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Ανιχνευτικά
Τα ανιχνευτικά είναι ςυνκθματικά ςθμεία που μασ δείχνουν το δρόμο που πρζπει
να ακολουκιςουμε προκειμζνου να μθν χακοφμε ς’ ζνα Μεγάλο Ραιχνίδι, ςτισ
εκδρομζσ μασ, ςε μια απλι πορεία μζςα ςτο δάςοσ ι ςε άγνωςτθ περιοχι.
Υπάρχουν μικρά μυςτικά που είναι καλό να τα γνωρίηουμε, προκειμζνου να
ακολουκοφμε μια ςυγκεκριμζνθ διαδρομι και να ζχουμε μάτια ακόμα και μζςα
ςτο ςκοτάδι.
Πώσ τοποκετοφνται ;
Τα ανιχνευτικά μποροφν να :
 Χαραχκοφν ςτο χϊμα
 Σχεδιαςτοφν με πζτρεσ
 Σχεδιαςτοφν με κλαδιά
 Φτιαχτοφν από χόρτα δεμζνα προσ οριςμζνθ κατεφκυνςθ
Ρροςοχι: Δεν καταςτρζφουμε τθν φφςθ, κόβοντασ κλαδιά από δζντρα και φυτά,
οφτε καταςτρζφουμε ξζνθ ιδιοκτθςία ( καλλιεργθμζνουσ αγροφσ, περιβόλια,
φράχτεσ, κιπουσ κλπ.), προκειμζνου να βάλουμε ανιχνευτικά ςθμεία.
Ρριν τα χρθςιμοποιιςουμε, φροντίηουμε οι Οδθγοί να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ
γνϊςεισ και να αναγνωρίηουν τθν ςθμαςία του κάκε ςιματοσ.
Ζχουμε πάντα ςτο νου μασ ότι ο τελευταίοσ Οδθγόσ που κα περάςει και κα τα
διαβάςει, οφείλει να τα χαλάςει ι να τα ςβιςει για να μθν φανεί ότι ζγιναν
ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ ςτθ φφςθ.

Ποφ τοποκετοφνται ;
 Τοποκετοφνται πάντα ςτθν δεξιά πλευρά του δρόμου
 Φροντίηουμε να είναι ευδιάκριτα
 Τοποκετοφνται ανά διαςτιματα κάκε 15, περίπου, μζτρα ι όταν υπάρχει
ριηικι αλλαγι πορείασ

Πώσ βαδίηουμε ;
Πταν λοιπόν ετοιμαςτοφμε για τθ διαδρομι, κα πρζπει να ξεκινιςουμε με βιμα
αργό, ϊςτε να μθν μασ ξεφφγει κάποιο ανιχνευτικό ςθμάδι. Ρερπατάμε ςτισ άκρεσ
του μονοπατιοφ προςζχοντασ να μθν πατιςουμε και καταςτρζψουμε κάποιο
ανιχνευτικό. Εάν χακοφμε, γυρνάμε ςτο τελευταίο ανιχνευτικό ςθμάδι και
ψάχνουμε τριγφρω για το επόμενο.
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Σα Κυριότερα Ανιχνευτικά θμάδια :

Ακολοφκθςε αυτι τθν κατεφκυνςθ

10

Σε 10 βιματα υπάρχει μινυμα

Ρροςοχι κίνδυνοσ

Πχι από αυτό το δρόμο

Ρροσ καταςκινωςθ

Νερό που δεν πίνεται

ο

Γφριςα πίςω

Εμπόδιο

Νερό που πίνεται

Ρερίμενε

Θ Ομάδα μοιράςτθκε ςτα δφο

Θα βρεισ αυτοκινθτόδρομο

Ζχουμε φφγει

Σταματιςτε
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Μθ ςταματάτε εδϊ

Διαλυκείτε και κρυφκείτε

Ζχουμε κρυφκεί εδϊ κοντά

Κάντε θςυχία

Επιςτρζψτε πίςω

Επιταχφνετε

Επιβραδφνετε

Άνκρωποι λίγο φιλικοί

Ακολουκιςτε αντίκετθ κατεφκυνςθ

Κάποιοι προπορευόμαςτε
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Κρυπτογραφικά
Στα Μεγάλα Οδθγικά Ραιχνίδια Φφςθσ, Ρόλθσ και Νυχτερινά, χρειαηόμαςτε πολλζσ
φορζσ διάφορουσ κϊδικεσ για τθν μετάδοςθ των μθνυμάτων.
Υπάρχουν πολλοί κϊδικεσ για να ςτείλουμε ζνα μινυμα «άκρωσ απόρρθτο», το
οποίο δεν κζλουμε να καταλάβουν οι άλλοι. Το μόνο που ζχουμε να κάνουμε είναι
να το ςτείλουμε κρυπτογραφθμζνο, αρκεί βζβαια αυτόσ που κα το πάρει να ξζρει το
κλειδί του κϊδικα.
Τα κρυπτογραφικά, που πολλζσ φορζσ μπορεί να λειτουργιςουν και ωσ
ςπαηοκεφαλιζσ, οξφνουν τθν παρατθρθτικότθτα μασ και μασ προςφζρουν τθν
ικανοποίθςθ τθσ επιτυχοφσ αποκωδικοποίθςθσ των «μυςτικϊν» μθνυμάτων.
Προςοχι:
1. Τα κρυπτογραφικά πρζπει να είναι πάντα κακαρογραμμζνα και χωρίσ
μουντηοφρεσ.
2. Να ελζγχουμε πάντα το μινυμα ςτο τζλοσ εάν ζχει βγει ςωςτά γραμμζνο.
3. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, κυρίωσ όταν ζχουμε νζουσ Οδθγοφσ, χρειάηεται να
δϊςουμε το κλειδί του κρυπτογραφικοφ.
4. Φροντίηουμε να υπολογίςουμε τον ακριβι χρόνο που κα πάρει ςτθν Ενωμοτία να
διαβάςει το μινυμα, ζτςι ϊςτε να μθν ξεφφγουμε από τα χρονικά πλαίςια τθσ
διάρκεια του παιχνιδιοφ μασ.
5. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν φανταςία μασ για να επινοιςουμε και
άλλουσ κρυπτογραφθμζνουσ κϊδικεσ.
6. Θυμιςου, όλα τα κρυπτογραφικά απαιτοφν θςυχία, υπομονι και ςυνεργαςία.

ΣΑ ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΙΚΑ:

Σο αλφάβθτο διπλώκθκε ςτθν μζςθ: Α = Ν και Μ = Ω
Δθλαδι: Α Β Γ Δ Ε Η Θ Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Ρ  Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Σο αλφάβθτο προχωρεί (π.χ. δφο κζςεισ): Γ = Α

Ω=Χ

Δθλαδι: Γ Δ Ε Η Θ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ρ  Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β
Α Β Γ Δ Ε Η Θ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ρ  Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
«Όταν ιμουν μικρόσ, τι τρελόσ που ιμουν! Ζνα ςκαλί πάταγα και δφο πιδαγα»
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Γράφουμε γράμματα, από τα οποία κρατάμε το ζνα και τα επόμενα δφο τα
αγνοοφμε. Ζτςι αποκαλφπτεται το μινυμα.
Ρ.χ. . ΝΤΕΛΚΦΓΟ

ΝΤΕΛΚΦΓΟ (ΝΕΟ)

«Μια Φυλι μιλάει τθν γλώςςα των….»
Γράφουμε το μινυμα αλλά προςκζτουμε ανάμεςα ςτισ ςυλλαβζσ κάποια
ςυγκεκριμζνα γράμματα.
Ρ.χ. : ΑΑΒΓΥΑΒΓΓΑΒΓΟ

ΑΑΒΓΥΑΒΓΓΑΒΓΟ (ΑΥΓΟ)

Ανάποδθ γραφι :Ρ.χ. αδοπανα σιεςαβαιδ να ιανιε ωδε ιεελ ιτ σιεβαλατακ αν
σοπορτ σονομ Ο

Ακροςτιχίδα:

ΚΕΑΣΙΑ
ΙΓΕΣ
ΥΡΝΟΣ
ΡΥΕΤΟΣ
ΤΕΝΟ
ΟΑΣΘ
ΓΑΤΑ
ΑΦΤΘΣ
ΑΔΕΛΦΟΣ
ΦΙΛΟΣ
ΙΔΕΑ
ΚΑΒΟΥΝΑ
ΑΓΑΡΘ

Ανάποδθ αλφαβιτα:
Δθλαδι: Α Β Γ Δ Ε Η Θ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ρ  Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Ω Ψ Χ Φ Υ Τ Σ  Ρ Ο Ξ Ν Μ Λ Κ Ι Θ Θ Η Ε Δ Γ Β Α
Με Αρικμοφσ:
Α Β Γ Δ Ε Η Θ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Ρ  Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Με τισ Ώρεσ:

“ Κάκε ώρα που περνά κι ζνα γράμμα προχωρά
και μετά το μεςθμζρι τθ ςυνζχεια τθν ξζρει”

Δθλαδι: 1π.μ. 2π.μ. 3π.μ. 4π.μ. 5π.μ. 6π.μ. 7π.μ. 8π.μ. 9π.μ. 10π.μ. 11π.μ.
12π.μ.
Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

1μ.μ. 2μ.μ. 3μ.μ. 4μ.μ. 5π.μ. 6μ.μ. 7μ.μ. 8μ.μ. 9μ.μ. 10μ.μ. 11μ.μ.
12μ.μ.
Ν

ι

Ξ

Ο

Ρ



Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

μ.μ.          

Με Δυαδικό Κώδικα:
Α = 00000
Β = 00001
Γ = 00010
Δ = 00011
Ε = 00100
Η = 00101
Θ = 00110
Θ = 00111
Ι = 01000
Κ = 01001
Λ = 01010
Μ = 01011

Ν = 01100
Ξ = 01101
Ο = 01110
Ρ = 01111
 = 10000
Σ = 10001
Τ = 10010
Υ = 10011
Φ = 10100
Χ = 10101
Ψ = 10110
Ω = 10111

« 11000

» 11001

! 11010

, 11100

; 11101

: 11111

. 11011

«Βγάλε τα κουκοφτςια και τισ φλοφδεσ»
Βγάηουμε τα δφο ακριανά γράμματα και το μεςαίο.
π.χ. ΒΘΙΜΕ ΛΕΘΒ ΚΘΗΣΩ ΓΙΤΑΕ

ΕΡΚΝ ΤΔΦΟ ΧΟΡΜΟ ΗΘ

Μινυμα: ΘΜΕΘΣΙΑ ΕΚΔΟΜΘ
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Ψ

Ω

«Σο γραφείο πλθροφοριών είναι ανοικτό μόνο τθν 1θ μζρα τθσ εβδομάδασ»
Θ εβδομάδα ζχει 7 μζρεσ, άρα χρθςιμοποιοφμε τθν πρϊτθ λζξθ από κάκε επτάδα
λζξεων που αντιςτοιχεί ςτθν πρϊτθ μζρα τθσ εβδομάδασ.
Ρ.χ. Κόμποι μετά από μυρτιά λαόσ αςτζρι γζφυρα και αλάτι ιτιά ρυάκι ελιά ψάρι
τοίχοσ ςυνδζςεισ.
Μινυμα: Κόμποι και ςυνδζςεισ.
ταυρόλεξο, Καρδιογράφθμα
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«Σα ςκαλιά δυο-δυο, φτάνω πρώτοσ ςτο ςχολειό».
Κράτα τα γράμματα που βρίςκονται κάκε δεφτερο ςκαλί.

Μινυμα: ΟΔΘΓΟΙ
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Σρίλιηα. H τρίλιηα δεν δίνεται ςυμπλθρωμζνθ όπωσ παρατίκεται παρακάτω.
Συνικωσ υπάρχουν μερικά μόνο γράμματα.
Εμείσ ςυμπλθρϊνουμε με ανάλογο τρόπο και τα υπόλοιπα που λείπουν. Ακόμα
μπορεί ολόκλθρθ θ αλφάβθτοσ να μθν είναι με τθν ςωςτι ςειρά. Εμείσ, αφοφ
ςυμπλθρϊςουμε τθν τρίλιηα, παρατθροφμε τα
κουτάκια, βρίςκουμε που
αντιςτοιχοφν ςτθν τρίλιηα και ανάλογα με τθν γραμμοφλα, βάηουμε και το γράμμα.
Ρ.χ.

=Κ

ΑΒΓ

ΔΕΗ

ΘΘΙ

ΚΛΜ

ΝΞΟ

ΡΣ

ΤΥΦ

ΧΨΩ

« Σο όνομα είναι δικό μου, κράτα εςφ το αρχικό μου»
Από το όνομα τθσ κάκε ηωγραφιάσ, κρατάμε το πρϊτο γράμμα.








Μινυμα : ΦΥΣΘ
ταυρόλεξο
A
A
Κ
Ξ

Λ
Ξ

B

Γ
Κ
Λ

Δ
Ο
Ν

Ε
Ξ
Κ

Κ

Ε

Ρ

Ι

Θ
Θ
Γ

Ι
Κ
Κ

Λ
Γ
Φ

Ψ
Ξ
Τ

Θ
Κ
Θ

Η
Θ
Ξ
Ξ
Ο
Λ
Ο

Β3, Γ3, Δ3, Ε3
Μινυμα: = ΚΕΙ
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Κώδικασ ΜΟΡ
Ο Κϊδικασ Μορσ είναι μια μζκοδοσ μετάδοςθσ πλθροφορίασ με παλμοφσ μικρισ και
μεγάλθσ διάρκειασ ι ςθμάδια -τελείεσ και παφλεσ. Επινοικθκε για τθ μετάδοςθ
μθνυμάτων μζςω τθλεγράφου ςτα μζςα του 1830 από τον Σάμιουελ Μορσ.

ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Θ επικοινωνία των ανκρϊπων με ςιματα ςυντελείται πολλά χρόνια πριν, ιδθ από
τθν εποχι που παρουςιάςτθκαν τα πρϊτα ίχνθ του πολιτιςμοφ. Οι λαοί τθσ
Αφρικισ, ακόμα και ςιμερα, επικοινωνοφν από χωριό ςε χωριό με ρυκμικά
χτυπιματα πάνω ς’ ζνα είδοσ τυμπάνου, το ταμ ταμ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, οι ωμαίοι
και οι Κινζηοι άναβαν φωτιζσ πάνω ςτουσ λόφουσ για να καλζςουν ςε γιορτι ι να
προειδοποιιςουν για κάποιο επερχόμενο κίνδυνο. Τα πλθρϊματα των καραβιϊν,
ςτισ μζρεσ μασ, επικοινωνοφν με τθν ςτεριά ι αναμεταξφ τουσ ςτθν κάλαςςα, με τον
αςφρματο, χρθςιμοποιϊντασ τα ςιματα Μορσ.
Το ςιμα Μορσ, ςχθματίηει τθν αλφάβθτο με δφο ςθμεία: τθν τελεία και τθν παφλα.
Μόνα τουσ ι ςυνδυαςμζνα αποτελοφν τα γράμματα και τουσ αρικμοφσ. Τα
γράμματα αποτελοφνται το πολφ από τζςςερα ςθμεία και όλοι οι αρικμοί από
πζντε.
ΑΜΙΟΤΕΛ ΜΟΡ
Ο κϊδικασ Μορσ αρχικά δθμιουργικθκε για τον θλεκτρικό τθλζγραφο του Σάμιουελ
Μορσ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1830. Επίςθσ χρθςιμοποιικθκε εκτενϊσ ςτθν
πρϊιμθ ραδιοεπικοινωνία από τισ αρχζσ του 1890. Θ χριςθ του προχποκζτει τθν
φπαρξθ ειδικά εκπαιδευμζνου προςωπικοφ. Για το λόγο αυτό, θ ανάπτυξθ πιο
ςφγχρονων μεκόδων και τεχνολογιϊν επικοινωνίασ ςυνζβαλε ςτθν κατάργθςι του
ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990. Σιμερα χρθςιμοποιείται μόνο ςε εξειδικευμζνεσ
εφαρμογζσ όπωσ οι ραδιοφάροι. Επίςθσ χρθςιμοποιείται ςυςτθματικά από τουσ
ραδιοεραςιτζχνεσ. Ο κϊδικασ Μορσ είναι ο μόνοσ ψθφιακόσ κϊδικασ που μπορεί να
λθφκεί ακουςτικά από ανκρϊπουσ, πράγμα που τον κάνει κατάλλθλο για αυτόματθ
αποςτολι ςφντομων ψθφιακϊν μθνυμάτων ςε φωνθτικά κανάλια. Το κακιερωμζνο
ελλθνικό μορςικό αλφάβθτο ζχει ωσ εξισ:
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Ρίνακασ 1
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ΜΝΘΜΟΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Για να μπορζςει κάποιοσ να μάκει τον κϊδικα, δεν ζχει παρά να απομνθμονεφςει το
παρακάτω τετράςτιχο:

Αν, Βάου, Γρι, Διά
τΗια, Θζμα, Κϊκ, εΛιά,
Να, Ξουτ, άρΡα, άα,
λΥγξ, οφΦα, φλεΨ, Ωχρ!

Το τετράςτιχο είναι ςχετικά πολφ εφκολο ςτθν απομνθμόνευςθ και κάποιεσ λζξεισ
που αρχικά φαίνονται λίγο «άγνωςτεσ» δεν είναι παρά κακαρευουςιάνικοι ι
αρχαϊκοί τφποι ελλθνικϊν λζξεων. Ρ.χ. θ λζξθ λυγξ είναι θ ονομαςτικι δυο λζξεων, θ
μία ςθμαίνει λόξυγκασ (ςτθν γενικι κάνει «του λυγγόσ») και θ άλλθ αναφζρεται ςτο
γνωςτό κθλαςτικό ηϊο που διακρίνεται για τθν ιδιαίτερθ οξυδζρκεια του (ςτθν
γενικι κάνει «του λυγκόσ»). Θ λζξθ φλεψ είναι θ ονομαςτικι πτϊςθ τθσ
νεοελλθνικισ λζξθσ «φλζβα» (θ φλεψ, τθσ φλεβόσ).. Τϊρα το "οφφα" είναι μάλλον
...πολλά ufo, και το "ωχρ" προζρχεται από το "ωχρόσ"!
Κάκε μια από τισ λζξεισ του τετράςτιχου, αντιςτοιχεί ςτο γράμμα τθσ αλφαβιτου,
που είναι γραμμζνο με κεφαλαίο. Δθλαδι το "Αν" είναι το Α, το "Βάου" είναι το Β,
το "άρΡα" είναι το Ρ, το "φλεΨ" είναι το Ψ και οφτω κακεξισ.
Κατόπιν, ςε κάκε ςφμφωνο τθσ κάκε λζξθσ αντιςτοιχοφμε τθν παφλα και ςε
κάκε φωνιεν τθν τελεία . Κι αυτό ιταν!
Θυμθκείτε:
ςφμφωνο = φωνιεν = .
Ζτςι, για παράδειγμα, αν κζλουμε να δοφμε πϊσ είναι το γράμμα Ψ ςτον κϊδικα
Μορσ, ςκεφτόμαςτε τθ λζξθ φλεΨ, δθλαδι: - - . - ι αν κελιςουμε να δοφμε πϊσ
είναι το Κ, ςκεφτόμαςτε το Κωκ,
δθλαδι : - . 13

Στον πίνακα 1, αποτυπϊνονταιι οι αντιςτοιχίεσ των λζξεων του τετράςτιχου και των
γραμμάτων τθσ αλφαβιτασ με τον κϊδικα Μορσ.
Ππωσ κα παρατθριςατε από τον πίνακα αλλά και από το τετράςτιχο λείπουν
κάποια γράμματα. Ρρόκειται για τουσ ςυνδυαςμοφσ γραμμάτων Ε,Ι,Σ,Θ και Τ,Μ,Ο,Χ.
Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι δφο αυτζσ ομάδεσ απομνθμονεφονται με διαφορετικό
τρόπο. Θ πρϊτθ (ΕΙΣΘ) είναι τα γράμματα τθσ αλφαβιτασ που αντιπροςωπεφονται
ςτον κϊδικα μόνο με τελείεσ και θ δεφτερθ ομάδα (ΤΜΟΧ) είναι τα γράμματα που
αντιπροςωπεφονται μόνο με παφλεσ. Συνεπϊσ θ κωδικοποίθςι τουσ είναι πιο
εφκολθ και είναι θ εξισ:
Ε .
Ι ..
Σ ...
Θ ....

Τ
Μ
Ο
Χ

_
__
___
____

Τϊρα πια ξζρετε γιατί το ΣΟΣ γράφεται τρεισ τελείεσ, τρεισ παφλεσ, τρεισ τελείεσ
Δθλαδι ζτςι: . . . - - - . . .
Θυμθκείτε λοιπόν:
Αν, Βάου, Γρι, Διά
τΗια, Θζμα, Κϊκ, εΛιά,
Να, Ξουτ, άρΡα, άα,
λΥγξ, οφΦα, φλεΨ, Ωχρ!

Τρόποι μετάδοςισ τουσ
Οπτικά:
α) Με μια ςθμαία. Τθν ςθκϊνουμε με το δεξί χζρι για τθν τελεία και με το αριςτερό
για τθ παφλα.
β) Με δφο ςθμαίεσ. Σθκϊνουμε τθν μία ςθμαία για τθν τελεία και τισ δφο για τθ
παφλα.
γ) Με θλεκτρικό φανάρι. Το ανάβουμε και το ςβινουμε. Μετράμε ωσ το δφο για τθν
τελεία και ωσ το τζςςερα για τθν παφλα.
δ) Με απλό φανάρι. Το ςκεπάηουμε και το ξεςκεπάηουμε ι το κουνάμε δεξιά και
αριςτερά: δεξιά – τελεία, αριςτερά – παφλα.
ε) Με τθ φωτιά. Τθ ςκεπάηουμε και τθν ξεςκεπάηουμε με μια κουβζρτα που τθν
κρατάμε τεντωμζνθ.
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Θχθτικά:
Δίνονται με ςφυρίχτρα, τφμπανο κλπ. Θ τελεία δίνεται μϋ ζνα πολφ ςφντομο
ςφφριγμα (μιςό δευτερόλεπτο) και θ παφλα δίνεται μϋ ζνα ςφφριγμα τρεισ φορζσ
μεγαλφτερθσ διάρκειασ (ενάμιςι δευτερόλεπτο).
Πταν δίνουμε γράμματα με ςφυρίχτρα ι τφμπανο, φροντίηουμε να ζχουμε ρυκμό.
Καλό είναι να κρατάμε το μζτρο με το χζρι μασ: Ζνασ χρόνοσ για τθν τελεία και τρεισ
χρόνοι για τθν παφλα.
Θ παφςθ ανάμεςα ςε δφο ςφυρίγματα που αποτελοφν το ίδιο γράμμα, είναι πάλι
ζνασ χρόνοσ. Θ παφςθ ανάμεςα ςτα γράμματα τθσ ίδιασ λζξθσ είναι 3 χρόνοι.
Ρροςοχι ! ! !
Για να μεταδϊςουμε ςωςτά ζνα οπτικό ςιμα πρζπει να ζχουμε
υπόψθ μασ ότι:
 Ο χρόνοσ από το ζνα γράμμα ςτο άλλο να είναι τόςοσ όςοσ για να
μετριςουμε 1,2,3.
 Ρίςω από αυτόν που μεταδίδει τα μθνφματα, πρζπει να υπάρχει
μονόχρωμο φόντο για να διακρίνονται οι ςθμαίεσ που κανονικά
πρζπει να είναι άςπρεσ με κόκκινθ γραμμι ςτθ μζςθ.
Επίςθσ: -

Ρριν αρχίςουμε τθν αποςτολι του μθνφματοσ, ςτζλνουμε - . - . - . –
που ςθμαίνει αρχι
μθνφματοσ.
 Αν διαβιβαςτεί λάκοσ ζνα γράμμα, δίνουμε αμζςωσ . . . . . . . . . που
ςθμαίνει διαγραφι. Κατόπιν, αυτόσ που λαμβάνει το μινυμα πρζπει
να ςτείλει το . . - - . . που ςθμαίνει επανάλαβε το μινυμα. Τότε
εμείσ αρχίηουμε πάλι τθν μετάδοςθ του μθνφματοσ
επαναλαμβάνοντασ τθν τελευταία λζξθ από όπου ςταμάτθςε και θ
μετάδοςι μασ.
 Πταν τελειϊςει θ διαβίβαςθ ςτζλνουμε το . - . - . - . που ςθμαίνει
τζλοσ του μθνφματοσ. Τότε ο παραλιπτθσ απαντά με το γράμμα Ρ ( .
- . ), δθλϊνοντασ ότι το μινυμά του ελιφκθ επιτυχϊσ. Αν ο
παραλιπτθσ δεν ςθμάνει Ρ, αλλά ακυρωτικό . . . . . . . . , δθλαδι
ανεπιτυχισ μετάδοςθ μθνφματοσ, τότε κα επαναλάβουμε τθ
μετάδοςθ ολόκλθρου του μθνφματοσ.
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ΠΘΓΕ


http://el.wikipedia.org/wiki/Κϊδικασ_Μορσ



http://paroutsas.jmc.gr/different/morse.htm

Για το ζντυπο αυτό εργάςτθκαν
Ο Βοθκόσ Εφόρου του Κλάδου Οδθγϊν Γιώργοσ Αρβάλθσ και θ Συνεργάτιδα του
Κλάδου Οδθγϊν Αναςτάηια Σριγλιανοφ. Θ διόρκωςθ των κειμζνων είναι τθσ
Μαρινίκθσ Ποφλιου.
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