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δραστηριοτητες ◙

Φρυκτωρίες

Γέφ
υρε

ς

Κυριακή
13 Ιουλίου 2008

Στις 16 Μαρτίου του 2008 έγινε µια πρώτη συνάντηση και
συζητήθηκαν λεπτοµέρειες για την διεξαγωγή των Φρυκτω-
ριών το επόµενο καλοκαίρι. Συνάδελφοι βρέθηκαν στα γρα-
φεία της ΕΕΡ και ενηµερώθηκαν σε συνέχεια του έντονου
ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί µετά την παρουσίαση που
έγινε στη χιονόπληκτη εκδήλωση τον Φεβρουάριο.

Φιλίας

Γράφει ο Γιάννης Λυγδόπουλος,SV1BJY
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Όσοι δεν µπόρεσαν να έρθουναπό την υπόλοιπη Ελλάδα,
ενηµερώνονται ήδη τηλεφωνι-

κά ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου.  Σε κάθε κορυφή υπάρχουν πλέον
υπεύθυνοι στους οποίους µπορείτε να
απευθυνθείτε για να βοηθήσετε την
πραγµάτωση της εκδήλωσης.Στον πρώτο σταθµό, στην Τροία, θα
έχουµε τους Τούρκους ραδιοερασιτέ-
χνες. ∆εν έχει αποκλειστεί η ελληνική
συµµετοχή,  κάποιον (Σωτήρη) τον
κρατάµε για να µην πάει, αν και θα πρέ-
πει να επανδρώσουµε πρώτα µε αρκετάάτοµα τις οµάδες εδώ.

Λήµνος SX8FRA
Ο σταθµός της Λήµνου οργανώνεταιαπό την Βικτώρια SV2KBS/7, η οποία
ψάχνει ήδη για τον κατάλληλο χώρο
(Πλατεία Βικτωρίας;;;) για να στηθεί ο
σταθµός.
Αν ο δρόµος σας φέρει από την Λήµνο
στα µέσα Ιουλίου, επικοινωνήστε µε
την συνάδελφο, να µπορέσετε να συµ-µετέχετε στην οµάδα επαφής
sv2kbs@gmail.com.

Άθωνας SX2FRB/A
Εδώ δεν έχουµε ακόµα απάντηση απότην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους,

από όπου έχουµε ζητήσει να δοθεί ηάδεια να πάει µια οµάδα ραδιοερασιτε-χνών στην κορυφή του Άθωνα. Ελπί-ζουµε να έχουµε κάτι νεότερο τις επό-µενες µέρες.

Η ενεργοποίηση θα γίνει από συναδέλ-φους που έχουν δεδοµένη εµπειρίαστην ορειβασία, µιας και η ανάβασηθεωρείται δύσκολη κι επίπονη.Ο ∆ηµήτρης SV2BZM µαζί µε τουλάχι-στον άλλον έναν συνάδελφο (πιθανόντον γράφοντα) θα ενεργοποιήσουν τηνκορυφή, ενώ σε περίπτωση αρνητικήςαπάντησης το διακριτικό θα ακουστείαπό τον Χορτιάτη.Σε αυτήν την περίπτωση οι συνάδελ-φοι, που ούτως ή άλλως θα έχουνοµάδα επαφής στον Χορτιάτη, θαβγουν σαν SX2FRB. Για επιπλέον πλη-ροφορίες επικοινωνήστε µε τον ∆ηµή-τρη SV2GWΥ.
Μάκιστο όρος SX8FRC

Στο Καντήλι ήδη έχει γίνει αυτοψία απόδυο έµπειρους ορειβάτες, τον SV2BZMκαι τον SV1COX.Ο ∆ηµήτρης και ο Πάνος, αφού τηνπρώτη φορά απέτυχαν λόγω βροχής ναανέβουν στην κορυφή, αποχώρησανκατεβάζοντας καντήλια και κατέκτη-σαν το Καντήλι στη δεύτερη προσπά-θεια. Κάτω από την κορυφή υπάρχειένα πλάτωµα στο οποίο θα στηθεί οσταθµός από το Σάββατο 12 Ιουλίου.

Αιώνες πριν
οι Έλληνες

επικοινωνού-
σαν [από

µεγάλη από-
σταση] µεταξύ

τους...

Συνάντησηστις 16 Μαρτί-ου στην Ε.Ε.Ρ.
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Το πρωί της 13ης µια οµάδα ορειβατώνθα ξεκινήσει για την ενεργοποίηση τηςκορυφής και το πέρασµα του µηνύµα-τος. Στην περιοχή διαµένει µόνιµα οκαλός συνάδελφος Σταύρος SV8EUV,που θα µας βοηθήσει στην επαφή µαςµε τις τοπικές αρχές και στην οργάνω-ση γενικότερα.Μέχρι το πλάτωµα έχει χωµατόδροµοκαι χρειάζεται 4Χ4 ή ψηλό όχηµα. Ήδηέχουν βρεθεί τρεις συνάδελφοι µετέτοια οχήµατα αλλά αν υπάρχει καικάποιος άλλος συνάδελφος µε προθυ-µία να βοηθήσει είναι ευπρόσδεκτος.Υπολογίζουµε ότι εδώ θα έρθουν αρκε-τοί συνάδελφοι, οι οποίοι καλό είναι ναεπικοινωνήσουν µαζί µας πιο πριν.Χρησιµοποιήστε το δικό µου dana-os1@vodafone.net.gr για συνεννόηση. 
Μεσάπιο όρος SX1FRD

Υπεύθυνος για πληροφορίες ο Χρή-στος SV1DAF.  Το ότι στην κορυφήφθάνει άσφαλτος µειώνει τα προβλή-µατα πρόσβασης. Αν θέλετε να συµµε-τέχετε ακόµα και την Κυριακή το πρωί,είναι µόνο µία-µιάµιση ώρα απόΑθήνα. Η συνεννόηση µε τους υπεύθυ-

νους είναι απαραίτητη για να σας ενη-µερώσουν για κάποιες «ιδιαιτερότη-τες» της περιοχής.
Κιθαιρώνας SX1FRE

Ο Νικηφόρος SV1EEX µε τον ΜάνοSV1JGX έχουν ξαναπάει για επαφέςαπό το συγκεκριµένο βουνό. Από επα-φές είναι και οι δύο έµπειροι. Να δούµετι θα καταφέρουν µε την οργάνωση τηςοµάδας και τα ωράρια που θα αφιερώ-σουν.

Στον Κιθαιρώνα θα είναι και ο ΓιώργοςSW1JCO µε το ραδιοερασιτεχνικό τουτροχόσπιτο! Για κάθε βοήθεια επικοι-νωνήστε µαζί τους. Επίσης µε τονΣταύρο SV1EOS που γνωρίζει πολύκαλά την ευρύτερη περιοχή λόγω εντο-πιότητας.Η άφιξη σας στην κορυφή είναι πανεύ-κολη και στη διαδροµή θα συναντήστεφούρνο για να πάρετε εδέσµατα, καντί-να για να πάρετε καφέ και µπλόκο γιανα σας δώσει κλήση. Προσοχή λοιπόν!
Γεράνεια SX1FRF

Ο Κώστας SV1GSD θα οργανώσει εδώτην οµάδα επαφής την Κυριακή 13 Ιου-λίου. Το σηµείο είναι κοντά σε αστικέςπεριοχές και αν θελήσετε να βοηθήσε-τε, θα µπορέσετε µέσα σε λίγη ώρα νακάνετε αρκετές επαφές. Συνεννοηθείτεµε τον Κώστα για κοινή ανάβαση, µιαςκαι έχει άσχηµο χωµατόδροµο.
Αραχναίο SX3FRG

Ο Γιάννης SV3CYM και ο ΜιχάληςSV3GKE είναι υπεύθυνοι και γνώστες

Ο ∆ηµήτρης SV2BZM στην κορυφήτου Μακίστου στα 1236µέτρα.

Έµπειροι συνάδελφοι από SV3θα πάνε στο Αραχναίο.
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της περιοχής. Θα πρέπει να κινηθούν µε4Χ4 µέχρι την κορυφή και µέχρι στιγ-µής υπάρχει µόνο ένα διαθέσιµο. Ανθέλετε να συµµετέχετε και να βοηθήσε-τε, επικοινωνήστε µε τους συναδέλ-φους που θα ξεκινήσουν από τηνΠάτρα για το σηµείο.
Στις Μυκήνες θα στηθεί οSX3FRH, τελευταίος σταθµός τηςδιοργάνωσης. Σε επίσκεψη µου στοσηµείο είδα ότι ο αρχαιολογικός χώροςδιαθέτει ένα τεράστιο χώρο στάθµευ-σης, που θα µπορούσε να χρησιµοποι-ηθεί για να στηθεί σε κάποια άκρη τουο σταθµός.∆εύτερο σηµείο είναι η πλατεία τουκοντινού οµώνυµου χωριού. Για περισ-σότερες πληροφορίες και αν θέλετε ναβοηθήσετε, επικοινωνήστε µε τηνΈνωση τις γνωστές ώρες. Μέλη του∆.Σ. θα είναι στον συγκεκριµένο σταθ-µό µαζί µε συναδέλφους από την Αργο-λίδα και την Αρκαδία. 

Προσπαθούµε να ακουστεί εκείνη τηνµέρα στον αέρα και το Μουσείο Τηλε-πικοινωνιών του ΟΤΕ. ∆εν έχουν διευ-κρινιστεί ακόµα οι λεπτοµέρειες, καλοίσυνάδελφοι εργάζονται προς αυτή τηνκατεύθυνση και µεταξύ αυτών οΚώστας SV1TM, ο Γιάννης SV1HE, ο∆ηµήτρης SV1IV, ο Γιώργος SV1KU.Μακάρι να γίνει ο σταθµός και να

ακούσουµε πάλι κλήσεις από παλιούςκαι έµπειρους συναδέλφους… Ο Μάριος SV1EDG και ο ΠερικλήςSV1XE  θα είναι κατά πάσα πιθανότη-τα στην Σίφνο εκείνη την ηµέρα. ΗΣίφνος έχει ακόµα όρθια κτήρια φρυ-κτωριών! Από κάποιον τέτοιο χώρο θαακούσουµε τους συναδέλφους νακάνουν επαφές. Από την Ήπειρο περι-µένουµε νέα για αντίστοιχη οµάδα, τοίδιο και από τα Τρίκαλα. Ό,τι νεότεροέχουµε θα το δηµοσιεύουµε. Στο Hamfest της Ε.Ε.Ρ., στις 7 και 8Ιουνίου, θα έχουµε την ευκαιρία να ταπούµε κι από κοντά. Αναζητήστε τονχώρο ενηµέρωσης για τις «Φρυκτω-ρίες» και ελάτε να συζητήσουµε τοντρόπο συµµετοχής σας. Αιώνες πριν οι Έλληνες επικοινωνού-σαν µεταξύ τους. Στις 13 Ιουλίου 2008θα επικοινωνήσουµε και πάλι προβάλ-λοντας τον Πολιτισµό µας διεθνώς.Εσείς θα λείπετε;;

Ο ΠάνοςSV1COXµε το KX-1φορητός,στο Μάκι-στο.

Στις Μυκήνες
θα στηθεί ο
SX3FRH,
τελευταίος

σταθµός της
διοργάνωσης...


