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Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταμάτης, SV1DPI

CQ WW contest στο SZ1A:
τελικά είναι κολλητικό;
έτος συμμετείχαμε και
στα τρία φθινοπωρινά
contest του περιοδικού
CQ: και στο RTTY του Σεπτεμβρίου και στη φωνή του Οκτωβρίου και στο κλειδί του Νοεμβρίου.
Και στους τρεις διαγωνισμούς
είχαμε μεγάλες και πολυπληθείς
ομάδες. Πολλοί φίλοι μαζεύτηκαν
απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας,
προκειμένου να συμμετάσχουν
στο «πανηγύρι», που έβλεπαν και

Φ

ζήλευαν είτε στο facebook είτε
εδώ στο SV NEA ή και στο site
της ΕΡΔΕ. Κόλλησαν; Θα φτιάξουν κι αυτοί κάτι ανάλογο στον
τόπο τους; Ο καιρός θα δείξει
πόσο κολλητικό είναι και το
κυριότερο ίσως: πόσος χρόνος
εκκόλαψης απαιτείται…
Οι πρώτες δοκιμές γίνονται
πάντα στο RTTY. Από πέρυσι δεν
άλλαξαν πολλά πράγματα στο
σταθμό. Δυστυχώς η οικονομική

κρίση που μαστίζει την Ελλάδα
μας, χτύπησε κι εμάς. Έτσι η πρόοδος δεν ήταν αυτή που αναμέναμε. Όχι ότι ήταν μικρή… Είχαμε
για παράδειγμα καινούριο ενισχυτή, αποτέλεσμα μιας λαχειοφόρου που κάναμε πέρυσι και όπου
μας ενίσχυσαν όλοι οι φίλοι μας
απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν συγκινητικό να βλέπεις φίλους να πιστεύουν με τόση
θέρμη στο Project που υπηρετού15
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με όλοι εμείς και να προσφέρει ο
καθένας από το υστέρημα του
υστερήματός του (στο χόμπι
βάζουμε από το υστέρημά μας
και σ’ αυτές τις δράσεις από το
υστέρημα του υστερήματος, ω
υστέρημα). Τέλος πάντων, μαζεύτηκε ένα αξιόλογο ποσό και αγοράσαμε επιτέλους δικό μας ενισχυτή, με τη βοήθεια και της
εταιρείας OM-Power την οποία
και ευχαριστούμε. Όμως και τότε
που δεν είχαμε ενισχυτή, όλο και
κάποιος φίλος μας δάνειζε το δικό
του, οπότε ο σταθμός δεν είχε να
επιδείξει κάτι πραγματικά καινούριο. Έτσι είχαμε και πολύ
λιγότερα πράγματα να δοκιμάσουμε. Και τα πιο πολλά αφορούσαν καινούριες τεχνικές ψησίματος!
Τα Contest στο SZ1A δεν είναι
όπως αλλού. Ο Don G3XTT όταν
μας επισκέφτηκε κι έγραψε μετά
ένα άρθρο για την επίσκεψή του
στο περιοδικό Practical Wireless,
έγραψε ότι όλα αυτά του φαίνονται Κινέζικα (It’s all Greek to me
ο πρωτότυπος τίτλος). Εμείς δε
μαζευόμαστε απλά, κάνουμε το
πρόγραμμά μας, αναλύουμε τους
στόχους και τις προβλέψεις διάδοσης, μοιράζουμε τους ρόλους
και ξεκινάμε. Αυτά τα κάνουμε
φυσικά, όπως τα κάνει και κάθε
σοβαρή συμμετοχή. Πάντα τα
ράδια έχουν το χειριστή τους
(καλά, σχεδόν πάντα!!!). Κάνουμε όμως κι άλλα πολλά. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο κάθε χειριστής
δεν περιμένει με αγωνία την ώρα
που θα πάει στο ράδιο αλλά την
ώρα που θα τελειώσει τη βάρδια
του και θα βγει έξω να συμμετάσχει στο «πανηγύρι». Και το
πανηγύρι δεν είναι φυσικά μόνο
το Barbecue. Το ψήσιμο είναι το
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σκηνικό του θεάτρου όπου παίζεται η παράσταση: ατέλειωτες
ραδιοερασιτεχνικές κουβέντες,
από το πώς ήταν το pileup λίγο
πριν στο ράδιο, τι τεχνικές χρησιμοποίησα για να το κουμαντάρω,
μέχρι πώς φτιάξαμε αυτή την
κεραία, τι θα έπρεπε να βελτιώσουμε την επόμενη φορά, και
φυσικά αυτό που οι ραδιοερασιτέχνες κάνουν καλύτερα απ’
όλους: κουτσομπολιό!
Κάπως έτσι κυλάνε οι μέρες και
οι νύχτες στο «μικρό και απομονωμένο Γαλάτικο χωριό» του
Κοκκινόλογγου, κάπου στο Αγρίνιο… Όταν ξεκινήσαμε είχαμε
εμπνευστεί από το WRTC του
2002 που έγινε στη Σλοβενία. Τo
WRTC είναι η Ολυμπιάδα των
ραδιοερασιτεχνών όπου μαζεύονται κάμποσα ζευγάρια και συμμετέχουν στο contest της IARU από
το ίδιο μέρος με ίδιες κεραίες και
ισχύ. Έτσι πραγματικά αναδεικνύονται οι καλύτεροι. Και η
μικρή γειτόνισσά μας Σλοβενία
διοργάνωσε το 2002 αυτό το
μεγάλο γεγονός και φιλοξένησε
τους ραδιοερασιτέχνες στους
σταθμούς contest των συλλόγων!
Έψαξα κι εμείς οι Έλληνες δεν
είχαμε πιθανότατα ούτε ένα
τέτοιο σταθμό. Αυτό έγινε όνειρο
ζωής τότε για μένα. Κι είχαμε την
τύχη να φτιάξουμε ένα τέτοιο
σταθμό, εδώ στο Αγρίνιο. Τώρα
μένει να σας κολλήσουμε!!! Να
κολλήσουμε κι όλη την υπόλοιπη
Ελλάδα contestίτιδα!!! Κι όταν το
καταφέρουμε κι αυτό, θα έχουμε
δει το όνειρό μας να γίνεται πραγματικότητα.
Στα πλαίσια αυτά, μεταδώσαμε
την “ασθένεια” αυτή φέτος το
φθινόπωρο, στην Ξάνθη, το
Βόλο, τη Χαλκίδα, στη Λευκάδα,
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στο Αίγιο, στην Αθήνα και τον
Ασπρόπυργο. Από κει μας επισκέφθηκαν οι Σταύρος SV7BVM
και Γιάννης SV7JJZ από την
Ξάνθη, οι Κώστας SV4FFL και
Αντώνης SV4RNT από το Βόλο,
ο Δημήτρης SV8LMQ από τη
Χαλκίδα, ο Θοδωρής SV1EJD
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(αντιπρόσωπος Ασπροπύργου)
και άλλοι παλιοί γνώριμοι όπως οι
Τάκης SV2FWV και Κλεάνθης
SV1JG (Αθήνα), ο δικός μας
Βασίλης SV1DPJ και ο Μιχάλης
SV8GKE από τη Λευκάδα. Φυσικά απόπειρες μετάδοσης του ιού
έχουν γίνει στο παρελθόν και σε

πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας
(και του εξωτερικού – μέχρι
Αυστραλία έχουμε φτάσει – γεια
σου Tommy!). Και η δουλειά φαίνεται να πάει καλά. Τσιμπάνε…
κι ελπίζουμε….
Έτσι βέβαια έχουμε καταφέρει
να κάνουμε και πολλούς νέους
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και προπάντων καλούς φίλους,
που μετά μας λείπουν όταν δεν
έρχονται. Έτσι φέτος μας έλειψε ο
Στάθης SV5DKL για παράδειγμα.
Αυτός έχασε το γουρουνόπουλο
και τις νέες τεχνικές ψησίματος
που δοκίμασε το CCC Club!
Τα σκορ μας φέτος, εκτός από το
RTTY που φαίνεται να είμαστε
στην 7η θέση στον κόσμο από τα
ακατέργαστα αποτελέσματα, δεν
ήταν και κάτι το ιδιαίτερο. Στο
SSB κάναμε την πρώτη απόπειρα
Multi Multi από το σταθμό, έχοντας τρία ράδια σε λειτουργία. Στο
CW κάναμε καλό σκορ αλλά

κατώτερο του δικού μας ρεκόρ
από το 2014, εξαιτίας κυρίως της
κακής διάδοσης στις πάνω μπάντες.
Όμως μη φοβάστε! Το ότι δεν
κάναμε όσα περιμέναμε τη χρονιά
που πέρασε, είναι σαν τη νηνεμία
πριν την καταιγίδα! Ετοιμαζόμαστε… Σύντομα θα έχετε την
ευκαιρία να δείτε αναλυτικά τα
σχέδιά μας για το μέλλον, αφού
καταφέραμε να εκπονήσουμε μια
μελέτη για το τι θέλουμε να
κάνουμε στο σταθμό και ίσως θα
μπορέσετε αν το θέλετε να βοηθήσετε σ’ αυτό! Ο σκοπός της

μελέτης αυτής είναι διττός: και να
έχουμε ένα μπούσουλα τι θέλουμε αλλά και να αποτελέσει οδηγό
για όλους τους φίλους που θα ήθελαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο.
Επίσης είναι στις άμεσες προθέσεις μας να προσθέσουμε πράματα για του χρόνου. Η διάδοση
μπορεί να είναι κακή αλλά ακόμα
και τώρα να συμμετάσχει κάποιος
σ’ ένα contest από το SZ1A είναι
μια μοναδική εμπειρία. Πάρτε το
απόφαση και κανονίστε να αφιερώσετε ένα Σαββατοκύριακο μες
το 2017. Στο κάτω της γραφής
τζάμπα είναι…. Μόνο φροντίστε
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μην πάρετε αντιβιοτικό μαζί
σας…
ΥΓ1. Η πρώτη μετάδοση του ιού
έγινε στη μακρινή Αυστραλία. Ο
αγαπητός μας φίλος Tommy
VK2IR μέλος και της ΕΡΔΕ
πλέον επισκέφθηκε το σταθμό,
κόλλησε και ξεκίνησε τη δημιουργία αδελφού σταθμού στη
μακρινή Αυστραλία, στο Σύδνεϋ.
Για το σκοπό αυτό αγόρασε μια
φάρμα και εκπόνησε και τα σχέδια, προχωρώντας με γοργούς
ρυθμούς στη δημιουργία contest
station… Η υπόλοιπη Ελλάδα
ακούει; Στους αναμεταδότες δε
μιλάει πλέον κανείς. Βουρ για
contest station…
YΓ2. Η ομάδα του CQ WW
RΤΤΥ Χειριστές ήταν οι
SV1DPI, SV2FWV, SV1JG,
SV1BDO, SV1ELF, SV1JMC,
SV1CIB. Υποστηρικτική ομάδα
οι SV1CQK, SV1UK, SV1CQG,
SV1RRO, SV1HKH.
ΥΓ3. Η ομάδα του CQ WW
SSB:Χειριστές οι SV1EJD,
SV8LMQ, SV1DPJ, SV1BDO,
SV7BVM, SV7JJZ, SV1CIB,
SV1CQN, SV1DPI, SV1HKH,
SV1JMC, SV1UK, SV1RRP,
SV1SN, SV1JMO και ομάδα
υποστήριξης οι SV1CQK,
SV1CQG, SV1CIC, SV1CQR,
SV1RLC και Dr Πάνος.
ΥΓ4. Η ομάδα του CQ WW
CW: Χειριστές οι SV1CIB,
SV1DPJ, SV1DPI, SV1JG,
SV2FWV, SV4FFL, SV8GKE
και ομάδα υποστήριξης οι
SV1BDO, SV1CQG, SV4RNT,
SV1CQK, SV1SN, SV1CIC,
SV1RRP, SV1HKH, SV1UK,
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SV1HKH και Dr Panos
ΥΓ5. Λαχειοφόρος υπάρχει και
φέτος!!! Ξέρετε τώρα «Καλόμαθε
η γριά στα σύκα κι έφαγε και τα
φύλλα….» Άντε, για βοηθείστε

όλοι μαζί να κάνουμε κάτι μεγάλο
για όλους….
Κωνσταντίνος
και κατά κόσμον… SV1DPI

◘

