ραδιοερασιτεχνισμος

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταμάτης SV1DPI

Ας κρατήσουν οι χοροί… στο SZ1A!
τον καιρό του Facebook
ακόμα και οι ραδιοερασιτεχνικές
συναντήσεις,
κάθε είδους, διοργανώνονται με
διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
παλιότερα: κάποιος αναρτά κάτι
σαν: «πού θα είμαι σε δυο βδομάδες;». Ο καθένας γράφει από
κάτω μια παπάντζα του στυλ «με
τη Λαίδη Γκάγκα» κλπ, κλπ. και
στο τέλος ο πρωτομάστορας ανα-
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κοινώνει ότι θα πάει στην τάδε
μεριά ραδιοερασιτεχνικού ενδιαφέροντος και «όσοι πιστοί προσέλθετε».
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, λοιπόν,
είχαμε ξεχάσει πώς μαζευόμασταν παλιότερα, όταν συνήθως
έβαζε μια φωνή στον ασύρματο
και όποιος άκουγε, πήγαινε…
Όταν όλοι είχαν τις ίδιες πληροφορίες, ήτοι τόπο και χρόνο

συνάντησης. Διότι σήμερα οι
μισοί έχουν μιλήσει στο κινητό
και ξέρουν πράματα περί της
συνάντησης, που δεν γνωρίζουν
οι υπόλοιποι. Σήμερα, ακόμη και
τα hamfest δεν ανακοινώνονται
στον ασύρματο αλλά στο ίντερνετ
και στο facebook…
Ίσως η τελευταία (ελπίζω όχι)
συνάντηση που διοργανώθηκε με
τον «παραδοσιακό» τρόπο ήταν

ραδιοερασιτεχνισμος

SV1CQK SV2AMK SV1DPI SV2AOK SV1SN

SV1DPI SV2AOK SV1SN

SV1DPI SV2AOK SV1SN

SV1RLC SV1CQK SV2AOK SV1DPI SV1HLB
αυτή που έγινε στον Κοκκινόλογγο την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
2019. Ο SV2AOK άρχισε να λέει
στον ασύρματο πως θα ήθελε να
επισκεφθεί το σταθμό του SZ1A
στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου.
Αμέσως κάποιοι ανταποκρίθηκαν
λέγοντας πως θα ήταν μια ωραία
εκδρομή και να… εγένετο φως!!!
Άνθρωποι απ’ όλη την Ελλάδα
άρχισαν να συρρέουν στον Κοκκινόλογγο κατά τη διάρκεια του
CQ WPX RTTY Contest.
Ο γράφων, μη όντας πολύ active
στις ραδιοερασιτεχνικές συζητήσεις τελευταία, δεν είχε πάρει

Η καθιερωμένη “κατεδάφιση”...

χαμπάρι τίποτα! O SV1BDO ανέφερε ότι περιμένει να μας επισκεφθούν κάποιοι φίλοι την Κυριακή
και να έχουμε λίγο περισσότερες
προμήθειες σε φαγητό, αλλά αυτό
δε μας προδιέθετε για το τι θα
ακολουθούσε! Ήδη το Σάββατο
κατέφθασε ο Γιάννης SV1GE.
Αφού ήπιαμε μερικά τσίπουρα,
μας είπε ότι το βράδυ θα μείνει
στο Αγρίνιο με τον SV1YU και θα
ερχόταν την επομένη. Τα τύμπανα
του πολέμου άρχισαν να ηχούν,
αλλά εμείς ακόμη χαμπάρι…
Λίγο τα προανακοινωθέντα μπλόκα των αγροτών, κάποια πιθανή

κακοκαιρία, κλπ. μας έκαναν να
πιστεύουμε ότι δε θα έρθουν και
πολλοί.
Την Κυριακή το πρωί οι
SV1DPJ, SV1HKH κι εγώ είχαμε
λίγη δουλίτσα με την εγκατάσταση ενός SDR κοντά στο σταθμό
και λείψαμε για λίγο. Όταν γυρίσαμε, δεν είχαμε πού να παρκάρουμε! Νωρίς το πρωί είχε καταφτάσει ένα αυτοκίνητο από την
TARG και τη Θεσσαλονίκη, προεξάρχοντος του Πατριάρχη της
διοργάνωσης του event, Τάσου
SV2AOK. Και ο χορός συνεχίστηκε με τους SV1YU, SV1GE,
SV NEA Μάρτιος - Απρίλιος 2019
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ραδιοερασιτεχνισμος

SV2FQP SV2AOK

SV3BSF SV2HRT

SV6HA SV7LO SV2AOK SV2GNJ

Σάκης SV2RQ και Κώστας SV7LO

SV6HA, SV1SN, SV1UK,
SV1IT, SV2RQ, SV7LO, και
όλους τους υπόλοιπους, όπως
ακριβώς τον τραγούδησε ο κυρ
Νιόνιος: «Ας κρατήσουν οι χοροί
και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια
επαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξις
αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα
με πομπούς και με κεραίες φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι
ιστορία οι παρέες»
Όλοι αυτοί κι άλλοι τόσοι είχαν
πληροφορηθεί περί της επίσκεψης-συνάντησης από αέρος και
είχαν καταφτάσει… ξαφνικά. Το
γουρουνόπουλο που είχαμε στη
σούβλα δεν έφτανε με τίποτα.
Δυο κοτόπουλα από τις εφεδρείες
μπήκαν στη φωτιά, αλλά η προσέλευση συνεχιζόταν. Άνθρωποι
που γνωρίζονταν καλά, αλλά δεν
είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά,
ζούσαν το όνειρό τους. Ο αρχιμά56
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...το contest το
ψιλοπαρατήσαμε,
αλλά η χαρά μας
για το απρόοπτο
πανηγύρι ήταν
τόσο μεγάλη...
γειρας 5 αστέρων, Σωτήρης
SV1BDO έδωσε ρέστα στην κουζίνα: γαμοπίπλαφα, πατάτες στο
φούρνο, λουκάνικα, τζατζίκια και
δε θυμάμαι τι άλλο έβγαιναν από
τον σκούφο του μάγου Σωτήρη
και τάισαν όλους τους παρευρισκομένους. ΟΚ, το contest το
ψιλοπαρατήσαμε, αλλά η χαρά
μας για το απρόοπτο πανηγύρι
ήταν τόσο μεγάλη, που κανένας
δεν το μετάνιωσε αλλά ούτε κουράστηκε εκείνη τη μέρα.
Και κάπου εκεί ανακαλύπτουμε
ότι ο Νιόνιος το ’γραψε για μας το

τραγούδι: «Τότε η Έλενα (η XYL
του Κώστα SV1YU) η χορεύτρια
(!) σκύβει στη μεριά του Τάσου
(του SV2AOK) και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, Εθνική
Ελλάδος γεια σου».
Αναμνηστικές φωτογραφίες,
κρασί παραγωγής GE, γουρουνόπουλο ζεστό, πλάκες, αναμνήσεις,
ξενάγηση στο σταθμό, χαμός….
Μικρές μικρές ιστορίες: η φωτογραφία μόνο των διψήφιων που
παρευρίσκονταν, τα χρόνια του
μεγαλύτερου διψήφιου της παρέας Σπύρου SV6HA που έστελναν… χαιρετίσματα, ο σιδηροκέφαλος ραδιοερασιτέχνης του
SV2ASS που του εύχονται έτσι
για να έχει γερό κεφάλι προκειμένου να αντέχει τις «τηγανιές» της
XYL του, τα 5 € στο σύλλογο που
απαιτούνταν για να βγεις φωτό με
τους διψήφιους κι άλλα πολλά
που μου ξέφυγαν…

ραδιοερασιτεχνισμος

Μια από τις ...πληρωμένες φωτογραφίες: SV6HA SV1SN
SV2ASS SV1GE SV2RQ SV1HKH SV7LO SV1UK SV1YU

ΟΙ ΔΙΨΗΦΙΟΙ: Απόστολος SV1UK Σάκης
SV2RQ Δημήτρης SV1SN Κώστας SV1YU Γιάννης SV1GE Κώστας SV1IT Κώστας SV7LO Σπύρος SV6HA

Ήταν ωραία… Δεν ξέρω να σας
πω πότε τέλειωσε… Να είμαι
ειλικρινής: δεν ξέρω ΑΝ τέλειωσε… Εμάς μας άρεσε και θα
προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε, ώστε να είμαστε περισσότεροι
την επόμενη φορά. Προσοχή
όμως: δε θα το μάθετε από το
facebook… Να έχετε το νου σας
στον αέρα, έστω κι αν χρειαστεί
να δροσιστείτε λίγο…
Για την ιστορία, οι ραδιοερασιτέχνες που παραβρέθηκαν στην
ιστορική αυτή συνάντηση της

Κυριακής 10 Φεβρουαρίου 2019
και που δυστυχώς θα χρειαστούμε
το photoshop για να τους βάλουμε
όλους στη φωτογραφία , ήταν οι:
Από Αγρίνιο οι SV1DPJ,
SV1CQG, SV1SN, SV1UK,
SV1DPU, SV1CIB, SV1CQN,
SV1HLB, SV1RLC, SV1DPI,
SV1HKH, SV1CQK, SV1HKM,
SV1RRP, από Πάτρα ο SV3BSF,
από Αίγιο ο SV1BDO, από Θεσσαλονίκη οι SV2HTR, SV2AOK,
SV2RQ, SV2AMK, SV2ASS,
SV2FQP από Γιαννιτσά ο

SV2GNJ, από Πρέβεζα ο
SV6HA, από Αθήνα οι SV1GE,
SV1IT, SV1YU και από Ξάνθη ο
SV7LO. Μαζί τους πολλές XYL
που έδωσαν έναν άλλο τόνο.
“Να μας έχει ο Θεός γερούς
πάντα ν' ανταμώνουμε και να
ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς
κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς”
Κωνσταντίνος και κατά
κόσμον… SV1DPI

◘
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