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inionews.gr/piesthesisergasiasprosferifraport/)
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

H «ακτινογραφία» του Έλληνα φοροφυγά (http://www.agrinionews.gr/haktinografiatouellinaforofyga/)

Γκάφα του εκφωνητή της ΕΡΤ «Βάφτισε» Ευάγγελο Αβ

(http://www.all4care.gr)

(http://www.vasileioutyrokomika.gr/)
(https://skotidas.stihlshop.gr/elgr/)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2015/08/kakourisok.pdf.jpg)

(http://www.proto.com.gr/)

(https://www.cgaia.gr/)
(http://www.gsalmas.gr)

(http://trichonidatravel.gr/index.php)

Η πύλη επικοινωνίας του Αγρινίου από
Ανταρκτική ως Βόρειο Πόλο και σε όλο
τον πλανήτη
Ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2017, 6:49 μμ
Μου αρέσει!

(http://www.etserpelis.gr/)

(http://www.agrinionews.gr/agriniorama
odigosepaggelmatikos)

Σχολίασε

Κοινοποιήστε You and 238 others like this.

(https://www.facebook.com/pages/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85
OPTIKA
KOUTSIKOU/128592390539264?
(http://www.agrinionews.gr/wpcontent/uploads/2017/03/arxikilentini.jpg)
fref=ts)

Υπάρχουν ως σύλλογος από το 1985. Στο Αγρίνιο αριθμούν πάνω από 100
μέλη. 40 τουλάχιστον είναι ενεργά. Στην Ελλάδα είναι μερικές χιλιάδες και
σε όλον το κόσμο γύρω στα 2.000.000.
Είναι οι ραδιοερασιτέχνες. Η κοινότητα της πόλης μας είναι πρωτοπόρα
στην Ελλάδα και αναγνωρισμένοι από τα υπόλοιπα μέλη της. Για να το
(https://www.facebook.com/nora.karatsikaki.vlami)
κάνουμε απλά: Οι ραδιοερασιτέχνες είναι όσοι με άδεια της πολιτείας

(http://www.diamorphosis.gr)

διαχειρίζονται σύστημα ασυρμάτου και μπορούν να επικοινωνήσουν ανά
πόσα ώρα και στιγμή με όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν κεραίες, ενισχυτές
και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
(http://www.troboukisfashion.gr/)

Οι ραδιοερασιτέχνες υπήρχαν στη θέση του κινητού τηλεφώνου
Internet, του Skype και του Viber. Πλεονεκτούν στο ότι μπορούν να
επικοινωνούν περισσότεροι από δύο ταυτόχρονα, άσχετα αν στην
περιοχή υπάρχει ρεύμα ή σύνδεση στο διαδίκτυο ή πρόσβαση σε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Οι ραδιοερασιτέχνες παρέμειναν ως εφεδρικό δίκτυο επικοινωνίας. Σε
περίπτωση καταστροφής όπου θα έχουν πέσει τα κινητά, είναι οι μόνοι που
μπορούν να επικοινωνήσουν και να συντονίσουν ενέργειες. Η πολιτική
προστασία τους έχει ανάγκη. Βοήθησαν τα μέγιστα συντονίζοντας από
ασυρμάτους στους σεισμούς του Αιγίου, της Καλαμάτας και πρόσφατα στον
ημιμαραθώνιο Αγρινίου.

(http://www.otomed.gr/otomed/index.php
otomed/otomedepikoinonia8)

Πολλοί λοιπόν Άγγλοι, Ιάπωνες και άνθρωποι από το εξωτερικό ξέρουν το
Αγρίνιο όχι σαν πόλη, αλλά σαν κόμβο ραδιοερασιτεχνών. Ο κόμβος αυτός
βρίσκεται σε ένα άγνωστο σχετικά μέρος, 20 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο,
στον πρώην Δήμο Παρακαμπυλίων στον Κοκκινόλογο Σαργιάδας. Τους
παραχωρήθηκε εκεί το πρώην δημοτικό σχολείο το 2009 από τον τότε
Δήμαρχο Παρακαμπυλίων κο Λάμπρο Παπαθανασίου. Έκτοτε ένα έρημο
σχετικά μέρος πήρε ζωή και πνοή. Πολλοί επισκέπτες τιμούν με την
παρουσία τους τον σταθμό και δίνουν μεγάλη πνοή στην απομονωμένη
αυτή γωνιά του τόπου μας.
(http://ntalianis.gr/)

Ο Κώστας Σταμάτης μίλησε στο agrinionews.gr και μας ξενάγησε στο
σταθμό. Εκείνη τη στιγμή συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό, όπου στόχος ήταν
ο κάθε σταθμός να συνδεθεί με περισσότερους σε όλον τον κόσμο. Στο
σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι μία από τις κεραίες ήταν ιστορικής
σημασίας, καθώς προέρχονταν από τους πρώτους ραδιοφωνικούς
σταθμούς της Αιτωλοακαρνανίας, τον σταθμό της ΤΥΔΚ ( Τοπικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων ) που λειτούργησε τέλη 80 αρχές 90. Περισσότερα
για τους ραδιοερασιτέχνες Δυτικής Ελλάδος εδώ
(http://www.sz1a.org/index.php/el/)

(https://www.facebook.com/siasos.care)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(http://www.agrinionews.gr/neods
stosyllogokonopiniotonxiromerou
dodekaapostoli/)

ΑΠΟΨΕΙΣ

(http://www.agrinionews.gr/eleftheria
keellada/)
Η Ελευθερία και η Ελλάδα
(http://www.agrinionews.gr/eleftheria-keellada/)

(http://www.agrinionews.gr/tous
enimerouspolitesmintousfovase/)

Τους ενήμερους πολίτες μην τους
φοβάσαι… (http://www.agrinionews.gr/tousenimerous-polites-min-tous-fovase/)

Νέο Δ.Σ. στο Συλλόγο Κωνωπινιωτών
Ξηρομέρου «Οι Δώδεκα Απόστολοι»
(http://www.agrinionews.gr/neo-d-s-stosyllogo-konopinioton-xiromerou-dodekaapostoli/)

(http://www.agrinionews.gr/monopati
tonexoditonmythospragmatikotita/)
(http://www.agrinionews.gr/syllipsis
stinamfilochia/)
Συλλήψεις στην Αμφιλοχία
(http://www.agrinionews.gr/syllipsis-stinamfilochia/)

(http://www.agrinionews.gr/wpcontent/uploads/2017/03/307.jpg)
Το ακριβές σημείο στον Κοκκινόλογγο Σαργιάδας

(http://www.agrinionews.gr/prosmia
pioapotelesmatikitopiki
diakyvernisi/)

(http://www.agrinionews.gr/agrinio
plirosesevenzinadikoplasto
50evro/)

Προς μια πιο αποτελεσματική τοπική
διακυβέρνηση
(http://www.agrinionews.gr/pros-mia-pioapotelesmatiki-topiki-diakyvernisi/)

Αγρίνιο: πλήρωσε σε βενζινάδικο με
πλαστό 50ευρω
(http://www.agrinionews.gr/agrinio-plirose-sevenzinadiko-plasto-50evro/)

(http://www.agrinionews.gr/antitheti
evrytaniastiserevnesgiapetreleo
stinperiochitislimniskremaston/)

Το Μονοπάτι των Εξοδιτών: Μύθος ή
πραγματικότητα;
(http://www.agrinionews.gr/monopati-tonexoditon-mythos-pragmatikotita/)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_43_21_Pro.jpg)
Ο χάρτης με τους ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσμο και τους κωδικούς που τους
καλούν. «Έχουμε πιάσει από Ανταρκτική μέχρι Βόρειο Πόλο και Κορέα» μας είπαν

(http://www.apollonhotel.gr/)

Αντίθετη η Ευρυτανία στις έρευνες για
πετρέλαιο στην περιοχή της Λίμνης
Κρεμαστών
(http://www.agrinionews.gr/antitheti-evrytaniastis-erevnes-gia-petreleo-stin-periochi-tislimnis-kremaston/)

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – LIFESTYLE

(http://www.agrinionews.gr/postha
periegrafantotetinepanastasita
ellinikamedia/)
Πώς θα περιέγραφαν τότε την
επανάσταση τα Ελληνικά media
(http://www.agrinionews.gr/pos-thaperiegrafan-tote-tin-epanastasi-ta-ellinikamedia/)

(http://www.agrinionews.gr/gefyra
manolistonationalgeographic/)
Η γέφυρα Μανώλη στο National
Geographic (http://www.agrinionews.gr/gefyramanoli-sto-national-geographic/)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_42_10_Pro.jpg)
(http://www.agrinionews.gr/kataschesi
fortigoukefortotiapodasarchio
amfilochiasgiaparanomiylotomia
foto/)

(http://www.agrinionews.gr/pia
onomatathaichandiasimesxenes
bantesstinetoloakarnania/)

Ποια ονόματα θα είχαν διάσημες ξένες
μπάντες στην Αιτωλοακαρνανία
(http://www.agrinionews.gr/pia-onomata-thaichan-diasimes-xenes-bantes-stinetoloakarnania/)

Κατάσχεση φορτηγού και φορτωτή
από το δασαρχείο Αμφιλοχίας για
παράνομη υλοτομία (φωτό)
(http://www.agrinionews.gr/kataschesifortigou-ke-fortoti-apo-dasarchio-amfilochiasgia-paranomi-ylotomia-foto/)

(http://www.agrinionews.gr/ke
kokorasgigasstoxiromero/)

Και κόκορας- γίγας στο Ξηρόμερο
(http://www.agrinionews.gr/ke-kokoras-gigassto-xiromero/)

(http://www.agrinionews.gr/agonistiki
syspirosiygionomikonprova
generalestonosokomioagriniou/)
Αγωνιστική Συσπείρωση
Υγειονομικών: «PROVA GENERALE» στο
Νοσοκομείο Αγρινίου
(http://www.agrinionews.gr/agonistikisyspirosi-ygionomikon-prova-generale-stonosokomio-agriniou/)

(http://www.agrinionews.gr/epiko
ellinidamanaparemveniaireno
milaogiostisseathlitikiekpobi/)

Επικό: Ελληνίδα μάνα παρεμβαίνει on
air ενώ μιλά ο γιος της σε αθλητική
εκπομπή (http://www.agrinionews.gr/epikoellinida-mana-paremveni-air-eno-mila-o-giostis-se-athlitiki-ekpobi/)

(http://www.agrinionews.gr/ikones
apotilitaniatisikonastou
evangelismoutistheotokousta
ochthia/)
Εικόνες από τη Λιτανεία της εικόνας
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα
Όχθια (http://www.agrinionews.gr/ikones-apoti-litania-tis-ikonas-tou-evangelismou-tistheotokou-sta-ochthia/)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_42_40_Pro.jpg)

(http://agriniotennis.blogspot.gr/)

(http://www.agrinionews.gr/kathe
labrotitaethnikiepetiosstinafpakto
vinteofoto/)
Με κάθε λαμπρότητα η Εθνική
Επέτειος στη Ναύπακτο (βίντεο-φωτό)
(http://www.agrinionews.gr/kathe-labrotitaethniki-epetios-sti-nafpakto-vinteo-foto/)

(http://www.agrinionews.gr/allaziora
taximeromatatiskyriakis2/)
Aλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της
Κυριακής (http://www.agrinionews.gr/allaziora-ta-ximeromata-tis-kyriakis-2/)

(http://www.digitad.net)

(http://www.axelooszografou.gr/)

(http://youad.com/host/agrinionews/)
(http://liatsos.eu/)

Βασιλική Κ. Μαργέτη  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
(http://www.psytherapy.gr/) ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ

(http://egegonos.gr/)

(http://www.youad.com/)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έτσι θα είναι το αεροδρόμιο που
σχεδιάζει στο Άκτιο η Fraport (εικόνες)
(http://www.agrinionews.gr/etsitha
ineaerodromiopouschediazisto
aktiofraportikones/)

(http://dytikafm.gr/)

(http://www.agrinionews.gr/polite
isogiakatikiastidiastavrositon
dromonprosra%CE%90neske
skoutesiada/)

Παρελθόν ο Γκόβας από τον AO
Aγρινίου
(http://www.agrinionews.gr/parelthon
ogkovasapotonaoagriniou/)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_42_58_Pro.jpg)

Νέο Δ.Σ. στο Συλλόγο
Κωνωπινιωτών Ξηρομέρου «Οι
Δώδεκα Απόστολοι»
(http://www.agrinionews.gr/neods
stosyllogokonopiniotonxiromerou
dodekaapostoli/)

(http://www.karfiseuaggelos.gr)

(http://epalesp
agrin.ait.sch.gr/autosch/joomla15/)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_43_11_Pro.jpg)
»

Εορτολόγιο
σήμερα 27/3/2017
ΛΗΔΑ, ΛΥΔΙΑ, ΛΥΤΩ, ΜΑΚΕΔΩΝ,
ΜΑΤΡΩΝΑ, ΦΙΛΗΤΟΣ

μεθαύριο 29/3/2017
Δεν βρέθηκαν γιορτές
www.greeknamedays.gr
Δελτίο Καιρού (Αγρίνιο)
Σήμερα
Αύριο
Τετάρτη
Πέμπτη
(http://www.okairos.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF.html)
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© okairos.gr, Foreca. Περισσότερα »

Εντός έδρας ήττα από την
Καρδίτσα για τον ΑΟ Αγρινίου
(http://www.agrinionews.gr/entos
edrasittaapotinkarditsagiatonao
agriniou/)
Συλλήψεις στην Αμφιλοχία
(http://www.agrinionews.gr/syllipsis
stinamfilochia/)
Αγρίνιο: πλήρωσε σε βενζινάδικο με
πλαστό 50ευρω
(http://www.agrinionews.gr/agrinio
plirosesevenzinadikoplasto50evro/)

αύριο 28/3/2017
Δεν βρέθηκαν γιορτές

11°

«Δέος» για τους αρχαιολογικούς
θησαυρούς της Αιτωλοακαρνανίας
που προβάλλονται στη «Διέξοδο»
(http://www.agrinionews.gr/deosgia
tousarcheologikousthisavroustis
etoloakarnaniaspouprovallontesti
diexodo/)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_43_26_Pro.jpg)

Αντίθετη η Ευρυτανία στις έρευνες
για πετρέλαιο στην περιοχή της Λίμνης
Κρεμαστών
(http://www.agrinionews.gr/antitheti
evrytaniastiserevnesgiapetreleo
stinperiochitislimniskremaston/)

Agrinionews A
17 χιλ. "Μου αρέσει!"

Σας αρέσει

Αρέσει σε εσάς και σε 186 ακόμη
φίλους

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_44_53_Pro.jpg)

(http://www.ioniosanakiklosi.gr/main/)

Οι ραδιοερασιτέχνες Αγρινίου ποζάρουν σε διεθνή περιοδικό ραδιερασιτεχνών με
τον τίτλο «Ιt s all Greek to me

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_54_00_Pro.jpg)
Η Παλιά κεραία της ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας είναι
εδώ!

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_49_34_Pro.jpg)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_49_38_Pro.jpg)

Τα καλώδια μέσα από τα λιοστάσια. Κανένα πρόβλημα από τους ντόπιους!

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_54_59_Pro.jpg)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_55_07_Pro.jpg)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_55_18_Pro.jpg)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/WP_20170326_10_55_58_Pro.jpg)

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/keraiaagiosvlasis.jpg)
Βοηθητικές κεραίες στον Άγιο Βλάση. Πηγή: Κώστας Σταμάτης

(http://www.agrinionews.gr/wp
content/uploads/2017/03/17577937_1865949100360247_1517962537_n.jpg)
Δείτε αναλυτικό αφιέρωμα στα Αγγλικά εδώ
(http://www.sz1a.org/index.php/en/conteststation) και το βίντεο:

SZ1ARAAWG (https://vimeo.com/153504800) from Siamos Spiros
(https://vimeo.com/user33470813) on Vimeo (https://vimeo.com).

 Προηγούμενο :
«Η Θαυμαστή Μπαλωματού» για δύο
παραστάσεις στον Αστακό
(http://www.agrinionews.gr/thavmasti-balomatougia-dyo-parastasis-ston-astako/)

Επόμενο : 
Γκολ ο Κλέσιο με Μοζαμβίκη
(http://www.agrinionews.gr/gkol-o-klesiomozamviki/)

Διαβάστε επίσης

(http://www.agrinionews.gr/avrio
(http://www.agrinionews.gr/ataktos
(http://www.agrinionews.gr/laiki
kyriakiofilanthropikos
errimmeno1821stous
enotitaapelpismenike
agonaspodosferousto
dromoustouagriniou/)
pligomenimetanasteske
agrinio/)
stinetoloakarnania/)
Το ατάκτως ερριμμένο
Αύριο Κυριακή ο
φιλανθρωπικός αγώνας
ποδοσφαίρου στο

1821 στους δρόμους του
Αγρινίου

Λαϊκή Ενότητα:

Απελπισμένοι και
πληγωμένοι μετανάστες
(http://www.agrinionews.gr/ataktosΑγρίνιο
(και) στην
errimmeno-1821-stous(http://www.agrinionews.gr/avrio- dromous-tou-agriniou/)
Αιτωλοακαρνανία!
kyriaki-o-filanthropikosagonas-podosferou-sto-

(http://www.agrinionews.gr/laikienotita-apelpismeni-ke-

agrinio/)

pligomeni-metanastes-kestin-etoloakarnania/)

Facebook comments:

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Facebook Comments Plugin
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