διασποράς! 

Από τον Βασίλη ενημερώθηκαν και μεγαλύτερης επισκεψιμότητας blogs και η είδηση έπαιζε μέρες στο 
διαδίκτυο…! 
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SV3AWG, N2XLS, SV3GKY, SV2FPU 

Το θέμα αποκτούσε μία τροπή που δεν μας είχε ξανασυμβεί...απρόσμενη μα και ευχάριστη...κάποιοι 
βλέπουν αυτά που κάνουμε με πολύ μεγάλη κατανόηση/ευχαρίστηση και επιθυμούν να βοηθήσουν με 
όποιο τρόπο... 

Στο μεταξύ και εκτός ραδιοερασιτεχνικών...ο φάρος είχε μερικά προβληματάκια και ο technician leader 
Θωμάς ανέλαβε να τα φτιάξει...έφτιαξε τον πίνακα ηλεκτροδότησης του φάρου και σειρά είχε 
η...μπαταρία του μπάνιου...αγοράσαμε μία καινούρια και Κυριακάτικα  ξεκίνησε η αλλαγή...Όλα καλά 
και θεάρεστα αλλά τον κακομοίρη τον...χαλκοσωλήνα τον ρωτάς άμα θέλει να απαγκιστρωθεί από την 
κολλητή του την μπαταρία που’ναι φιλαράκια τόσα χρόνια...και τσουπ-τσακ κάνει μια έτσι και σπάει 
στα δύο και μέσα στην τοιχοποιία 
παρακαλώ! 

Δώστου η διαρροή και κλείσιμο τα 
νερά...μέχρι να έρθει κάποιος από την 
Χώρα... μα σε τούτη την Χώρα όλα είναι 
πιθανά κι απίθανα... 

Ο Φούνης κάνει ένα τηλέφωνο στον Δήμο 
και παρά τους αρχικούς προβληματισμούς 
του Αντιδημάρχου να σου εμφανίζεται ο 
υδραυλικός του Δήμου Γιώργος 20 λεπτά 
αφότου έγινε το τηλέφωνο...μιλάμε για 
ημέρα Κυριακή!!  Βγάζει από το φορτηγάκι 
τα απαραίτητα και σε μία ώρα ήταν σαν μα 
μην έγινε! 
Αρ προς Δε SV3GKY, SV2FPU, Γιώργος 
υδραυλικός, SV2CLJ, SV3AWG 

Η αποστολή συνεχίζεται και τα qsos πέφτουν βροχή... 

Ο Θωμάς μια που είναι Κυριακή ρίχνει την ιδέα για 40 μέτρα φωνή και η ώρα κατάλληλη (10.30 
τοπική)ή μήπως όχι? 

Μόνο ο ΚουΦός (SV2KF), ο Γιάννης ο Ραπτάκης SV9FBK (ψηλέ!, ποτέ δεν θα ξεχάσω την φιλοξενία 
που μου προσέφερες κατά την επίσκεψη μου στον Άνω Βιάννο), και ο δικός μας Γιάννης SV2HPY 
απάντησαν στις ατελείωτες κλήσεις του...είπε τίποτε κανείς...?...κανείς μα κανείς άλλος από 
Ελλάδα...αυτά για τα σχόλια του πότε θα βγούμε για Ελληνικούς σταθμούς! 
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Οι Πατρινοί στο νοτιοδυτικό δωμάτιο παίζουν σόλο cw με το τσουβάλι να γεμίζει συνεχώς,  

ενώ οι Βόρειοι στο βόρειο δωμάτιο παίζουν όλα τα όργανα…  και morse με τον Παπαφούνη σε μεγάλα 
κέφια...και φωνή ο...βιρτουόζος υψίφωνος 2CLJ μαζί όμως και πιανίστας στα ψηφιακά...είπε πριν 
ξεκινήσουμε... 

-Θα δώσω μεγάλη έμφαση στο RTTY μα και στα άλλα ψηφιακά...το πε και το έκανε!  

Πόσες φορές είδαμε στα screens tnx for the new one on RTTY, PSK… 

Και σαν κεράσακι στην τούρτα νωρίς το απόγευμα ο Παπα Αλέξης ήρθε στον Φάρο Γουρούνι να τελέσει 
αγιασμό... 

...τα λόγια του, οι ευχές του και ο αγιασμός του βάλσαμο στις αμαρτωλές ψυχές μας ενώ θαρρείς κάτι 
άλλαξε αμέσως μετά... 

 
Φούνης στο SSB ως ψάλτης, Θωμάς, Φάνης και ο Παπα-Αλέξης! 

 
          Γιάννης, Φάνης και ο Παπα-Αλέξης! 
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2CLJ Θωμάς… 

 
Αγιασμός των ανθρώπων μα και των συσκευών! 

 
Η μέρα τέλειωσε με πάνω από 2.400 επαφές... 
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Ημέρα 4η Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 

Ο καταιγισμός των πυρών του J48S  δεν έχει σταματημό... 

Το thanks for the new country (?), new IOTA, new Lighthouse είναι κάτι που μας προβληματίζει…
ευχάριστα! 

Άλλες 2395 επαφές μα ο Φάνης μας SV3GKY ετοιμάζεται...αύριο γυρνάει Πάτρα...καλό ταξίδι γίγαντα! 

Ημέρα 5η Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 

Ο Φάνης είναι καθ οδόν και από την άλλη οι τρεις εναπομίναντες κάνουν θάματα με άπειρο ξενύχτι και 
ξάφνου ο Γιάννης 3AWG φωνάζει... 

-Έκανα Ζούλου Λίμα στα σαράνταααααααα! Longpath! 

Ο Βασίλης N2XLS ξανάρχεται μιλάει με τους υπόλοιπους μα εγώ δεν μπορώ να αρθρώσω ούτε 
καλημέρα...γίνεται ζούγκλα στο κλειδί και τους έχω κι όλους πάνω μου, ούτε σπλιτ ούτε τίποτε...όλοι 
μια παρέα εκεί στην οικογενειακή 18073, στην συχνότητα του J48S! 

Άλλες 2570 επαφές μπήκαν στα logs! 

Σκέψου που αύριο θα έρθουν και οι υπόλοιποι… 

Ημέρα 6η Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 

Σήμερα έρχονται τα παιδιά...μα το έμπειρο μάτι του Φούνη...πάλι κάτι βλέπει στον Βοριά... 

 
η θάλασσα φουντώνει και αρχίζει να ασπρίζει...δεν είναι δυνατόν...φωνάζει τον Θωμά και του 
εκμυστηρεύεται... 

-Θωμά τα παιδιά σήμερα μα τα 1000 φίδια της θάλασσας δεν θα ρθουν...αυτήνα την βλέπω να 
φορτώνει συνέχεια... 

-Έλα Φούνη όλο το κακό σκέφτεσαι...Θα ρθούνε θα δεις! 

Με καμιά 1200 qsos το απόγευμα ο Φούνης κοιμάται αποκαμωμένος και περιμένει να ξυπνήσει το 
βραδάκι και να ακούσει γνώριμες φωνές... 

…ξυπνάει το λυκόφως όντως από φωνές μα...ακούει τον Θωμά, οκ, τον Γιάννη, οκ, τον Φαροφύλακα, 
οκ, και...τίποτε άλλο... 

-Που είναι τα παιδιά φωνάζει...? 

-Τα παιδιά δεν θα έρθουν έχει απαγορευτικό! Έχουν αποκλειστεί στον Βόλο και θα έρθουν, αν πέσουν 
τα μποφόρια αύριο το μεσημέρι... 

-ΟΧΙ! Οι βελζεβούληδες πάλι έκαναν το θάμα τους... 

Πρέπει να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά, να τους μιλήσω...να δω που είναι... 

...μα δεν έχει σήμα το κινητό έδω να πάω κάπου να τους πάρω... 
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Οι φίλοι μας αποκλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο του Βόλου ταλαιπωρημένοι μα και πεισμωμένοι θα 
ξημερωθούν εκεί και θα πάρουν το συμβατικό καράβι που είναι για μέχρι 8 BF…άφιξη κατά τις 11 και... 

...και η μέρα κλείνει με άλλα 1935 qsos… 

 

Ημέρα 7η Πέμπτη 24 Ιουνίου 
2010 

Ξενύχτι από την αρχή και διάδοση 
καλή μέχρι τα 17 μέτρα αλλά και 
χαμηλότερα και όλοι μαζί το 
ξημερώνουμε αφήνοντας  τον 
Γιάννη να χτυπάει τον ρυθμό του 
μορς ενώ Φούνης και Θωμάς 
κατεβαίνουν στο λιμάνι να 
υποδεχτούν/παραλάβουν το 
φρέσκο...αίμα! 

 

SW2HTI Ηλίας & SV2JAO 
Αντρέας μόλις πάτησαν το 
πόδι τους στην Σκόπελο! 

 

 
Ο Φούνης μόλις παρέλαβε το καπέλο με το logo! 

Με συνοπτικές διαδικασίες αφού τους ασπαστήκαμε μπήκαν στο 2θέσιο-5πορτο πρώην ερπετό και βουρ 
για τον Φάρο...τα παιδιά...πεινάνε...για qsos!!! 

Βρουυμ...Βρουυμ! φτάσαμε! 

Σάκους αποθέσατε, σακ παραλάβετε...και ο αλυτάρχης βαράει: 

Μπαμ!! Εκκίνησηηηηηηη! 
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Κατευθείαν στο ζουμί ο 
SV2JAO αριστερά με το 7000 
στα 20μέτρα, δεξιά με το 857 
παρακολουθηση πότε θα 
ανοίξουν τα 6μέτρα! 

 

 

 

 

 

 

 

Μα στο ζουμί και ο Ηλίας CQ 
2 meters!!!! 

I, UR, EA, SV, YU! Και για 
ενισχυτή πάρε τον φούρνο 

από κάτω! 

 

Στο μεταξύ τηλέφωνο χτυπάει 
στο Φούνη ανάμεσα στα πολλά 
που δεν σηκώνει, μια που μία 
έχει και δέκα δεν έχει σήμα, μα 
να που αυτό το σήκωσε... 

-Παρακαλώ...άγνωστο 
νούμερο... 

-Γυναικεία φωνή...για σας είμαι 
η Ρένια Τσιτσιμπίκου από την 
εκπομπή Μένουμε Ελλάδα του 

ραδιοφώνου του Αντέννα και θέλουμε να σας πάρουμε συνέντευξη, σήμερα το βραδάκι στις 21.00 
αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων...το τηλέφωνο μου το έδωσε ο Γιάννης... 

-ΟΚ...ευχαριστώ πολύ... 

Και αφού έγινε ένα πρώτο σπάσιμο του πάγου...μπήκαμε στο ζουμί του ποιοί 
είμαστε (οι Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες), τι πρεσβεύουμε, τι κάνουμε εμείς στην 
Σκόπελο κλπ... 

-ΟΚ κε Ιωαννίδη θα τα πούμε το βράδυ... 

Το απόγευμα έφυγα από πριν για να κατέβω στην Χώρα ούτως ώστε να 
εξασφαλίσω σήμα κινητής... 

Να σου στην Χώρα ο N2XLS με το μηχανάκι, του εξηγώ τι θα παιχτεί και αυτόματα ο Βασίλης αρχίζει 
να ρυθμίζει την κίνηση και τους λογής γκαζοφονιάδες να κόψουν ταχύτητα γιατί δεν ακουγόταν 
τίποτε... 

Πάντως όταν ήρθε η ώρα μου/μας τις τα είπα όλα μα μιλάμε για όλα...επί περίπου 15 λεπτά μίλαγα... 

...αν κάποιος την άκουσε θα χαρώ να μου στείλει email! 
Η μέρα τελείωσε με κοντά στα 2500 qsos! 
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Ημέρα 8η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 

...σου μιλάω Θωμά αυτοί οι δύο δεν έχουν κοιμηθει καθόλου, αποτέλεσμα 3500 επαφές σήμερα...άσε 
θα καταρρεύσουν...αλλά από την άλλη γιαυτό δεν ήρθαν...να λυώσουν σε αυτό που αγαπούν? 

-Ναι Φούνη άστους να λυώσουν και εμείς να κοιμηθουμε λίγο... 

Ημέρα 9η Σάββατο 26 Ιουνίου2010 

Σήμερα παιδιά πρέπει να φορτσάρουμε, έχουμε κάνει μέχρι στιγμής πάνω από 17.800 επαφές, μπας 
και ξεπεράσουμε τον κρυφό στόχο των 20.000 επαφών... 

ΟΚ είπαν με μια φωνή όλοι και να σου 5 σταθμοί στον αέρα...χωρίς ανάσα το σκορ έφτασε μα και 
ξεπέρασε τις 20.000 επαφές την τελευταία ημέρα της εκπομπής μας... 

20.500 έγραψε το κοντέρ στις 02.59τοπική ενώ ο Γιάννης με συγχρονισμένα τα ρολόγια του από το 
παγκόσμιο δίκτυο συγχρονισμού δεν σταμάτησε 
να χειρίζει με το κλειδί του παρά στο ακριβώς 
03.00!...................................... 

Πάει κι αυτό...Τέλος της παράστασης....αυλαία 
κλείσιμο....Πάμε γι άλλα.... 

Άντε πάμε για ύπνο γιατί θα σηκωθούμε πρωί να 
ξεκινήσουμε το μάζεμα... 

Μα σου κάνει καρδιά να κλείσεις τους 
διακόπτες...μετά από τόση προσπάθεια... 

Γύρισα στον Θωμά και μου κλείνει το μάτι 
λέγοντας: 

-Είδες τι θα έχανες άμα δεν αποφάσιζες να 
ρθουμε? 

...Άξιζε? 

-Ναι Θωμά σίγουρα άξιζε! 

Ως αρχηγός της αποστολής μα και ως άνθρωπος 
θέλω να πω και να γράψω τα ακόλουθα: 

Ευχαριστώ πολύ όλους τους Ελληνικούς σταθμούς 
που μας έδωσαν δύναμη με την/τις επαφές τους: 

 

SV0XAO, SV1ACL, SV1AER, SV1BDO/3, 
SV1CEI, SV1CQN, SV1DOI, SV1DVZ, SV1EBV, 
SV1EEX, SV1EML, SV1ENG, SV1ENX, SV1FTY, 
SV1GRM, SV1GSP/8, SV1GYG, SV1HER, 
SV1HKH, SV1IXE, SV1IXK, SV1JGX, SV1KU, 
SV1ME, SV1NJA, SV1NJT, SV1OUH, SV2AMD, 
SV2CBM, SV2CXI, SV2CXW, SV2DCD, 
SV2DGJ, SV2FLQ, SV2GJV, SV2GNC, 
SV2GQO, SV2GWY, SV2HNZ/M, SV2HPY, 
SV2HWR, SV2HXV, SV2JL, SV2KBB, SV2KF, 
SV2LLJ, SV2MAC, SV2MAP, SV2MIK, SV2WT, 
SV2YC, SV3AQM, SV3AQR, SV3DCX, 
SV3EXW/1, SV3FOG, SV3FUP, SV3JZQ, 
SV4FFK, SV4FFL, SV5CJQ, SV7BOC, SV7BOT, 
SV7CO, SV7FDA, SV7JWS, SV7LNK, SV7LNX, 
SV7LOS, SV7NHN, SV8CRI, SV8DOU, 
SV8EUL, SV8EUX, SV8FMY, SV8FXN, SV8IJZ, 
SV8JE, SV8PKJ, SV9AHZ, SV9CJO, SV9COL, 
SV9DJO, SV9FBK, SV9JI, SV9OFS, 
SW4LRJ/2, SZ2GR.  
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Μα πριν γράψω για τους χειριστές να επισημάνω πως: 

ένα μεγάλο κομμάτι του εξοπλισμού ανήκει στα μέλη του WTDXT και στις προσπάθειές που 
κατέβαλλαν τα προηγούμενα χρόνια για να αγοράσουμε αυτά που θα μας βοηθούσαν να 
πραγματοποιήσουμε δυναμικότερες αποστολές!  

Σας ευχαριστώ και σας περιμένω στις επόμενες αποστολές του WHITE TOWER DX TEAM! 

Ακόμη να ευχαριστήσω το ΓΕΝ και την Υ.Φάρων για την άμεση έγκριση της αδείας και την αρωγή/
κατανόηση στην αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων real life. 

 
SV2JAO, SV2CLJ, SV3AWG, SW2HTI, SV2FPU και καθιστός ο Φαροφύλακας Σεβασλίδης 
Παύλος. 

...και συνεχίζω με τον Φαροφύλακα Σεβασλίδη Παύλο...   

Είναι η λαική ρήση ‘ ένα κομμάτι μάλαμα’! 

Του αλλάξαμε για 10 μέρες τον τρόπο ζωής του, τον αναγκάσαμε με τις αγριοφωνάρες μας να μείνει 
ξάγρυπνος μα αυτός δεν μας κοίταξε ποτέ λοξά, ίσα ίσα μας βοήθησε να στήσουμε, να ξεστήσουμε, 
μας φιλοξένησε σε έναν υποδειγματικό φάρο και μας έδωσε και συγχαρητήρια για τις ισορροπίες που 
κρατάμε και τον τρόπο που αστειευόμαστε!      Καλή τύχη Παύλο! 

Επίσης θέλω να συγχαρώ τον Δήμο Σκοπέλου με όλο το επιτελείο του, για την υποστήριξη σε όποιο 
πρόβλημα ή μη ανέκυπτε, καθώς και τους Χατζητρακόσα Ιωάννη, Βασίλη Κουκορίνη N2XLS, και ένα 
πλήθος επιχειρήσεων της Γλώσσας κ του Λουτρακίου που βοήθησαν στην σίτιση των χειριστών! 

Λίγο πριν το τέλος θα ήταν αχαριστία να μην αναφερθώ στις οικογένειές μας που αφήσαμε πίσω μόνες, 
άλλες για μικρότερο και άλλες για περισσότερο διάστημα… 

…σας ευχαριστούμε όλες αγαπητές yl για την υπομονή και ανοχή που δείχνετε σε εμάς και στο, για 
άλλους παράξενο, μα για εμάς υπέροχο hobby με τόσες διαφορετικές πτυχές μα με μια κεντρική ιδέα : 
αυτή του εθελοντισμού!   

...και τελειώνω μ’αυτό: 

ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΜΑΚΡΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΛΗΓΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, 
ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ 
ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ Κ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΨΑ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 
ΑΥΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟ CALL ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΛΑΠ, ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΝ ΜΙΑ LIGHT ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΝ ΕΝΑΝ ΤΡΕΛΛΟΠΑΠΑΦΟΥΝΗ, ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΞΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ, ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ 
ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗΣ Κ ΔΕΝ ΗΡΘΑΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ, ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΡΙΣΚΑΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ 
ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΧΙΩΝ, ΜΑ Κ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΝΤΑΜΕΙΨΕ.... 
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ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΔΗΛΑΔΗ 
ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ, ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, 
ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ...ΚΑΙ 
ΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΛΗΓΩΣΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΕ 
ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ, ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ... 
ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ   SV3AWG ΓΙΑΝΝΗ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ QSO ΔΕΝ 
ΕΚΑΝΕ................................................................................. 
.............................................................................................................................................
.............SSB... ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΒΑΛΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.000 QSOs CW 
 
SV3GKY ΦΑΝΗΣ 
ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ...ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΕ ΤΙΣ 
ΧΕΡΟΥΚΛΕΣ ΤΟΥ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΡΙΔΕΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ, ΚΟΛΥΜΠΗΣΕ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ 
ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ( ΕΣΤΩ Κ ΓΙΑ ΛΙΓΟ)...ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ:ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΞΑΝΑΠΗΓΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ... 
 
ΚΑΙ ΑΝΗΦΟΡΙΖΟΝΤΑΣ SV2 LAND ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ  
 
SW2HTI ΗΛΙΑ 
ΜΗ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 
ΞΗΛΩΣΕ ΟΛΟΝ, ΜΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ, ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΙ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΥΛΙΚΩΣ ΨΥΧΙΚΩΣ Κ 
ΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΣΤΗΡΙΞΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΤΟ SV 
ΚΙ ΑΚΟΜΗ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ! 
 
SV2JAO ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΤΟ ΧΑΜΦΕΣΤ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΚΙΟΥΤΙΕΙΤΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ... 
ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΣΤΟΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΑΠΟΙΚΟ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24 ΩΡΟ...ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΤΟΗΣΕ ΟΥΤΕ ΤΟ 
ΦΟΥΡΤΟΥΝΙΑΣΜΕΝΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΥΛΙΚΩΣ-ΨΥΧΙΚΩΣ-ΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 
 
ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ TECHNICIAN ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ LEADER ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

SV2CLJ ΘΩΜΑΣ (ΟΧΙ Ο ΑΠΙΣΤΟΣ) 
ΤΟ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ ΣΕ ΥΨΟΣ ΟΧΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ LEVEL ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ HAM! 
ΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΛΟΦΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΟΙ ΑΛΠΕΙΣ ΕΙΝΑ ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΕΝΟ HI END OPERATING 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ.........ΚΑΤΣΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ ! 
ΜΕ ΑΥΤΑ ΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΗΓΑΜΕ, ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ, ΓΕΛΑΣΑΜΕ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΗΚΑΜΕ, ΙΔΡΩΣΑΜΕ, 
ΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΑΜΕ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ.... 

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΔΕΙΞΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΡΕΠΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 

 
                 ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

               73s 88s 

                 ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ 
                  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

              SV2FPU 
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Μη χάσετε στο επόμενο άρθρο του Παπαφούνη... 

 
-Θωμά είσαι για διακοπές οικογενειακώς στον Φάρο   Πλάκα της Λήμνου? 

-Πλάκα μου κάνεις?...στην 

 Πλάκα της Λήμνου?...μέσα!....θα…πάρουμε και κεραίες?... 

 

 

      STAY TUNED ON 5-9 Report magazine…because 
     The best is yet to come! 
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Αγαπητοί συνάδελφοι.  

Άλλο ένα Field Day CONTEST θα είναι στον αέρα για φέτος από τις  

13:00 UTC (16:00 θερινή ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου 04 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 12:59 UTC (15:59 
θερινή ώρα Ελλάδας) της Κυριακής 05 Σεπτεμβρίου 2010. 

 
Ο σκοπός των Field Day contests είναι η εκπαίδευση των ραδιοερασιτεχνών σε εγκατάσταση και 
λειτουργία σταθμών εκτός κατοικημένων περιοχών και μακριά από τροφοδοσία δικτύων  ηλεκτρικού 
ρεύματος.  Στόχος είναι η επαφή με όσους γίνεται περισσότερους σταθμούς, κυρίως portable, (/ρ) 
εντός και εκτός Ελλάδας. Επιτρέπεται η λειτουργία σε SSB & CW mode και στις παρά κάτω μπάντες: 

70cm, 2m, 10m, 15m, 20m, 40m, 80m, 160m.   Προσοχή ΟΧΙ στις WARC μπάντες 12, 17, 30m. 

Κατηγορίες συμμετοχής: 

Α. για τά HF. 

A1. Ένας σταθμός, ένας χειριστής. 

Α2. Ένας σταθμός πολλοί χειριστές. 

Β. για τά VHF&UHF. 

B1. Ένας σταθμός, ένας χειριστής. 

B2. Ένας σταθμός πολλοί χειριστές. 

Τύπος κλήσης:  

Στα SSB: «CQ FIELD DAY»  

Στο CW:  «CQ FD» 

Στην κατηγορία «Α» ανταλλάσσουμε RS(T) και αύξων αριθμό QSO. 

Στην κατηγορία «B» ανταλλάσσουμε RS(T) αύξων αριθμό QSO και QTH Locator. 

H αρίθμηση είναι συνεχής σε κάθε αλλαγή μπάντας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους κανονισμούς του Field Day contest δίνονται από την ιστοσελίδα 
της ΕΕΡ: www.raag.org και από το περιοδικό SV Νέα, της ΕΕΡ.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Από πέρυσι γίνονται δεκτές συμμετοχές πού τά ημερολόγια είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο στο 
πρόγραμμα του EI5DI SDF. 

Τά Field Day contest προκηρύσσονται για την ραδιοερασιτεχνική περιοχή 1 (region1) 
από την IARU.  

Την οργάνωση και υποστήριξη σε κάθε χώρα της Region 1 αναλαμβάνει ο τοπικός 
εθνικός σύλλογος.  

Για τήν Ελλάδα λοιπόν την οργάνωση του Field Day contest έχει η  

Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών – Ε.Ε. Ρ. 

  Στο πλαίσιο της υποστήριξης πού παρείχε η Ε.Ε.Ρ.  

στο 9ο Aegean VHF Contest το Aegean DX group και το 5-9 Report, στηρίζουν όπως 
κάθε χρόνο άλλωστε και προωθούν το Field Day Contest.  
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Μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε δωρεάν από τον διαδικτυακό τόπο: www.ei5di.com και να 
πάτε στο SDF log. 

Εκεί επίσης θα βρείτε και το SDV για τά VHF contest. Όπως το SDI για το ΙΟΤΑ contest όπως επίσης 
logs εντελώς δωρεάν και για πολλά άλλα contests. 

Για τυχών απορίες στην εγκατάσταση και χρήση του προγράμματος απευθυνθείτε στο e-mail: 
sv1iw@raag.org 

 

 

Συσπειρωθείτε γύρω από τους συλλόγους σας και να Συσπειρωθείτε γύρω από τους συλλόγους σας και να 
βρεθούμε όλοιβρεθούμε όλοι  

στο στο Field Day 2010Field Day 2010  
για να ακουστεί η Ελλάδα ΔΥΝΑΤΑ !!!για να ακουστεί η Ελλάδα ΔΥΝΑΤΑ !!!  

  
                                                                          Μέχρι τότεΜέχρι τότε  7373s s   
                                                            Για τόΓια τό  Aegean DX GroupAegean DX Group  
                                                                              SV8CYVSV8CYV  ΒασίληςΒασίλης  

Για τους λάτρεις του Για τους λάτρεις του Για τους λάτρεις του QRP, QRP, QRP, το νέο το νέο το νέο 
«««ΑΣΤΕΡΙΑΣΤΕΡΙΑΣΤΕΡΙ» » » της της της YAESU!!!YAESU!!!YAESU!!!   
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CQCQCQ---CQ   CQ   CQ   ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ΚΑΛΕΙ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ΚΑΛΕΙ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ΚΑΛΕΙ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ   

 
 
 17 Μαΐου 2010 Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Επίσκεψη μαθητών στο εντευκτήριο 
ραδιοερασιτεχνών. 

 Αυτή τη φορά, με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
Τηλεπικοινωνιών, ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία η καθιερωμένη πια εδώ και 
πολλά χρόνια επίσκεψη στο «σπίτι» 
των Ραδιοερασιτεχνών 
Δωδεκανήσου.  
 Ταυτόχρονα, στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου δύο 
συνάδελφοι, ο SV5KKΟ Μανώλης 
και ο SV5DZX Γιώργος σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση και 
τους Εκπαιδευτικούς έστησαν ένα 
σταθμό μέσα στο σχολείο. 
 Η εκδήλωση ξεκίνησε με την 
ιστορία των μέσων επικοινωνίας από 
τα αρχαία χρόνια, την παρουσίαση 
του χώρου των μηχανημάτων , την 
εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών και 
φυσικά τελείωσε με την αναφορά 
στο χόμπι του Ραδιοερασιτεχνισμού. 

Τη σχετική παρουσίαση είχε αναλάβει ο «δάσκαλος» πια σε αυτόν τον τομέα SV5BYR Μιχάλης. 
 Το μήνυμα της πτώσης της Τροίας, οι Φρυκτωρίες, τα σήματα καπνού των Ινδιάνων, τα 
τύμπανα των Ιθαγενών, τα ταχυδρομικά περιστέρια, τα σήματα Μορς του Τιτανικού είναι λίγα μόνο 
από τα θέματα που συζητήθηκαν και στα οποία όλοι οι μαθητές είχαν κάτι να προσθέσουν. 
 Όλα τα παραπάνω έγιναν με μια εκπαιδευτική ανάλυση και προσέγγιση που θα «ζήλευε» και ο 
καλύτερος δάσκαλος. Σημείωση: «Μιχάλη μήπως πρέπει να ανησυχώ για τη δουλειά μου?». Φτάνοντας  
στους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας και την αναγκαιότητά τους, τη διάδοση των ραδιοφωνικών 

σημάτων, τις διαμορφώσεις, τους κώδικες 
επικοινωνίας και τα χαρακτηριστικά κλήσης, 
περάσαμε στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη αλλά 
και στη χρήση των μηχανημάτων. Το ανάλογο 
μέρος είχε αναλάβει ο SV5DZZ Κώστας. 

  
Η ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Δ. ΕΞΗΓΕΙ 

ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΚΑΙ 
ΚΥΡΙΩΣ ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι ο SV5DZZ Κώστας, 
που είναι δάσκαλος, με τους συναδέλφους του 
εκπαιδευτικούς από τρία σχολεία του 
Βενετόκλειου Σχολικού Συγκροτήματος(3ο, 5ο 
και 9ο ) «προετοίμασαν» τους μαθητές για τη 
σχετική εκδήλωση αλλά και για την επαφή με 
το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου. Οι μαθητές 
όχι μόνο συστήθηκαν αλλά αντάλλαξαν απόψεις 
και απορίες σε πολλά θέματα και ενδιαφέροντα. 
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τον ενθουσιασμό 
των παιδιών που μίλησαν και άκουσαν μέσω 
του ασυρμάτου την Κάλυμνο καθώς και πολλά 
μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.  
 Στο τέλος της εκδήλωσης όλα τα παιδιά 
έλαβαν από ένα αναμνηστικό δίπλωμα αλλά και 
φυλλάδια σχετικά με το χόμπι και την απόκτηση 
πτυχίου. Τα ανάλογα έντυπα στάλθηκαν, 
φυσικά, και στην Κάλυμνο. 
 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον συνάδελφο SV5KKE  Μανώλη που 
είχε επιμεληθεί την εκτύπωση των εντύπων και όχι μόνο. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στους δύο 
συναδέλφους από την Κάλυμνο, ιδιαιτέρως στον SV5KKO Μανώλη. Επίσης, θα πρέπει να συγχαρούμε 
τους μαθητές για τη συμμετοχή τους καθώς τους εκπαιδευτικούς τόσο του Βενετόκλειου Σχολικού 
Συγκροτήματος όσο και του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου για την άψογη συνεργασία τους. 
            Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παραβρέθηκαν και βοήθησαν να οργανωθεί και 
να ολοκληρωθεί με επιτυχία η γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών.             
 
Κ ώ σ τ α ς  Ζ α ν ε τ τ ο ύ λ λ η ς  Κ ώ σ τ α ς  Ζ α ν ε τ τ ο ύ λ λ η ς  S V 5 D Z Z            S V 5 D Z Z            
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Γράφει ο Μάκης Μανωλάτος 

                                                                                   sv1nk@hotmail.com      

 

FIELD DAY 

 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι γεια σας. 

Αύγουστος, βρισκόμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού! Η ζέστη και η υγρασία είναι 
ανυπόφορη όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα μιας και τα μελτέμια μας ξέχασαν 
φέτος…. Έτσι, μόνη διέξοδος το δροσερό και πανάκριβο μπανάκι στη θάλασσα. 

 
Να κάνεις μπάνιο στο «Μακρύ Γιαλό» στην Κεφαλονιά και να σκέφτεσαι την Carolina Win-

dom για το Field Day! Hi..Hi.. 

 

Αύγουστος, ο μήνας των Εθνικών μας διακοπών, μιας και η Ελλάδα κάθε Αύγουστο «κατεβάζει ρολά»! 
Και ενώ όλοι σχεδόν οι Έλληνες βρίσκονται στις παραλίες απολαμβάνοντας τις όμορφες! στην 
παραλία….εεε συγνώμη τις ομορφιές της παραλίας ήθελα να πω, μια μικρή ομάδα της ελληνικής 
κοινωνίας – οι Ραδιοερασιτέχνες- προσπαθούν να συνδυάσουν την απόλαυση των διακοπών και την 
προετοιμασία τους για το Field day. 

 
Οι όμορφες της παραλίας που λέγαμε…  
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Field day; Τι είναι αυτό άραγε; Για τους μυημένους μια κορυφαία Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα, 
γεμάτη διασκέδαση και εκπλήξεις, ένα πεδίο δράσης που συνδυάζει τη χρησιμότητα με το Dx, και την 
τεχνική της εγκατάστασης υπαίθριου σταθμού με το Suspense  του διαγωνισμού.  

 

 
SV7LNK-SV7LOS σε «ΔΡΑΣΗ» με την όμορφη παρέα τους σε προηγούμενο FIELD DAY 

 http://sv7lnk-sv7los.blogspot.com/2009/09/sw7lpe-sv7los.html  

 

Field day σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ημέρα υπαίθριας δραστηριότητας. Σκοπός του Field day 
είναι να δοκιμάσουν οι Ραδιοερασιτέχνες τον εξοπλισμό τους και τη συμπεριφορά του σε συνθήκες 
«εκστρατείας» προσομοιώνοντας με διασκεδαστικό τρόπο συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

 

 
ΚΑΦΕΔΑΚΙ, LAPTOP, ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ, ANTENNA TUNER (ΚΑΙ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!!) 
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Με απλά λόγια αν αύριο το πρωί (κούφια η ώρα που το ακούει) γίνει μια καταστροφή, σεισμός, 
πλημμύρα, φωτιά, καταστροφή του συστήματος  διανομής ή παραγωγής της ηλεκτρικής ενάργειας, 
καταστροφή ή αδυναμία εξυπηρέτησης του συστήματος τηλεφωνίας σταθερής ή κινητής, οι 
Ραδιοερασιτέχνες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκαταστήσουν τις τηλεπικοινωνίες μέσω των 
Ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων και με υπαίθριες εγκαταστάσεις. 

 
VHF BEAM σε πλαστικό ΒΟΟΜ και στοιχεία από αλουμινόσυρμα! 

Είναι κατανοητό ότι σε περίπτωση  σεισμού που όλα θα έχουν ισοπεδωθεί, δεν θα υπάρχουν ούτε 
πύργοι με 3αρες-4αρες ή 5αρες κεραίες βραχέων, ούτε 9αρες ή stack-αρισμένες VHF/UHF με Linear  
και αποδοτικά τροφοδοτικά των 25 - 40 Ampere. 

 
O Νίκος SV6JHO καθώς χειρίζεται υπαίθριο Field Day station. 

http://www.voustros.com/sv6jhq/ 

 

Στην καλύτερη περίπτωση να διασωθεί ένα HF ή κάποιο V/UHF. Τροφοδοσία θα μπορούμε να πάρουμε 
από τη μπαταρία κάποιου αυτοκινήτου, ή αν έχει διασωθεί καμιά γεννήτρια. Κεραίες θα φτιαχτούν από 
σύρματα ή ότι μπορεί να διασωθεί από τις υπάρχουσες. Αν ήμαστε τυχεροί ο υπαίθριος σταθμός μας θα 
στεγαστεί σε μια σκηνή ή κάτω από μια απλή τέντα. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα και για αυτήν την τραγική πραγματικότητα οφείλουμε και πρέπει να 
είμαστε έτοιμοι.   

Πρώτοι οι Αμερικανοί Ραδιοερασιτέχνες το 1933 διοργάνωσαν μέσω της ARRL το πρώτο Field day, και 
μέχρι σήμερα αυτός ο θεσμός καλά κρατεί.  
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάθε χρόνο περίπου 30000 Ραδιοερασιτέχνες παίρνουν μέρος 
στο Field day, με αποτέλεσμα να αποκτούν πείρα, ή να βελτιώνουν την εμπειρία τους στην 
εγκατάσταση και χρήση  υπαίθριων σταθμών έκτακτης ανάγκης.   

 

 
Μια ιστορική φωτογραφία του σταθμού W0AR από το πρώτο! 

 Field Day του 1933  

 

Θα μου πείτε: 

 «μα ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα υπαίθριο σταθμό που παίρνει μέρος στο Aegean Contest 
και σε ένα υπαίθριο σταθμό που παίρνει μέρος στο Field Day;» 

 

Ένας υπαίθριος σταθμός για το Aegean σκοπό έχει να μιλήσει στα VHF με όσο περισσότερους σταθμούς 
μπορεί όσο πιο μακριά είναι δυνατόν. 

 

Ένας υπαίθριος σταθμός για το «Field day»  σκοπό έχει να δοκιμάσει τις αντοχές του εξοπλισμού σε 
συνθήκες «εκστρατείας» και να αναπτύξει τεχνικές και δεξιότητες που θα του επιτρέψει να μιλήσει από 
τα 160-2m κυρίως με άλλους σταθμούς με ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. Φυσικά επιτρέπεται η 
επικοινωνία και με σταθμούς βάσεως, φορητούς, mobile κλπ. 

 

Η κάθε χώρα διοργανώνει το δικό της Field day, με κανονισμούς που δίνουν έμφαση στην επιλογή των 
σταθμών, κεραιών, τρόπων εγκατάστασης κλπ. Στην Ελλάδα το Field day οργανώνεται από την Ένωση  
Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, η οποία μας εκπροσωπεί στην IARU. 

 

Το «δικό μας» Filed day θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2010. Απευθύνεται σε όλους τους 
Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες ανεξαρτήτως του συλλόγου στον οποίο ανήκουν, και ανεξάρτητα από την 
κατηγορία άδειας που διαθέτουν (SV ή SW). 

 

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΡ: http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=261&LANG=GR 
μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. 
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Για όσους δεν έχουν πρόσβαση ο κανονισμός του Ελληνικού Field day είναι ο εξής: 

 

 
Σκοπός: 

Του Field Day είναι η επαφή των διαγωνιζομένων με σταθμούς εντός ή εκτός Ελλάδας, σε όλες τις 
μπάντες από τα 160 m μέχρι και τα 2 m, με τροφοδοσία εκτός δικτύου ΔΕΗ, με απώτερο στόχο την 
εκπαίδευσή τους στη λειτουργία και το χειρισμό του ραδιοερασιτεχνικού τους σταθμού κάτω από 
συνθήκες φορητής ή κινητής εγκατάστασης.  

  

Τροφοδοσία με γεννήτρια ή μπαταρία 

Κανονισμοί:  
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Ξένοι ραδιοερασιτέχνες 
μπορούν να επικοινωνούν με ελληνικούς σταθμούς, για να δίνουν βαθμούς, αλλά δεν μπορούν να 
διαγωνιστούν. Στόχος είναι η επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους σταθμούς εντός ή εκτός 
Ελλάδος, σε όλες τις μπάντες από 160 m μέχρι και 2 m (εξαιρούνται οι μπάντες WARC 30,17,12 m), 
με φορητό ή κινητό ραδιοερασιτεχνικό σταθμό, με τροφοδοσία εκτός δικτύου ΔΕΗ και σε απόσταση 
τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από τη μόνιμη ή εναλλακτική θέση του σταθμού τους.  

 
Ο σταθμός υπαίθριος, όχι στο εξοχικό! Ή έστω κανένα χιλιόμετρο  

μακριά του!!  

Ημερομηνίες / Ώρες διεξαγωγής:  

HF:  

Από 1300 GMT του Σαββάτου 04/09/2010 μέχρι 12:59 GMT της Κυριακής 05/09/2010. Δηλαδή από 
τις 16:00 = 4 το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι τις 4 παρά ένα λεπτό(!) του απογεύματος της 
Κυριακής.  
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VHF: 

 Από 1400 GMT του Σαββάτου 04/09/2010 μέχρι 13:59 GMT της Κυριακής 05/09/2010. Δηλαδή από 
τις 17:00 = 5 το απόγευμα του Σαββάτου έως τις 5 παρά ένα λεπτό (!) του απογεύματος της Κυριακής. 

 

Τύποι εκπομπής:     HF SSB μόνο (160-10 εκτός WARC) 

                                VHF SSB/CW (144MHz) 

  

Κατηγορίες Συμμετοχής: 

 

Κατηγορία A: Οι μπάντες HF εκτός από τις μπάντες WARC 

                         Α1 Ένας σταθμός - Ένας χειριστής 

                         Α2 Ένας σταθμός - Πολλοί χειριστές 

 
Κατηγορία B: Η μπάντα VHF - 144 MHz ΜΟΝΟ 

                         Β1 Ένας σταθμός - Ένας χειριστής 

                         Β2 Ένας σταθμός - Πολλοί χειριστές  

Στην κατηγορία Α μπορούν να πάρουν μέρος μόνο σταθμοί SV. 

Στην κατηγορία Β μπορούν να πάρουν μέρος σταθμοί SV και SW. 

 

Κλήση:  

Κατηγορία Α “CQ FIELD DAY” σε SSB  

Κατηγορία Β “CQ CONTEST” σε SSB/CW 

Ανταλλαγή: 

Κατηγορία Α: RS και αύξων αριθμός QSO.  

Κατηγορία Β: RS(T), αύξων αριθμός QSO και QTH Locator. 

 

Βαθμολογία: 

 

Κατηγορία A 

α) Βαθμοί:      Για QSO με χώρες στην Ευρώπη 2 βαθμοί 

                        Για QSO με χώρες σε άλλη ήπειρο 3 βαθμοί  

                        Για QSO με φορητό / κινητό σταθμό στην Ευρώπη 4 βαθμοί  

                        (/P/M) 

                         

                        Για QSO με φορητό / κινητό σταθμό σε άλλη ήπειρο 6   

                        βαθμοί (/P /M) 

  

β) Multiplier: Κάθε επαφή ανά DXCC χώρα ανά μπάντα  = 1 multiplier 

                        π.χ.  3 Γερμανικοί σταθμοί σε τρεις μπάντες = 3 multiplier 

                        2 Γερμανικοί σταθμοί στα 15 m = 1 multiplier 

 

 Το τελικό σύνολο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των βαθμών επί το σύνολο των multi-
plier.  
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Κατηγορία Β 

α) Βαθμοί:       

Ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στους σταθμούς, που ορίζεται από τα QTH Locator 
τους (1 βαθμός /1 χιλιόμετρο), π.χ. αν το δικό σας QTH Loc απέχει 450 χλμ από το QTH Loc του 
ανταποκριτή σας, παίρνετε 450 βαθμούς. (Ο υπολογισμός της απόστασης για όσους δεν 
χρησιμοποιήσουν το ειδικό πρόγραμμα για το logging σε πραγματικό χρόνο μπορεί να γίνει και εκ των 
υστέρων με πρόγραμμα που θα διατίθεται από την Ε.Ε.Ρ.) 

β) Multiplier :  

Για QSO με  διαφορετικές χώρες 1 multiplier.  Για κάθε διαφορετικό QTH Locator 1 multiplier π.χ. QSO 
με τον πρώτο σταθμό SV = 1 multiplier σαν χώρα SV και 1 multiplier σαν QTH Loc. QSO με τον 
επόμενο σταθμό SV σε νέο QTH Loc = 1 multiplier για το νέο QTH Loc μόνο. 

 Το τελικό σύνολο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των βαθμών επί το σύνολο των multi-
plier. 

  Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής και Αποτελεσμάτων 

 
Το Win Test θα το βρείτε στη διεύθυνση: http://www.win-test.com/ 

 Δηλώσεις συμμετοχής δεν απαιτούνται. Οι δηλώσεις αποτελεσμάτων γίνονται μέσω των 
προγραμμάτων Super Duper και Super Duper VHF (ή συμβατών πχ Win test), που μπορείτε να τα 
κατεβάσετε από την ιστοσελίδα http://www.ei5di.com και αποκλειστικά σε format CABRILLO όχι ADI. 

Πρόσφατα το SD για HF απαιτεί registration, όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν  για ελεύθερη 
χρήση (έκδοση 2009) μαζί με κατάλληλες οδηγίες στα Ελληνικά,  μπορούν να στείλουν e-mail στο 
raag-hq@raag.org  ή να αποταθούν στην Γραμματεία της Ε.Ε.Ρ.  

 Την υποβολή των logbook σας μπορείτε να την αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη 
διεύθυνση: Ε.Ε.Ρ. - Επιτροπή ΔΙΒ, Ταχυδρομική Θυρίδα 3564, 102 10 ΑΘΗΝΑ μέχρι την 30η 
Οκτωβρίου 2010, ή με e-mail στην διεύθυνση raag-hq@raag.org  

Έπαθλα: 
Στους πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν πλακέτες και διπλώματα. 
Στους δεύτερους και τρίτους θα απονεμηθούν διπλώματα. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ FIELD DAY ΤΗΣ ΕΕΡ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “SUPER DUPER” ΚΑΙ “SUPER DUPER VHF” (η συμβατά π.χ. Win test (http://www.win-
test.com/), Gen Log (http://www.qsl.net/w3km/gen_log.htm)  κ.λ.π.), ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ 
ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ FILE SERVER ΤΗΣ Ε.Ε.Ρ.  ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (LOGBOOK) ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CABRILLO. ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΡ Ή ΣΤΕΙΛΤΕ e-mail, raag-hq@raag.org. 
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Και αφού τελειώσαμε με τα του κανονισμού ας δούμε το Field day στην πράξη. Το Field day 
αποτελείται από δύο κύριες συνιστώσες: 

1. Το καθαρά τεχνικό κομμάτι που αφορά τις κεραίες, τους πομποδέκτες, τις μπαταρίες ή τις 
γεννήτριες, και τα παρελκόμενα, antenna tuner, Watt-τόμετρα κλπ. 
Το καθαρά διαγωνιστικό κομμάτι που αφορά τη συλλογή «πόντων» που θα μας οδηγήσουν στην 
πρωτιά…ή τέλος πάντων σε κάποια θέση που θα δηλώνει το μέγεθος της επιτυχίας μας. 
Το τεχνικό κομμάτι 

Στο Ελληνικό Field Day δεν υπάρχει περιορισμός ισχύος. Ο κάθε σταθμός, ανάλογα με την κατηγορία 
του, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε  ισχύ έως τη μέγιστη ισχύ που του επιτρέπει η άδειά του 
ανά περιοχή συχνοτήτων.  

Οι σταθμοί κατηγορίας 1 – SV, έχουν δικαίωμα εκπομπής από τα 160-10m με μέγιστη ισχύ 500 Watt, 
ενώ στα 2m η μέγιστη ισχύς είναι 100 Watt. 

Οι σταθμοί κατηγορίας 2 – SW, έχουν δικαίωμα εκπομπής μόνο στα 2m με μέγιστη ισχύ  50 Watt. 

Στα βραχέα 160-10m επιτρέπεται επικοινωνία μόνο με φωνή σε SSB, ενώ στα 2m επιτρέπεται και SSB 
και CW. Επομένως στο Field day ΔΕΝ εκπέμπουμε φωνή σε FM (2m), και ΔΕΝ εκπέμπουμε σε κανένα 
ψηφιακό Mode SSTV, PSK, (160-2m)κλπ.  

Το CW – narrow με τη χρήση Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικά από τους σταθμούς SW στα 2m για 
να έρθουν πιο κοντά και να εξοικειωθούν με το mode, αλλά όχι το διαμορφωμένο CW -2300 ΗΖ.  

Σημείωση: Στο προ-Σχέδιο του νέου νόμου απαγορεύεται στην κατηγορία-2 η χρήση των ζωνών CW 
σε όλες τις μπάντες HF και VHF οπότε αν περάσει ο νόμος όπως είναι, είναι η τελευταία ευκαιρία των 
σταθμών κατηγορίας -2 να εκπέμψουν σε CW-narrow  σε μια επίσημη ραδιοερασιτεχνική εκδήλωση. 

Κεραίες και κεραιοσυστήματα. 

Στο Ελληνικό Field Day δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος των κεραιών και στο ύψος εγκατάστασής 
τους από το έδαφος, περιορισμοί που ισχύουν στα Field Day άλλων χωρών. Έτσι ο κάθε 
Ραδιοερασιτέχνης ή ομάδα Ραδιοερασιτεχνών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε κεραία 
θέλουν σε οποιοδήποτε ύψος θέλουν. 

Ας είμαστε όμως ειλικρινείς, σημασία έχει να προσομοιώσουμε όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά μια 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης επομένως όσο πιο απλοϊκό είναι το κεραιοσύστημά μας τόσο πιο κοντά 
στην πραγματικότητα είναι. Βέβαια υπάρχουν ομάδες ή μεμονωμένοι Ραδιοερασιτέχνες που έχουν την 
«πρωτιά» στο Field Day σκοπό ζωής!! Αυτοί καταφεύγουν σε ακρότητες που αλλοιώνουν τον σκοπό 
και την ίδια την χρησιμότητα του Field Day. Παρά ταύτα δείτε ορισμένες εικόνες από Field Day για να 
σχηματίσετε μια εντύπωση αφού, όπως είναι γνωστό, μια εικόνα = 1000 λέξεις! 

Αυτοκινούμενο Shack με  υδραυλικό πύργο και 3 
στοιχεία HF!  Βλέπετε καμιά υπερβολή;             

Δεν νομίζω!!!! 

Σε κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται για χάρμα 
οφθαλμών και ένα μπράβο, είναι λίγοι οι 

Ραδιοερασιτέχνες με τόσο μεράκι!  

Οργανωμένο Ραδιοερασιτεχνικό Field day κάμπινγκ σε 
όλο του το μεγαλείο! Με σκηνές για διανυκτέρευση, 
τηλεπικοινωνιακό κιόσκι στη μέση, πύργους και κάθε 

είδους συρμάτινες και όχι μόνο κεραίες.  Οι 
συνάδελφοι χαίρονται το καταπράσινο τοπίο, την 

άνετη διαβίωση και την ποιότητα της επικοινωνίας που 
τους δίνει ο εξοπλισμός τους.  
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Πομποδέκτες και όχι μόνο…. 

Στο Ελληνικό Field Day δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το είδος των πομποδεκτών που θα 
χρησιμοποιηθούν παρά μόνο στο mode SSB στα βραχέα και SSB/CW στα 2m. Επίσης δεν υπάρχει 
περιορισμός ισχύος, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την ισχύ της αδείας του. Με βάση αυτή τη 
λογική επιτρέπεται η λειτουργία σταθμών 500 Watt από 160-10m και 100 Watt στα 2m για την 
κατηγορία 1, για την κατηγορία 2 έχουμε 50 Watt στα 2m.  

Στις εικόνες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε κάποια υπαίθρια Field Day Shack και να «πάρετε» ιδέες 
για να κατασκευάσετε το δικό σας Field Day Portable Shack. 

 

 

 

 

Μεταφερόμενος σταθμός δύο πομποδεκτών για Field 
Day σε βαλιτσάκι με ενσωματωμένο σύστημα παροχής 
ηλεκτρικής ισχύος και μεγάφωνο. Απλά υπέροχο! 

 

 

 

 

 

 

«Βαλιτσάτος» σταθμός Field Day εύκολη, έξυπνη, 
εργονομική και οικονομική λύση που ο καθένας 
μπορεί να φτιάξει με λίγα χρήματα.  

Αυτή η λύση έρχεται πιο κοντά στην Ελληνική 
πραγματικότητα. 

 

 

 

 

Μπορεί να θυμίζει πλαστικό ψυγείο γεμάτο μπύρες…. 
αλλά στεγάζει ένα Field Day σταθμό μαζί με τα 
παρελκόμενά του.  

Ευρηματικό και εργονομικό! 

 

 

 

 

 

 

Αυτή η πρόταση τα έχει όλα, τροφοδοτικό, 
πομποδέκτη, Linear! Antenna 
tuner….μέχρι και Interface για τα 
ψηφιακά!! Σε αδιάβροχο πλαστικό κουτί 
με ξύλινα ράφια!!!! Καταπληκτικό ε;;;   
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Μια άλλη πρόταση για υπαίθριο Shack. Οι πομποδέκτες 
μέσα σε ξύλινη ντουλάπα! που μεταφέρετε με ρόδες! 
Πολύ έξυπνο, οικονομικό και ελαφρύ. Το σημαντικό είναι 
η εργονομία που προσφέρει στον χειριστή.  

Υπαίθρια συστήματα παροχής ηλεκτρικής ισχύος. 

Η αλήθεια είναι ότι όλα τα παραπάνω, κεραίες, πομποδέκτες, 
υποδομές διαβίωσης κλπ στερούνται οποιοδήποτε περιεχομένου 
χωρίς……. Ρεύμα! «Δει δη Ισχύος ώ άνδρες Αθηναίοι και άνευ 
τούτης  ουδέν εστί δυνατόν γενέσθαι των δεόντων ». 

Και αυτή είναι η αλήθεια αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς ηλεκτρική 
ισχύ, χωρίς ρεύμα δηλαδή, δεν δουλεύει τίποτε.  

Αφού λοιπόν αποφασίσουμε τι πομποδέκτες και παρελκόμενα θα χρησιμοποιήσουμε, το επόμενο βήμα 
είναι να προσδιορίσουμε από πού θα αντλήσουμε όλη 
αυτήν την ισχύ. Ας δούμε τι χρησιμοποιούν κάποιοι 
πεπειραμένοι  συνάδελφοι σε παλαιότερα Field Day. 

Για σταθμούς μικρής ισχύος QRP υπάρχει το 
ποδοκίνητο!!!! σύστημα…… 

Χρειάζεστε ένα παλιό αγωνιστικό ποδήλατο με 
ταχύτητες! Ένα παλιό 12Volt-το εναλλάκτη 
αυτοκινήτου,  μια ξύλινη υποδομή, και το 
«εργοστάσιο» παραγωγής ρεύματος είναι έτοιμο! 
Άντε και καλό πετάλι…. 

Γελάτε; Για ρωτήστε ένα ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων 
να σας πει πόσα Ampere δίνει ένας εναλλάκτης. 

Αν ο σταθμός σας έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ρεύμα η λύση είναι μία: 

Μπαταρίες. Η ιδανική λύση για Field Day ειδικά για 
εκπομπές SSB/CW ότι καλύτερο. Δίνουν εξαιρετικά 
μεγάλο ρεύμα όταν ο SSB πομποδέκτης σας peak-άρι 
χωρίς να «πέφτει» σημαντικά η τάση τους.    

Για μεγαλύτερες απαιτήσεις η γεννήτρια είναι 
μονόδρομος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας σε ρεύμα, 
απαιτείται και η ανάλογη γεννήτρια. Για μικρές απαιτήσεις 
γύρω στο 
KWatt αυτή η 
γεννήτρια είναι 
ότι χρειάζεστε. 

   Αν όμως οι 
απαιτήσεις σας σε ισχύ αριθμούν κάποια KWatt, τότε 
απαιτείται η χρήση γεννήτριας βαρέως τύπου όπως η 
εικονιζόμενη που μεταφέρεται πάνω σε ροδάκια. 

Μια γεννήτρια βαρέως τύπου έχει μια αρκετά αλμυρή τιμή 
αγοράς, οπότε 
μπορεί να 
αγοραστεί είτε από 
ομάδες είτε από 
συλλόγους Ραδιοερασιτεχνών… 

Εκτός και αν το πορτοφόλι σας αντέχει τέτοια δαπάνη αυτή 
τη χαλεπή περίοδο. 

Field Day σημαίνει δοκιμή και 
εξοικείωση με την τεχνολογία. Σήμερα η 
αιχμή της τεχνολογίας είναι οι ανεμογεννήτριες και τα 
φωτοβολταϊκά πάνελ. Δείτε οι συνάδελφοι πως τα 
χρησιμοποιούν: 
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Κλασικό παράδειγμα συνδυασμού φωτοβολταϊκών πάνελ και ανεμογεννήτριας, με την οποία παράγουν 
την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ για το Field Day.  

Στο φετινό – 2010 Aegean Contest ο συνάδελφος 
Τάσος SV2AOK χρησιμοποίησε ένα ηλιακό πάνελ 
για να δώσει την απαιτούμενη  ηλεκτρική ισχύ σε 
ένα FT-857. Αν θέλετε πληροφορίες στείλετε e-
mail στο sv2aok@yahoo.gr, περισσότερα στο 5-
9report Ιουλίου http://5-9report.gr/59report/5-
9%20REPORT%20vol104.pdf σελίδα 16.   

 
To Field Day είναι μια Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα 
25 ωρών χονδρικά. Αφού ένας σταθμός κατηγορίας 1/SV 
θα ξεκινήσει με ένα  QSO στα βραχέα το απόγευμα του 
Σαββάτου στις 4 το απόγευμα, και θα τελειώσει με ένα 
QSO στα 2m την Κυριακή το απόγευμα στις 5 εεεε… 
εντάξει παρά 1’ λεπτό!  

Άρα απαιτούνται 25 ώρες αυτονομίας σε ηλεκτρική ισχύ μόνο για τους 
πομποδέκτες. Υπολογίστε την ηλεκτρική ισχύ που θέλετε για φωτισμό, 
ηλεκτρικό ψυγείο, κλπ, ξέρω τι σας λέω, λογαριάστε την ισχύ με προσοχή 
και βάλτε και ένα κάποιο ποσοστό ασφαλείας.     

Θα είναι εντελώς άδικο να μείνετε στα «κρύα» του λουτρού βάζοντας το 
φορητό ψυγειάκι σας στην πρίζα! η ισχύς δεν βρίσκεται από το πουθενά, 
παράγεται και καταναλώνεται με λογική. 

Υποστήριξη από πλευράς Η/Υ και λογισμικού 

Δεν υπάρχει Ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα που 
να μην έχει ανάγκη από την υποστήριξη των Η/Υ. Σε 
συνθήκες «εκστρατείας» τα Desktop και  Tower 
συστήματα είναι μάλλον δύσχρηστα, ρευματοφάγα, 
και η σχέση  τους με την RF δεν είναι και η 

καλύτερη. 

Laptop – NetBook. Η καλύτερη λύση για υπαίθρια χρήση από τους 
ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς, αφού καταναλώνουν λιγότερο από τα Desktop 
και Tower συστήματα.  Το δικό μου το Asus για παράδειγμα  έχει αυτονομία 8 
ωρών συνεχούς χρήσης με τη μπαταρία του, με δύο μπαταρίες έχω «τρέξει» 
σχεδόν όλο το Field Day. 

Το ισχυρό τους χαρτί πάντως είναι η «αναισθησία» που έχουν στην RF. Η 
σχεδίαση τους, το γεγονός ότι έχουν ενσωματωμένο πομποδέκτη για RF Lan, και ο τρόπος κατασκευής 
τους, τους επιτρέπουν να έχουν άριστη συνεργασία με τους Ραδιοερασιτεχνικούς πομποδέκτες. 

Λογισμικό 

Στο Ελληνικό Field Day ο κανονισμός είναι σαφής: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα 
προγράμματα  “SUPER DUPER” και “SUPER DUPER VHF”, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε 
εναλλακτικά τα: Win test (http://www.win-test.com/        Gen Log (http://www.qsl.net/w3km/
gen_log.htm  Το ηλεκτρονικό Log Book με το σύνολο των QSO που κάνατε κατά τη διάρκεια του Field 
Day  θα το στείλετε σε μορφή Cabrillo file. Η μορφή αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αρχείο ASCII 
χαρακτήρων που διαβάζεται από  οποιοδήποτε κειμενογράφο.  

Η πεμπτουσία του Field Day είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με φορητό εξοπλισμό και στα 
βραχέα και στα VHF. Για να γίνει με την μέγιστη δυνατή επιτυχία αυτό, θα πρέπει να έχουμε το 
ανάλογο λογισμικό. 

Μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα APRS για να δηλώσετε τη θέση σας και τις 
συχνότητες που χρησιμοποιείτε. Το πιο διαδεδομένο δωρεάν πρόγραμμα είναι το UiView που θα το 
βρείτε στον ιστότοπο: http://www.ui-view.org/. Μπορείτε να συνδεθείτε είτε ασύρματα στο 144.800 
με FM διαμόρφωση, είτε μέσω Internet.Παρακολουθείστε το Dx Cluster με το δωρεάν πρόγραμμα Dx 
Clust του συναδέλφου HB9BZA από το http://www.hb9bza.net/, παραμετροποιήστε το ώστε από 1.8-
28 ΜΗΖ να δέχεται αναφορές μόνο για σταθμούς SSB και στα 2m και SSB και CW. 
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Αν πάλι δεν θέλετε να εγκαταστήσετε κάποιο λογισμικό πηγαίνετε στον ιστότοπο:  http://
www.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx εκεί μπορείτε να δείτε την κίνηση στο Dx Custer σε κάθε μπάντα 
ξεχωριστά. 

Παρακολουθείστε τα στοιχεία που αφορούν τη διάδοση στα βραχέα από το Web site της Ένωσης 
Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών στο: http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=93&LANG=GR 

Θα δείτε κάτι σαν αυτό:  

Για τη διάδοση στα 2m επιλέξτε τον ιστότοπο: http://www.vhfdx.net/spots/map.php 

Εδώ θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τη διάδοση στα 2m. 

Το διαγωνιστικό κομμάτι του Field Day 

Για πολλούς ίσως το μόνο ενδιαφέρον. Εδώ ο κάθε διαγωνιζόμενος είτε σαν μονάδα είτε σαν ομάδα, 
καλείται να αποδείξει ότι είναι σε θέση με τον εξοπλισμό του να επικοινωνήσει και στα βραχέα και στα 
2m με όσους περισσότερους σταθμούς μπορεί σε όσο πιο μεγάλη απόσταση είναι δυνατόν. 

Ο διαγωνισμός στα Βραχέα 

Εδώ ο Field Day σταθμός καλείται να επικοινωνήσει σε SSB και στις συχνότητες ημέρας και στις 
συχνότητες νύχτας. Συχνότητες ημέρας είναι οι συχνότητες 14, 21, 28 ΜΗΖ, ενώ συχνότητες νύχτας 
είναι οι 1.8, 3.5, 7 ΜΗΖ.  Αφού λοιπόν ο διαγωνισμός για τα βραχέα ξεκινά στις 4 το απόγευμα του 
Σαββάτου  φρόνιμο είναι να ξεκινήσετε με τις συχνότητες ημέρας έχοντας κατά νου ότι η Gray Line 
έρχεται σε λίγες ώρες δίνοντας μας τη δυνατότητα καταπληκτικών QSO και με τα δύο ημισφαίρια και 
με περιοχές που έχουν ακόμη ημέρα και με περιοχές που έχουν ακόμη νύχτα.   

Μη ξεχνάτε ότι οι μπάντες κλείνουν με τη σειρά, πρώτα οι 28, μετά οι 21, και τέλος οι 14. Αντίστοιχα  
στις συχνότητες της νύχτας, πρώτα ανοίγουν οι 7, μετά οι 3.5 και τέλος οι 1.8 ΜΗΖ. 

Επομένως μια καλή στρατηγική είναι να δουλέψετε ως εξής: στους 28, 21, και 14 ΜΗΖ μέχρι να 
κλείσουν ή μέχρις ότου αισθάνεστε ότι δεν έχουν πια ενδιαφέρουν και στη συνέχεια δουλέψτε στους 7 
μέχρι να ανοίξουν οι 3.5. Δουλέψτε στους 3.5 μέχρι να ανοίξουν οι 1.8 ΜΗΖ. Δουλέψτε στους 1.8 
ΜΗΖ, 3.5 και 7 ΜΗΖ όλη τη νύχτα ανεβοκατεβαίνοντας στις συχνότητες, μην ξεχνάτε δεν υπάρχει 
ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάποια μπάντα. 

Εξαντλήστε τις συχνότητες της νύχτας έχοντας κατά νου ότι έρχεται η πρωινή Gray Line και οι 
ευκαιρίες που δίνει για υπέροχα QSO. Προσέξτε στην πρωινή Gray Line αρχίζει ο σχηματισμός του 
στρώματος D οπότε πολύ σύντομα οι 1.8 θα κλείσουν, θα ακολουθήσουν οι 3.5 και μετά οι 7 ΜΗΖ. 
Σύντομα θα ανοίξουν σταδιακά οι 14, μετά οι 21 και τέλος οι 28 ΜΗΖ. 
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Κινηθείτε με σύνεση. Έχετε το Σαββατόβραδο  για QSO τις χαμηλές συχνότητες και την Κυριακή το 
πρωί- μεσημέρι για τις υψηλές. Στις 4 παρά 1’,   HF Game… Over! Ότι μιλήσατε - μιλήσατε, ότι 
πόντους μαζέψατε -  μαζέψατε, το Log book σε μορφή Cabrillo  και αποστολή στο:   

 Ε.Ε.Ρ. - Επιτροπή ΔΙΒ, Ταχυδρομική Θυρίδα 3564, 102 10 

ή με e-mail στη διεύθυνση raag-hq@raag.org 

Η επιτυχία μας στο H.F. Field Day προσδιορίζεται από τους εξής άξονες: 

1. Τους βαθμούς που συγκεντρώνουμε από τους σταθμούς με τους οποίους κάνουμε QSO. 
Από τον συντελεστή πολλαπλασιασμού – multiplayer που κερδίζουμε για κάθε χώρα DXCC με την 
οποία πραγματοποιήσαμε QSO. 
* Για QSO με Ευρωπαϊκούς σταθμούς βάσεως, κερδίζουμε 2 βαθμούς, και  

    3 με μη Ευρωπαϊκούς σταθμούς. 

* Για QSO με Υπαίθριους Ευρωπαϊκούς σταθμούς /P(ortable) κερδίζουμε    

   4 βαθμούς, και 6 με μη Ευρωπαϊκούς σταθμούς. 

* Για QSO με Ευρωπαϊκούς σταθμούς εγκατεστημένους πάνω σε  

   αυτοκίνητο / Μ(obile)  επίσης κερδίζουμε 4 βαθμούς, και 6 με μη  

   Ευρωπαϊκούς σταθμούς 

Εδώ λοιπόν η διοργανώτρια ΕΕΡ πολύ σωστά μας στρέφει στην επικοινωνία με υπαίθριους και κινητούς 
σε πρώτη προτεραιότητα, και με τους σταθμούς βάσεως σε δεύτερη προτεραιότητα. Άρα επιδιώκουμε  - 
κυνηγούμε τα QSO  με σταθμούς /P /M αυτοί μας δίνουν τα 4-αποντα/6-άποντα, αν δε βρίσκουμε 
σταθμούς   /P /M καλύπτουμε το χρόνο κάνοντας QSO με σταθμούς βάσεως και το 2-ποντο/3-ποντο 
καλό είναι, όπως λένε και στην Κεφαλονιά «Στην αναβροχιά ….. καλό και το χαλάζι!!» 

Εκτός όμως από τους πόντους που παίρνουμε από τα QSO, σημασία έχει να επικοινωνούμε με 
σταθμούς από διαφορετικές χώρες (DXCC). Σαν κίνητρο το Field Day μας δίνει τον συντελεστή 
πολλαπλασιασμού – multipayer. O συντελεστής πολλαπλασιασμού είναι 1 βαθμός για κάθε σταθμό από 
διαφορετική DXCC χώρα.  

Παράδειγμα: Αν κάνουμε 5 Ιταλικούς σταθμούς και στις 5 μπάντες θα κερδίσουμε: 5 σταθμοί Ιταλικοί 
Χ 5 μπάντες      = 25 βαθμοί. 

                     3 σταθμοί Γερμανικοί Χ 5 μπάντες = 15 βαθμοί. 

Προσέξτε όμως, 10 Ιταλικοί σταθμοί στην ίδια μπάντα δίνουν μόνο 1 βαθμό, ο πρώτος σταθμός που 
«κάναμε»  έδωσε βαθμό πολλαπλασιασμού οι άλλοι δεν έδωσαν, έδωσαν μόνο τους πόντους τους 
ανάλογα αν ήταν βάσεως/Portable/Mobile. 

 

Οδιαγωνισμός στα 2m  

Στα 2m μπορούν να πάρουν μέρος σταθμοί κατηγορίας 1-SV και κατηγορίας 2/SW. Και εδώ ο σκοπός 
είναι ο ίδιος. Με φορητό εξοπλισμό να κάνουμε όσο περισσότερα και μακρινότερα QSO είναι δυνατόν. 
Με μια διαφορά: στα 2m τα mode είναι δύο,  SSB και CW, και για τις δύο κατηγορίες.  

Προσοχή: Δεν επιτρέπονται QSO σε διαμόρφωση FM.  Εδώ ο διαγωνισμός αρχίζει μια ώρα μετά τα 
βραχέα, στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου και τελειώνει στις 5 παρά 1’ το απόγευμα της Κυριακής.  

Η ώρα είναι καλή για QSO μέσω Es και Tropo. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ 
κατευθυνόμενες κεραίες με ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ πόλωση, οι πανκατευθυντικές κατακόρυφες κεραίες δεν θα σας 
βοηθήσουν. 

Παρακολουθήστε από την ιστοσελίδα:   http://www.vhfdx.net/spots/map.php τη δραστηριότητα στα 
2m και στρίψτε τις κεραίες σας στην κατάλληλη κατεύθυνση ώστε να κάνετε μακρινά και ενδιαφέροντα 
QSO.   

Στα 2m η συλλογή των πόντων είναι διαφορετική από ότι στα βραχέα. 

Εδώ δεν έχει καμιά σημασία αν ο σταθμός με τον οποίο κάνετε QSO  είναι Βάσεως, φορητός/ 
P(ortable) ή εγκατεστημένος σε αυτοκίνητο/ M(obile), σημασία έχει να μπορέσετε να κάνετε QSO με 
όσο γίνεται πιο μακρινούς σταθμούς  αφού για κάθε 1 Κm απόστασης μεταξύ του δικού σας σταθμού 
και του ανταποκριτή σας κερδίζετε 1 βαθμό. Κm και πόντος. 
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Έτσι αν κάνετε ένα QSO αποστάσεως 300 Κm κερδίζετε 300 πόντους. Εκτός από τους πόντους που 
κερδίζετε λόγω απόστασης κερδίζετε και δύο ειδών πολύτιμους συντελεστές πολλαπλασιασμού.  

Αυτοί είναι: 

Ο συντελεστής πολλαπλασιασμού που κερδίζετε για κάθε νέα DXCC 
      χώρα που «κάνετε». 

Ο συντελεστής πολλαπλασιασμού που κερδίζετε για κάθε ΝΕΟ Locator με το ποίο μιλάτε. 
Επομένως αν «κάνετε» για πρώτη φορά την Ιταλία θα πάρετε 1 βαθμό πολλαπλασιαστή και ένα βαθμό 
για το QTH Locator που δουλέψατε. Σύνολο: 

 

                                1+1=2 βαθμούς πολλαπλασιαστή.  

 

Αν κάνετε 5 Ιταλικούς σταθμούς από 5 διαφορετικά Locator θα πάρετε 5 βαθμούς πολλαπλασιαστή: 

 

                               5 Χ 1 = 5 βαθμοί πολλαπλασιαστή. 

 

Αν όμως και οι 5 σταθμοί έχουν το ίδιο Locator τότε παίρνετε 1 βαθμό από τον πρώτο σταθμό που 
κάνατε από τους υπόλοιπους δεν παίρνετε κανένα βαθμό πολλαπλασιαστή. Δηλαδή μόνο οι επαφές με 
νέα Locator δίνουν βαθμούς πολλαπλασιαστή, διαφορετικά το μόνο κέρδος είναι οι βαθμοί από τη 
χιλιομετρική απόσταση (1 βαθμός/ Κm) μεταξύ του σταθμού σας και του ανταποκριτή σας. 

Εδώ λοιπόν ο Field Day διαγωνισμός σε οδηγεί να αναζητάς νέες χώρες και νέα Locator, έτσι θα πάρεις 
τους πολύτιμους βαθμούς του συντελεστή πολλαπλασιασμού.  

Ποια στρατηγική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα; Το Field Day για τα VHF ξεκινά απόγευμα Σαββάτου στις 5, επομένως όλοι όσοι έχουν 
σκοπό να λάβουν μέρος έχουν ήδη εγκατασταθεί στις περιοχές που έχουν επιλέξει και είναι έτοιμοι. 

Σκοπός μας είναι τα μακρινά DX QSO. Η ώρα επιτρέπει ανοίγματα Es και Tropo, συμβουλευτείτε τις  
ιστοσελίδες:  http://www.vhfdx.net/spots/map.php και http://www.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx 

Για να δείτε την κατάσταση της διάδοσης στα 2m. Αν υπάρχει διάδοση γυρίστε τις κεραίες σας  προς 
την κατεύθυνση που υπάρχει Traffic και αρχίστε να καλείτε. Αν η διάδοση είναι φτωχή στέψτε την 
κεραία σας κάπου μεταξύ 320 και 360 μοίρες και καλέστε για καμιά ώρα. Αν δεν πάρετε απάντηση 
στρίψτε την προσοχή σας και την κεραία σας μέσα στην Ελλάδα. Μπορεί οι χιλιομετρικοί πόντοι να 
είναι μικροί, αλλά κάνοντας πολλά νέα Locator παίρνετε αρκετούς βαθμούς πολλαπλασιασμού οπότε το 
συνολικό σκορ ανεβαίνει σημαντικά. Παράλληλα έχετε το νου σας στις προηγούμενες ιστοσελίδες 
μήπως αλλάξουν οι συνθήκες διάδοσης.   

Την νύχτα στα 2m λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν, αλλά το πρωί της Κυριακής τα πράγματα 
αλλάζουν. Με λίγη τύχη μετά την ανατολή του ηλίου έχουμε Es με κατεύθυνση από Ρωσία, Ουκρανία 
κλπ. Ανεβαίνοντας ο ήλιος και Θεού θέλοντος θα έχουμε μετατόπιση του Es προς την Κεντρική 
Ευρώπη και τα Βαλκάνια και καλά Tropo-σφαιρικά ανοίγματα για QSO μέσα και έξω από την Ελλάδα. 
 
Συνεχίστε τα QSO  δίνοντας προτεραιότητα: 

1. Στην επικοινωνία με μακρινές χώρες για να κερδίσετε Χιλιομετρικούς βαθμούς 
2. Στην επικοινωνία με Νέες χώρες για να κερδίσετε συντελεστή πολλαπλασιασμού. 
Στην επικοινωνία με Νέα Locator για να κερδίσετε και δεύτερο συντελεστή πολλαπλασιασμού. 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι κάπου εδώ θα σας αφήσω. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. 
Να το απολαύσετε όσο περισσότερο μπορείτε, ο χειμώνας μπορεί να φαίνεται μακρινή ιστορία αλλά 
πλησιάζει…. 

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις προετοιμασίες σας για το Field Day, είναι μια εμπειρία που αξίζει να τη 
ζήσετε όλοι. Μπορεί ποτέ να μην χρειαστεί να λειτουργήσετε υπαίθριο σταθμό ανάγκης, αλλά αν 
χρειαστεί θα έχετε ήδη αποκτήσει μια στοιχειώδη γνώση και εμπειρία και μάλιστα με τον πιο ευχάριστο 
τρόπο! Μέσα από ένα διαγωνισμό.     



55--9 Report  9 Report  Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  525252   

Και  αν έχετε λίγο χρόνο, στη διεύθυνση: http://www.opengov.gr/yme/?p=348 έχει αναρτηθεί το 
προσχέδιο για τον νέο νόμο περί ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Διαβάστε τον με προσοχή και 
καταθέστε την άποψή σας με γνώμονα την ανάπτυξη και διάδοση του Ραδιοερασιτεχνισμού στη χώρα 
μας. 

Μην αδιαφορήσετε, ο ωχ – αδελφισμός δε βοηθά σε τίποτα. Η πολιτεία κάνει ένα σημαντικό βήμα να 
εκσυγχρονίσει τον Ραδιοερασιτεχνισμό, να τον διαδώσει, να εξαλείψει αδικίες του παρελθόντος, και να 
δώσει ένα καλύτερο αύριο σε εμάς τους ήδη αδειούχους αλλά κυρίως στους νέους, στα παιδιά μας που 
ενδιαφέρονται για τον Ραδιοερασιτεχνισμό. 

Ας βοηθήσουμε ο καθένας με την γνώμη του το νομοσχέδιο να γίνει ο στυλοβάτης της υγιούς 
ανάπτυξης του Ραδιοερασιτεχνισμού. Οι παλαιότεροι ας ξεχάσουν αυτά που ήξεραν και θαύμαζαν, 
αυτοί τα έζησαν και τα στήριξαν, ο κόσμος όμως αλλάζει,  νέες τεχνολογίες και νέες δυνατότητες 
δίνουν φτερά στον Ραδιοερασιτεχνισμό και αυτές τις νέες τεχνολογίες και δυνατότητες θα τις 
προάγουν, θα τις ζήσουν, και θα τις απολαύσουν πρώτα οι νέες γενιές, τα παιδιά μας, και μετά εμείς 
για όσο ζούμε. Ας προσέξουμε με τις αποφάσεις μας μήπως υποσκάψουμε τον Ραδιοερασιτεχνισμό, 
απομακρύνουμε τη νεολαία από αυτόν και στο τέλος μετανιώσουμε. 

Πάρτε μέρος στη Δημόσια διαβούλευση του νέου νόμου για τους Ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς. Είναι 
καθήκον όλων μας. 

 

                                                                       Πολλά 73 de 

                                                                            SV1NK 

                                                                            Μάκης 

SX2IMASX2IMASX2IMA   

AEGEAN CONTEST 3 & 
4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 

ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ – ΚΟΡΥΦΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Aντί άρθρου και 
πληροφοριών 
αφιερώνουμε  την 
συμμετοχή μας 
στον διαγωνισμό  
στην μνήμη του 
αδικοχαμένου 
φίλου μας 
ραδιοερασιτέχνη 
Γιώργο Δάμτσιο 
SV2LLG που 
έφυγε ξαφνικά 
από κοντά μας σε ηλικία μόλις 30 ετών. 
Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του, αφιερώνοντας τη 
συμμετοχή μας στο Aegean Contest 2010. 

Για την ομάδα του SX2IMA 
SV2JAO Ανδρέας Βουλγαρόπουλος 

Operator’s :  

SV2GQP, SW2HTI, SV2MIK, SV2KBB, SV2MAC, SV2JAO, SV2GQO 
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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 Δωδεκανήσου. 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 Δωδεκανήσου. 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 Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο τυπώστε το "5στο Διαδίκτυο τυπώστε το "5στο Διαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   


