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Γράφει ο Ηλίας Κατσαφάδος
SV8FMY

Όλα άρχισαν όταν ο αγαπητός φίλος και
συνάδελφος ραδιοερασιτέχνης Βασίλης
SV8CYV µε τα άρθρα που έγραψε στο 5-9
Report και στις «ραδιοτηλεπικοινωνίες» µε
θέµα τα GIOTA AWARDS έβαλε φωτιά στο
φυτίλι!.
Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε
ραδιοερασιτέχνης πρέπει να αναζητά πάντα
κάτι καινούριο και ενδιαφέρον..!!
Έτσι λοιπόν αποφάσισα κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών να
«ενεργοποιήσω» δύο µικρά νησάκια στήν περιοχή του Αιγαίου ως Dxpeditioner.
Η επιλογή ήταν το σύµπλεγµα των νήσων των «Κουρσάρων» ή «Κορσεών» πού
βρίσκονται στο Κέντρο – Ανατολικό Αιγαίο ανάµεσα στη Ν. Σάµο και στη
Ν. Ικαρία. ∆ιοικητικά ανήκουν στον Νοµό Σάµου.
Πρόκειται για µια οµάδα νησιών µε λίγους κατοίκους
(850) πού όσοι δεν είναι ξενιτεµένοι µε πλοία της
εµπορικής ναυτιλίας µας, οι υπόλοιποι ασχολούνται
αποκλειστικά µε την αλιεία ανοιχτής θαλάσσης.
Επίσης τά νησιά των «Κορσαιών» έχουν και µια ακόµη
ξεχωριστή εθνική σηµασία µιάς και βρίσκονται στο
κέντρο των αµφισβητούµενων για την Ελληνικότητας
τους περιοχών από τους «φίλος και συµµάχους» µας
τούρκους. Το µεγαλύτερο νησί του συµπλέγµατος
ονοµάζεται «Φούρνοι» και το αµέσως επόµενο σε µέγεθος «Θύµαινα»…
Στην ραδιοερασιτεχνική κατανοµή ανήκουν στην SV8 περιοχή και σύµφωνα µε την
κατανοµή του RSGB για το Islands On The Air award programme ανήκουν στην οµάδα
«NORTH AEGEAN ISLANDS» µε reference number IOTA EU-049.
Στην ίδια οµάδα ανήκουν και όλα τά νησιά του βορείου Αιγαίου, όπως η Σάµος, η Χίος, η
Ικαρία, η Μυτιλήνη και άλλα.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν η ενεργοποίηση του
IOTA EU-049 είναι διαρκής από συναδέλφους
µόνιµους κατοίκους των παρά πάνω νησιών και από
πάµπολλους ξένους επισκέπτες κατά τους θερινούς
µήνες!

Έτσι λοιπόν άλλη µια ενεργοποίησή του έστω και από τους Κορσαιούς δεν θα παρουσίαζε
κανένα ενδιαφέρον…
Αυτό το µειονέκτηµα έρχεται να καλύψει το Greek Islands On The Air GIOTA award
programme πού έχει χαρακτηρίσει κάθε ένα ξεχωριστό Ελληνικό νησί, µε ξεχωριστό
reference number!
Έτσι λοιπόν η ενεργοποίηση για το GIOTA, των Φούρνων και Θήµαινας δύο τόσο
αποµακρυσµένων νησιών ήταν µια πρόκληση, πού αφ’ ενός θα διαφήµιζε το GIOTA στο
εξωτερικό και αφ’ ετέρου θα παίρναµε µια γεύση για το εάν µπορεί αυτό το νέο Ελληνικό
πρόγραµµα βραβείων για τά Ελληνικά νησιά, κινήσει το ενδιαφέρον των ξένων
συναδέλφων. Θα γίνονταν άραγε έτσι;
Η ηµέρα αναχώρησης έφτασε και το ηµερολόγιο έγραφε 13/7/2008 .

Όλα ήταν έτοιµα!!!
Ο εξοπλισµός YAESU FT-897D µία
µπαταρία αυτοκινήτου 12v 75ah
ένα ψαροκάλαµο 6µ το οποίο είχε
µετατραπεί σε κεραία L/4 για τα 20 m
αρκετά tireup , µπλοκάκι στυλό και ποιος
µας πιάνει!!
Ευτυχώς η ΧYL είχε φορτώσει το mobile
µε τα απαραίτητα για τέσσερις ηµέρες
πράγµατα και έτσι µου έµεινε χρόνος να
ρίξω µία τελευταία µατιά στήν αποθήκη
µήπως κάτι είχα ξεχάσει.
Όλα ΟΚ!

H ώρα αναχώρησης πλησίαζε και το CORSICA EXPREES III ήταν ήδη στο µεγάλο λιµάνι
της πόλης της Σάµου και πρωτεύουσας του οµώνυµου νοµού.
Η επιβίβαση στο καράβι έγινε γρήγορα και άνετα και τα συναισθήµατα απερίγραπτα!!!

Σε λιγότερο από δύο ώρες είχαµε φτάσει στουs Φούρνουs Κορσέων όπου ήταν
και ο πρώτος προορισµός µαs.
Πήγαµε κατευθείαν στο δωµάτιο της µικρής µά πεντακάθαρης πανσιόν, που είχαµε
ενοικιάσει και αφήσαµε τα πράγµατά µαs. Μια πρώτη βόλτα µε την YL στο µικρό ψαροχώρι
και γνωρίσαµε την πηγαία φιλοξενία των κατοίκων του, τσεκάροντας συγχρόνως και τις
ψαροταβέρνες µε τά καταπληκτικά φρεσκότατα ψάρια, µά και ολοζώντανους αστακούς!!!
Έκπληξη δε µεγάλη µας έκαναν οι πραγµατικά φθηνές τιµές! Εκεί να δείs τί γινόταν !!!
'Ολη η παραλία του νησιού γεµάτη από γραφικές ψαραταβέρνες και µε µια πραγµατική
διάθεση φιλοξενίας! Η µία δίπλα στην άλλη… είχαν στους πάγκους τους λαχταριστούς
αστακούς , σιναγρίδια , ροφούς και πολλά άλλα ψάρια όλα φρεσκότατα πού «καµάρωναν»
στίs βιτρίνες των µαγαζιών περιµένοντας τον υποψήφιο που θα τα απολάµβανε στα
κάρβουνα η µε χίλιους δυό άλλους τρόπους υπέροχα µαγειρευµένα...
Ποιος µπορεί να αντισταθεί, έστω και εάν βρίσκεται σε δίαιτα… Έτσι αφού φάγαµε τον
περίδροµο hi hi πήγαµε για ξεκούραση στο δωµάτιο αλλά πού
διάθεση για ύπνο!!!;;; Με «έτρωγε»το σαράκι του ραδιοερασιτέχνη…
Έτσι λοιπόν πήρα τα ραδιοερασιτεχνικά συµπράγκαλα χωρίς καµιά… διαµαρτυρία από την
YL και έγινα καπνός !!
Η ώρα ήταν περίπου 2300 (!!!) και η πρώτη δοκιµή έγινε από το λιµάνι τών Φούρνων.
Ανέπτυξα το ψαροκάλαµο-κεραία και άρχισα το να φωνάζω στη συχνότητα 14.258
«CQ CQ DX this is SV8FMY/P on FOURNI ISLAND
SAS 004 COUNT FOR GIOTA AWARD »!!!!!
Απάντηση καµία !
ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ.... ΤΕΤΟΙΑ ΛΟΓΙΑ !
Χωρίς να χάνω την ψυχραιµία µου φωνάζω ξανά
«CQ CQ DX this is SV8FMY/P on FOURNI ISLAND
SAS 004 COUNT FOR GIOTA AWARD »!!!!!

Ο πρώτοs σταθµόs που ακούστικε ήταν Ελληνικόs!!
Ήταν ο SV2MAC ο Κώσταs από την Θεσσαλονίκη που ακουγόταν αρκετά δυνατά 5/9+5. Η
χαρά µου ήταν απερίγραπτη! το ψαροκάλαµο έκανε καλή δουλειά , αφού ανταλλάξαµε
αρκετά µικρόφωνα µε καταχώρισε στο dxcluster και µετά απ’ αυτό

έγινε έναs ψιλοπανικόs .....Αλλά η ώρα
περνούσε και η YL σίγουρα θα είχε αρχίσει να
βγάζει καπνούs... Έτσι λοιπόν τα µάζεψα
γρήγορα και δρόµο πίσω για την πανσιόν.
Την άλλη ηµέρα το πρωί επιδοθήκαµε σε
καθαρά τουριστικές activities.
Πήγαµε για καφέ και µετά γιά µπάνιο στην
παραλία. Οφείλω να πώ ότι οι παραλίες ήταν
πεντακάθαρες και πολλή ήσυχες. Αφού
επιστρέψαµε από τη θάλασσα, µε… κοµµένη
την όρεξη ριχτήκαµε σε κάτι συναγριδάκια
του γάλακτος…
Μετά απ’ αυτό το γνωστό σαράκι µε έκανε
µεσηµεριάτικα µε τον ήλιο ντάλα κατά
κούτελα να ψάχνω για ένα καλό και ανοιχτό
µέρος για να εκπέµψω.
Έτσι λοιπόν πήγα στο ελικοδρόµιο των
Φούρνων το οποίο βρίσκονταν σε υψόµετρο
180 µέτρα περίπου, στερεώνοντας το
ψαροκάλαµο άρχισα πάλι να φωνάζω:

«CQ CQ DX this is SV8FMY/P οn FOURNI ISLAND
SAS 004 COUNT FOR GIOTA AWARD !!!!!
GREEK ISLAND ON THE AIR SAS 004 »!!!!
Ε! αυτό πού ακολούθησε ήταν κάτι το απερίγραπτο!!! Λές και είχε πέσει σύρµα…
Άρχισαν να ακούγονται πάρα πολλοί σταθµοί µαζί, ο ένας πάνω στον άλλο, δεν ήξερα σε
ποιόν να πρωτοµιλήσω και ποιόν να πρωτακούσω!

Το pileup ήταν αναπάντεχα µεγάλο και εγώ τα είχα χάσει
µιάς και βρισκόµαστε στο µίνιµουµ της ηλιακής
δραστηριότητας και επίσης διότι δεν περίµενα να έχει
τόσο µεγάλο ενδιαφέρον µια ενεργοποίηση για τό GIOTA
AWARD!!!
Το τί επακολούθησε ίσως να µη µπορείτε να το
φανταστείτε εύκολα… Εκατοντάδες οι σταθµοί από
Ευρώπη και εκτόs αυτής πού πάλευαν να πάρουν την
GIOTA επαφή, δηλώνοντας την παρουσία τουs και
ταυτόχρονα καταχωρούνταν στο χειρόγραφο log.

Όµωs δεν τελειώνει εδώ κάτι πού άρχισε τόσο ωραία!!!
Αφού έδωσα την δυνατότητα σε όσους περισσότερους
σταθµούs µπορούσα, έκανα QRT λέγοντας ότι σε µια ώρα
θα εκπέµψω από την Ν. Θύµαινα, µε ξεχωριστό GIOTA
reference number, η οποία βρισκόταν ακριβώς απέναντι
σε απόσταση περίπου ενόs ναυτικού µιλίου.
Αυτή είναι η µαγεία των GIOTA πού µόλις είχε αρχίσει να
ξεδιπλώνετε στο µυαλό µου!
Τα µάζεψα γρήγορα γρήγορα και µαζί µε την YL πήγαµε στο λιµάνι όπου από εκεί
υπήρχαν καΐκια που µπορούσες να µισθώσεις για να σε πάνε στην Θύµαινα.
Επιβιβαστήκαµε σε ένα από αυτά το « ΣΤΑΥΡΟΣ .Φ.» και µαζί µε τον εξοπλισµό
ξεκινήσαµε. Σε σαράντα λεπτά είχαµε φτάσει στη παραλία της Κεραµιδού. Μέρος
φανταστικό για κάθε τρελαµένο από το στρές και το άγχος της µεγαλούπολης
Απόλυτη ηρεµία, πεντακάθαρα πρασινογάλαζα νερά, µπάνιο και ξεκούραση.

Αλλά το µυαλό του ραδιοερασιτέχνη πάντα… στο dx!!!

Το καΐκι άραξε στην µικρή προβλήτα τηs παραλίας και άρχισε η αναζήτηση τoυ
κατάλληλου σηµείου για την εγκατάσταση του portable.
Ούτε ένα δέντρο για σκιά δέν υπήρχε κάπου ψηλά, ούτε κάτι που να βοηθούσε στο
στήσιµο τηs vertical
Ευτυχώς όµως ένα παγκάκι που ήταν φτιαγµένο από παλέτες µεταφοράς
βοήθησε την κατάσταση και έτσι κατάφερα να στερεώσω την κεραία.
ΤΑ Ι∆ΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΟΥ !!!
«CQ CQ CQ this is SV8FMY/P THIMENA ISLAND
Greek Islands On The Air SAS 003 QRZ...?»
Όχι έναs πανικός όπως στους Φούρνους µά κάτι πολύ παραπάνω!!!!
∆έν προλάβαινα να γράφω επαφές και η χαρά µου δέν λέγονταν!!!
Τά callsign έπεφταν βροχή αλλά σε λίγο άρχισε να πέφτει και η διάδοση…

Μετά από καµιά ώρα ότι
είχε αποµείνει από εκείνο
το µεγάλο pile up ήταν
µερικοί Ιταλοί πού
ακούγονταν στο βάθος του
πηγαδιού παλεύοντας
ακόµα ηρωικά να πάρουν
την επαφή…
Τα µάζεψα και εγώ, πήγα
στην παραλία για µπάνιο µε
ικανοποίηση και χαρά για
ότι είχα καταφέρει µέχρι
τώρα.
Το βράδυ γυρίσαµε στουs
Φούρνους έχοντα περάσει
τέλεια και µε
το log γεµάτο!

Ως γνωστόν όµως τά ωραία

πράγµατα… ναι όπως το είπατε, … διαρκούν λίγο.
Έτσι και η ηµέρα της επιστροφής αυτή η µέρα πού δεν αρέσει σε κανέναν και νιώθεις το
στοµάχι σου γεµάτο πέτρες αναλογιζόµενος την ρουτίνα πού σε περιµένει, έφτασε. Με
τέτοια συναισθήµατα µπήκαµε στο πλοίο MARINA µε προορισµό τη Σάµο…
Έτσι τελείωσαν όλα όσα είχαν αρχίσει !!
∆έν χάνουµε όµως το θάρρος µας και ούτε µαs παίρνει από κάτω!!
Επιστρέφουµε στήν καθηµερινότητα και συλλέγουµε δύναµη και όρεξη
γιά το επόµενο καλοκαίρι. Υγεία να έχουµε και ανανεώνω το GIOTA ραντεβού γιά το
επόµενο καλοκαίρι σε κάποιο από τα νησιά του Αιγαίου.
Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και µε υγεία !!!

Από την όλη
δραστηριότητα
αδιαµφισβήτητη
διαπίστωση τελικά είναι ότι
πάρα πολλοί
ραδιοερασιτέχνεs DXer
ενδιαφέρονται να µάθουν
και έχουν ριχτεί στο κυνήγι
των GIOTA!

Σ’ αυτό όλοι εµείς είµαστε προνοµιούχοι µιάς και πολύ εύκολα µπορούµε να
ενεργοποιήσουµε ένα κοντινό µας νησί και να πάρουµε µέρος στο µεγάλο πανηγύρι.
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι…
Στηρίξτε το Greek Islands On The Air Award.
Είναι µια δραστηριότητα φτιαγµένη για όλους εµάς!...
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ! ! !
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Τα Ελληνικά
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