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SV8CYR/QRP/P  
Μια µοναχική  ραδιοερασιτεχνική εξόρµηση.  

 
 Γράφει ο SV8CYR Αλέξανδρος Καρπαθίου 
sv8cyr@mycosmos.gr   
 
Το τελευταίο Σάββατο-Κύριακο του Ιουλίου κάθε χρόνο γίνετε το ΙΟΤΑ 
contest.   
Είναι ο διαγωνισµός  των νησιών. Έτσι απεφάσισα να «καταλάβω» µία  
βραχονησίδα   βόριο-ανατολικά της Σάµου και σε απόσταση   περίπου 4ων  
ναυτικών µιλίων από την   ακτή  της Σάµου που φέρει το όνοµα    Μακρονήσι 
ή (το) Μακρόνησο, λόγω του σχήµατός του. Πάνω σ’ αυτό υπάρχει  µόνο µία 
µικρή εκκλησία  αφιερωµένη στην   Κοίµηση της Θεοτόκου η οποία θα µε 
φιλοξενούσε για 48 ώρες. Η νησίδα ανήκει στον Νοµό Σάµου και όπως είπα 
παρά πάνω, απέχει 4 µίλια από τις βόρειο ανατολικές ακτές της και 8 ναυτικά 
µίλια από τις απέναντι Τουρκικές ακτές. Η δε έκταση της βραχονησίδας είναι 
250 τ.µ. 
Η RSGB το έχει συµπεριλάβει στο North Aegean Islands group µε αριθµό 
αναφοράς IOTA EU - 049  
Τό Aegean DX group το έχει συµπεριλάβει στο  
«Greek Islands On The Air – GIOTA» award programme και σύµφωνα µε 
τούς χάρτες της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Π.Ν. στα  
 South Aegean Sea islands µε αριθµό αναφοράς GIOTA SAS – 010. 
 Η ετοιµασία  περιελάµβανε εκτός από τα καθαρά ραδιοερασιτεχνικά και µία 
γεννήτρια, µία 45 AmpH µπαταρία , εξοπλισµό κατασκήνωσης  κ.ά… 
Επιστράτευσα τον αγαπητό φίλο Χρήστο  µε ένα βαρκάκι  4.2 µέτρα και µετά 
από ένα ταξίδι 50  λεπτών  µε άφησε µόνο πάνω στο νησάκι αυτό. 

 
Το   στήσιµο της κεραίας µία Diamond CP-6, κάθετη του SV8CYV και το 
τραπεζάκι  µε τα µηχανήµατα Yaesu 890, VHF DM-330 τροφοδοτικό, Η/Υ.  
Ξεκίνησα τα QSO αρχικά µε την χρίση της µπαταρίας, µε µεγάλη όρεξη 
ακούγοντας πολλούς σταθµούς  στον  αέρα,  αφήνοντας την  τακτοποίηση 
των άλλων πραγµάτων  για   αργότερα.  



 
Σύντοµα ενεργοποίησα  και την   γεννήτρια  800 KVA πολύ µικρή  αλλά 
χρησιµότατη. 
Στην    παρέα ήλθε  (µέσω    ασυρµάτου)  και ο  SV8IJZ Γιώργος ο SW8MFE 
και ένιωσα πραγµατικά την   συντροφικότητα του ραδιοερασιτεχνισµού. 
∆εν  άργησε να πέσει το βράδυ. Άναψα µια σειρά από φώτα πού έλαµψαν 
πάνω στην σκοτεινή βραχονησίδα, προκαλώντας απορία στην απέναντι  ακτή 
της Σάµου µέ το τι συµβαίνει πάνω στο Μακρονήσι !!!... 
 
∆εν σταµάτησα   τα QSO  παρά µόνο  για ένα  λιτό βραδινό  φαγητό  µε τις 
νοστιµιές της   XYL  µου και το καθιερωµένο  κρασί… και σύντοµα   συνέχισα   
τις επαφές . 

  
 
 
Κεφτεδάκια, γραβιέρα Σάµου, 
µπουρνέλια ντοµατάκια δηλαδή, 
κλωσάκι (τοπικό είδος αγκουριού) 
ψωµάκι ευλογηµένο, φωκιανός οίνος 
ξυρός ερυθρός και φυσικά ουζάκι…  
Όλα από Σαµιώτικα χέρια! 
 
 
 
 

 
Εδώ πρέπει να µνηµονεύσω  την παρουσία των   Ελλήνων   ραδιοερασιτεχνών  
µε τους οποίους είχα επαφή και είναι  οι:  
 SV8IJZ, SV8DTL/9, SV8CS, SV8CYW/1, SV9GRJ, SV9DRD, SV9AXI, J48YL . 
 
Περιπλανώµενος σε όλες τις µπάντες πέρασε σιγά σιγά η ώρα.  
Αυτό που πρόσεξα  ήταν ότι περί την  2α πρωινή τοπική ώρα   και ενώ τα 20 
µέτρα  είχαν κλείσει  ακούστηκε η Αµερική  (WP4…) και ο Καναδάς (VY3…) 
φέρνοντας για λίγο   µια αναστάτωση   στην  µπάντα και µια παραπέρα 
παραµονή .  
Μου έκανε εντύπωση ότι µε τα 100Watt µόνο ήταν πολύ καλή και εύκολη  η 
επικοινωνία  µε τη πρώτη κλίση  .  



  

  
 
Ο ύπνος λίγος   για να προλάβω την ανατολή του Ηλίου.   
Το θέαµα πραγµατικά απερίγραπτο.  
Μετά  και τον πρωινό καφέ αρχίζει πάλι η περιπλάνηση στις µπάντες µε µια 
πολύ καλή συγκοµιδή σταθµών από όλη σχεδόν την Ευρώπη και αρκετούς 
σταθµούς από W0,W2,W8 περιοχές και µερικούς από Μέση Ανατολή..  
Πότε σε phone και πότε όταν κουραζόµουν σε RTTY. 

 
Λίγο προτού το µεσηµέρι   ένα  µπάνιο  στην   θάλασσα ήταν ότι το καλύτερο  
για τη δηµιουργία και του κατάλληλου ούζο-µεζέ  και του µεσηµεριανού  
φαγητού… 
 
 
 
 



 
 
 
Αυτή  είναι η καλύτερη  τροφή του 
Έλληνα ραδιοερασιτέχνη  όταν 
περιπλανάται στις βραχονησίδες του 
Αιγαίου!!! 
 
 
Αχινοί αυγωµένοι στο γέµισµα του 
φεγγαριού!..  
Τύφλα νάχει το χαβιάρι Κασπίας… 
 
 
 

 
Το µεσηµέρι   δεν υπήρχε δροσερότερο σηµείο  από το εκκλησάκι.  
Έτσι εκεί  εγκατέστησα πρόχειρα τα µηχανήµατα για τα τελευταία  QSO του 
διαγωνισµού αυτού. 
 
Κάθε εξόρµηση   έχει τις   δικές τις  εµπειρίες,  τις δικές τις   εικόνες που  
µένουν  µέσα σου, και τις κουβαλάς για πάντα.  
 
Αυτό που παρατήρησα ήταν  ότι   το σηµείο  (γεωγραφικά) που είχα 
εγκατασταθεί   ήταν  πολύ καλό , µε λίγο θόρυβο (ήσυχο) , άκουγες καλά από 
όλες  τις περιοχές του πλανήτη. 
 
Η κεραία CP6- Diamond   κάθετη  πολύ  εύκολη στη συναρµολόγηση και 
στήριξή της . Το αρνητικό της είναι ότι στα 80µ  δεν κάθετε  παρά µόνο 3.525 
έως 3.550MHz. Στις άλλες µπάντες  πολύ καλή για το µέγεθός της.   
Την Μπάντα των  80µ. την κάλυψα µε µία κεραία  BAZOUKA σχεδόν  έρπουσα  
δηλ.  4µ. από  το έδαφος  χωρίς βέβαια να έχω και απαιτήσεις. 
Πάντως στο Log έγραψα 223 επαφές µια καλή συγκοµιδή για τον χαλαρό 
ρυθµό µου και για τις περιορισµένες δυνατότητες ισχύος πού είχα… 
 
Μετά από  µια πεντάµηνη έντονη εργασιακή  δραστηριότητα αυτή η εκδροµή  
ήταν ένα βάλσαµο για την  συνέχιση   της δραστηριότητάς µου αλλά και µια  
διακοπή  αξέχαστη . 
Ένιωσα πολύ   ήρεµα , ωραία , φευγάτα , µόνος σε µια βραχονησίδα 250 τ.µ. 
χωρίς  µέσο φυγής όποτε το θελήσεις µακριά από την  καλοκαιρινή βουή 
έστω και της σχετικά µικρής πόλης µας. 

 
 



Ο  αγαπητός  φίλος από τα παιδικά χρόνια Χρίστος, έφτασε περί την 7η 
απογευµατινή ώρα για την  επιστροφή. Είχα κλείσει  πάνω από 36 ώρες και   
δεν θα ‘λεγα  όχι  για άλλες 24ώρες αν δεν υπήρχαν οι υποχρεώσεις ή αν το 
είχα προγραµµατίσει για περισσότερο. 
(Η εξέδρα είναι προσφορά των πιστών για την εύκολη πρόσβαση στο νησί 
κατά την  εορτή της Παναγίας) 
 
Πιστεύω  κάποιο άλλο καλοκαίρι  κάνουµε κάποια τέτοια εξόρµηση οµαδικά 
όχι γιατί µε ενοχλεί η µοναξιά  αλλά για να υπάρχει  και από άλλους 
καταγεγραµµένη αυτή η εµπειρία. 
 
Αλέξ. Ε. Καρπαθίου 
de   SV8CYR 
Ένας από το Aegean DX Group 
 

 


