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Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταμάτης, SV1DPI
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ώς είναι δυνατόν όλοι οι
ραδιοερασιτέχνες
να
είναι καλά παιδιά; Ή
μήπως δεν είμαστε όλοι καλοί;
Χίλιοι καλοί χωράνε; Και πώς
είναι ο κακός που δε χωράει;
Από την Παρασκευή πριν το
Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου
γίναμε μία ομάδα, μια ψυχή.
Μαζευτήκαμε από παντού: από
τη Ρόδο μέχρι τη Φιλιππούπολη
της Βουλγαρίας! Από την Αθήνα
ως τη Λευκάδα. «Μα άφησε τη
Λευκάδα για να έρθει στον Κοκκινόλογγο;» Εδώ ο άλλος άφησε
ολόκληρη Ρόδο για να έρθει στον
Κοκκινόλογγο! Μα τι έχει ρε
φίλε ο Κοκκινόλογγος και τραβάει όλους αυτούς τους ανθρώπους;
Λωτούς; Ίσως… Καλώς ήρθατε
στη χώρα των Λωτοφάγων. Εκεί
που περνώντας την παλιά σιδερένια γέφυρα θαρρείς ότι θα βρεις
τελωνείο! Θα σου ελέγξουν και
θα σφραγίσουν το διαβατήριο κι
αυτό ήταν! Μπορεί να μη γυρίσεις ποτέ πίσω…
«Μα τι λωτοί και αηδίες;» θα
πουν οι περισσότεροι… Εδώ όλο
το Σαββατοκύριακο μόνο ο τσοπάνος τη γλίτωσε! Ό,τι άλλο
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SV2FWV, SV4FFL, SV1CQN εν αναμονή παραλαβής βάρδιας

Έτοιμος ο οβελίας
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υπήρχε, από αρνί μέχρι κότα,
καταναλώθηκε… Ε! ρε φίλε δεν
είναι όλοι οι λωτοί ίδιοι.
«Όλα αυτά μου φαίνονται Κινέζικα» που θα έλεγε και μια
ψυχή… Και ίσως είναι. Αν όχι
Κινέζικα, τουλάχιστον ανεξήγητα. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να βρίσκονται τόσοι πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι, μέχρι και από διαφορετικές χώρες, κάπου στο
«πουθενά» και να περνάνε τόσο
καλά. Να ξεχνάνε όλα τα προβλήματά τους. Να ξεχνάνε τους
ΕΝΦΙΑ και τους φόρους. Να
ξεχνάνε γυναίκες, παιδιά, εφορίες
και όλα αυτά που μας βασανίζουν
καθημερινά, σε σημείο που η
προσαρμογή στην πραγματικότητα τη Δευτέρα να είναι δύσκολη.
Τι διαφορά άραγε έχει ο παράδεισος; Γιατί εγώ κάπως έτσι τον
ονειρεύομαι…
Είναι κάποιοι φίλοι, κυρίως από
το Αγρίνιο, που μας επισκέπτονται στη διάρκεια ενός διαγωνισμού για μερικές ώρες. Αυτοί δε
μπορούν να καταλάβουν. Δεν
είναι τυχαίο ότι κάθε φορά
μαζευόμαστε ακόμη περισσότεροι. Σα να μαρτυράει ο ένας στον
άλλον το μυστικό και κάθε φορά
να μυούμε κι έναν ακόμη στην
κρασοκατάνυξη!
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο
του Μαΐου κάθε χρονιάς κλείνει η
σεζόν. Η διαγωνιστική σεζόν, που
αρχίζει με το CQ WW RTTY το
τελευταίο Σαββατοκύριακο του
Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται όλο το
Φθινόπωρο και το Χειμώνα και
μες το Μάιο, που ανθίζουν τα
κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι,
ολοκληρώνεται με το διαγωνισμό
CQ WPX CW (Μορς). Τα τελευταία χρόνια όχι μόνο συμμετέχουμε, αλλά βάζουμε κι αρνί,

Παρακολουθώντας την RF να ταξιδεύει!!!

Ο Βασίλης SV1DPJ επί το έργον

SV4FFL και SV8GKE
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Ο Στάθης SV5DKL με τον Δημήτρη SV1CIB

Ο Tony LZ1JZ στον multiply σταθμό

Όποιος «χαζεύει» έχει συνέπειες!!!

γιορτάζοντας το δικό μας Πάσχα,
σηματοδοτώντας τη δικιά μας
αναγέννηση, μιας και φιλοδοξία
μας είναι ο σταθμός την επόμενη
χρονιά να είναι ακόμα καλύτερος.
«Κάθε χρονιά και λίγο καλύτεροι». Αυτό είναι το σύνθημα
όσων έχουν πιστέψει στο project
του SZ1A. Μέσα από οικονομικές δυσκολίες, προχωράμε μπροστά.
Έτσι και φέτος. Το ραντεβού
ήταν για το Σαββατοκύριακο 2829 Μαΐου. Από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής η παρέα
μεγάλωνε.
Οι Κωνσταντίνος SV1DPI,
Δημήτρης SV1CIB και Κώστας
SV1CQG υποδέχθηκαν τον
Βασίλη SV1BJW, ενώ λίγο αργότερα έφταναν οι Κλεάνθης
SV1JG, Στάθης SV5DKL, Τόνυ
LZ1JZ και Σωτήρης SV1BDO.
Το βράδυ ήρθαν και οι Μιχάλης
SV8GKE, Βασίλης SV1DPJ,
Παναγιώτης SV2FWV, Κώστας
SV1CQN, Δημήτρης SV1SN και
Απόστολος SV1UK. Έλειπε ο
ψήστης κι αυτό σίγουρα μας
στοίχισε λίγο, αλλά παρ’ όλα
αυτά κάτι έγινε…
Λίγο πριν ξεκινήσουμε, ο
Κώστας SV4FFL μας τηλεφώνησε και μας είπε ότι δε μπορεί να
κοιμηθεί σκεπτόμενος ότι θα
μπορούσε να έρθει, και θα ήταν
την επόμενη στον Κοκκινόλογγο.
Έτσι κι έγινε. Εμείς στο ενδιάμεσο προλάβαμε να πούμε «χρόνια
πολλά» στον SV2FWV, που είχε
τα γενέθλιά του και του ευχηθήκαμε να κάνει όλα όσα επιθυμούσε ο καθένας να δει από την
ΕΕΡ!!! Το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασαν και οι Θανάσης
SV1CQK και Πάνος SV1HKH
που ανέλαβαν το ψήσιμο του
αρνιού…
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Όλη η ομάδα του WPX CW: SV8GKE – SV1DPJ – SV1DPI – SV2FWV – SV1CQN – SV1JG –
SV1CIB – LZ1JZ – SV5DKL – SV1BJW

40 m monobander 2 στοιχείων
Το τσίπουρο, οι μεζέδες και όλα
τα ωραία πήγαιναν κι έρχονταν.
Στο δια ταύτα είμαστε στον αέρα
κανονικά, με τρεις σταθμούς και
χειριστές: Δύο ράδια που καλούσαν CQ κι ένα ράδιο που έπαιρνε
τους 8 multipliers που επιτρεπό16

ταν ανά ώρα. Η διάδοση δεν ήταν
στα καλύτερά της και το ότι ήταν
η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσαμε το Ν1ΜΜ, μας δυσκόλευε
αρκετά. Ακόμη περισσότερο
δυσκολεύονταν
ο
Στάθης
SV5DKL, που υποτίθεται ότι το

Ο chef, SV1BDO
ήξερε κάπως περισσότερο, οπότε
ήταν αυτός που καλούσαμε συνέχεια σε κάθε πρόβλημα και σε
κάθε απορία. Με αυτά και μ’ αυτά
το Σαββατοκύριακο κύλησε
ομαλά και όμορφα, καταφέρνοντας κάτι λιγότερους από 14 εκα-
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Ο Βασίλης SV1BJW

Και η τούρτα για να γλυκαθούμε!

τομμύρια πόντους, συμμετέχοντας σε μια κατηγορία που δεν
είχαμε συμμετοχές από την Ελλάδα ως τώρα. Με αυτούς τους πόντους φιλοδοξούμε για μια θέση
στους 10 πρώτους της Ευρώπης,
συναγωνιζόμενοι σταθμούς πολύ
καλύτερους από μας.
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε,
ότι αυτή ήταν από πλευράς χειριστών η καλύτερη, κατά την εκτίμησή μας, ομάδα αποτελούμενη
κυρίως από Έλληνες, που θα μπορούσε να γίνει. Τουλάχιστον
μέχρι την επόμενη! Θα δούμε
πώς μπορούμε να καταφέρουμε
να έχουμε την επόμενη φορά
όσους καλούς έλειψαν…
Όσον αφορά το σταθμό… Απολογιστικά η χρονιά που μας πέρασε ήταν άκρως επιτυχημένη.
Ξεκινήσαμε πέρσι το καλοκαίρι
με την τοποθέτηση των
monobanders κεραιών που απογείωσαν το σταθμό σε σκορ, αγοράσαμε τον δεύτερο ενισχυτή,
ενώ μας επισκέφθηκε και μας
τίμησε η αφρόκρεμα των Ελλήνων χειριστών.
Παράλληλα είχαμε δύο ξένους
ραδιοερασιτέχνες για πρώτη
φορά στον Κοκκινόλογγο και
γίναμε εξώφυλλο στο Practical
Wireless. Τι άλλο θα μπορούσαμε
να ζητήσουμε; Σχέδια υπάρχουν
πολλά για βελτιώσεις. Θα δούμε
τι χρήματα θα έχουμε. Κάτι
περισσότερο θα κάνουμε και του
χρόνου. Άλλωστε, αυτός είναι ο
στόχος. Κάθε τόσο κάτι να προσθέτουμε. Είναι πλέον υποχρέωσή μας, τουλάχιστον απέναντι σε
αυτούς που μας έχουν πιστέψει,
να γινόμαστε καλύτεροι κάθε
χρόνο…
Κώστας SV1DPI

Οι βάρδιες μας

◘
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