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Α
πό αρχές Νοεμβρίου 2014

άρχισαν οι τηλεφωνικές επι-

κοινωνίες με τους SV1DPI

Κώστα και SV1CIB Τάκη για να δημι-

ουργηθεί η ομάδα που θα συμμετείχε

στο διαγωνισμό της ARRL CQ WW

CW 2014 από 28 έως 30 Νοεμβρίου

2014 από το shack της Ε.Ρ.Δ.Ε. στον

Κοκκινόλογγο. Εκ των προτέρων γνω-

ρίζαμε ότι ο σταθμός δεν ήταν έτοιμος

λόγω εργασιών σε εξέλιξη και θα το

“τρέχαμε” μόνο για την παρέα και για

να περάσουμε καλά. Ευκαιρία λοιπόν

να απολαύσουμε τα αγρινιώτικα εδέ-

σματα χωρίς το άγχος του σκορ και με

περισσότερο χρόνο στην παρέα, να

συζητήσουμε τα ραδιοερασιτεχνικά

μας και να περάσουμε καλά χωρίς πολύ

κούραση, με έμφαση στο σουβλιμά και

όχι στα QSOs. 

Η κατάσταση έχει ως εξής:

- Η νέα κεραία των δύο στοιχείων στα

40 m, που πρόσφατα παρελήφθη από

Η.Π.Α., έχει μεν σηκωθεί στον πύργο,

αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί λόγω

βλάβης στο balun που βρίσκεται στη

σύνδεση του driven element με το

boom και χρειάζεται οπωσδήποτε γερα-

νό. Επίσης δεν συνδέθηκε ο ρότορας

λόγω έλλειψης καλωδίου και controller

που δεν έχουν ακόμα φτάσει στο Αγρί-

νιο.    

- Η κεραία του Νο 2 σταθμού multi-

plier δεν περιστρέφεται, επειδή έχει

χαλάσει ο ρότορας που ακόμα δεν επι-

σκευάστηκε. 

Γράφει ο Παναγιώτης Περρωτής SV2FWV

CQ WW CW στον σταθμό του SZ1A

στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου

- Οι beverages δεν έχουν απλωθεί,

πρώτον γιατί γίνεται συγκομιδή της

ελιάς στην περιοχή και δεύτερον δεν

έχει αφιχθεί ο controller / επιλογέας των

κεραιών ανά κατεύθυνση.

- Το internet επιτέλους έφθασε μέχρι

το πρώτο σπίτι του χωριού, αλλά χρει-

άζεται αρκετή δουλειά για να μπουν οι

απαραίτητοι ασύρματοι αναμεταδότες

και να φτάσει στο shack.      

Την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή οι

SV1DPJ Βασίλης και ο SV2FWV

Παναγιώτης αποφάσισαν να αναχωρή-

σουν για Αγρίνιο μία μέρα νωρίτερα

(Πέμπτη), αφού πρώτα παρέλαβαν τον

επιλογέα για τις beverages καλώδιο και

rotor controller για το ρότορα της κεραί-

ας των 40 m και μία κουλούρα καλώδιο

καθόδου RG-213, τα οποία φορτώθη-

καν όλα στο Golf του Βασίλη που μαζί

με τα λοιπά “Μπάζα” έμοιαζε περισσό-

τερο με φορτηγό, όλα για το χόμπι λοι-

πόν!!! 

Πέμπτη βράδυ άφιξη στο Αγρίνιο

όπου – τι έκπληξη! – μας περίμενε

ζεστή ψαρόσουπα φτιαγμένη με μεράκι

από τα χέρια της μητέρας του Βασίλη,

βάλσαμο λέμε. Κάποιες ακόμα διευκρι-

νίσεις με τον Πρόεδρο SV1HKH Πάνο,

που μας ενημέρωσε ότι ενεργοποιήθηκε

το internet με το πολύ χαμηλό κόστος

των δύο περίπου ευρώ το μήνα και γρή-

γορα για ύπνο με σκοπό την έγερσή μας

την Παρασκευή με το πρώτο φως.

Η beam για τα 40 m δεσπόζει στο χώρο του σταθμού.
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Έτσι κι έγινε, πρωί πρωί αφού παρα-

λάβαμε τον Δημήτρη SV1CIB (πώς

χώρεσε στο Golfάκι δεν ξέρω) φτάσαμε

στον Κοκκινόλογγο για να ξεκινήσουν

οι εργασίες.

Πρώτα το internet, όπου τοποθετήθη-

καν οι απαραίτητες κατευθυνόμενες

κεραίες και έφτασε το πολυπόθητο

σήμα ‘’καμπάνα’’ και ταχύτητα 4

Μbps. Άμεσα άρχισαν τα απαραίτητα

updates στους υπολογιστές και η εγκα-

τάσταση των ραδιοερασιτεχνικών προ-

γραμμάτων σε έναν νέο υπολογιστή

που θα χρησιμοποιούσε ο “run” σταθ-

μός.

Το απόγευμα έφτασαν οι Κώστας

SV1DPI, Κώστας SV1CQG, Αποστό-

λης SV1UK και  λίγο αργότερα ο

Δημήτρης SV1SN. Εκείνο που δεν

ήρθε ήταν ο γερανός, ξεκίνησε και η

βροχή οπότε θα ξεκινάγαμε τα ξημερώ-

ματα του Σαββάτου χωρίς κατευθυνό-

μενη κεραία στα 40 m και χωρίς bever-

ages για 80 m και 160 m. Είπαμε...

πήγαμε για να περάσουμε καλά αφού

γνωρίζαμε την κατάσταση. Δεν έφτα-

ναν όμως όλα αυτά, με το που  έδυσε ο

ήλιος πήρε μαζί του και το internet. Ναι

αλήθεια λέω, ενώ τα routers επικοινω-

νούσαν μεταξύ τους, δεν ερχόταν inter-

net από τον πάροχο και, όπως εκ των

υστέρων αποδείχθηκε, ήταν βλάβη στη

γραμμή του ΟΤΕ.

Τον διαγωνισμό αρχίζουν οι Παναγιώ-

της SV2FWV και Δημήτρης SV1CIB.

Ενώ από ρυθμό QSO είμαστε πολύ

καλά, η έλλειψη cluster είναι φανερή με

το Δημήτρη SV1CIB να αγκομαχάει

ψάχνοντας σταθμό – σταθμό (όπως

παλιά) το πολυπόθητο mult QSO.

Με την εμφάνιση του ήλιου να σου

και το internet καμαρωτό – καμαρωτό

με την επιβλητική του παρουσία να μας

κάνει όλους να απορούμε αν τα δύο

ευρώ το μήνα περιλάμβαναν και νυχτε-

ρινό internet ή ήταν κάποια προσφορά

του ΟΤΕ μόνο για τη διάρκεια της

μέρας, το τι πείραγμα έπεσε στον Πρό-

εδρο δεν λέγεται…..   

Σάββατο πρωί ήρθε ο Αναστάσης

SY1ALH παρέα με τον γιο του. Απλώ-

σαμε τις καθόδους για τις beverages και

εγκαταστήσαμε τον επιλογέα, κατα-

σκευής του Γιώργου SV1ELF. Ο Ανα-

στάσης πρέπει να έφτιαξε τόσους κονέ- Σταθμός και κεραίες σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία.
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κτορες όσους έχει συνολικά φτιάξει στη

ζωή του και μόλις τελείωσε με αυτούς

του πασάραμε και αυτόν του καλωδίου

του controller του ρότορα των 40 m.

Το απόγευμα ήρθε ο Κώστας

SV1CQN μας ξεκούρασε στο run σταθ-

μό και έτσι ασχοληθήκαμε με την όλη

προετοιμασία της beam των 40 m ανα-

μένοντας τον γερανό που τελικά έφτα-

σε το σούρουπο.

Ο Βασίλης SV1DPJ παίρνοντας μαζί

του όλα τα απαραίτητα ανέβηκε με τον

γερανό-κλούβα και άλλαξε την κάθοδο

το balun και το καλώδιο του ρότορα. Τα

στάσιμα της κεραίας κανονικά, αλλά ο

ρότορας δεν “άκουγε’’ τις εντολές του

controller, ταυτόχρονα εξαφανίστηκε

και το internet, τελικά ο Πρόεδρος μάλ-

λον είχε αγοράσει ειδικό πρόγραμμα

internet μόνο για ημέρα και όχι για Σαβ-

βατοκύριακα, άντε πάλι τα πειράγματα

έδιναν κι έπαιρναν.

Αποφασίσαμε να φάμε κι μετά να

ψάξουμε το πρόβλημα στο ρότορα.

Έτσι κι έγινε ο Κώστας SV1CQN παρέ-

μεινε run στα 10 m με pileup και οι υπό-

λοιποι φαγητό και φυσικά πειράγμα-

τα...

Ξεκούμπωμα και ξανακούμπωμα του

βύσματος του ρότορα και επιτέλους

άρχισε κι αυτός να λειτουργεί, ώρα

11:10 γύρισμα επιτόπου της κεραίας

των 40 m με κατεύθυνση προς Ιαπωνία,

αλλαγή χειριστών στο run σταθμό και

το πάρτι αρχίζει, μεγάλο και άγριο

πανηγύρι με τους Γιαπωνέζους να μπαί-

νουν στη σειρά, τους Ρώσους να πατά-

νε από πάνω (περίεργο, πρώτη φορά

μου συμβαίνει) και το rate να σταθερο-

ποιείται στα 325 QSOs την ώρα!

Η κεραία καταπληκτική, ξεπέρασε

κάθε προσδοκία με αποτέλεσμα οι επα-

φές των 40 μέτρων να ξεπεράσουν το

100% από προηγούμενες χρονιές.

Έτσι ξεχάσαμε τη συμφωνία ότι θα

συμμετέχουμε στο διαγωνισμό χαλαρά

με πολύ παρεάκι και καλό φαγητό και

πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά.

Τρομεροί οι ρυθμοί, πολλά και συνε-

χόμενα τα pilleups, συνεχής η καταγρα-

φή των επαφών στο Writelog και έτσι

άλλαξαν οι προσδοκίες βλέποντας τα

νούμερα του σκορ να ανεβαίνουν, ανα-

θεωρήσαμε και αποφασίσαμε να

βάλουμε τα δυνατά μας μήπως και πιά-

σουμε τουλάχιστον όσο πιο κοντά γίνε-
Το κουτί με τον διακόπτη επιλογής

των κεραιών beverage.
Η θέση χειριστή του σταθμού

για τα multipliers.

Και λίγη χαλάρωση δεν βλάπτει!

Άλλοι ετοιμάζουν και ...άλλοι τρώνε όλα τα γλυκά!

Ο SY1ALH ενώ κολλάει μερικές δεκάδες κονέκτορ!



ται το περσινό σκορ. 

Έτσι περιορίσαμε την ξεκούραση τον

ύπνο και το φαγητό κάτι που τελικά είχε

αποτέλεσμα. 7.127.460 πόντοι, σίγου-

ρα περισσότεροι από πέρυσι και με την

πιθανότητα να αποτελούν νέο ρεκόρ

στην κατηγορία M/S, Ίδωμεν.  

Final Claimed Score 7.127.460
METERS QSO ZONES DX

160 102 11 54

80 685 19 72

40 1822 37 122

20 922 37 122

15 614 35 133

10 1136 36 112

TOTAL 5281 175 613

Η φιλοξενία ήταν για μία ακόμα φορά

εξαιρετική. Η διοικητική μέριμνα

τέλεια. Εκείνο βέβαια που μου έκανε

τεράστια εντύπωση ήταν ότι παρόλα τα

προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

δεν ειπώθηκε ούτε μία κουβέντα παρα-

πάνω και πάντα με το χαμόγελο και τα

πειράγματα όλα τακτοποιήθηκαν

τέλεια, παρόλο που κάποιος “χτύπησε”

όλα τα γλυκά!

Τέλος, ο σταθμός είναι ανοικτός για

όλους και, όπως λένε και στην Ε.Ρ.Δ.Ε.,

όσοι πιστοί προσέλθετε.

16

DXing

◘

Ο SV1DPJ στο καλάθι του γερανού,
φροντίζοντας την κεραία των 40 m.

Ο πυρετός της δράσης υψηλός... SV1CIB, SV2FWV

SV1CIB SV1DPI

O SV1DPJ στον σταθμό run. SV1HKH, SV2FWV

SV1UK SV2FWV,  SV1CQN 


