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Propagation Report.   
 
Πξίλ ηνλ δηαγσληζκό, ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο εβδνκάδεο ε δξαζηεξηόηεηα ησλ ειηαθώλ θειίδσλ έδεηρλε κηα 
κέηξηα αιιά ζηαζεξή άλνδν πνύ παξαδόμσο κεηώζεθε ιίγεο εκέξεο κεηά. Έηζη  πξίλ ηνλ δηαγσληζκό ν 
αξηζκόο ησλ ειηαθώλ θειίδσλ ήηαλ ρακειόο θαη ε ζηξσκαηώζεηο ηνπ ζπνξαδηθνύ Δ δελ ππεξέβαηλαλ ην 
40 MUF. Οη πξνβιέςεηο δηάδνζεο γηα ην ζαββαηνθύξηαθν ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηαλ απνγνεηεπηηθέο. Όιεο 
ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο νη ιίγνη ζηαζκνί ζηελ κπάληα ησλ 50MHz δνύιεπαλ όινη FT8 κε ζήκαηα πνιιά 

dB θάησ από ην 0…  Όκσο λσξίο ην βξάδπ ζηηο 4/6 αλαθέξζεθε όηη από ηελ  Αλαηνιηθή Αθηή ησλ ΗΠΑ, 
άλνημε έλα κεγάιν Es θαη απηό καο έδσζε ειπίδεο όηη ε δηάδνζε ζα ήηαλ βειηησκέλε ην 
Σαββαηνθύξηαθν 5 & 6 Ινπλίνπ.  

 
Οη αξηζκνί ησλ ειηαθώλ θειίδσλ SN, γηα ηηο 
3/6 ήηαλ 28 θαη ζηηο 4/6 ήηαλ 30.  
Ο δείθηεο ειηαθήο ξνήο SFI, ηηο 3/6 ήηαλ 75,5 

θαη ζηηο 4/6 77,1. 
Τηο εκέξεο ηνπ δηαγσληζκνύ,  
Τν Σάββαην 5/6 είρακε SN 30 θαη SFI 74,4, ν 
δε δείθηεο Α ήηαλ 4. 

Τελ Κπξηαθή 6/6 είρακε SN 42 (!) θαη SFI 77,4. 
Ο δείθηεο Α ήηαλ 6. 
 

Οη δείθηεο δηάδνζεο ζηηο 5 Ινπλίνπ 2021. Γείηε 
ην Es ζε όιεο ηηο VHF κπάληεο. 
 
Τν κεζεκέξη ηνπ Σαββάηνπ πνύ μεθίλεζε ν 

δηαγσληζκόο είρακε κηα κεγάιε έθπιεμε κε έλα  ιακπξό μεθίλεκα από ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 
θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνύ επεθηάζεθε κέρξη ηελ Οπθξαλία! 

Η MUF θπκαίλνληαλ από 90-150 MHz!  
Σύληνκα ην αξθεηά ηζρπξό Es επεθηάζεθε πάλσ από ηελ Μηθξά Αζία θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ Διιάδα. 

Μέρξη αξγά ην απόγεπκα ην πςειό ζπνξαδηθό 
Δ είρε επεθηαζεί ζε όια ηά Βαιθάληα θαη ηελ 
θεληξηθή Δπξώπε ζε ηηκέο MUF από 80-120 
MHz. Διπίδακε όηη απηή ε θαιή δηάδνζε λα 
δηαξθέζεη θαη ηελ επόκελε κέξα, Κπξηαθή 6/6.  

Πξάγκαηη παξόηη ζηελ θεληξηθή Δπξώπε είρε 
εμαζζελίζεη ειαθξά, ην Es επεθηάζεθε βόξεηα 
θαη θπξίσο δπηηθά θαη έηζη δόζεθε ζε πνιινύο 
ζηαζκνύο ε επθαηξία λα δνπιέςνπλ ηά Καλάξηα 
Νεζηά θαη ηελ Πνξηνγαιία.  
Τν κεζεκέξη αξθεηνί ειιεληθνί ζηαζκνί ζε 
δηάθνξα mode αθνύγνληαλ δπλαηά ζηελ 

θεληξηθή θαη βόξεηα Δπξώπε ζηελ κπάληα ησλ 
6m θαη αθόκε δύν εμαηξεηηθνί ζηαζκνί από ηελ 
Κύπξν! 
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Παξόηη ην Aegean 6m contest δηεμάγεηαη κόλν 
ζε CW θαη Phone mode, εκείο 
παξαθνινπζνύζακε θαη ηελ κεγάιε 

δξαζηεξηόηεηα ζην FT8 παξόιε ηελ ηζρπξή Es 
δηάδνζε. Γηαπηζηώζακε ινηπόλ όηη ππήξραλ 
ζπρλά αλαθνξέο επαθώλ αξθεηέο θνξέο +5 
αθόκε θαη +6dB πάλσ από ηνλ ζόξπβν… Απηό 
καο πξνβιεκάηηζε αθνύ όινη μέξνπκε όηη, όηαλ 
νη αλαθνξέο ζήκαηνο FT8 είλαη πάλσ από ην 0, 
ηόηε θάιιηζηα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

επαθέο ζε CW θαη SSΒ…  
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