Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταμάτης, SV1DPI
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CQ WW CW 2015
back from
a great
weekend
with Western Greece Contest Club
(callsign SZ1A) - these guys know
how to contest and have fun at the
same time" ήτοι "Μόλις γύρισα
από ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο
στην Ελλάδα με τον Σύλλογο της
Δυτικής Ελλάδας (διακριτικό
SZ1A) - αυτοί οι τύποι ξέρουν πώς
να τρέχουν contest και να διασκεδάζουν την ίδια στιγμή!"
Τάδε έφη ο Don G3XTT, που
είχαμε τη χαρά και την τιμή να
φιλοξενήσουμε το Σαββατοκύριακο 28-29/11 στον Κοκκινόλογγο. Και πώς να μην είναι έτσι...
Μεταβαίνουμε
(SV1DPJ,
SV1CIB, SV2FWV, SV1DPI,
SV1CQG) από το πρωί της

στο
contest
station
της Ε.Ρ.Δ.Ε.

“Just

Ο Don G3XTT επί το έργον
Παρασκευής 27/11 στο σταθμό
μαζί με τον Don G3XTT, διευθυντή του αγγλικού ραδιοερασιτεχνικού περιοδικού Practical
Wireless. Αργότερα έρχεται ο

Κλεάνθης SV1JG (πρώτη φορά
στον σταθμό) με τον Στάθη
SV5DKL. Λίγο μετά ο Μιχάλης
SV8GKE και ο Αντώνης
SV1ENG. Νωρίς το βράδυ έρχον15
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Όλη η ομάδα στο συσσίτιο του λόχου
ται οι SV1CQN, SV1BDO,
SV1SN, SV1CQK. Μαζί με τον
SV1HLB είμαστε 15 άτομα στο
φαγητό και κοιμόμαστε 13 άτομα
στο σταθμό (αν και ο Στάθης
SV5DKL δεν κοιμήθηκε στην
πραγματικότητα ποτέ).
Ο Σωτήρης SV1BDO δίνει
ρέστα με τις μαγειρικές εμπνεύσεις του, ο Θανάσης SV1CQK
από την άλλη μεριά ως grill master και το κέφι βρίσκεται ψηλά και
όλα πάνε καλά. Όλα; Όχι όλα.
Ο καιρός δουλεύει σε English
mode και βρέχει καταρρακτωδώς
από το πρωί. Αστειευόμενοι λέμε
στον Don ότι κανονίσαμε τον
καιρό να είναι βροχερός στα πλαίσια καλής φιλοξενίας, ώστε να
νιώθει σαν το σπίτι του.
Το απόγευμα όμως πέφτουν
πολλές αστραπές, εκ των οποίων
μία καίει το μόντεμ του ίντερνετ
(για 2η φορά τους 2 τελευταίους
μήνες), ρίχνει μια κολώνα του
ΟΤΕ και κόβεται το ίντερνετ. Τη
βγάζουμε με το στικάκι 3G για τα
κλάστερ κι έτσι δεν έχουμε ούτε
live video ούτε live score.
Από την άλλη ο εξοπλισμός σε
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μηχανήματα του σταθμού δεν
επαρκεί για συμμετοχή στην
κατηγορία Μ2 και γίνεται έρανος.
Έτσι ο SV1CIB φέρνει το ράδιό
του (Yaesu field), ο SV1DPI
ράδιο (Yaesu field), ενισχυτή
(Acom 1000) και το MK2R+, ο
SV1UK το MicrokeyerII, ο
SV1JG έναν ALPHA 99 και ο
SV1ELF στέλνει έναν homemade
ενισχυτή με 2 GU74B. Όλα τοποθετούνται, δοκιμάζονται και δουλεύουν καλά εγκαίρως. Έτσι ο

σταθμός έχει 2 σταθμούς running
κι έναν 3ο με αποστολή να κάνει
8 QSO την ώρα (οι επιτρεπόμενες
αλλαγές μπάντας).
Το setup του σταθμού έχει ως
εξής:
• Ο 1ος running αποτελείται από
το Icom 756proII - Icom PW1 ή
το homemade ενισχυτή για τις
χαμηλές μπάντες και homemade
interface
• Ο 2ος running αποτελείται από
το Yaesu field και τον Alpha 99
και το ΜΚ2R+
• και ο 3ος σταθμός από το
Kenwood 950sdx, τον Acom
1000 και το Microkeyer II
• κεραίες οι γνωστές πλέον: 6
στοιχεία στα 10μ, 4 στοιχεία στα
15, 4 στοιχεία στα 20μ, 2 στοιχεία
στα 40μ, δίπολα για τα 80 και
160μ συν οι beverage για RX.
Μετά το briefing και την ενημέρωση των χειριστών, ο Στάθης
SV5DKL βγάζει το πρόγραμμα
με τις ώρες και όλα δείχνουν να
παίρνουν το δρόμο τους για ένα
φυσιολογικό contest.
Η τρέλα όμως καλά κρατεί και
το κέφι είναι πολύ ανεβασμένο.

O Σεφ
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Επισκέψεις φίλων από το Αγρίνιο,
ένας χαμός γενικά, πολύ φαΐ, τσίπουρο και κρασί, σε σημείο που
κάποιος αναρωτιέται στο facebook: "καλά, τρέχετε contest; γιατί
όλο φωτογραφίες από φαΐ και διασκέδαση βλέπω!". Ο Άγγλος αναφωνεί "είστε τρελοί!"
Το ξημέρωμα της Κυριακής μας
βρίσκει μ' ένα ράδιο κι έναν ενισχυτή λιγότερο και με πυκνή ομίχλη παρά τις προβλέψεις για
καλοκαιρία! Το English mode
συνεχίζεται... Τελικά αργότερα
βγαίνει ο ήλιος, ο SV1HKH ανεβαίνει και τοποθετεί την Ελληνική σημαία στο ψηλότερο σημείο
του πύργου, ο Θανάσης SV1CQK
με τον Αναστάση SY1ALH επισκευάζουν την κεραία V/U, και
όλα δείχνουν να πηγαίνουν κατ'
ευχήν, όταν "τζιχαντιστές"
εισβάλλουν στο σταθμό και απαγάγουν τον Στάθη SV5DKL!!!
Στην πραγματικότητα οι SV2CLJ
και οι "μαχητές του", SV2DCD
και SV2BFN, ντυμένοι με μάσκες
και ψεύτικα όπλα, έρχονται από
το Άργος Ορεστικό και "συλλαμβάνουν"
τον
"προδότη"
SV5DKL, προκαλώντας τα γέλια

Η πρώτη βάρδια
τα δικά μας και την τρομοκράτηση του Don G3XTT που τους
βλέπει να μπαίνουν στο σακ την
ώρα που είναι στο ράδιο!!!
Ο Don μετά απ' όλα αυτά λέει:
"νόμιζα ότι εσείς είστε τρελοί αλλά
φαίνεται ότι όλοι οι Έλληνες είστε
τρελοί" για να φτάσει να γράψει
άμα την επιστροφή του στην
Αγγλία, "αυτοί οι τύποι ξέρουν
πώς να τρέχουν contest και να διασκεδάζουν την ίδια στιγμή".
Η έκπληξη είναι καταπληκτική,
το κέφι ανεβαίνει κι άλλο και το

Οι “τζιχαντιστές”!

contest παίρνει άλλη διάσταση. Ο
SV1CQK συμπληρώνει με
Barbecue το σπετσοφάι του
Σωτήρη SV1BDO, ο οποίος βάζει
κάτω από την ποδιά του μάγειρα
όλους τους νέους για το καλωσόρισμα. Στο τέλος γίνεται αδελφοποίηση των δυο ομάδων, υπογράφεται το σχετικό μνημόνιο (1η
φορά μνημόνιο και καλό) και
δίνεται η υπόσχεση ανάρτησης
και στα 2 shack.
Τελικά το contest μένει αξέχαστο στις καρδιές και στις ψυχές
όλων, η ραδιοερασιτεχνική Ελλάδα δείχνει να έχει μοναδικό θέμα
συζήτησης το χαμό που έγινε στο
SZ1A το Σαββατοκύριακο κι
όλοι εμείς (J42T και SZ1A) ελπίζουμε να γίνουμε το φωτεινό
παράδειγμα, ώστε η ραδιοερασιτεχνική Ελλάδα να ξεφύγει από
τη μιζέρια και το κουτσομπολιό
και να πετάξει σε νέους ουρανούς, όπου θα υπάρχει η αδελφοσύνη, η ομόνοια, η πίστη στην
κοινή προσπάθεια, το όραμα και ο
υγιής συναγωνισμός.
Στόχος μας να γίνουν περισσότεροι SZ1A και J42T, σε κάθε γωνιά
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Οι επιδόσεις στο contest.

της Ελλάδας, που θα δώσουν διέξοδο στους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, ώστε να πάψουν να αναλώνονται σε αχρείαστους σχολιασμούς σε ραδιοερασιτεχνικά
μπλογκ και να κάνουν επιτέλους
κάτι δημιουργικό.
Αναλυτικά το σκορ μας στην
εικόνα αριστερά, με την υποση-

μείωση ότι κάναμε και τις 40
ζώνες (σε 2 μάλιστα μπάντες),
χάσαμε το 5B DXCC για 2 χώρες
στα 80μ, και δουλέψαμε συνολικά 165 ραδιοχώρες! Όλα αυτά
σε μέτριες συνθήκες διάδοσης και
με τα 10 μ να ανοίγουν λίγο μόνο
την Κυριακή...

◘

ειδησεις

Δημήτρης Τζελατίδης SV1RL S.K.
αγαπητός συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Τζελατίδης SV1RL
δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο Δημήτρης ήταν μέλος της Ε.Ε.Ρ.
από το 1982. Από το 1987 έως το 1993 ήταν Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στη διετία 1998-1999 κατείχε τη θέση
του Αντιπροέδρου. Από το 1987 έως το 2005 περίπου ήταν ο εκπρόσωπός μας στην IARU R1 και είχε συμμετάσχει ενεργά σε πολλά συνέδριά
της. Πρόσφατα μάλιστα παρέδωσε στη Γραμματεία το πλήρες αρχείο
του από την εποχή εκείνη.
Ο Δημήτρης ήταν ενεργό μέλος της Ε.Ε.Ρ., δεν έλειψε σχεδόν από
καμία Γενική Συνέλευση, απ’ όσο γνωρίζουμε, και πάντα ήταν πρόθυμος να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία του. Είναι σίγουρο ότι θα
λείψει σε όλους εμάς, που τον γνωρίζαμε και τον εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αντί στεφάνου να καταθέσει
στη μνήμη του το ποσό των 100 ευρώ στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο
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Ο Δημήτρης SV1RL στο
Hamfest του Ιουνίου 2015.

