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Πιό κάτω, η μετάφραση στα Ελληνικά 

 
Invitato dal NGCT (North Greece Contest Team), ho fatto 
parte del J42T team per il Contest SSB più importante 
dell’anno. La stazione operativa è ubicata presso l’abitazione 
di campagna di Leo SV2DCD, un dxer molto conosciuto nel 
mondo che in passato ha fatto parte anche di team italo-greci 
(IG9A, SY8A). Location, il paese di Argos Orestikò (KNØØpl) 
a 7 km dalla città di Kastorià (sulla riva di uno splendido lago 
così chiamata per i castori che lo popolano), 185 Km nord 
ovest di Salonicco e a circa 30 km dal confine con l’Albania. 

Al mio arrivo a Salonicco sono stato prelevato da Thomas 
SV2CLJ, già Presidente della RAUNG (Radio Amateur Union 
Northern Greece), un OM ingegnere informatico dalle 
straordinarie conoscenze teorico-pratiche nel nostro settore 
e… ovunque direi, che l’ARI Perugia ha avuto l’onore di 
ospitare durante le cerimonie di gemellaggio ARI Perugia - 
RAUNG nel 2012, durante le quali ha tenuto anche un 
interessantissimo seminario sulle 
antenne HF. In serata, visita alla 
sede della RAUNG, da poco 
ristrutturata e molto accogliente, 

con in bella mostra di sé, affissa in una colonna, il gagliardetto 
dell’ARI Perugia. Venerdì 24 ottobre abbiamo atteso l’arrivo a 
Salonicco di Stathis SV5DKL proveniente da Rodi, e nel primo 
pomeriggio ci siamo messi in viaggio per raggiungere la 
postazione J42T. Parlare di SV5DKL in modo adeguato 
prenderebbe molto spazio. Ingegnere meccanico presso la Compagnia Elettrica nazionale 
greca, è un contester eccezionale, conosciuto da tutti coloro che frequentano il DX ed il 
Contest, profondo conoscitore delle metodologie contest. Già da tempo si era messo in 
moto per elaborare l’operating plan, con target e previsioni; tutti gli operatori del team sono 
stati sollecitati a compilare un questionario da lui elaborato in cui indicare preferenze in 
fatto di banda, modi operativi, resistenza al traffico contest, grado di conoscenza delle 
apparecchiature impiegate, ore che normalmente si trascorrono in radio, ore di sonno 
necessarie, tipo di alimentazione preferita! Diagrammi, previsioni di propagazione, obiettivi 
da raggiungere, punteggio stimato durante le varie fasi del contest e quello finale, sia per 

banda che totale, turnazione degli operatori e quant’altro 
formavano un “manuale” da tenere bene in mente. Le 
conoscenze di SV5DKL vanno di pari passo con la sua 
straordinaria capacità operativa: uomo dotato di calma 
proverbiale e tanta pazienza, oltre che di humor, macinava 
QSO con un rate impressionante, con la mano destra 
sempre in movimento sul 2° VFO per individuare 
moltiplicatori che puntualmente metteva a log durante il 
tempo di un respiro tra un qso e l’altro di running; occhi fissi 

sui monitor per scrutare l’andamento globale, sempre pronto a segnalare agli altri 
anomalie o multipliers. Una forza della natura. Dopo una sosta nella città di Veria, a metà 



strada, con lauto pranzo, siamo arrivati al QTH di Leo 
SV2DCD, con vento forte e pioggia battente che in 
realtà ci avevano accompagnati durante il viaggio ma 
lì ancora più forti (9° la temperatura, mentre fino al 
giorno prima a Salonicco c’erano 26°) ci siamo 
incontrati con gli altri operatori. Subito preso 
confidenza con lo shack e risolti per fortuna gli 
inevitabili quanto misteriosi problemi dell’ultimo 
momento ad 
un paio di 
antenne. La 
straordinaria 

generosità dei padroni di casa SV2RM (padre) e 
SV2DCD (figlio) ha fornito 7 posti letto e ogni tipo 
di comfort. Durante i 2 mesi precedenti questi due 
OM, insieme soprattutto a Vangelis SV2BFN, il 
fondatore del J42T, hanno investito risorse umane 
ed economiche notevoli per la buona riuscita del 
contest. Tutti gli altri operatori gliene sono 

enormemente riconoscenti oltre che debitori. Alle 21:00 gmt 
di venerdì 25 ottobre, cena per tutti (SV2BOI è stato lo chef 
durante tutto il contest), consegna delle magliette J42T 
personalizzate con il proprio nominativo, dono della NGCT 
(a me, con doppia bandierina, italiana e greca), e breafing 
tenuto ovviamente da Stathis SV5DKL. Alle fatidiche 00:00 
gmt il Contest è iniziato. Spirito di corpo alle stelle, tanta 
voglia di fare. Le 48 ore si sono susseguite senza imprevisti 
di rilievo, rari i momenti in cui non si è dovuto far fronte al 
pile up in qualsiasi banda; a ciò ha contribuito la buona 

propagazione in particolar modo nelle bande alte, con 
ottime aperture in 10 metri, traffico con gli USA 
notevole (meno con il sud America), buono anche 
quello verso l’Asia. Le operazioni J42T sono state 
molto seguite dagli OM sparsi in tutto il Paese e 
anche dall’estero, grazie alla web cam in diretta sullo 
shack. Desidero sottolineare a questo riguardo 

l’instancabile opera 
a distanza di 
Giorgos SV1RP, in 
Atene (gli OM 
perugini di J49I lo 
ricordano bene), che per oltre 40 ore è stato in 
collegamento con noi tramite web cam, radio, SDR, 
telefono, per essere 
aggiornato sull’andamento 
e darci informazioni su 
come venivamo ascoltati o 
per  segnalare disturbi che 
noi non sentivamo, dare 

suggerimenti ed incoraggiamento. Grazie, RP! Al momento 
della scrittura di questo articolo il declared score riporta 8.387 
QSO e oltre 10 milioni di punti (ogni milione raggiunto veniva 



annunciato da una campanella, che richiamava 
l’attenzione dei colleghi anche quando veniva 
messo a Log un difficile moltiplicatore) e, 
comunque vadano le cose, si tratta di un risultato di 
grande rilievo per le stazioni operanti in Grecia, 
evidenziato anche dall’ottimo piazzamento a livello 
europeo. Il tutto, secondo solo alla piacevolissima 
esperienza condivisa con veri amici.  
La stazione era così composta: per le antenne, 
Optibeam 12-5 @ 25 metri, SteppIR 4 el. @ 13 

metri, vert. “L” full size per i 160m, vert. full size per gli 80 m più Beverage di 160 mt a 
240° e un’altra di 220 mt a 45°; nello shack, FT 2000, IC756 Pro III, FT 897, ACOM 1000, 
AMERITRON AL-80°. Categoria di partecipazione al Contest CQ WW DX SSB 2014: M/2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da sinistra: 
SV2MCD, IKØEFR, SV2DSJ, SV2NRU, SV5DKL, SV2BFN, SV2CLJ, SV2JAO, SV2DCD. 
Non sono inclusi SV2HTI e SV2MCF 
 
  



Καλεσμένος από το NGCT (North Greece Contest Team), έλαβα μέρος με το J42T Team 

στο μεγαλύτερο Διαγωνισμό SSB της χρονιάς. Ο σταθμός βρίσκεται στη πόλη  του Λέοντα 

SV2DCD, ένας πολύ γνωστός DXers στον κόσμο, ο οπίος έχει συμμετάσχει στο παρελθόν 

και σε Ελληνο-Ιταλικές ομάδες (IG9A, SY8A). Η τοποθεσία είναι το Άργος Ορεστικό 

(KNØØpl), 7 χλμ από την Καστοριά, 185 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Θεσσαλονίκη 

και 30 χλμ από τα σύνορα με την Αλβανία. Στη Θεσσαλονίκη με περίμενε ο Θωμάς 

SV2CLJ, πρώην Πρόεδρος της ΕΡΒΕ, ένας ΟΜ μηχανικός πληροφορικής με εξαιρετικές 

θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τομέα μας και Θα έλεγα... παντού, που το ARI 

Περούτζια είχε τη τιμή να φιλοξενήσει στα πλαίσια αδελφοποίησης μεταξή ARI Περούτζια 

και RAUNG (Ε.Ρ.Β.Ε.) το 2012, οταν έδωσε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο με 

θέμα τις κεραίες HF. Το βράδυ της τετάρτης, επίσκεψη στα έδρα της ΕΡΒΕ, πρόσφατα 

ανακαινισμένα με πολύ άνετο χώρα, με τη σημαία του ARI Περούτζια σε πρώτο πλάνο 

καρφωμένη σε μια στήλη. 

Το μεσημέρι της παρασκευής 24 Οκτωβρίου περιμέναμε την άφιξη στην Θεσσαλονίκη του 

Στάθη SV5DKL από τη Ρόδο, και ξεκινήσαμε το ταξίδι πρός το Άργος Ορεστικό. Να 

μιλήσω επαρκώς για τον SV5DKL θα μου έπερνε πολλη ώρα. Ο Στάθης είναι μηχανικός 

της ΔΕΗ, είναι ένας μεγάλος contester, γνωστός σε όσους παρακολουθούν το DX και τα 

Contest, και είναι πολυ εμπειρογνωμόνων των μεθοδολογιών του Contest. Εδώ καιρό είχε 

βάλει εμπρός την ανάπτυξη του operating plan, με στόχους και προβλέψεις. Όλοι οι 

χειριστές της ομάδας κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο έπρεπε 

να σημειόσουν προτιμήσεις όσον αφορά μπάντες, modes, ώρες αντοχής σε Contest, 

επίπεδο γνώσης του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιειθεί, ώρες που συνήθως περνάμε 

στο rtx, ώρες ύπνου που χρειαζόμαστε, αγαπημένη δίαιτα! Διαγράμματα, προβλέψεις 

διάδοσης, στόχοι για την επίτευξη, υπολογιζόμενο score κατά τα διάφορα στάδια του 

Contest και του τελικού, τόσο για τη κάθε μπάντα όσο για σύνολο, βάρδιες των χειριστών, 

όλα αυτά σχηματιζόταν ένα "εγχειρίδιο" που ο κάθε ένας έπρεπε να θυμάται. Η γνώσεις 

του SV5DKL πάνε χέρι-χέρι με τη μοναδική ικανότητα λειτουργίας του: ο άνθρωπος, που 

κατέχει παροιμιώδης ηρεμία και υπομονή, καθώς και χιούμορ, μάζευε QSOs με ένα 

εντυπωσιακό ρυθμό, με το δεξί χέρι μονίμως στο 2ο VFO για να ψάχνει multipliers τα 

οποία έβαζε στο Log κατά τη διάρκεια μιάς αναπνοής μεταξύ των QSOs στο runner. Τα 

μάτια του, κολλημένα στην οθόνη για να ελέγξει την γενική κατάσταση, πάντα έτοιμος να 

σημειώσει ανωμαλίες ή multipliers. Μια δύναμη της φύσης. 

Ίστερα από μια στάση στη Βέροια οπου φάγαμε ενα καταπλικτικό γεύμα, φτάσαμε στο 

QTH του Λέο SV2DCD, κάτω από ισχυρούς ανέμους και δυνατή βροχή που στην ουσία 

είχαμε κατά όλο το ταξίδι, αλλά εκεί, ακόμη πιο δυνατά (9°, ενώ η θερμοκρασία στη 



Θεσσαλονίκη μέχρι την προηγούμενη ημέρα ήταν 26°), και ανταμόσαμε με τους 

ιπόλοιπους χειριστές. 

Αμέσως πήραμε θάρρος με τα μηχανήματα μέσα στο shack, ενώ ευτυχώς λύθηκαν τα 

αναπόφευκτα μυστηριώδη προβλήματα της τελευταίας ώρας με τις κεραίες. 

Η εξαιρετική γενναιοδωρία των οικοδεσπότων Στέργιου SV2RM (ο πατέρας), και του 

Λεωνίδα SV2DCD (γιος) πρόσφερε 7 κρεβάτια συν όλες τις ανέσεις. Κατά τη διάρκεια των 

πρωηγούμενων μηνών αυτοί οι ΟΜ, κυρίως μαζί με τον ιδρυτή του J42T, ο Βαγγέλης 

SV2BFN, είχαν επενδύσει σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την 

επιτυχία του διαγωνισμού. Όλοι οι άλλοι χειριστές τους είναι πάρα πολύ ευγνώμων καθώς 

και οφειλέτες. 

Στις 21:00 GMT της παρασκευής 25 Οκτώβρη λοιπόν, δείπνο για όλους (ο Γιώργος 

SV2BOI υπήρξε ο σεφ κατά όλη την διάρκια του Contest), παραδόθηκαν τα J42T t-shirts 

με το προσωπικά μας διακριτικά, δώρο της NGCT (για μένα, διπλή σημαία, την ιταλική και 

την ελληνική), και breafing, από τον Στάθη SV5DKL φυσικά. Στις 00:00 GMT το μοιραίο 

Contest ξεκίνησε. Η διάθεση των χειριστών είχε φτάσει πολυ ψυλά. Οι 48 ώρες τελικά 

κύλησαν χωρίς σημαντικά προβλήματα, σπάνιες οι στιγμές οπου δεν έπρεπε να 

αντιμετωπίζουμε το pile up σε κάθε μπάντα. Αυτό, χάρη στην καλή διάδοση, ιδιαίτερα στις 

υψηλότερες μπάντες, με εξαιρετικά καλά ανοίγματα στα 10 μέτρα. Μεγάλο traffic από την 

USA  (λιγότερο από τη Νότια Αμερική), καθώς καλό traffic προς την Ασία (οχι ομως 

πολλους JA ...). 

Η παρακολούθηση του J42T διαμέσου web cam υπήρξε μεγάλη, είτε εντός Ελλάδας είτε 

εκτός. Εδώ θέλω να αναφέρω την ακούραστη εργασία εξ αποστάσεως του Γιώργου 

SV1RP από την Αθήνα (οι χειριστές του J49I από την Περούτζια τον θυμούνται καλά), ο 

οποίος για περισσότερο από 40 ώρες ήταν συνδεδεμένος με εμάς διαμέσου web cam, 

ραδιοφώνου, SDR, τηλεφώνου, να ενημερώνεται για την πρόοδο και να μας δώσει 

πληροφορίες για το πώς ακουγόμασταν, να μας ενημερώσει όταν είχαμε παρεμβολες, για 

συμβουλές και ενθάρρυνση. Σ’ευχαριστούμε, RP! 

Κατά τη σύνταξη του παρόντος άρθρου, το declared score αναφέρουν 8387 QSOs και 

πάνω από 10 εκατομμύρια πόντους (κάθε εκατομμύριο ανακοινούταν με ένα κουδουνάκι, 

καθώς κά8ε φορά που περνάγαμε ενα δύσκολο multiplier στο Log), και σε κάθε 

περίπτωση πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα, το οποίο 

υπογραμμίζεται και από την εξαιρετική τοποθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πιό 

σημαντικό όμως, είναι ότι έζησα μια καταπληκτική εμπειρία μαζί με εξαιρετικούς φίλους.  

Ο σταθμός αποτελούταν από: για κεραίες, μια Optibeam 12-5 @ 25 μέτρα, και μια 4 Ελ. 

SteppIR. @ 13 μέτρα, μια vert. "L" για full size 160m, μια vert. Full size 80 m και Beverage 



των 160 μτ. στους 240° συν άλλη μια των 220 μτ. Στους 45°. Στο shack,  FT 2000, IC756 

ProΙΙΙ, FT 847, ACOM 1000, AMERITRON AL-80A. Κατηγορία συμμετοχής στο CQ WW 

DX SSB Contest 2014: Μ/2. 


