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Τ
ο 2020 συμπληρώθηκαν

40 χρόνια από την δημι-

ουργία των Ομάδων Εκτά-

κτων Αναγκών της Ένωσης Ελλή-

νων Ραδιοερασιτεχνών. Για τον

εορτασμό των 40 χρόνων η Επι-

τροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγ-

κών διοργάνωσε και έτρεξε ένα

Special Event Station με Callsign

SX40ARES.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις

05/12/2020 και κράτησε μέχρι και

τις 20/12/2020. Με την επίτευξη

ενός QSO σε οποιαδήποτε μπάν-

τα ή mode ο ανταποκριτής μπο-

ρούσε να παραλάβει ένα αναμνη-

στικό δίπλωμα από το site

https://xromio.gr/SX40ARES/.

Όλες οι επαφές ανέβηκαν για επι-

βεβαίωση σε όλα τα γνωστά site

eQSL, LoTW, Clublog καi QRZ.

Συμμετείχαν 15 χειριστές από

όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Πειραιά,

Κοζάνη, Κάλυμνο και Κεφαλο-

νιά), που έκαναν εκπομπές σε

όλες τις μπάντες των HF και στα

Mode CW, SSB, FT8/4 και

RTTY.

Πολλοί από τους χειριστές συμ-

μετείχαν για πρώτη τους φορά σε

μια τέτοια διοργάνωση, με αποτέ-

λεσμα να αποκτήσουν μια μεγάλη

εμπειρία πάνω στις επικοινωνίες,

στα βραχέα κύματα.

Το κλίμα μεταξύ των χειριστών

ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και

διασκεδαστικό και συμπέρασμα

όλων ήταν ότι το S.E.S. ήταν από-

λυτα επιτυχημένο. Ήδη η ομάδα

των χειριστών αναμένει την επό-

μενη διοργάνωση που θα λάβει

μέρος.

Η διάδοση κατά τη διάρκεια της

εκδήλωσης είχε πολλά σκαμπανε-

βάσματα και πολλές φορές αντι-

Special Event Station

SX40ARES

Άρθρο της Επιτροπής Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών – ΕΚΕΑν

(συνέχεια στη σελ. 14)
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Πίνακας και γραφική παράσταση των QSO ανά mode. Μπορεί το FT8 να είναι κάπως αναμενόμενα το

πρώτο σε αριθμό QSO, παρατηρήστε όμως ότι το δεύτερο mode σε QSO είναι το CW.

Στατιστικά στοιχεία για την operation

Πίνακας και γραφική παράσταση

του αριθμού των QSO ανά ημερομηνία. 
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Τα ονόματα των χειριστών που συμ-
μετείχαν στο SX40ARES ήταν:

• SV1AJO Νίκος Βαγιάνος

• SV1AZL Βασίλης Βασιλιάδης

• SV1GE Γιάννης Τράϊκος

• SV1IUC Παντελής Σόμαλης

• SV1LHM Γιάννης Γεωργάκης

• SV1OMT Θανάσης Αγουρίδας

• SV1ONO Κατερίνα Νάσου

• SV1PMQ Γιάννης Μαρτσουκάκης

• SV1QVY Πέτρος Τσέρος

• SV1SDT Θεοφάνης Γκουντινάκης

• SV1SPJ Κωνσταντίνος Κτιστάκης

• SV2FWV Παναγιώτης Περρωτής

• SV5DZX Γιώργος Καραϊσκος

• SY1CEA Διονύσης Φουρνογεράκης

• SY2DCF Θανάσης Ζαζάς

Πίνακας και γραφική παράσταση των QSO ανά μπάντα.

Συνολικά αποτελέσματα

του SX40ARES
Το σύνολο των QSOs που πραγματοποι-

ήθηκαν ήταν 15.231.

34.771 επισκέψεις στη σελίδα του SES

στο QRZ.com (μέχρι τη στιγμή που γραφό-

ταν αυτό το άρθρο)

918 κατεβασμένα αναμνηστικά πτυχία

(μέχρι τη στιγμή που γραφόταν αυτό το

άρθρο).
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SV1AZL screen capture από την οθόνη

με τα προγράμματα που έτρεχε στο SES.

SV1OMT - SV1ONO

SV1AJO

SV1SPJ

SV5DZX

SV1QVY

SV1SDT

SY1CEA
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μετωπίσαμε την πλήρη σιγή

ανταποκριτών για μεγάλα χρονι-

κά διαστήματα. Επίσης υπήρχαν

στον αέρα αντίστοιχα εορταστικά

special calls όπως και άλλα μεγά-

λα contests, αλλά και τα δύο

ελληνικά special calls SX2500S

και SX9A, που τρέχανε παράλλη-

λα και πολλές φορές κέρδιζαν το

ενδιαφέρον των ανταποκριτών.

Σαν διοργανωτές πιστεύουμε

όμως ότι τα νούμερα που συλλέ-

ξαμε στο τέλος της διοργάνωσης

την καθιστούν σημαντική και

απόλυτα επιτυχημένη στο να

γίνουν οι ΟΕΑ γνωστές και εκτός

των Ελληνικών συνόρων.

Παράλληλα, ενθαρρυντικά και

θετικά ήταν και τα σχόλια των

συναδέλφων χειριστών για την

όλη διοργάνωση.

Οι υπεύθυνοι της δράσης και τα

μέλη της ΕΚΕΑν θα ήθελαν να

ευχαριστήσουν:

● όλους τους χειριστές για την

άψογη συνεργασία,

● τον συνάδελφο Δημήτρη

Ντούλα SV2RCK, που κατα-

σκεύασε και φιλοξένησε το site

των αναμνηστικών διπλωμάτων,

● τους συνάδελφους Παναγιώτη

Περρωτή SV2FWV και Σωτήριο

Βανικιώτη SV1HER για τις

πολύτιμες συμβουλές και βοή-

θειά τους στο οργανωτικό κομμά-

τι της εκδήλωσης.

Τέλος, να ευχαριστήσουμε το

ΔΣ της ΕΕΡ για την όλη υποστή-

ριξη στην διοργάνωσή του.

◘

SY2DSF

SV1AZL
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