Κυνηγώντας το όνειρο… του DX!
Τον πρώτο καιρό που κάποιος θα ασχοληθεί με το DXing βρίσκει παντού καινούριες ραδιοχώρες.
Οπότε κάνει και ξανακάνει επαφές, μην ξέροντας καλά καλά από ποιον και πώς θα πάρει την κάθε
κάρτα. Όσο όμως οι ραδιοχώρες αυξάνουν, τόσο τα πράγματα δυσκολεύουν και στον αιώνα της
γρήγορης πληροφόρησης, η κάθε πληροφορία αξίζει και πρέπει να την γνωρίζουμε και να την
αξιοποιούμε.
Πριν την εποχή του διαδικτύου, ο
παραδοσιακός τρόπος ενημέρωσης
ήταν

τα

γραπτά

έντυπα

με

πληροφορίες που εκδίδονταν είτε
σε εβδομαδιαία είτε σε μηνιαία
βάση

και

αποστέλλονταν

σε

συνδρομητές ή μέλη των clubs με
το ταχυδρομείο. Αμέσως μετά τα
δελτία με νέα ή ανακοινώσεις που
έρχονταν μέσω packet, ήταν ο πιο
άμεσος τρόπος να ενημερωθεί
κάποιος

για

τις

επερχόμενες

DXpeditions.
Με την εξάπλωση του ίντερνετ,
πολλά πράγματα άλλαξαν όπως η
κατάργηση των γραπτών εντύπων
αλλά

ο

δεύτερος

τρόπος

πληροφόρησης, μέσω δελτίων που
πλέον αποστέλλονται πλέον μέσω
email, έγινε ο πιο προσφιλής. Έτσι
τα DX bulletins παραμένει ακόμη ο πιο καλός τρόπος που οι διάφορες DXpedition και όχι μόνο,
ανακοινώνουν τις προθέσεις τους και τις δράσεις τους.
Τα περισσότερα των δελτίων αν και πλέον διατίθενται και σε pdf, κλασσικά παραδίδονται ακόμη σε
μορφή απλού κειμένου που μπορεί να διαβαστεί με το σημειωματάριο των Windows, κάτι που
ακόμη, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, μας βολεύει…
Πού μπορούμε όμως να βρούμε αυτές τις πληροφορίες; Προφανώς σε κάποια site αλλά ακόμη
καλύτερα, όπως εξηγήσαμε στα εβδομαδιαία δελτία (Bulletin) που αποστέλλονται με email, εφόσον
το ζητήσουμε. Βέβαια αυτά είναι στα Αγγλικά, αλλά απαιτούνται μόνο στοιχειώδεις γνώσεις, ειδικά
έτσι όπως είναι γραμμένα. Προσωπικά προτιμώ να ενημερώνομαι με τα εβδομαδιαία (και όχι μόνο)
bulletins… Τα σπουδαιότερα (κατά την κρίση μου) είναι τα εξής:







425DX news (δωρεάν μέσω email)
DXNL της DARC (δωρεάν μέσω email)
OPDX Bulletin (δωρεάν μέσω email)
ARRL DX Bulletin (μόνο για συνδρομητές της ARRL)
Daily DX (καθημερινό αλλά μόνο για συνδρομητές με πληρωμή)

Το πιο καλό όλων είναι το 425DX news. Είναι Ιταλικό στο πρωτότυπο αλλά γράφεται και
αποστέλλεται και στα Αγγλικά. Υπάρχει από το 1995! Είναι το πιο ενημερωμένο όλων, είναι δωρεάν
και αν κάποιος θέλει μόνο
ένα,
αυτό
πρέπει
να
προτιμήσει. Περιέχει νέα,
ανακοινώσεις,
QSL
managers, ημερολόγια με DX
και διαγωνισμούς και είναι
και συνεπέστατο. Το site είναι http://www.425dxn.org/ όπου, μεταξύ άλλων, κάποιος μπορεί να
βρει όλα τα παλιά δελτία και να τα κατεβάσει αν επιθυμεί. Για να γραφεί στη λίστα προκειμένου να
λαμβάνει το δελτίο, μπορεί να το κάνει στη διεύθυνση http://groups.google.com/group/425eng/
Στο site υπάρχουν κι άλλα καλούδια, όπως ημερολόγιο, περιοδικό σε μορφή pdf, και άλλα πολλά,
όλα δωρεάν…
Το DXNL DX Bulletin είναι το δελτίο της Γερμανικής Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών, της γνωστής μας
DARC. Γράφεται στα Γερμανικά και Αγγλικά και κάποιος μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες
στη διεύθυνση http://www.darc.de/der-club/referate/dx/bulls/dxnl Εννοείται ότι δημοσιεύει
πολλές φορές πρώτο, πληροφορίες που αφορούν τους φίλους μας τους Γερμανούς…
Το OPDX είναι Αμερικάνικο, γράφεται από τον Τεντ KB8NW και είναι ένα από παλιότερα. Είναι
κατώτερο των άλλων δύο τον τελευταίο καιρό, εκδίδεται κάθε εβδομάδα αλλά όχι πάντα με
συνέπεια, κυρίως γιατί ο Τεντ μεγάλωσε και κουράστηκε. Είναι πιο περιληπτικό και, ως εκ τούτου
πιο ευκολοδιάβαστο και φυσικά δωρεάν. Για να γραφεί και να το λαμβάνει κάποιος πρέπει να
στείλει ένα email με θέμα Subscribe στη διεύθυνση opdx-request@barf80.org Στη συνέχεια
λαμβάνετε ένα email στο οποίο πρέπει απλώς να απαντήσετε, αφήνοντας το θέμα ανέγγιχτο, και
είστε εντάξει. Μάλιστα θα λάβετε και email επιβεβαίωσης. Η ιστοσελίδα όπου μπορείτε να βρείτε
παλιότερα bulletins είναι http://www.papays.com/opdx.html
Το ARRL DX Bulletin απευθύνεται κυρίως σε μέλη της Αμερικάνικης Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών,
αλλά διατίθεται και στους υπόλοιπους. Για να το λαμβάνει κάποιος πρέπει να στείλει email στη
διεύθυνση w1aw-list-request@arrl.org με θέμα Subscribe, ενώ αν είναι μέλος, πρέπει να τσεκάρει
το σχετικό κουτάκι στις ρυθμίσεις του προφίλ του, στο site της ARRL (www.arrl.org)

Το Daily DX είναι το καλύτερο όλων, αλλά… πληρώνεται!!! Το εκδίδει ο Μπέρνυ W3UR, είναι
καθημερινό (ναι λαμβάνεις κάθε μέρα ένα email, κάποιες φορές και περισσότερα) και περιέχει
πολλές πληροφορίες που θα διαβάσεις εκεί για πρώτη φορά (στη συνέχεια και προς το τέλος της
εβδομάδας θα τις δεις και στο 425). Πολλές φορές θα διαβάσεις πληροφορίες του στυλ «ο SV1DPI
θα είναι απόψε στο 1823
και θα καλεί CQ στις
4UTC). Για κάποιον που
θέλει να μεγιστοποιήσει
το σκορ του και αφού
βέβαια έχει εξασφαλίσει
καλές κεραίες και λοιπά,
είναι must! Η διεύθυνση
της ιστοσελίδας είναι
http://www.dailydx.com/
και η συνδρομή για ένα
χρόνο,
για
την
καθημερινή έκδοση, κοστίζει 49$ (δεν τα λες και πολλά). Μπορεί κάποιος να γραφεί δοκιμαστικά
και να το λαμβάνει δωρεάν για δύο εβδομάδες και αν του αρέσει, να πληρώσει μετά, για ένα
χρόνο.
Όλα αυτά τα emails bulletins είναι πολύ καλό
να τα βλέπετε μέσα από
μια δωρεάν εφαρμογή, το
dx bulletin reader το
οποίο μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του
VE3NEA (είναι αυτός που
φτιάχνει και το γνωστό
dxatlas)
http://www.dxatlas.com/
BullRead/
Στην εφαρμογή αυτή
μπορείτε πολύ εύκολα
(με μία κίνηση) να
περάσετε το email που
λάβατε
και
να
το
διαβάσετε μέσα από κει.
Μ’ αυτό τον τρόπο και
εφόσον έχετε ενημερώσει
το πρόγραμμα ποιες
ραδιοχώρες και ποια ΙΟΤΑ
σας ενδιαφέρουν, αυτό
θα τα χρωματίζει ώστε να
τα προσέχετε καλύτερα.
Αυτό είναι ιδιαίτερα
βοηθητικό, ιδιαίτερα στην
περίπτωση των νησιών (δε μπορεί να θυμάται κάποιος ποια έχει) κι έτσι να τα εντοπίζετε εύκολα

και στη συνέχεια να τα σημειώνετε ώστε να τα κυνηγήσετε όταν έρθει η ώρα. Πολύ βοηθητικό και
δωρεάν!!!
Φυσικά το διαδίκτυο προσφέρει και πολλές άλλες
λύσεις, όπως το γνωστό μας twitter όπου μπορείτε να
ακολουθήσετε και όλους αυτούς που αναφέραμε
αλλά και πολλές ιστοσελίδες με πληροφορίες για DX.
Οι ιστοσελίδες έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορείς να
τις συμβουλευθείς οποιαδήποτε στιγμή. Παρότι
υπάρχουν πάρα πολλά site για DX, εγώ ξεχωρίζω ως τα
πιο ενημερωμένα, αξιόπιστα και άμεσα, τα παρακάτω:






http://www.dx-world.net/
http://www.ng3k.com/Misc/adxo.html
https://dxnews.com/
http://www.dxcoffee.com/eng/
Κάπως πιο ιδιότροπη ιστοσελίδα από τις παραπάνω, είναι το DX
Coffee. Εκτός από ιστοσελίδα με νέα για DX, Contests,
ραδιοερασιτεχνικά βιβλία, διάδοση και πολλά άλλα, σου στέλνει
και email με τα πιο σημαντικά νέα της ημέρας, πάντα δωρεάν.
Πολύ χρήσιμο κατά τη γνώμη μου. Δείτε το και εγγραφείτε στο
http://www.dxcoffee.com/eng/

Κωνσταντίνος Χρ. Σταμάτης και κατά κόσμον…. SV1DPI

