Αν αυτό το φυλλάδιο σας το έδωσε κάποιος που
συναντήσατε στο βουνό

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Η φωτογραφία είναι μια ενασχόληση
στενά συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες στο βουνό. Άλλοι αποτυπώνουμε
τη μαγεία που βιώνουμε πιο επιτυχημένα, άλλοι λιγότερο. Όλοι μας όμως
προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο και αυτό μετράει.

και τα όσα διαβάσατε και είδατε εδώ σας κίνησαν το
ενδιαφέρον ή την περιέργεια για τον ραδιοερασιτεχνισμό (Amateur Radio) επισκεφτείτε
τη σελίδα της
Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών στη διεύθυνση:
www.raag.org. Εκεί θα μάθετε για εμάς και πως μπορείτε και εσείς να ασχοληθείτε με αυτό το υπέροχο
hobby.

www.sota.org.uk
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ΕΛΛΑΔΑ

Στο κείμενο εμφανίζονται με τη σειρά οι
photo:
1.

Ο SV2BZM στην κορυφή Προφ.
Ηλίας, Όλυμπος, SV/TL-002,
2787m.

2.

SV2HNE, Καιμακτσαλάν, SV/
MC-006, 2524m.

3.

SV2OXA, SV2NCH στην ίδια
κορυφή.

4.

Όλυμπος, η θέα από το Οροπέδιο των Μουσών.

5.

Ανεβαίνοντας στον Ταύγετο.

6.

SW2OEK, Darek, SV2ODQ,
SV2GQO, Νεράιδα, Βούρινος,
SV/MC-024, 1617m.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
1.

SOTA Greek Association Manager:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
SV1COX
Email: sv1cox@sota.gr
tel. 6944 420772

2.

Region Manager για τη Στερεά Ελλάδα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ
SV2BZM
Email: aiva@in.gr
tel. 6977 638385

3.

Region Manager για τη Μακεδονία:
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΩΡΟΣ
SV2LLB
Email: ktzioros@yahoo.com
tel. 6932 112299

4.

Region Manager για την Αττική:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΚΑΣ
SW1JCO
Email: sw1jco@yahoo.com
tel. 6972 216101

5.

PHOTO: SV1COX

Region Manager για τη Θεσσαλία:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ
SV2NCH
Email: sv2nch@gmail.com
tel. 6979 798824

Photo: SV2NCH

SOTA Greek Association
Επισκεφτείτε το site της Ελληνικής Association:

www.sota.gr
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Το Summits On The
Air (SOTA) είναι ένα
πρόγραμμα Awards
που ενθαρρύνει το
portable
operation
από ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Απευθύνεται σε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες που
είτε ενεργοποιούν μια κορυφή σαν activators, είτε
επικοινωνούν με κάποια κορυφή σαν chasers.
Υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία awards και για τους
SWLs.

πολύ
ενθουσιώδεις activators που βρήκαμε στο SOTA
ένα κοινό τόπο
συνάντησης για
τα αγαπημένα
μας hobbies:
Το ράδιο και
την ορειβασία.
Το SOTA δεν απευθύνεται μόνο σε έμπειρους ορειβάτες
αφού, εκτός από την κατηγορία των chasers που δεν
υπάρχει καμία απαίτηση να πάρουνε τα βουνά, έχει ληφθεί και ιδιαίτερη μέριμνα στις κορυφές που συμμετέχουν
να περιλαμβάνονται και πολλές με μικρή ή και καθόλου
δυσκολία.
Για τη συμμετοχή στο SOTA είναι απαραίτητη μια βασική
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τους γενικούς κανόνες
(General Rules) μπορείτε να τους κάνετε download από
το επίσημο site του προγράμματος: www.sota.org.uk
Στο ίδιο site θα ενημερωθείτε για τα awards, πώς να τα
αποκτήσετε και θα διαβάσετε το reference manual που
αφορά την Ελλάδα μας.
Το SOTA έχει παγκόσμια οργάνωση αλλά εθνικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί τα awards να διατίθενται
από το κεντρικό SOTA Management Team αλλά η

Το πρόγραμμα εμπνεύσθηκαν στα βήματα του
γνωστού ΙΟΤΑ μια ομάδα Άγγλων ραδιοερασιτεχνών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επέκτασή
του στις υπόλοιπες χώρες. Σήμερα συμμετέχουν
40 ραδιοχώρες και πάνω από 20.000 κορυφές. Η
Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που εντάχθηκε στο πρόγραμμα (τον Αύγουστο του 2003) και
σιγά-σιγά τα χρόνια που ακολούθησαν δημιουργήθηκε εδώ μια ομάδα από λίγους αριθμητικά αλλά

άμιλλα αφορά κάθε χώρα ξεχωριστά. O Association Manager σε κάθε χώρα καθορίζει και τη δυσκολία του SOTA σε αυτή, σύμφωνα με τις ειδικές
γεωμορφολογικές συνθήκες. Ζούμε σε μια υπέροχη χώρα που μας προσφέρει ευκαιρίες για portable operation από φανταστικές τοποθεσίες, μια
χώρα ιδανική για το SOTA.
Επίσης, σε κάθε χώρα δημιουργούνται και εθνικής
εμβέλειας awards που μπορεί να ενθαρρύνουν
συγκεκριμένες δραστηριότητες και εξορμήσεις
ανάλογα τις τοπικές συνθήκες.
Αν το portable operation συμμετέχει ήδη ή θα θέλατε να συμμετέχει στην ευχαρίστηση που αντλείτε από το amateur radio, στο SOTA δεν θα βρείτε
μόνο το κίνητρο αλλά και την παρέα. Ελάτε στο:
www.sota.gr/group να σχεδιάσουμε μαζί τις επόμενες εξορμήσεις μας ή απλά για να μας διηγηθείτε τη δική σας.

