
 

 

  

Ημερολόγιο σταθμού 
Contest ΕΡΔΕ στον 
Κοκκινόλογγο 
Αγρινίου 
Ένας σταθμός για όλους! 
Μέρος 1ο : 26/11/2009-31/12/2012 
 

 

SZ1A 

SV1DPI 
- 

28/10/2015 



2 

 

 

  



3 

 

Περιεχόμενα 
2009................................................................................................................................ 5 

2010................................................................................................................................ 7 

2011.............................................................................................................................. 12 

2012.............................................................................................................................. 20 

2013............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2014............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2015............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2016............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2017............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2018............................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 

 
 

  



4 

 

 
Το ημερολόγιο αρχίζει να γράφεται τον Οκτώβριο του 2015, οπότε μόνο τα σημαντικά γεγονότα, για 

τα οποία υπάρχουν στοιχεία, καταγράφονται για τα 5 πρώτα χρόνια… 
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2009 
 
26/11/2009 Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοκκινόλογγου στην 
ΕΡΔΕ, από το Δήμο Παρακαμπυλίων, για τη δημιουργία σταθμού Contest. Το κτίριο 
είναι περίπου 14Χ7 και διαθέτει δύο αίθουσες, αποθήκη και WC. Υποχρέωση της 
ΕΡΔΕ να το συντηρεί. 
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2010 
 
25/4/2010 Πρώτες εργασίες στο κτίριο 

 
1/5/2010 Η πρώτη εκδήλωση. Μαζευόμαστε, ψήνουμε και γιορτάζουμε την 
Πρωτομαγιά μας στο προαύλιο του νεο-παραχωρηθέντος κτιρίου στον 
Κοκκινόλογγο, μαζί με τις οικογένειές μας. 
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6/6/2010 Σκάψιμο τρύπας για τοποθέτηση πύργου 18m κατασκευής GE που μας 
έχει παραχωρηθεί από την ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τρύπες για τα 
δεσίματα των αντηρίδων. SV1HKH, SV2HQL, SW1KYX, SV1CIB, SW1HKR και SV1DPI 
είναι εκεί. 

 
 
7/7/2010 Σκυροδέτηση βάσης πύργου. SV1KYX, SV1HKZ, SV1DPI, SV1HKH, SWL 
Στάθης, SV1HLB, SV1CIB 

 
SV1KYX, SV1HKZ, SV1DPI, SV1HKH, ΣΤΑΘΗΣ, SV1HLB, SV1CIB 

 
10/7/2010 Αγορά ρότορα Yaesu G1000DXA για τον 1ο πύργο της Χ7 
 
14/7/2010 Σκυροδέτηση βάσεων αντηρίδων 1ου πύργου. 
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16/7/2010 Μεταφορά του πύργου από τα γραφεία της ΕΡΔΕ στην Καμαρούλα, στο 
σταθμό στον Κοκκινόλογγο από τους SV1HKZ, SV1HLB. 

 
22/8/2010 Σήκωμα πύργου. Ατύχημα!!! Ο πύργος από κακό χειρισμό του γερανού, 
ταλαιπωρίας που είχε υποστεί στην προηγούμενη θέση του, φόρτωσης στην 
κορυφή του με κεραία και ρότορα, λυγίζει και πέφτει. Η κεραία του συλλόγου X7 
σπάει σε διάφορα σημεία. Τοποθέτηση ενός μόνο κομματιού του πύργου, 6μ 
περίπου, στο τέλος. Απογοήτευση… Το όνειρό μας δείχνει να σταματάει κάπου 
εδώ… Το ζόρι, τη χαρά της ομάδας και την απογοήτευση απόλαυσαν και λούστηκαν 
οι SV1HKH, SV2HQL, SV1KYX, SV1HLA, SV1HKR, SV1HKZ, SV1CQG, SV1CIB, SV1DPI, 
SWL Κώστας (μετά SV1HLB) και Νίκος και ο χειριστής του γερανού Ηλίας που 
προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να βοηθήσει. 
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29/9/2010 Γκρεμίζουμε το σάπιο διαχωριστικό μεταξύ γραφείου και αποθήκης. Εκεί 
θα στεγάσουμε το σακ και τον κοιτώνα των χειριστών μελλοντικά. Λες να το 
ξαναπάρουμε πάνω μας; 

 
 
1/10/2010 Ο χώρος του σακ και του 1ου κοιτώνα (ενιαίος τότε) βάφεται. 
 
6/10/2010 Ο SV1JMO φτιάχνει τον 1ο πάγκο για τα μηχανήματα  
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23/10/2010 Ετοιμασίες και επισκευή πύργου. SV1CQK, SV1CIB, SV1JMO, SV1DPI και 
SV1UK κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. 
 
24/10/2010 Ετοιμασίες πύργου, ρότορα κλπ ώστε όλα να είναι έτοιμα για ανάρτηση 
την επόμενη μέρα. SW1HKZ, SW1KYX, SV1HKH και ο SW1HLB αφιερώνουν τη μέρα 
τους. 
 
25/10/2010 Ο πύργος τοποθετείται τελικά, χωρίς κεραία αυτή τη φορά κι έχοντας 
μείνει 17μ πλέον. Η όλη επιχείρηση γίνεται υπό βροχή. Ο SV1HKH ανεβαίνει 
τσουβαλάτος να λύσει τους ιμάντες. SV1SN, SV1CQG, SV1HKH, SV1DPI, SW1KYX, 
SW1HKZ, και ο SW1HLB βοηθούν από εδάφους. 

 
ΚΑΘΙΣΤΟΙ: SV1HKZ, SV1HKH, ΟΡΘΙΟΙ: SV1CQG, SV1KYX, SV1HLB, SV1DPI, SV1SN 

 
29/10/2010 Προκειμένου να συμμετάσχουμε στο CQ WW Contest (30-31/10), 
προσπαθούμε ανεπιτυχώς να βάλουμε προσωρινά και μέχρι να επισκευάσουμε τη 
Χ7, μια steppir 2 στοιχείων. Παρά τον πολύ κόπο, δεν τα καταφέρνουμε χωρίς 
γερανό. Βάζουμε τουλάχιστον τα δίπολα για 80 και 160μ. Δε συμμετέχουμε στο 
διαγωνισμό τελικά, προς απογοήτευση όλων.   
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2011 
 
16/1/2011 Κόβουμε την πίτα μας στο χώρο του σταθμού, σηματοδοτώντας μια νέα 
αρχή για την προσπάθειά μας. Κάνουμε QSO με τον SV2HQL που απουσιάζει. 

 
30/1/2011 Ο SV1CQK κάνει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σταθμού, βάζοντας 
πρίζες, πίνακες και τα σχετικά 
 
15/2/2011 Η κεραία Χ7 συναρμολογείται, χρησιμοποιώντας καινούρια 
ανταλλακτικά, που παραγγείλαμε από την Αμερική, όπου απαιτείται, από τους 
SV2HQL, SV1DPI, SV1HKH, SW1HKZ και το Στάθη Αναστασιάδη, ώστε να είναι έτοιμη 
για ανάρτηση την επόμενη μέρα. Σημαντική και η συμβολή του SW1HKG που 
επισκεύασε πολλά από τα κομμάτια της κεραίας. 
 
16/02/2011 ώρα 4μμ Μετά από σχέδια 
ετών, όνειρα μηνών, αποτυχίες και 
άλλα δεινά...η κεραία Χ7 (10,15,20μ) 
είναι στη θέση της στον 1ο πύργο στα 
18μ περίπου. Τοποθέτηση διπόλου και 
για τα 40μ. Οι SV1HKH, SV1JMO είναι 
κρεμασμένοι στον πύργο και οι SV1CIB, 
SV1DPI, SV1HLB είναι από κάτω μαζί με 
το γερανό. Το πρώτο QSO ήταν με τον 
M5GUS στις 13:51 UTC.  
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20/2/2011 Πρώτος διαγωνισμός από το σταθμό SZ1A. Οι SV1DPJ, SV1DPI, SV1CIB 
και άλλοι συμμετέχουν στο ARRL CW μόλις για 2-3 ώρες δοκιμαστικά. Ο σταθμός 
αποτελείται από ένα 
Icom 756 pro II, 
ενισχυτή Icom PW1 
και κεραίες τη Χ7 
στα 18μ και δίπολα 
για τα χαμηλά. Μας 
φαίνονται πάρα 
πολλά όλα αυτά και 
σκεφτόμαστε ότι για 
χρόνια θα είμαστε 
μ’ αυτό το setup. 
Επιτέλους βλέπουμε 
τα όνειρά μας να 
πραγματοποιούνται, 
αφού πλέον έχουμε 
μόνιμο σταθμό και 
δεν γυρνάμε ως 
γυρολόγοι όπως στο 
παρελθόν! 

 
16/3/2011 Ο φίλος Γιώργος Μούσιος μας βοηθάει και φτιάχνουμε το χώρισμα με 
γυψοσανίδα στο σακ. Σκοπός είναι να γίνει ένας κοιτώνας για τους χειριστές. 
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19/3/2011 Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό Russian DX Contest για 4-5 ώρες, 
δοκιμαστικά. Παράλληλα γίνονται εργασίες στο χώρο. 

 
SV1HKZ, SV1DPI, SV1CIB 

 
26/3/2011 Διαγωνισμός CQ WPX SSB. Ο πρόεδρος SV1HKH είναι στη Νέα Υόρκη για 
δουλειά και επικοινωνεί μαζί μας, στήνοντας πρόχειρο δίπολο. Ουσιαστικά είναι ο 
1ος διαγωνισμός που 
συμμετέχουμε όλοι 
μαζί από το νέο μας 
σταθμό. Τελικά 
είμαστε 2οι πίσω από 
τους SZ3P, ενώ κοντά 
μας 3οι είναι οι SX1L. 
2.116 επαφές, 
3.406.284 πόντοι και 
882 prefix. Στα 
μικρόφωνα ή πολύ 
κοντά βρέθηκαν οι 
SV1DPI, SV1CIB, 
SV1JMO, SV1DPJ, 
SV2HQL, SV1CQN, 
SV1SN, SV1UK, 
SV1HKD, SV1CQG, 
SV1CQK, SV1HKZ, 
SV1KYX, SV1HKR, SV8GKE, και ο SWL Κώστας (SV1HLB). 
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2-3/4/2011 EA RTTY κατηγορία SOHP. Ο SV1CIB συμμετέχει τερματίζοντας 7ος στον 
κόσμο με 837 επαφές και 404.494 πόντους (τελικό). 
 
28-29/5/2011 Διαγωνισμός CQ WPX CW. Κατηγορία MS HP. Πρώτη φορά ο SV8GKE 
συμμετέχει μαζί μας σε 
διαγωνισμό από τον 
Κοκκινόλογγο. 1οι στην 
Ελλάδα, μετά από σκληρό 
συναγωνισμό με το SX1L 
και 18οι στην Ευρώπη. 
4.333.776 πόντοι, 2.618 
επαφές, 904 prefix. 
Συμμετείχαν ως χειριστές 
οι SV1DPI SV1DPJ SV8GKE 
SV1CQN SV1CIB, και 
ψήστες SV1HKZ, SV1HLB, 
SV1CPO, SV2HQL. 

 
 
 

 
9-10/7/2011 Συμμετέχουμε στο IARU Contest εκπροσωπώντας την Ελλάδα στα 10μ 
SSB σε συνεργασία με την ΕΕΡ και το SX0HQ 
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3/9/2011 Διοργανώνουμε, για τη χρηματοδότηση του σταθμού αλλά και ως 
ευχαριστώ προς τους κατοίκους του Κοκκινόλογγου, πανηγύρι-πάρτυ με DJ στο 
χώρο μπροστά από το σταθμό. Μεγάλη επιτυχία! Και κάτι μας έμεινε… Τα εύσημα 
στους μπροστάρηδες SV1HKH, SV1CQK, SV1HLB, SV1CIB, SV1CQG, SV1HKZ, SV1DPI 
που δούλεψαν πολύ και αφιλοκερδώς για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.  
 

 
7/9/2011 Ο Στάθης φτιάχνει τον πάγκο της κουζίνας. Τα ντουλάπια δωρίζει ο 
Δημήτρης Λαμπρακόπουλος. 
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18/9/2011 Επισκευή ρότορα Χ7. Ανακαλύπτουμε ότι είχαμε ξεχάσει να βιδώσουμε 
όλες τις βίδες όταν τον τοποθετήσαμε ή τέλος πάντων κάπως ξεβιδώθηκαν!! 
Αποτέλεσμα ο ρότορας να κάνει κάτι παλαβά. Πάλι καλά… 

 
24-25/9/2011 Διαγωνισμός CQ WW RTTY. Κατηγορία MS HP. Σκορ 1.456.272, 1548 
QSOs. 1οι στην Ελλάδα, 26οι στην Ευρώπη και 36οι στον κόσμο 
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1/10/2011 Αγοράζουμε ένα ράντσο, ενώ ένα ακόμα κρεβάτι δωρίζει ο SV1CIB. Έτσι 
ο σταθμός διαθέτει πλέον 5 κρεβάτια (δύο ακόμη δώρισε παλιότερα ο Δημήτρης 
Λαμπρακόπουλος κι ένα ακόμη ο SV1HKH).  
 
4/10/2011 Επίσκεψη Λάμπρου N2VOE στο σταθμό. 

 
SV1HKH, N2VOE 

 
29/10/2011 Διαγωνισμός CQ WW SSB. Πρώτη φορά δοκιμάζουμε το στήσιμο ενός 
δικτύου υπολογιστών. Κατηγορία MS HP. Χειριστές οι SV1EBV SV1CQG SV1DPJ 
SV1HKH SV1DPI 
SV1UK SV1CIB 
SV1JMO SV1SN 
SV1CQN SV1CQK. 
2.020.200 πόντοι, 
3.080 QSOs, 120 
ζώνες και 398 
ραδιοχώρες. 
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10/12/2011 Διαγωνισμός ARRL 10m. Επίσκεψη SV1CQM. 382.136 πόντοι, 824 QSO, 
Χειριστές οι (SV1DPI, SV1CIB, SV1DPJ, SV1HKH, SV1UK, SV1SN, SV1CQG, SV1CQK, 
SV2HQL, SV1HKZ, SV1HLB 

 
11/12/2011 Ο ενισχυτής μας, ένας ICOM PW-1, εδώ και μερικούς μήνες, 
παρουσιάζει προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ δουλεύει κανονικά, μετά από 10-
15 ώρες χρήσης, βγαίνει εκτός. Τον ενεργοποιείς ξανά και παίζει για κάποια ώρα 
αλλά αυτό έκτοτε συνεχίζει να γίνεται. Η αυτοδιάγνωση βγάζει ως βλάβη 
«ανισορροπία στο ρεύμα των τρανζίστορ». Αποφασίζουμε να τον στείλουμε μέσω 
του SV1GYG, στον Μάριο Πρωτόπαπα της ICOM για να τον γιατρέψει…. 
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2012 
 
10/1/2012 Ο ενισχυτής επιστρέφει. Ο Μάριος έχει αλλάξει δύο τρανζίστορ και 
πληρώσαμε 300 ευρώ (δυστυχώς δεν χρειάζονταν αλλαγή όπως είδαμε στο τέλος). 
Δυστυχώς το πρόβλημα επιμένει όμως. Πιστεύουμε ότι κάτι άλλο φταίει, αφού 
υποτίθεται ότι ο ενισχυτής επισκευάστηκε (μέγα λάθος!!!). Αρχίζουμε να ψάχνουμε 
στρεφόμενοι σε τυχόν RFΙ προβλήματα. Βάζουμε καλύτερες γειώσεις, προσθέτουμε 
φερρίτες (7/4/2012) σε κάθε κάθοδο και καλώδιο που μπαίνει στο σακ (κάτι που 
ούτως ή άλλως έπρεπε να έχουμε κάνει) αλλά το πρόβλημα επιμένει. Τον 
δοκιμάζουμε σε Dummy Load που μας στέλνει ο SV1ELF και αναπαράγουμε το 
πρόβλημα. Άρα δε φταίει σε κάτι ο σταθμός! Τελικά τον ξαναστέλνουμε στο Μάριο, 
ο οποίος δηλώνει αδυναμία επισκευής (!!!) και μας συστήνει το Στέφανο SV1NL. Τον 
στέλνουμε κι εκεί, πληρώνουμε κι εκεί 50 ευρώ αλλά ο ενισχυτής έρχεται πάλι με το 
ίδιο πρόβλημα το οποίο φυσικά ανακαλύπτουμε στο επόμενο contest. Τελικά στο 
τέλος της χρονιάς (20/12/2012), το «γόρδιο δεσμό» λύνει ο Τάσος SV8YM, ο οποίος 
είναι ο μόνος που τελικά ασχολήθηκε με τον ενισχυτή (δεν πιστεύουμε ότι είναι 
άσχετοι – απλά δεν ασχολήθηκαν αν και πληρώθηκαν – ντροπή). 
 
11-12/2/2012 Διαγωνισμός CQ WPX RTTY. 3.100.103 πόντοι, 1.703 επαφές, 631 
prefix. Χειριστές οι SV1DPI, SV1CIB, SV1EBV. 1οι στην Ελλάδα, 10οι στην Ευρώπη και 
17οι στον κόσμο. 

 
SV1EBV, SV1CQN, SV1HKZ, SV1CIB 
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18/2/2012 Διαγωνισμός ARRL CW. O SV1DPJ συμμετέχει ως SZ1A στα 15μ. Χαλαρά, 
1ος στην Ελλάδα με 19.722 πόντους 

 

22/3/2012 Διαγωνισμός CQ WPX SSB. Κατηγορία Multi Single HP. Κάνουμε 
2.670.440 πόντους, 1911 QSOs, και 808 prefixes, αλλά είμαστε 2οι πίσω από τους 
SZ3P. Χειριστές SV1DPI SV1CIB SV1HKH SV1EBV SV1HKZ SV1CQG SV1SN SV1CQK 
SV1HLB. Δεν το ‘χουμε αυτό το contest; 

 
SWL ΣΤΑΘΗΣ, SV1HKH, SV1DPI, SY1AGB, SV1HLB 
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1/4/2012 Με απόφαση της ΓΣ, και εισήγηση του SV1SN, συμπληρώνεται ο 
Εσωτερικός κανονισμός περί της λειτουργίας του σταθμού στον Κοκκινόλογγο. 
 
7/4/2012 Προσθέτουμε φερρίτες mix 31 (ferrite number 2631803802), 
αγορασμένους από το mouser, σε κάθε καλώδιο που μπαίνει στο σακ. Στην αρχή 
βάζουμε 5 σε κάθε καλώδιο (ιδανικό) αλλά αργότερα και προσθέτοντας καλώδια 
και μην έχοντας πόρους για άλλους φερρίτες, τους μοιράζουμε ανά 3 σε κάθε 
καλώδιο. Συστήνουμε για μελέτη το παρακάτω  
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf 

 
7-8/4-2012 EA RTTY. Ο SV1CIB ως SZ1A παίρνει την 7η θέση (πάλι) παγκοσμίως, 
κάνοντας 862 επαφές και 465.690 πόντους 

 
 

20/4/2012 Ο Στάθης Αναστασιάδης χωρίζει ένα δωμάτιο («σουίτα») με μελαμίνες 
που δωρίζει ο SV1CQK, στο χώρο της τραπεζαρίας. 
  

http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
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2/5/2012 Με Απόφαση του ΔΣ, σε συνέχεια της απόφασης της ΓΣ, ορίζονται οι 
κανόνες λειτουργίας του σταθμού. Υπεύθυνος ο SV1CIB. Περισσότερα 
http://sz1a.blogspot.gr/2012/05/blog-post.html 
 
5/5/2012 Διαγωνισμός ARI. Ο SV1DPJ ως SZ1A 6ος στον κόσμο -1ος στην Ελλάδα στη 
SO-CW κατηγορία με 1026 QSOs, 272 mults και 769.488 πόντους. 

 
15/5/2012 Τοποθέτηση πινακίδας, όπως ορίζει ο νόμος, στη βάση του 1ου πύργου 

 

http://sz1a.blogspot.gr/2012/05/blog-post.html
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26-27/5/2012 Διαγωνισμός CQ WPX CW. Πρώτη φορά ο SV2FWV. 6.153.816 
πόντοι, 2879 QSOs, 1068 mults, συντρίβουμε το προηγούμενο Πανελλήνιο ρεκόρ, 
αλλά χάνουμε από το SW8A (μια ομάδα κυρίως Βουλγάρων). Χειριστές οι SV2FWV, 
SV8GKE, SV1DPJ, SV1DPI. Δεύτερη φορά που χάνουμε μετά το ssb αλλά κερδίζουμε 
ένα φίλο... 

 
SV8GKE, SV2FWV 

 
16-17/06/2012 Αll Αsia CW. Ο SV1CIB συμμετέχει ως SZ1A και κάνει 582 επαφές, 
κερδίζοντας την πρώτη θέση στην Ελλάδα 
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7/7/2012 Δωρεά bandpass φίλτρων από το Βαγγέλη SV2BFN. Επιτέλους η 
δημιουργία 2ου σταθμού είναι ορατή. Ο Βαγγέλης επισκέπτεται το Αγρίνιο 
γυρνώντας από διακοπές και όταν συζητάμε για το project SZ1A, ενθουσιάζεται και 
αποφασίζει να μας δωρίσει μια σειρά από ζωνοπερατά φίλτρα. Με τα φίλτρα αυτά 
είναι δυνατόν να λειτουργήσει και 2ος σταθμός στον ίδιο χώρο, χωρίς ο ένας 
σταθμός να «κάψει» τον άλλο. Η ιδέα της δημιουργίας δεύτερου σταθμού που είναι 
πλέον ορατή, μας γεμίζει ενθουσιασμό.  

 
 
20/7/2012 Με μεσολάβηση του SV1EBV ένας 12μετρος σιδερένιος homemade 
πύργος δωρίζεται στην ΕΡΔΕ. Ο πύργος συντηρείται, βάφεται και μεταφέρεται στον 
Κοκκινόλογγο. 
 
25/7/2012 Επισκευή βόθρου. Η πλάκα που σκέπαζε το βόθρο κατέρρευσε πριν λίγο 
καιρό και χρειάστηκε να φτιάξουμε καινούρια… Το μυστρί το πιλοφόρι… 
 
9/8/2012 Σκυροδέτηση βάσης 2ου πύργου. Σκληρά δουλεύουν οι SV1CQN για τα 
κολλήματα της βάσης, SV1RLB, καθώς και οι SV1HKH, SV1HLB και SWL Στάθης 
Αναστασιάδης για τη σκληρή δουλειά να ρίξουν τα μπετά και να βάλουν το θεμέλιο 
λίθο. 

 



26 

 

20/8/2012 Τοποθέτηση πινακίδων στο δρόμο 

 
 
25/8/2012 2ο πανηγύρι. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία!!! Η τσίκνα από την ψησταριά 
με τα σουβλάκια, που είχε στηθεί κοντά στη βάση του πύργου, έφτανε μέχρι την 
X7!!! Ήταν δε τόσο νόστιμα, που ως τα μεσάνυχτα είχαν εξαφανιστεί όλα. Έγινε 
δυνατό χάρη στους SV1CQK, SV1HKH, SV1HLB, SWL ΣΤΑΘΗ, SV1CIB, SV1CQG, 
SV1DPI, SV1HLA, SV2HQL, SY1AGB. Φωτογραφίες: 
 

 
 
2/9/2012 Με τα χρήματα που εξοικονομούμε από το πανηγύρι, ο SV1CQK τοποθετεί 
συναγερμό με δυνατότητα GSM, ώστε να μας ειδοποιεί όταν χτυπάει. 



27 

 

16/9/2012 Δωρεά κεραίας Hygain Exp14 από τον SV1CIB μαζί με το ρότορά της ένα 
Hygain HamIV. 
 
29-30/9/2012 CQ WW RTTY. Ο SV1GYG ως SZ1A συμμετέχει χωρίς ενισχυτή, clusters 
και βοήθεια, αφού όλοι ασχολούνται με το 2ο πύργο… Κατηγορία SOAB LP. Τελικά 
Κυριακή πρωί χαλάει και ο Η/Υ και τερματίζει 4ος στην Ελλάδα με 108.290 πόντους 
και 407 QSOs… 

 
10/10/2012 Τοποθέτηση του 2ου πύργου με την Exp14 (10,15,20,40μ). Ο αρχικός 
πύργος των 12μ επεκτάθηκε και φτάνει περίπου στα 17μ σε πλήρη ανάπτυξη. 
Επιτέλους 2η κεραία άρα και 2ος σταθμός!! Ο 2ος σταθμός αποτελείται από το 
Kenwood 850sat του συλλόγου και ενισχυτή έναν zz1600 δανεικό από τον SV1CIB. 
Στήνουμε δίκτυο 3 υπολογιστών. Οι δύο στους σταθμούς και ο τρίτος εκτός να 
λειτουργεί ως server και υπολογιστής που παίρνει και δίνει cluster. Ιντερνετ για τα 
clusters από στικάκι 3G. 
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20/10/2012 Τοποθέτηση stubs για αποφυγή παρενόχλησης από τον έναν σταθμό 
στον άλλο. Τα stubs είναι κομμάτια καθόδου που μπαίνουν παράλληλα στη γραμμή 
από τον ενισχυτή στην κεραία και με το κατάλληλο μήκος βοηθούν στην απόρριψη 
κάποιων συχνοτήτων. Έτσι για παράδειγμα μια κάθοδος 23’ βραχυκυκλωμένη στην 
άκρη, περνάει τα 40 και κόβει τα 20 και τα 10μ. Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη απόρριψη 
και καλύτερο φιλτράρισμα των αρμονικών. Ουσιαστικά λειτουργούν σαν 
ζωνοπερατά φίλτρα με μικρότερη όμως απόρριψη αρμονικών. 

 
26/10/2012 Contest CQ WW SSB. Πρώτη φορά στο σταθμό ο SV1BDO. Πρώτη 
φορά με δύο σταθμούς. Κατηγορία MS HP. Κάνουμε το 3ο καλύτερο σκορ που έγινε 
ποτέ στην Ελλάδα (το 2ο δικό μας από το 2004) και είμαστε φυσικά 1οι στην Ελλάδα, 
αλλά μόλις 56οι στην Ευρώπη και 99οι στον κόσμο. 2.814.891 πόντοι, 3.321 QSOs, 
133 ζώνες, 498 ραδιοχώρες. Χειριστές οι SV1BDO SV1CIB SV1CQG SV1CQK SV1DPI 
SV1DPJ SV2FWV SV1HKD SV1HKH SV1HKZ SV2HQL SV1UK SV1JMO 
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24-25/11/2012 Διαγωνισμός CQ WW CW. Πρώτη φορά ο SV1RP. Βάζουμε μια 
συρμάτινη Yagi 3 στοιχείων για τα 40μ με μόνιμη κατεύθυνση Ιαπωνία. Χαμός!  

 
Τελικό σκορ 5.921.100 πόντοι, 638 ραδιοχώρες (παραλίγο 5Β DXCC σ’ ένα 
Σαββατοκύριακο με 93 ραδιοχώρες στα 80μ), 172 ζώνες. Πανελλήνιο ρεκόρ και 1οι 
στην Ελλάδα στο MS HP, 2οι στη ζώνη 20 και 28οι στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες 
ήταν οι SV1DPI, 
SV1DPJ, SV1RP, 
SV2FWV, SV1CIB, 
SV1CQN, SV1HKH, 
SV1CQK, SV1CQG 
ενώ από κει 
πέρασαν και 
πολλοί άλλοι 
μεταξύ των 
οποίων SV1SN, 
SV1UK, SV1DPU, 
SV1CQR, SV1HLB, 
SV1HKZ, SV1HLA 
κ.α. Το CQ 
δημοσιεύει 
φωτογραφία μας 
από το 
διαγωνισμό. Το 
σχετικό άρθρο: 
 http://www.cqww.com/results/2012_cq_ww_dx_cw_results.pdf 

 
 

http://www.cqww.com/results/2012_cq_ww_dx_cw_results.pdf
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24/11/2012 Αγιασμός σταθμού από τον Πατέρα Κωνσταντίνο, SV1RLA. 

 
SV1RLA, SV1DPI, SV1SN, SV1HKH, SV1CQK, SV1HLB, SV1UK 

20/12/2012 Στέλνουμε τον ενισχυτή ICOM PW1 στον Τάσο SV8YM για επισκευή. 
Δυστυχώς παρότι τον στείλαμε στην ICOM στο παρελθόν (Μάριο) και στον Στέφανο 

(SV1NL) δεν έγινε δυνατό να επισκευαστεί. Ο ενισχυτής μετά από 10-15 ώρες 
χρήσης έβγαινε εκτός λειτουργίας ξαφνικά. Ο Τάσος ασχολείται, βρίσκει τη βλάβη 

(ένα τρανζίστορ στην PA4 μονάδα είναι ελαττωματικό), την αποκαθιστά (μας 
ανακοινώνει στις 27/12 ότι τη βρήκε) κι ο ενισχυτής έκτοτε λειτουργεί  

 
ανονικά επί 48ώρου. Μπράβο Τάσο!!! 

 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ 2: 2013-2015  
 
https://www.qsl.net/sz1a/download/sz1a_calendar 2013-2015.pdf 

https://www.qsl.net/sz1a/download/sz1a_calendar%202013-2015.pdf

