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SX1FREΚιθαιρώνας
SV1JGX Mάνος, SV1EEX, SV1GCX Νίκος,SW1JCO Γιώργος, SW1EIX Χρήστος, SW1JGW∆ηµήτρης, SW1IXP Κώστας, SV1EOS Σταύροςκαι πολλοί ...περαστικοί!
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SX1FRF

Το Σάββατο 12/7, την παραµονή της ηµέρας
των φρυκτωριών, ενηµερώθηκα από συνα-
δέλφους που µου είχαν πει ότι θα έρθουν στα

Γεράνεια, ότι δεν θα µπορέσουν τελικά να έλθουν.
Παρ’ όλη την απογοήτευσή µου, επειδή είχα πιστέ-
ψει στο εγχείρηµα της Ένωσης µε πρωτεργάτη τον
BJY, αποφάσισα να πάω µόνος µου! 
Το πρωί της 13 Ιουλίου στις 6:30 το πρωί ξεκίνησα
από το εξοχικό µου, γιατί βρισκόµουν σε διακοπές.
Το πρόβληµα ήταν ότι η διαδροµή που γνώριζα για
τα Γεράνεια ήταν “ανάποδα”, αφού βρισκόµουν
στην Πελοπόννησο. Έτσι λοιπόν, πήρα απόφαση να
ανέβω από τους Αγίους Θεοδώρους, µια διαδροµή
που δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Τελικά, µετά από αρκε-
τή περιπέτεια σε δασικούς δρόµους, έφτασα στον
προορισµό µου. 
Όταν έφτασα, άλλη απογοήτευση. Είχε δυνατούς
άνεµους, πάνω από 6 µποφόρ, ώστε ήταν αδύνατο να
στήσω τις κεραίες που είχα στο αυτοκίνητο. Έτσι
λοιπόν, ξεκίνησα να κάνω επαφές µε τις ήδη υπάρ-
χουσες κεραίες του αυτοκινήτου, µε επιτυχία. 
Μετά από 2 ώρες περίπου ήρθε ένας υπάλληλος του
ΟΤΕ κι έτσι απέκτησα και παρέα για λίγο! 
Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες έφυγα ευχαριστηµέ-
νος και έχοντας ξεπεράσει τις 50 επαφές(!) και µε
µια γεύση ικανοποίησης, γιατί συνέβαλα στην πραγ-
µατοποίηση του εγχειρήµατος που οργάνωσαν εξαί-
ρετοι συνάδελφοι!

Γράφει ο Κώστας Αθανασόπουλος, SV1GSD

Γεράνεια

Η “περιπέτεια” τουΚώστα, SV1GSD

Αυτή η πανέµορφη όψη των βουνών...!

Έτοιµος για QSO!

Μόλις αντικρίσειςτη φανταστικήθέα, ξεχνάς αµέ-σως τον κόπο τηςανάβασης...!



SX1FRFΑραχναίο
Γιάννης, SV3CYM και Μιχάλης, SV3GKE

Ο Γιάννης, SV3CYM στο ...τιµόνι τουσταθµού!

Ερείπια στην κορυφή του Αραχναίου.

Ο ...Ελ ΜιχαέλSV3GKE µε τοτουρµπάνι τηςΕΕΡ!

Άποψη προςΑργολικό...

...και προςτων Ατρει-δών τις στέ-γες.
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SX3FRΗ
“Εδώ ο σταθµός Μυκηνών!”

Οι περισσότεροι από την οµάδα του SX3FRH µε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Ν. Κατσαρό από τις Μυκήνες.

Η αφίσσα στο όχηµα του SV1AMY

Πλήρης ανάπτυξη τουιστού µε τα 2m και τοδίπολο των 20m(δεξιά)

Μετά από πολυήµερες προετοιµασίες για την επάνδρωσητου σταθµού στις Μυκήνες τόσο από πλευράς εξοπλι-σµού όσο και πλευράς ανθρωπίνου δυναµικού, έφτασε ηπολυπόθητη ηµέρα, που η ιδέα ενός ανθρώπου, του αγαπητού µαςΓιάννη SV1BJY, που ενστερνίστηκε η Ε.Ε.Ρ, θα γινόταν πραγµα-τικότητα. Ο σταθµός των Μυκηνών για την εκδήλωση των Φρυκτωριών δενήταν απλά ο τελικός σταθµός λήψης του µηνύµατος που θα ξεκι-νούσε από τα παράλια της Τουρκίας από την αρχαία Τροία, αλλάκαι ο σταθµός που θα επαναπροωθούσε αντίστροφα το µήνυµα γιανα καταλήξει και πάλι στον σταθµό, απ’ όπου και είχε αρχικά ξεκι-νήσει. Για αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία σύσσω-µου το ∆.Σ. της Ε.Ε.Ρ, κάτι που έγινε µε µια µικρή εξαίρεση.O πρόεδρος SV1IW και η SV1KP ταξίδεψαν για τις Μυκήνες απότο Σάββατο όπου και διανυκτέρευσαν.Εµείς οι υπόλοιποι (βλέπε SV1JG, SV1RC, SV1AMY, SV1HER,SW1IZI, SW1KWG) «συν γυναιξί και τέκνοις» ξεκινήσαµε νωρίςτο πρωί (Σπύρο πάλι χάλασε το ξυπνητήρι σου ή το έβαλες µε ώραΑµερικής;) της Κυριακής 13/7, αφού εφοδιαστήκαµε µε τα κατάλ-ληλα διεγερτικά καφεδοειδή ροφήµατα. Η διαδροµή σχετικά γνω-στή και δεν χρειάστηκε να χρησιµοποιηθεί GPS (Σωτήρη, κάνεόπισθεν εδώ στρίβουµε). Στους αναµεταδότες ακούστηκαν απόπολύ νωρίς οι φίλοι και συνάδελφοι, που κινούνταν για να επαν-δρώσουν τους υπόλοιπους σταθµούς της εκδήλωσης.Συναντηθήκαµε όλοι στο µεγάλο χώρο στάθµευσης απέναντι από τις

Γράφει (και σχολιάζει) ο ∆ηµήτρης SV1AMYΓεν. Γραµµατέας της Ε.Ε.Ρ
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Game over!

Εµείς στους ποµποδέκτες αλλά αυτοί περιδιαβαίνουντον αρχαιολογικό χώρο...

Ακούγοντας το µήνυµα να επιστρέφει

◘

Ο SV1RC σε αθλοπαιδιές!

αρχαίες Μυκήνες, όπου ευγενικά µας παραχώρησαν οι εκπρόσω-ποι του ∆ήµου τραπεζοκαθίσµατα και ηλεκτρική παροχή. Στήσα-µε τα µηχανήµατα και τις κεραίες µας, βραχέα δίπολο και κατευ-θυντική για τα 2 m σε «σύντοµο» σχετικά χρόνο, παρά τις αντί-ξοες συνθήκες που αντιµετωπίσαµε (το ένα γκρουπ µε τουρί-στριες ερχόταν µετά το άλλο). Ευτυχώς ο Σπύρος, υπό την άγρυ-πνη επίβλεψη της συζύγου του, αντιµετώπισε το ζήτηµα καικέρασε τις τουρίστριες όλα τα κουλουράκια (που είχαµε για τοπρωινό µας, να δούµε τι θα φάµε τώρα).Ο Κλεάνθης ανέλαβε το χειριστήριο και προχώρησε σε αρκε-τές επαφές µε ξένους σταθµούς µε το ειδικό διακριτικόSX3FRH, µέχρι την ώρα που σύµφωνα µε το πρόγραµµαξεκίνησε η αποστολή του µηνύµατος.Ζήσαµε πραγµατικά συγκινητικές στιγµές ακούγοντας το µήνυ-µα των Φρυκτωριών «για την Ειρήνη και Φιλία των Λαών» ναµεταφέρεται από σταθµό σε σταθµό. Ο Μάνος πήρε το µικρό-φωνο και αφού επιβεβαίωσε τη λήψη του µηνύµατος το επανα-προώθησε, µε εµφανή σηµάδια συγκίνησης στη φωνή του. Ταίδια εµφανή σηµάδια είχε στην έκφρασή της η Νατάσα αλλά καιοι υπόλοιποι παρευρισκόµενοι που κατανοούσαµε τις ξεχωρι-στές στιγµές που ζούσαµε. Για να πάρετε µια γεύση, το σχετικόβίντεο έχει ανέβει στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ.Μετά το τέλος των επικοινωνιών και αφού µαζέψαµε τον εξοπλι-σµό, σύσσωµη η οµάδα το γιόρτασε δεόντως σε ένα ουζερί στιςΜυκήνες όπου ο κ. Νίκος Κατσαρός, ∆ηµοτικός Σύµβουλος∆ήµου Μυκηναίων, µας κέρασε τα ποτά (µερικοί µερικοί είσαστεασύµφοροι στην «κατεδάφιση»).

Αφού λοιπόν πήραµε δυνάµεις (και κιλά) από την εξουθενω-τική εκδήλωση, άλλοι προχώρησαν άµεσα παίρνοντας τοδρόµο της επιστροφής (Μάνο, άσε τη Νατάσα να οδηγήσει,ξεκουράσου, αρκετά έκανες και ήπιες) ενώ άλλοι πήραµε τοδρόµο για να απολαύσουµε ένα δροσιστικό µπάνιο στηθαλάσσια περιοχή Καραθώνα του Ναυπλίου και να παρατεί-νουµε για λίγο ακόµη την υπέροχη εξόρµηση στη γεµάτη µετόσες οµορφιές ελληνική ύπαιθρο. Συγχαρητήρια σε όλους που βοήθησαν στην πραγµατοποίησηκαι την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης και ευελπιστώ ναυπάρξει συνέχεια µε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις.

Το υπαίθριο shack του SX3FRH µε τα 2 FT-897D


