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Τ
ο contesting  γενικά δεν το

είχα κατά νου σαν δική

μου δραστηριότητα τα

χρόνια που ασχολούμαι ραδιοε-

ρασιτεχνικά. Φυσικά πάντα έρι-

χνα κλεφτές ματιές στις ομάδες

που δραστηριοποιούνται στον

χώρο. Την πρώτη  ιδέα την έριξε ο

Κλεάνθης SV1JG στα μέσα Φλε-

βάρη για το WPX RTTY, όμως τα

μπλόκα των αγροτών στις εθνικές

οδούς δεν μου επέστρεψαν να

ταξιδέψω (όπως και σε άλλους

συναδέλφους) για το Αγρίνιο στον

σταθμό contest  της ΕΡΔΕ. 

Πρώτη επαφή λοιπόν έγινε τον

Μάιο στο CW CONTEST σαν

επισκέπτης, αφού χρόνος ελεύθε-

ρος δεν υπήρχε. Εεεεε λοιπόν,

αυτοί οι τύποι είναι απίστευτοι. Σε

αγκαλιάζουν και νιώθεις μέλος

της ομάδας από την πρώτη στιγ-

μή. Με τους περισσότερους γνω-

ριζόμασταν πρώτη φορά.  Όσες

ώρες ήμουν μαζί τους ζήλεψα που

δεν ήμουν ήδη στην ομάδα. Το

κλίμα είναι εκπληκτικό. Τα πει-

ράγματα δίνουν και παίρνουν και

η δουλειά μας δουλειά μας….

Η δεύτερη κρούση ήρθε από τον

Σωτήρη SV1BDO στα μέσα

καλοκαιριού και ενώ βρισκόμουν

στην μέση του ΙΟΤΑ από την

Σύρο για να τρέξουμε το SARTG

RTTY CONTEST. Δεν το σκέ-

φτηκα καθόλου. Θα βουτήξω στα

βαθειά…

Φτάνει λοιπόν πολύ γρήγορα η

Παρασκευή 19/8, όπου χώνω το

ICOM 756 στην βαλίτσα μου,

επειδή το ICOM του σταθμού

έρχεται από επισκευή και δεν

ξέρουμε πώς θα πάει, μπαίνω στο

ΚΤΕΛ και φτάνω στην έδρα του

Σωτήρη στο Αίγιο. Μετά από μια

SARTG RTTY CONTEST
στο σταθμό της Ε.Ρ.Δ.Ε. (SZ1A)

Γράφει ο Θοδωρής Γεωρνταμιλής, SV1EJD
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χαλαρή κατεδάφιση παραλιακά

είμαστε στον δρόμο για το

Redforest χρησιμοποιώντας

παραδοσιακά το καραβάκι στο

Ρίο – Αντίρριο.

Απόγευμα πλέον φτάνουμε,

όπου ήδη έχει φτάσει ο Κώστας

SV1DPI και ο Κώστας

SV1CQG, οι οποίοι έχουν εγκα-

ταστήσει το ICOM και έχουν

ετοιμάσει το setup του writelog

για το συγκεκριμένο contest. Από

την πρώτη στιγμή είχα νιώσει ότι

είμαι στο σπίτι μου με δικούς μου

ανθρώπους.

Έτσι σε κάνουν να νιώθεις τα

μέλη της ομάδας αυτής. Άλλω-

στε, το λένε δυνατά. Εμείς είμα-

στε εδώ και περιμένουμε όποιον

θέλει να έρθει μαζί μας. Τι κι αν

ήμουν πρωτάρης;;;  

Ξεκινάμε να σηκώσουμε κεραί-

ες και να οργανωθούμε λίγο και

σκάει το πρώτο πρόβλημα. Η

κεραία των 40m δεν γυρίζει με

τον ρότορα.  Φυσικά προβλήματα
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τέτοιου είδους είναι απλά για το

SZ1A, αφού με ένα τηλεφώνημα

φτάνει η μεγάλη δύναμη, ο

SY1BCS ο Νίκος και ο SV1RLC

https://www.facebook.com/thana-

sis.SV1RLC ο Θανάσης, όπου ο

πρώτος σκαρφαλώνει στην κορυ-

φή του πύργου και επιδιορθώνει

την βλάβη σε χρόνο μηδέν. 

Αφού είναι όλα έτοιμα και

τεσταρισμένα, ένα ελαφρύ (ναι,

Τάκη Περρωτή, ελαφρύ) δείπνο

και κατευθείαν για ύπνο, αφού

στις τρεις ώρα Ελλάδος ξεκινάει

το πρώτο από τα τρία οκτάωρα

του contest. Το SARTG RTTY

CONTEST είναι σπαστό, δηλαδή

δουλεύεις οκτώ ώρες, κάθεσαι

οκτώ ώρες κλπ., μέχρι να περάσει

το διήμερο. Εμείς αποφασίσαμε

μετά από πρόταση του Σωτήρη να

λάβουμε μέρος στην κατηγορία

Multi Operator Single

Transmiter, δηλαδή δύο πομποδέ-

κτες με μόνο ένα σήμα στον αέρα.

Ο ένας κάνει CQ στην μια μπάν-

τα κι ο άλλος κυνηγάει multipliers

στις άλλες μπάντες,  αλλά χωρίς

να  μπορούμε να εκπέμπουμε

ταυτόχρονα (Interlock).

Ύπνο λοιπόν και ξυπνητήρι στις

δύο και μισή, ξημέρωμα Σαββά-

του. Μια σκάφη καφέ ο καθένας

και ξεκινάμε. Εγώ κάνω CQ στην

μια μπάντα κι ο Σωτήρης δίπλα

ψαρεύει στις άλλες multipliers.

Πλησιάζει ξημέρωμα και γίνεται

και pileup παρακαλώ. Φάτους

μου φωνάζει ο Σωτήρης. Αυτό

ήταν, ξεψάρωσα ο νέος. Σε λίγη

ώρα καταφθάνουν οι Κωστήδες

και μας δίνουν την πρώτη ανάσα

και ζεστές τυρόπιτες για να

πάρουμε δυνάμεις. Πολύ γρήγορα

τελειώνει το πρώτο οκτάωρο.

Καλά έχουμε πάει, λένε οι παλιές

καραβάνες... 

Ξεκούραση, ύπνο, φαγητό και

στις επτά το απόγευμα του Σαβ-

βάτου ξεκινάμε πάλι. Η απογοή-

τευση είναι η διάδοση αφού στα

10m δεν κουνιέται φύλλο και στα

15m τα πράγματα είναι πολύ υπο-

τονικά.  Ευτυχώς 20, 40 κι 80

πάμε καλά. 

Ταυτόχρονα έχουν έρθει επισκέ-

πτες οι SV1CQR Γιάννης και

SV1HKH Παναγιώτης  και ετοι-

μάζουν και το βραδινό τσιμπούσι

με μπάρμπεκιου κλπ. εδέσματα
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από τον σεφ του Redforest, Σωτή-

ρη SV1BDO.  Ευχάριστη επίσκε-

ψη από τον Μιχάλη SV1RK και

την σύζυγο του, όπου κάνει το

θαύμα του και βοηθάει με τη

γνώση του στον καλύτερο συντο-

νισμό του linear OM και πλέον

είμαστε άνετοι κι από ισχύ.

Γύρω στη μία και μισή σχεδόν

κοιμάμαι πάνω στο ICOM, η κού-

ραση είναι μεγάλη, οπότε ο

SV1DPI αναλαμβάνει το υπόλοι-

πο της βραδιάς μέχρι τις τρεις. 

Φτάνουμε στην Κυριακή, όπου

υπάρχει ένα τελευταίο οκτάωρο

από τις έντεκα μέχρι τις επτά το

απόγευμα. Εδώ θέλει τακτική και

γερό κυνήγι βαθμών. Κούραση

πλέον δεν υπάρχει, αφού ακούς

τον Κώστα και τον Σωτήρη να

σου λένε ότι πας υπέροχα. Αυτό

ήταν, επτά ακριβώς το τελευταίο

QSO με έναν Αμερικανό και κλεί-

νει η υπέροχη αυτή εμπειρία με

908 QSO 199 Multipliers & τελι-

κό σκορ 2.005.920 βαθμούς. 

Εδώ να μην ξεχάσω να ευχαρι-

στήσω όλους τους Ελληνικούς

σταθμούς που ανταποκρίθηκαν

στο κάλεσμά μας και τους φίλους

Ιταλούς από το MDXC, που

απάντησαν στο CQ TEST μας,

αλλά και για το ενδιαφέρον που

έδειξαν για συνεργασία με το

SZ1A.

Ο χρόνος πιεστικός τώρα, να

μαζέψουμε αποσκευές να κατε-

βάσουμε κεραίες και ό,τι άλλο

χρειάζεται στο σακ, ώστε να προ-

λάβω το τελευταίο ΚΤΕΛ για

Αθήνα. Ακόμα κι εκεί έβαλαν το

χέρι τους αυτοί οι υπέροχοι Αγρι-

νιώτες... Πρόλαβα κι είμαι στον

δρόμο για την επιστροφή. Κλεί-

νουν τα μάτια μου αλλά η αίσθη-

ση είναι υπέροχη.

Καταπληκτική εμπειρία το con-

test από τον SZ1A, καταπληκτι-

κοί άνθρωποι, με έκαναν να

νιώσω από την πρώτη στιγμή

όμορφα μέσα σ’ αυτήν την

ομάδα.. Φυσικά ήδη υπάρχουν τα

σχέδια για τέλος Σεπτέμβρη,

τέλος Νοέμβρη  κλπ κλπ.  Ήταν

να μην γίνει η αρχή…

Θέλω να κλείσω με ένα μεγάλο

“ευχαριστώ” στον Σωτήρη

SV1BDO και στον Κώστα τον

SV1DPI αλλά και σε όλα τα μέλη

της ΕΡΔΕ που μου έδωσαν την

ευκαιρία για αυτήν την δραστη-

ριότητα από τον σταθμό κοντεστ

SZ1A.  

Θοδωρής Γεωρνταμιλής

SV1EJD  (SZ1A)

Πάνω, τα εργαλεία και δεξιά, τα αποτελέσματα!

◘


