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Σάββατο 15 Αυγούστου ηµέρα εορτασµού της Κοίµησης της Θεοτόκου και 
ταυτόχρονα η πρώτη µέρα της καλοκαιρινής µου άδειας. 
Ο SV2MAC έτοιµος για αναχώρηση. Τα πάντα φορτωµένα. Το αυτοκίνητο 
και το τρευλορ γεµάτα µε µαγαζιά, ιστούς, µηχανήµατα, γεννήτρια και ένα 
σωρό αλλά απαραίτητα για κατασκήνωση και ραδιοερασιτεχνισµό. Ο 
συνδυασµός  που δεν το κρύβω είναι  για µένα το πάθος µου.  
Και φέτος λοιπόν ο εξοπλισµός είναι έτοιµος για µια ακόµη portable 
δραστηριότητα. Προορισµός: Το νησί της Σαµοθράκης. Ένα νησί που 
επιλέγω τα τελευταία χρόνια για τις καλοκαιρινές µου διακοπές. Το 2007 
ήταν η πρώτη φορά που εγκατέστησα σταθµό και πραγµατοποίησα επαφές 
από εκεί. Φέτος όµως πιο οργανωµένα και µε περισσότερο εξοπλισµό 
ξεκίνησα για το µαγικό νησί της Σαµοθράκης. 
Περισσότερες πληροφορίες για το νησί θα βρείτε στο παρακάτω link 
 http://www.samothraki.com/htm/indexf_g.htm 
 O προβληµατισµός µου ήταν η γεννήτρια! Αφενός µεν γιατί το να 
επιλέξεις να κατασκηνώσεις σε ένα κάµπινγκ και ταυτόχρονα να 
δηµιουργείς ηχορύπανση στους υπόλοιπους κατασκηνωτές, δεν είναι ότι 
καλύτερο. Αφετέρου δε γιατί η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται. Τα 
πάντα όµως γίνονται αν υπάρχει συνεννόηση. Έτσι λοιπόν µε την άφιξη 
µου στο ∆ηµοτικό κάµπινγκ ορθά σε επαφή µε τον υπεύθυνο στον οποίο 
αφού του εξήγησα την ιδιότητα µου ως ραδιοερασιτέχνης και το τι 
σκόπευα να κάνω πήρα την έγκριση του για την λειτουργία του σταθµού 
µου µε γεννήτρια. Βέβαια σεβόµενος πάντα το γεγονός ότι θα συµβίωνα µε 
ανθρώπους που ήθελαν να ηρεµίσουν και να ξεκουραστούν, τηρούσα ένα 
ωράριο στα πλαίσια της κοινής ησυχίας. 



 Το τρευλορ ξεφορτώθηκε, η σκηνή στήθηκε, οι κεραίες σηκώθηκαν, τα 
µηχανήµατα συνδέθηκαν, η γεννήτρια πήρε µπροστά….και το pile-up 
ξεκίνησε. Μαζί όµως ξεκίνησαν και οι ερωτήσεις των κατασκηνωτών:  
Τι είναι αυτά? που µιλάς? βάζεις και τραγούδια? πόσο κοστίζουν? θα γίνει 
καµιά εκδήλωση εδώ? είσαι κατάσκοπος?... Το πιο µεγάλο ενδιαφέρον 
έδειξε ο αγαπητός φίλος ο Στρατής, ένας ντόπιος υπάλληλος στο κάµπινγκ 
ο οποίος καθηµερινά έρχονταν στο αντίσκηνο µου και µαζί µε τον καφέ 
µοιράζονταν τις εµπειρίες του από τις εποχές της ελεύθερης ραδιοφωνίας. 
Οι µέρες πέρασαν και οι επαφές γέµισαν το ηµερολόγιο ως τις 30 
Αυγούστου, την τελευταία µέρα παραµονής µου στο νησί. Σταθµοί από όλη 
την Ευρώπη και από πολλά µέρη του κόσµου καθώς και πολλοί Ελληνικοί 
ήρθαν σε επαφή µε το ΙΟΤΑ ΕU-174, GIOTA NAS – 032 (Samothraki isl), 
το οποίο ήταν για πολλούς new one !.. 

 
Κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής: η προσπάθειες των Ελλήνων 
ραδιοερασιτεχνών για την προβολή της χώρας θα πρέπει να στηρίζονται 
από τους αρµοδίους φορείς. Είναι υποχρέωση όµως όλων µας  να 
σεβόµαστε τις κατά τόπους αρχές και ιδιαιτερότητες αλλά πιο πολύ την 
φύση και το περιβάλλον που µας φιλοξενεί ειδικά όταν κατασκηνώνουµε 
στο ύπαιθρο.  
 Ένα µεγάλο ευχαριστώ αξίζει στους υπεύθυνους του κάµπινγκ Πλατιάς 
(camping ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ –τηλ.25510 98244), στον φίλο 
Ευστράτιο Παπαδηµητρίου (Ενοικιαζόµενα δωµάτια-τηλ 25510 
41459&6974780220) στον SV8FMY-Ηλία , για την προβολή µου στο 
άρθρο Dx-news του 5-9 report, καθώς και σε όλους τους σταθµούς που 
ήρθαν σε επικοινωνία µαζί µου. 
                                                                       Πολλά 73 σε όλους de SV2MAC  
 
Σχετικές πληροφορίες:qrz.com 
qsl via bureau ή direct (χωρίς δολάρια ή IRC) 
                                     
http://www.youtube.com/watch?v=ZGqTJYZCU6Y\ 
                                    e mail:sv2mac@hotmail.com 
 

 
Σηµείωση από το GIOTA board: 
H οµάδα υποστήριξης του Greek Islands On The Air – GIOTA award programme 
ευχαριστεί τον SV2MAC Κώστα για την σταθερή υποστήριξη του στο πρόγραµµα 
των Ελληνικών νησιών στον Αέρα «GIOTA» 
 


