SX5AG
Agathonisi Greece
DKS – 063

EU – 001

Γράφει ο SV8CYR
Αλέξανδρος Καρπαθίου
sv8cyr@gmail.com
Η ενεργοποίηση του Αγαθονησιού, στα Βόρεια ∆ωδεκάνησα και στο όριο σχεδόν
του FIR Αθηνών για τις ανάγκες και του «Greek Islands On The Air – GIOTA»
award programme ήταν µια παλιά ιδέα που την προσπαθήσαµε προτού ένα
χρόνο αλλά δεν τα καταφέραµε στο παρά ένα τον περασµένο Μάρτιο, λόγω
κακού καιρού… Τώρα όµως έγινε και µε µεγάλη επιτυχία.
Μετά από δύο συσκέψεις για τις λεπτοµέρειες ήλθε η ηµέρα της αναχώρησης
από το Πυθαγόρειο της Σάµου. Παρασκευή µεσηµέρι οµάδα και οχήµατα
επιβιβαστήκαµε στο πεντακάθαρο «Νήσος Κάλυµνος»

Η Οµάδα ήταν: SV8FMY Ηλίας, SV8IJZ Γιώργος, SV8CYV Βασίλης, ON5CT Dirk
SW8MFF Ιωάννης, SV8CYR Αλέξανδρος,
Ο Dirk ήρθε για πρώτη φορά στην Σάµο πριν 15 χρόνια και από τότε µάς
επισκέπτεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Έχει φέρει δε στο νησί και
πληθώρα επιφανών Βέλγων συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών από την UBA.
Με την άφιξή µας στο Νησί αφού περιπλανηθήκαµε για να βρούµε την καλύτερη
τοποθεσία καταλήξαµε
στην περιοχή του Αγίου
Παντελεήµονα, ένας
αρκετά ψηλός λόφος πού
δεσπόζει πάνω από το
λιµάνι του Αγαθονησίου
δίπλα στο µικρό Χωριό
( οκτώ σπίτια).
Το ανηφορικό µονοπάτι
των τριακοσίων µέτρων
έκανε ορισµένους να
δυστροπήσουν αλλά το
µαστίγιο του «CYR»
τους έκανε να µην
ξεστοµίσουν ούτε λέξη .
Τι έλεγαν από µέσα τους
δεν ξέρω…Το µόνο που
ψέλλιζαν ήταν το :
«Θού Κύριε φυλακείν το
στόµατί µου».
Έπαρση σηµαίας! Από αριστερά: SV8FMY Ηλίας,
SV8CYR Αλέξανδρος (σηµαιοφόρος),
SV8CYV Βασίλης, SV8IJZ Γιώργος.

Πρώτη ενέργεια η τοποθέτηση της ηλεκτρογεννήτριας το στήσιµο ενός σταθµού
και της κεραίας CP6 , για να αρχίσει το πανηγύρι και δεν άργησε να γίνει.
Ένας στο σταθµό κα οι άλλοι στο στήσιµο των κεραιών που στό σύνολό τους ήταν
οι: 1 CP6 για τά 6, 10, 15, 20, 40, 80m, 1 τριµπάντερ δύο στοιχείων στα 20 , 15 , 10
µέτρα, 1 VHF 10 στοιχείων τοποθετηµένη σε οριζόντια πόλωση. Συρµάτινα δίπολα
στα 80,40,20,15,10 µέτρα, 1 κατευθυνόµενη στα 6 Μέτρα 5 στοιχείων
Κάθετο µε coupler στην βάση για τα 17 και 12 µέτρα.
Σε δύο ώρες όλα ήταν έτοιµα και ο αριθµός των επαφών 285.
Τελειώσαµε και την εγκατάσταση των µηχανηµάτων που στο σύνολο ήταν:
IC 746, FT 890, FT 897 (2), IC 706 (2) TM 700.
Τρείς φορητοί υπολογιστές µε ιντερνετ (έπρεπε ο SV8FMY να ποτίσει και τον
κήπο του στο face book…

Ο SV8FMYσάν SX5AG
περιµένοντας τον ΑΟ – 51 !

∆εν κόψαµε όµως τίποτα να φάµε ! ! ! Μετά από λίγη ξεκούραση αρχίσαµε τις
ετοιµασίες για το βραδινό φαγητό µε αρκετό ούζο .
Όλα πήγαιναν καλά και υπήρχε πολύ όρεξη για να συνεχίσουµε τις επαφές
µέχρι τις πρωινές ώρες . Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας ήταν ο ιδανικότερος
µιάς που είχε στηθαίο δύο µέτρων µε µόνο άνοιγµα προς τον Νότο.
∆εύτερη µέρα µας ξύπνησε ο SV8IJZ µε το CQ CQ CQ περί την έκτη και
τριάντα πρωινή. Ώραίος καφές και συνεχή εργασία µε πολλές επαφές .
Το µεσηµέρι ξεκουραστήκαµε για να αρχίσουµε πάλι να τρέχουµε το Field Day.
Την αρχή έκανε ο SV8FMY Ηλίας για το πρώτο τρίωρο χωρίς να θέλει να
σηκωθεί από τα µηχανήµατα . Συνεχίσαµε όλοι µε τη σειρά και το Σάββατο αλλά
και την Κυριακή από πολύ νωρίς το πρωί.
Περί την 10η πρωινή αρχίσαµε και λίγο στα 6µ όπου έγινε ο πανικός .
Όλη η Ευρώπη στη λίστα µας περί τις 220 επαφές χωρίς να υπάρχει κάποιο
contest. Εκεί που δεν µπορέσαµε να κάνουµε τίποτα παρά ρις επανειληµµένες
προσπάθειες ιδιαίτερα του Ηλία (SV8FMY ) ήταν τα 2µ. Παρά το ότι το Field
Day ήταν από ότι λέγετε σε πλήρη εξέλιξη, η κατευθυνόµενη κεραία µας των 10
στοιχείων, δεν µπόρεσε να ακούσει ούτε ένα ελληνικό σταθµό…
Με το τέλος του field day είπαµε να κάνουµε και ένα µπάνιο στα γαλανά νερά
του Αιγαίου, το δε βράδυ έγινε και η καθιερωµένη έξοδος σε ταβέρνα και σε
µπάρ παρακαλώ.
Πάντως τα µηχανήµατα δεν έµειναν καθόλου κλειστά κάποιος φώναζε κάθε
φορά. Το βράδυ της Κυριακής είχε… Γάµο στο νησί που τέτοιο µυστήριο είχε να
τελεστεί 2,5 χρόνια και καταλαβαίνετε τι έγινε µε την µεγάλη ορχήστρα των
Αδελφών Γιαµέου που κατάγονται από το Νησί.
Στο καταυλισµό µας είχαµε πολύ δυνατό άνεµο αλλά το πανηγύρι του Γάµου
κράτησε µέχρι τις 06:20 το πρωί. Αυτοί οι άνθρωποι αργούν αλλά ξέρουν να
διασκεδάζουν.
Αξέχαστη ανάµνηση θα µας µείνει ο κατακόκκινος ουρανός το χάραµα και να

ακούγεται από απέναντι πού γίνονταν το γλέντι την ώρα πού ανέτελλε ο ήλιος
το… «σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ’ αγαπώ γιατί είσαι σύ…» Μαγεία!!!

Το πρωί αρχίσαµε πάλι να καλούµε και ήταν κάτι εκπληκτικό. Πάρα πολλοί
σταθµοί από Αµερική και Αυστραλία και µετά όλη η Ευρώπη.
Ήταν µια ήρεµη περίοδος µε το ένα σταθµό πίσω από τον άλλον µε ηρεµία και
πολύ όµορφα QSΟ.
Η οµάδα σιγά σιγά άρχισε να µαζεύει τα πράγµατα που δεν χρειάζονταν αλλά
κάποιος εναλλάξ ήταν στον Ασύρµατο. Το LOG έκλεισε µε µια αρκετά
ικανοποιητική συγκοµιδή για 60 περίπου ώρες λειτουργίας, και την διάδοση σε
µαύρα χάλια…
Τέλος στις 11:30 έγινε το σβήσιµο της γεννήτριας που πρέπει να πούµε τα καλά
µας λόγια για τα δύο δυχρονάκια των 1000Watt που µας έβγαλαν
ασπροπρόσωπους. Η απόσταση πού είχαµε στήσει τους σταθµούς ήταν κοντινή
από το µικρό χωριό, αλλά το ρεύµα δεν έχει πάει ακόµα και καλύτερα….
Στις 12:15 έγινε η κάθοδος και η παράταξη µπροστά στο λιµάνι για την
αναχώρηση.
Ήταν µια πολύ καλή εµπειρία κοντά στην περιοχή µας.
Η προηγούµενη εξόρµηση στο Αγαθονήσι ήταν από µία οµάδα συναδέλφων από
την Μυτιλήνη το Μάρτιο του 1998. Και οι συζητήσεις άρχισαν για την επόµενη
εξόρµηση που δεν θα αργήσει να έλθει… Θα περιµένουµε βέβαια και τον Dirk
ON5CT ο οποίος είναι ένας πολύ καλός φίλος των ραδιοερασιτεχνών της Σάµου
και της Ελλάδος γενικότερα.
Και σε άλλα µε υγεία
Αλέξ.Καρπαθίου
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