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Ακρόαση βραχέων κυμάτων ή SWLing (Short Wave Listening) 
είναι το χόμπι της παρακολούθησης 
εκπομπών, που γίνονται στις ραδιοφωνικές μπάντες των 
βραχέων και στις συχνότητες μεταξύ 1700 Khz έως 30Mhz Οι 
ακροατές αυτών των εκπομπών (ραδιολήπτες ή SWLers) 
κυμαίνονται από περιστασιακούς χρήστες που ενδιαφέρονται 
για διεθνείς ειδήσεις και ψυχαγωγία, μέχρι χομπίστες, που 
βυθίζονται στις τεχνικές πτυχές της ραδιολήψης και της 
συλλογής των επίσημων επιβεβαιώσεων (κάρτες QSL), που 
τεκμηριώνουν την ακρόαση απόμακρων ραδιοφωνικών 
μεταδόσεων (DXing). Κατά μια πρόσφατη εκτίμηση ο 
αριθμός των ακροατών βραχέων κυμάτων παγκοσμίως έχει 
ανέβει σε κάποιες εκατοντάδες εκατομμυρίων.

Κάρτα επιβεβαίωσης λήψης (QSL) του πειρατικού Radio 
Caroline

Η πρακτική λήψης των ραδιοφωνικών εκπομπών μεγάλων 
αποστάσεων άρχισε στη δεκαετία του '20 όταν 
εγκαταστάθηκε το 1921 o σταθμός βραχέων KDKA στο  
Pittsburgh των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη μεγάλοι σταθμοί ανοίγουν 
στη Βρετανία και στην Ολλανδία το 1927. Το BBC ξεκινάει 
ξενόγλωσσες εκπομπές το 1932 και το 1939 ξεκινάει το Radio 
Moscow με 5 ξενόγλωσσες εκπομπές. Την ίδια χρονιά στην 
Κίνα ακούγεται ο XGOY με πομπό 35 ΚW. Η «Φωνή της 
Αμερικής» βγαίνει στον αέρα το 1942.
Οι ακροατές ανακάλυψαν ότι πολλά εμπορικά ραδιόφωνα 
της εποχής διέθεταν μπάντες βραχέων κι έτσι, εμφανίστηκαν 
διάφορα περιοδικά και λέσχες ακροατών που δημοσίευαν 
πολλές πληροφορίες για κάθε σταθμό βραχέων, τις 
συχνότητες εκπομπής, τις ώρες, ακόμη και τα πλήρη 
προγράμματά τους. Τα βραχέα έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, του 
Κορεατικού πολέμου, του πολέμου του Βιετνάμ, αλλά και του 
σχετικά πρόσφατου πολέμου του Περσικού κόλπου. Στους 2 
τελευταίους μάλιστα, πολλοί αμερικανοί είχαν προμηθευτεί 
μεγάλης ευαισθησίας δέκτες (κυρίως Collins και Drake), για ν’ 
ακούνε τις φωνές των αγαπημένων τους προσώπων, που 
υπηρετούσαν στις μακρινές χώρες που διεξάγονταν οι 
πόλεμοι… 

παλαιότεροι αναλογικοί δέκτες «παγκόσμιας λήψης»

Μετά το “Μαύρο” που έπεσε στήν ΕΡΤ πρό τριετίας και μέχρι να 
ξανα ξεκινήσει έγιναν πολλά παρατράγουδα . Έτσι όταν 
ξεκίνησε πάλι το 2015 στα βραχέα μεταδίδεται και το 
πρόγραμμα της "Φωνής της Ελλάδας" της ΕΡΤ που εκπέμπει 
κάποιες ώρες του 24ωρου.
•Τις ώρες 22.00 - 10.20 από τους 9.420 Khz του πομπού 
Αυλίδας Βοιωτίας για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με 
ισχύ του πομπού 250 KW
•Τις ώρες 22.00 - 06.50 από τους 9.935 Khz του δεύτερου 
πομπού της Αυλίδας για την Ευρώπη και την Κεντρική 
Αμερική, με ισχύ του πομπού 100 KW.
•Τις ώρες 07.00 - 10.00 από τους 11.645 Khz με κατεύθυνση 
την Κεντρική και Βόρεια Αφρική, με ισχύ πομπού 100 KW.

Το πρόγραμμα της "Φωνής της Ελλάδας" μεταδίδεται φυσικά 
και από το Διαδίκτυο. Οι ακροατές του σταθμού είναι στην 
πλειονότητά τους απόδημοι Έλληνες, ναυτικοί και φίλοι των 
βραχέων. 
Δείτε παρακάτω QSL από διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
βραχέων… 

                   QSL κάρτα του ραδιοφωνικού σταθμού Πύργου
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