


A few words about me. 
 
I am Electronic Engineer and this is my day job. 

 
From tender age two things attracted my interest  and 
I managed to have them in my life. 

The first was electricity and the second the bluesky. 

I´ve found the model airplanes hobby in October 
1973. 

 
I love the wooden structures from scratch airplanes 
and boats also. 

 
I started collecting plans, articles, books and anything 
else that could help the hobby of many years ago and 
have created a very large personal collection of them. 

 
Since 2004 I became involved with the digitization 
and restoration of them and started to share the 
plans from public domain with my fellow modelers. 

 
Now after all this experience I have decided to digi- 
tize, to clean and to re publish in digital edition and 
free of all issues RC Modeler magazine from 1963 
to 2005 and others books and magazines. 

 
Certainly this will be a very long, difficult and tedious 
task but I believe with the help of all of you I will 
finish it in a short time. 

 
I apologize in advance because my English is poor. 
It is not my mother language because I am Greek. 
I wish all of you who choose to collect and read this 
my work good enjoyment and enjoy your buildings. 

 
My name is Elijah Efthimiopoulos. (H.E)  
My nickname Hlsat. 

 
My country is Greece, and the my city is Xanthi. 
 
 
 

             
 

 

Λίγα λόγια για μένα. 
 
Είμαι Μηχανικός Ηλεκτρονικός και αυτό είναι το 
αληθινό μου επάγγελμα εργασίας. 
Από μικρός δυο πράγματα μου κέντρισαν το 
ενδιαφέρον και ασχολήθηκα με αυτά. 
Πρώτον ο ηλεκτρισμός και δεύτερον το απέραντο 
γαλάζιο του ουρανού και ο αέρας αυτού. 
Το χόμπι του αερομοντελισμού το πρωτογνώρισα 
τον Οκτώβριο του 1973. 
Μου αρέσουν οι ξύλινες κατασκευές αεροπλάνων 
και σκαφών από το μηδέν. 
Ξεκίνησα να συλλέγω σχέδια, άρθρα, βιβλία και ότι 
άλλο μπορούσε να με βοηθήσει στο χόμπι από τα 
πολύ παλιά χρόνια. 
Έχω δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη προσωπική 
συλλογή από αυτά. 
Από το 2004 άρχισα να ασχολούμαι με την 
ψηφιοποίησης τους, τον καθαρισμό τους αλλά και 
να τα μοιράζομαι μαζί σας αφού τα δημοσιοποιώ 
στο διαδίκτυο (όσα από αυτά επιτρέπεται λόγο των 
πνευματικών δικαιωμάτων τους). 
Σήμερα μετά από όλη αυτήν την εμπειρία που έχω 
αποκτήσει, αποφάσισα να ψηφιοποιήσω, να 
καθαρίσω και να ξαναδημοσιεύσω σε ψηφιακή 
έκδοση και ελεύθερα όλα τα τεύχη του περιοδικού 
RC Modeler από το 1963 μέχρι το 2005 και κάποια 
άλλα βιβλία και περιοδικά. 
Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη, δύσκολη και επίπονη 
εργασία αλλά πιστεύω με την βοήθεια όλων σας να 
την τελειώσω σε ένα καλό αλλά μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 
Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων γιατί τα Αγγλικά 
μου είναι φτωχά. 
Δεν είναι η μητρική μου γλώσσα γιατί είμαι 
Έλληνας. 
Εύχομαι σε όλους εσάς που θα επιλέξετε να τα 
συλλέξετε και να τα διαβάσετε αυτήν την εργασία 
μου καλή απόλαυση και καλές κατασκευές. 
Το όνομα μου είναι Ηλίας Ευθυμιόπουλος.( Η.Ε )  
Το ψευδώνυμο μου Hlsat. 
Η χώρα μου η Ελλάδα και η πολη μου η Ξάνθη. 
 
   
 

                     
    
 



RCM Magazine Editing and Resampling. 

 

Work Done: 

1)Advertisements removed. 

2) Plans building plane removed and hyperlinked. 

3)Articles building plane removed and hyperlinked. 

4)Pages reordered. 

5)Topics list added. 

 

Now you can read these great issues and find the plans and building articles on multiple 
sites on the internet. 

 

All Plans can be found here: 

Hlsat Blog RCModeler Free Plans and Articles. 

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2354459 

AeroFred Gallery Free Plans. 

http://aerofred.com/index.php 

Hip Pocket Aeronautics Gallery Free Plans. 

http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/index.php 

James Hatton Blog Free Plans and Articles. 

http://pulling-gz.blogspot.gr/?view=flipcard 

Vintage & Old-Timer RCM Free Plans. 

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2233857 

 

Contributors: 

Scanning by ser001 

Editing by Hlsat. 

Thanks Elijah from Greece. 

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2354459
http://aerofred.com/index.php
http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/index.php
http://pulling-gz.blogspot.gr/?view=flipcard
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2233857
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