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∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε ∆ιαβάστε σε 
αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:αυτή την έκδοση:   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   
Το «5«5«5---9» 9» 9» εκδίδεται µηνιαία 
και µπορείτε να το βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας 

(www.5www.5www.5---9report.gr9report.gr9report.gr)           
κάθε µήνα. 

 
• Αν θέλετε να στείλετε 

κείµενο µπορείτε να το 

συντάξετε σε WORD ή 

απλό κείµενο και να το 

στείλετε στο Ε-mail: 

sv5byr@hol.grsv5byr@hol.grsv5byr@hol.gr 
τουλάχιστον µια µέρα πριν 

το τέλος του µήνα για να 

δηµοσιευθεί στην επόµενη 

έκδοση. 

• Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή 

και  επαναδηµοσιευση          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει 
αναφορά στην πηγή. 
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Aegean DX group message: 

Dear fellows. 

We are thanking you for your interesting in this Greek contest and hope to see 
your participation in next «Aegean VHF Contest» to be held on 2 to 3 of July 
2016. 

We hope to hear all of you in the pile ups!         

Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Συγχαρητήρια σε όσους έλαβαν µέρος. 

Οι σταθερά πάνω από 100 συµµετοχές κάθε χρόνο, αποδεικνύουν ότι το Aegean 
VHF contest έχει γίνει θεσµός.  

Επίσης το ότι κάθε χρόνο σχεδόν το 50% και πλέον, των συµµετοχών είναι σταθµοί άλλων χωρών, δείχνει ότι το Aegean VHF 
contest δίνει ένα ξεχωριστό στίγµα.  

Από µέρους µας εργαζόµαστε σταθερά για την βελτίωση του διαγωνισµού καί την ευρύτερη προβολή του. 

Καλό καλοκαίρι σε όλους σας! 

                                                                                                           73 de Aegean DX group 
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ΟΙ    ΠΥΡΓΟΙ  ΤΗΣ  ΦΥΣΕΩΣΟΙ    ΠΥΡΓΟΙ  ΤΗΣ  ΦΥΣΕΩΣΟΙ    ΠΥΡΓΟΙ  ΤΗΣ  ΦΥΣΕΩΣ   

 

 

Όπως  ανάφερα  στο τεύχος   172  η άνοιξη είναι  η εποχή  για  την βελτίωση των κεραιών 
µας  από τις   καιρικές  απώλειες  του χειµώνα, και    νέα  σχέδια  και την υλοποίηση  
αυτών  . 

Υπάρχουν  πολλές  περιπτώσεις  που  προβληµατίζουν  όπως  ο  χώρος  ειδικά σε εκείνους  
που κατοικούν  σε  πολυκατοικίες  , αλλά  και σε εκείνους  που έχουν  απεριόριστο  λόγω  
εξοχικής  ή  και µόνιµης  κατοικίας  στην ύπαιθρο. 

Το  κοινό πρόβληµα είναι  το ύψος  της  κεραίας  που  στις  περισσότερες περιπτώσεις  είναι  
αρκετά  υπολογίσιµο  και φυσικά  δαπανηρό. 

Είναι λίγοι  οι τυχεροί  που  έχουν  υψηλά  δένδρα  στον  περιβάλλοντα χώρο τους και 
µπορούν  να τα εκµεταλλευτούν  για  να αναρτήσουν  τις κεραίες τους από σύρµα και 
µερικούς  µονωτήρες  µε  το µικρότερο  δυνατό  κόστος µε την υποδοµή  έτοιµη   από  τα 
δένδρα. 

Όλα τα  παλαιά  εγχειρίδια  του  Στρατού  ανέφεραν  κεραίες “εκστρατείας” και πως  θα τις  
εγκαταστήσετε  στα  δένδρα  φυσικά  για  tactical   επικοινωνίες  όχι για µόνιµες  ακόµη  και 
ερασιτεχνικές  . 

Το µόνο  µειονέκτηµα  είναι  ότι  τα   δένδρα  ακόµη και τα πολύ  µεγάλα  έχουν  µία κίνηση  
από τον άνεµο  που  εάν δεν την έχουµε προβλέψει  θα  µας  «κόψει» την κεραία. 

Η λύση  είναι  για να υπάρχουν  περιθώρια  να  είναι  πάντα τεντωµένα τα σύρµατα  της 
κεραίας  να  χρησιµοποιούµε  αντίβαρα  µε τροχαλία   που  χωρίς την  παρουσία µας να  
«δουλεύουν»  µόνα τους. 
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Κάθε  ταλάντωση  του  δένδρου  δηµιουργεί  µία  κλίση  µε επακόλουθο να «τραβάει»  το 
σύρµα της κεραίας  που εάν δεν έχει  περιθώριο  θα κοπεί . 

Εάν όµως  υπάρχει  µία τροχαλία  µε  ένα αντίβαρο  θα τεντώνει  το  σχοινί και θα διατηρεί 
αφ’ ενός  την κεραία  οριζόντια  αφ’ ετέρου  θα της δίνει περιθώρια ώστε να µην  κοπεί .  

Η µόνη  προσοχή  είναι  στα  κλαριά  που  βρίσκονται  κατακόρυφα  στην πορεία του 
πλαστικού  να µην  µπλεχτεί  για αυτό  θέλει  καλό  έλεγχο  πριν την  τελική διέλευση. 

 

αντίβαρο    ( µπετόν σε µία ανάποδη  γλάστρα  και ένα χαλκά) 

 

Το βάρος  του  αντίβαρου  πρέπει  να είναι της  τάξεως  των  20 έως  30  kg   συνήθως  το 
βάρος της κεραίας.  

Η τροχαλία  κλειστού τύπου  για αποφυγή    να «βγει»  το  σχοινί  από  αυτήν. 

 

 

 

Τροχαλία  σε  µπαλκόνι 

 

 

 

 

 

                     

   Απλή  τροχαλία                      τροχαλία  κλειστού τύπου 
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Τώρα  ποιος  θα στερεώσει  την τροχαλία  επάνω  στο δένδρο  φρόνιµο είναι να  είναι  
εναερίτης  ή  κάποιος  που κάνει κλάδεµα  ψηλών  δένδρων ,  που ξέρει  που πατάει. 

Πολλά δένδρα  ακόµη και µε µεγάλα  κλαδιά  που  οπτικά  φαίνονται  ότι  αντέχουν  µπορεί 
να σπάσουν  και να βρεθούµε  µε  άσχηµα κατάγµατα  ακόµη και  µε κίνδυνο  της ζωής µας  
για αυτό  αφήστε  την εργασία αυτή στους ειδικούς.   

Άλλες  λεπτοµέρειες  εάν  το  δένδρο  έχει  κλαδιά κοντά  στον κορµό τότε  αποµακρύνουµε  
το  σχοινί του  αντίβαρου  από  αυτόν, τοποθετούµε την τροχαλία  µακρύτερα . 

Για να έχουµε το δυνατόν  ελαφρύτερα  υλικά  το σχοινί  να είναι  Dacron  3-5 mm  ανάλογα 
µε το µήκος  για την αντοχή του,  το  σύρµα  της  κεραίας  από  αλουµίνιο  3mm  ,οι 
µονωτήρες  πλαστικοί και  το  οµοαξονικό µε µονωτικό  από  foam  . 

 

 Γενική  όψη  ενός δίπολου  µεταξύ δύο  δένδρων 

 

Αυτές  είναι οι βασικές  οδηγίες  για ότι απορία έχετε  στο  din.boxmail@gmail.com 

Kαι  όσοι  έχετε  δένδρα   κάποια λύση θα βρείτε  οι υπόλοιποι τι  θα κάνετε  ?   η φύση  εδώ  
και αιώνες  σας παρέχει  τις  ξύλινες  Κολώνες  για  εκατοντάδες  χρήσεις  µεταξύ αυτών  και 
ιστούς  για  κεραίες  µέχρι και  50 µέτρα  ύψος  . 

Έτσι  εφ όσον  έχετε  τον χώρο  δεν θα περιµένετε  δεκαετία τουλάχιστον  για  να ψηλώσουν  
οι λεύκες  και να έχετε οικολογικές  κεραίες  . 

Θα  ανοίξετε  τους   αντίστοιχους  λάκκους  στα σηµεία που επιθυµείτε   και θα «φυτέψετε»  
τους οικολογικούς ιστούς σας 

Βέβαια  και αυτοί θέλουν  σωστή  βάση  γιατί  έχουν αρκετό  βάρος  και πρέπει να πακτωθούν  
µε ασφάλεια . 
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Στα  σκαριφήµατα  δίδονται  διάφοροι  τρόποι πακτώσεως 

   

Ξύλινων  ιστών   για ύψη  από  10  µέτρα  µέχρι  21 µέτρα στους  πίνακες  είναι οι διαστάσεις  
σε  πόδια   επί   0,3048 για να τα µετατρέψετε  σε µέτρα. 

∆ιάφορες  περιπτώσεις  εδάφους  και στηρίξεως των ιστών 

 

Pole  size  ft (30) = 9,15 m  ύψος 

Depth  ft   (5)  =  1,52 m  βάθος 

Υπάρχουν  διαθέσιµοι  ξύλινοι  ιστοί  που είναι πολύ ποιοΟικονοµικοί από τους µεταλλικούς   
και φυσικά  RF Transparent για  κάθε κεραία από  κάθετα δίπολα Discone, conical 
κλπ.  

                

Table 9.7 - Minumum Required Setting Depths 

Pole Size (ft) 
3
0 

3
5 

4
0 

4
5 

5
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5
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70 

Setting Depth (ft) 5 
5
.
5 

6 
6
.
5 

6
.
5 

7 7 7.5 
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ… 

TheMagicHeadphonesTheMagicHeadphones……  

  

 

 

... Ξηµέρωνεστην λίµνη Βαικάλη και το ψυχρό νυχτερινό µοτίβο έδινε την θέση του σε µία 

ακόµη ηλιόλουστη µέρα µε την θερµοκρασία να πλησιάζει τους 22 βαθµούς Κελσίου...  

 

 

..την παγωµένη ησυχία του τοπίου ήρθε να χαλάσει ο ήχος της ατµοµηχανής που έσερνε 

δεκαεπτά βαγόνια, πέντε που µετέφεραν επιβάτες και δώδεκα µε εµπορεύµατα. Ήταν το 

δροµολόγιο του  περίφηµου υπερσιβηρικού σιδηροδρόµου, που περνούσε τριαντατρία τούνελ 

και περισσότερες από εκατό γέφυρες µόνο για να παρακάµψει την µεγάλη λίµνη... 
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Ο δον  Ίαν Ζανό34 ετών, ταξίδευε στην πρώτη θέση και απολάµβανε πάνω από δύο 

εβδοµάδες την χλιδή και την εξυπηρέτηση που άρµοζε στην κοινωνική του θέση. Γιος µίας 

από τις ισχυρότερες οικογένειές της Γαλλίας, µε έντεκα εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και 

χάλυβα στην κατοχή του.Γεννηµένος στην Λυών στις 22 Ιανουαρίου του 1886, µετακόµισε 

οικογενειακώς στην πρωτεύουσα Παρίσι, ενώ οι σπουδές του ολοκληρώθησαν λίγες ηµέρες 

µετά την λήξη του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου.  

Τελειώνοντας τις σπουδές του στα οικονοµικά, ανέλαβε τα ηνία του οικογενειακού κολοσσού 

µε µόνιµο υποστηριχτή πίσω από το πλατώ του αγαπηµένου του πατέρα Κρίς.Οι έρωτες στην 

ζωή του ήταν λίγοι και µικρής διάρκειας αποσκοπώντας κυρίως στην σωµατική τέρψη χωρίς 

περαιτέρω σοβαρότητες. Περίµενε να επιλέξει µία σύντροφο που θα πληρούσε τα δικά του 

θέλω χωρίς όµως να µπορέσει ακόµη να την βρει.  

Του άρεσαν τα ταξίδια, η περιπέτεια και τα ρίσκαόπως και του πατέρα του. Είχε ακούσει και 

διαβάσει για την µεθοδικότητα και την εργατικότητα των Ιαπώνων και µετά από την 

ανταλλαγή αρκετών τηλεγραφηµάτων µε την πρεσβεία της Γαλλίας στο Τόκυο, αποφάσισε να 

ταξιδέψει στην Ιαπωνία.  

Οργάνωσε  την επίσκεψη του µέχρι και την πιο µικρή λεπτοµέρεια, και δεν κρατιόταν να 

πραγµατοποιήσει το επόµενο επαγγελµατικό του άνοιγµα, το πρώτο εκτός γαλλικών 

συνόρων! Η εµπειρία του 7ήµερου ταξιδιού έως την Μόσχα δεν µπορούσε επ ουδενί να 

συγκριθεί µε την κορυφαία, µέχρι στιγµής,  εµπειρία της διάσχισης 5.642 χιλιοµέτρων και 

ενός πολύ µεγάλου µέρους της µεγαλύτερης χώρας της γης, της κραταιάς Ενώσεως 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών!  

Καθόλου δεν τον ένοιαζε η µικρή ταχύτητα του συρµού που, µετά βιας ξεπερνούσε τα 20 

χιλιόµετρα την ώρα... συνέχιζε να απολαµβάνει κάθε στιγµή του ταξιδιού του και στο µυαλό 

του φαντασιωνόταν ήδη την επιτυχή έκβαση της επίσκεψης του και τα εργοστάσια της δικής 

του ιδιοκτησίας να κατακτούν την χώρα του ανατέλλοντος Ηλίου!  

Εάν πήγαιναν όλα καλά και υπογραφόντουσαν οι συµφωνίες µε τους Ιάπωνες θα 

ξαναγυρνούσε πίσω για να οργανώσει την οµάδα η οποία θα στελέχωνε το πρώτο εργοστάσιο 

του εξωτερικού. Τις σκέψεις του σταµάτησε το φρενάρισµα και η ακινητοποίησή του συρµού 

στον σταθµό του UlanUde. Εντέκατος σταθµός της τεράστιας διαδροµής, επί συνόλου 

δεκαεπτά σταθµών µε τελικό προορισµό το Βλαδιβοστόκ.  

Η παραµονή της σχεδόν µισής ηµέρας σε κάθε σταθµό  έδινε την δυνατότητα σε έµψυχο και 

άψυχο δυναµικό να αντικατασταθούν, να συντηρηθούν, να ανεφοδιασθεί το τρένο σε νερό, 

καύσιµη ύλη (κάρβουνο), τρόφιµα, να ξεφορτωθούν τα εµπορεύµατα, να φορτωθούν άλλα, 

να συνδεθεί το γραφείο του υπερσιβηρικού  σιδηροδρόµου µε το τρένο µέσω τηλεγραφικής 

γραµµής  για ανταλλαγή τηλεγραφηµάτων τόσο του προσωπικού, όσο και των επιβατών της 

διακεκριµένης θέσης (Α’) πρώτα και εν τη συνέχεια των υπολοίπων 2 θέσεων (Β’ και Γ’ )κοκ 
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-... Κε Ζανό καληµέρα σας, βρισκόµαστε στον σταθµό Ούλαν Ουντέ και θα παραµείνουµε  

µέχρι την 11άτην βραδυνή... σας ενηµερώνουµε ότι βρισκόµαστε τέσσερεις ωρικές ζώνες 

ανατολικότερα από την Μόσχα και έξι από το Παρίσι... µήπως επιθυµείτε να επικοινωνήσετε 

µέσω τηλεγραφήµατος µε τους οικείους σας? ... είπε σε άψογα γαλλικά, ένας, εκ των 

τεσσάρων καµαρώτων της πρώτης θέσης... 

 

-... Ευχαριστώ πολύ για την πληροφόρηση... χµµµ... ναι θα το ήθελα... πέρασαν αρκετές 

ηµέρες από τότε που φύγαµε από την Μόσχα... οδήγησε µε σε παρακαλώ στο βαγόνι του 

τηλέγραφου... 

-... Αµέσως κύριε Ζανό... 

 

 

 

 

 

 

 

 Συνεχίζεται... 

 

 

 

73 

Παπαφούνης  
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DX NEWSDX NEWS  
 

Το DX Calendar δηµοσιεύεται κάθε µήνα.  

Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται ώστε να είναι το δυνατόν ποιο πρόσφατο. Έτσι όλες οι DX πληροφορίες 
του να είναι εντός των προθεσµιών. 

Όπως θα δείτε το DX Calendar έχει τρείς στήλες. 

 

Η πρώτη στήλη µε τίτλο «PERIOD till xx/xx» αναφέρετε στην ηµεροµηνία της DX πληροφορίας. Από 
την ηµέρα πού διαβάζετε τό ηµερολόγιο, έως την ηµεροµηνία τέλους της δραστηριοποίησης (till… 
ηµεροµηνία).  

Η δεύτερη στήλη µε τίτλο «CALL» αναφέρετε στην DX πληροφορία, µε επιγραµµατικά ότι χρειάζεται να 
ξέρετε γύρω από αυτή.  

Η τρίτη στήλη µε τίτλο «REF xxxx» αναφέρεται µε έναν αριθµό στο Bulletin όπου πρέπει να 
ανατρέξετε εάν θέλετε να δείτε επί πλέον λεπτοµέρειες γύρω από την DX πληροφορίες.  

Για να δείτε την data base πού περιέχονται µε τους αριθµούς τους τά DX Bulletins πρέπει να 
επισκεφτείτε το: http://www.425dxn.org/425/indbulle.html 

Εάν κάποια από τις ενεργοποιήσεις σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλετε να είστε ακόµη ποιο µεθοδικοί 
µιά απλή αλλά καλή ιδέα είναι νά επισκεφτείτε τό DX SUMMIT http://www.dxsummit.fi/ και στο πεδίο 
search να βάλετε το call sign και να το ψάξετε στο mode και στην µπάντα πού σας ενδιαφέρει τις 
ηµεροµηνίες πού αναφέρει το 425 DX News ότι θα δραστηριοποιηθεί… 

 
                                                                                     Καλό κυνήγι και πολλά new one! 

                                                                                                  73 to all of you! 

                                                                                                
___________________________________________________________________ 

******************************************************************* 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

=========================== 
*** 4 2 5  D X  N E W S *** 

*******   CALENDAR  ******* 
 =========================== 
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PERIOD           CALL                                                   REF 
till  12/06      DX25MP: special callsign                              1307 
till  12/06      IM0/IK4YCQ: Maddalena Island (EU-041)                 1309 
till  12/06      SA6G/7: Ven Island (EU-137)                           1308 
till  14/06      4A1DX: special callsign                               1298 
till  14/06      MM0TFU/p: Isle of Arran (EU-123)                      1307 
till  14/06      T88AN  Koror (OC-009)                                 1307 
till  15/06      CY0/VA1AXC: Sable Island (NA-063)                     1304 
till  15/06      VP2V/K6TOP: British Virgin Islands (NA-023)           1307 
till  16/06      T8CW: Koror (OC-009), Palau                           1309 
till  17/06      ZF2MN: Cayman Islands (NA-016)                        1308 
till  18/06      C5NX: The Gambia                                      1310 
till  18/06      OS101AB: special callsign                             1306 
till  19/06      TM24H: special event station (France)                 1309 
till  23/06      FS/K9EL: St. Martin (NA-105)                          1307 
till  24/06      SV8/PA1FJ/p: Samos Island (EU-049)                    1308 
till  30/06      DL20GDXF: special callsign                            1300 
till  30/06      EM90LUR: special callsign                             1300 
till  30/06      IO3AC: special callsign                               1304 
till  30/06      LZ425STA: special callsign                            1287 
till  01/07      IU2HDO/IF9: Favignana Island (EU-054)                 1309 
till  04/07      DF8HS: Fehmarn Island (EU-128)                        1307 
till  10/07      TM62EURO: special callsign (France)                   1306 
till  11/07      TM16EURO and TM16EFC: special callsigns               1308 
till  13/07      HR5/F2JD: Honduras                                    1301 
till  16/07      RT73xx: special callsigns                             1298 
till  04/09      RI1C: IOTA group EU-133                               1308 
till  20/11      II0IEM: special callsign                              1282 
till  30/11      FW1JG: Wallis Island (OC-054)                         1247 
till  15/12      8T2BH: Antarctic station Bharati                      1282 
till  31/12      3Z6DOBRZEN: special callsign                          1288 
till  31/12      4J1926xx, 4K1926xx: special callsigns                 1290 
till  31/12      4J90xx, 4K90xx: special callsigns                     1290 
till  31/12      4JRA29, 4KRA29: special callsigns                     1290 
till  31/12      9A1700SBD: special callsign                           1287 
till  31/12      9A50CBM: special callsign                             1288 
till  31/12      9A70#: special callsigns                              1295 
till  31/12      CF, CG, CH, CI: special prefixes (Canada)             1308 
till  31/12      DF90KWTJ: special callsign                            1287 
till  31/12      DM0MORSE: special callsign                            1288 
till  31/12      DP65HSC: special callsign                             1287 
till  31/12      EI1916E: special callsign                             1287 
till  31/12      GK, MK, 2K: special prefixes (Cornwall)               1285 
till  31/12      HA1956BA: spceicla callsign                           1310 
till  31/12      HB0AFVL: special callsign                             1288 
till  31/12      SX210RCK: special callsign                            1299 
till  31/12      YU0TESLA: special callsign                            1290 
till  March 2017 RI1AND: Novolazarevskaya Base (Antarctica)            1300 
till  31/05 2017 DL0POLIO: special callsign                            1309 
11/06-15/06      EJ7NET: Tory Island (EU-121)                          1308 
11/06-17/06      ES0/DG1BHA and ES0/DH5FS: Saaremaa Island (EU-034)    1305 
11/06-17/06      ES0/DL3BQA and ES0/DL5CW: Saaremaa Island (EU-034)    1305 
11/06-17/06      ES0UG: Saaremaa Island (EU-034)                       1305 
11/06-18/06      LA/DK3PZ: Rennesoy Island (EU-055)                    1308 
11/06-24/06      MM/DL9FBF: Inner Hebrides (EU-008)                    1310 
12/06-12/07      HI8RCD: Radio Club Dominicano's 90th anniversary      1310 
14/06-15/07      V47JA: St. Kitts (NA-104)                             1305 
15/06-17/06      YB8O: Labobo Island (OC-208)                          1310 
15/06-25/06      LA/DL5RMH: Lofoten Islands (EU-076)                   1309 
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16/06-20/06      9N7NH: Nepal                                          1310 
16/06-14/07      3B8/M0RCX: Mauritius Island (AF-049)                  1309 
17/06-29/06      FJ/W9DR and FJ/W9AEB: St Barthelemy (NA-146)          1309 
17/06-06/07      SV8/GM0LVI/p: Zakynthos Island (EU-052)               1309 
18/06-20/06      YB8O: Bangkalan Island (OC-208)                       1310 
18/06-25/06      LA/PB3A/p: Lofoten Islands (EU-076)                   1310 
19/06-24/06      OX/NA8O: Greenland                                    1310 
20/06-27/06      XX9TGM: Coloane (AS-075), Macau                       1309 
20/06-28/06      8Q7HW: Maldives (AS-013)                              1310 
22/06-11/07      J79XE: Dominica (NA-101)                              1310 
23/06-08/07      C6AUX: Mayaguana (NA-113), Bahamas                    1309 
24/06-29/06      GP3ZME/p: Guersnsey (EU-114)                          1309 
26/06-01/07      GB2BLE: Lundy Island (EU-120)                         1309 
28/06-04/07      9H3G: Malta (EU-023)                                  1309 
June             4JF1BAKU, 4JF1EU, 4KF1BAKU: special callsigns         1310 
June             5W0COW: Samoa (OC-097)                                1310 
June             K6VVA/KL7: Mystery IOTA Tour                          1303 
June             LX35G: special callsign                               1308 
June             LX95J: special callsign                               1288 
June             SM4CTI/0: Morto Island (EU-084)                       1309 
01/07-03/07      TM65EU: EU-065                                        1309 
01/07-10/07      S79V: Mahe (AF-024), Seychelles                       1305 
01/07-31/07      LZ1886PGS: special callsign                           1287 
01/07-03/08      CP1XRM: Bolivia                                       1305 
04/07-10/07      J8/KE1B and J8/W6NN: Bequia Island (NA-025)           1309 
07/07-14/07      YJ0GA: Efate (OC-035), Vanuatu                        1309 
08/07-14/07      HB0/RC3C: Liechtenstein                               1307 
11/07-16/07      8P6MM and 8P6NN: Barbados (NA-021)                    1309 
14/07-18/07      7Y9TH: Ras Afia lighthouse                            1295 
23/07-03/08      9A/HA9MDN: Vir Island (EU-170)                        1309 
26/07-31/07      PX8K: Caviana de Dentro (SA-042)                      1307 
27/07-02/08      XM2IOTA: Iles-de-la-Madeleine (NA-038)                1291 
28/07-01/08      GM2AS and GM5TO: Isle of Arran (EU-123)               1309 
28/07-02/08      MM0TFU/p: Isle of Arran (EU-123)                      1307 
28/07-04/08      TM6G: Groix Island (EU-048)                           1297 
29/07-31/07      ZY8D: Ilha das Canarias (SA-072)                      1310 
29/07-01/08      MK1KTA and MK1K: Isles of Scilly (EU-011)             1309 
29/07-03/08      E2X: Chang Island (AS-125)                            1307 
29/07-05/08      MM0BQI/p and GM1J: Tanera Mor (EU-092)                1289 
30/07-31/07      OZ/DL2JRM: Hjarno Island (EU-172)                     1307 
30/07-31/07      SZ8P: Tinos Island (EU-067)                           1310 
July             K6VVA/KL7: Mystery IOTA Tour                          1303 
July             SM4CTI/0: Morto Island (EU-084)                       1309 
01/08-05/08      VE3LYC/KL7: Cooper Island (NA-172)                    1310 
01/08-31/08      LZ1043PMU: special callsign                           1287 
05/08-15/08      RI0FS: Shikotan Island (AS-062)                       1303 
13/08-21/08      GM0GRC and GM7GRC: Isle of Arran (EU-123)             1303 
14/08-18/08      UE23RRC: Kambal'nyy Island (AS-142)                   1300 
14/08-18/08      VI6DH400: Dirk Hartog Island (OC-206)                 1310 
15/08-18/08      UE23RRC/p: Paramushir Island (AS-025)                 1300 
17/08-28/08      TX2AH: Mangareva (OC-063), French Polynesia           1293 
18/08-22/08      7Y9OU: Cap Fer lighthouse                             1295 
19/08-29/08      CY9C: St. Paul Island (NA-094)                        1297 
20/08-27/08      TM6U: Saint Marcouf Islands (EU-081)                  1296 
29/08-08/09      IA5C: Capraia Island (EU-028)                         1308 
August           K6VVA/KL7: Mystery IOTA Tour                          1303 
August           SM4CTI/0: Morto Island (EU-084)                       1309 
01/09-30/09      LZ304MED: special callsign                            1287 
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03/09-25/11      VP6AH: Pitcairn Island (OC-044)                       1293 
10/09-18/09      II3TF: special callsign                               1301 
15/09-19/09      7Y9SE: Cap Sigli lighthouse                           1295 
24/09-03/10      H44GC: Guadalcanal (OC-047), Solomon Islands          1305 
25/09-08/10      VK9NZ: Norfolk Island (OC-005)                        1309 
27/09-04/10      T2R: Tuvalu (OC-015)                                  1303 
September        SM4CTI/0: Morto Island (EU-084)                       1309 
September        VK5MAV/6: Lacepede Islands (OC-214)                   1305 
01/10-31/10      LZ935MWC: special callsign                            1287 
04/10-17/10      H40GC: Nendo Island (OC-100), Temotu Province         1305 
14/10-30/10      V6Z: Chuuk (OC-011), Micronesia                       1297 
14/10-30/10      V7: Kwajalein (OC-028) * by GM4YXI and GM3WOJ         1297 
18/10-21/10      H44GC: Guadalcanal (OC-047), Solomon Islands          1305 
26/10-09/11      ZL7G: Chatham Islands (OC-038)                        1307 
01/11-30/11      LZ960SPA: special callsign                            1287 
04/11-14/11      XU7MDC: Cambodia                                      1303 
November         J5: Bijagos Archipelago (AF-020), Guinea-Bissau       1306 
November         LX35G: special callsign                               1308 
01/12-28/12      PI35ETL: special callsign                             1303 
01/12-31/12      LZ463PP: special callsign                             1287 
February    2017 RT9K/9: AS-054, AS-068, AS-104, AS-121                1310 
March       2017 RT9K/9: AS-054, AS-068, AS-104, AS-121                1310 
October     2017 T31W: Kanton Island, Central Kiribati (OC-043)        1307 
dates TBA        Myanmar: AS-182, AS-183, AS-184 (IOTA new ones)       1293 

 

Το πρωτο Σαββατοκυριακο του Ιούλη και φέτος 
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Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA 10 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 10 επιβεβαιωµένες επαφές από 10 Ελληνικά νησιά  

και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 

Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 

 

GIOTA POSEIDON AWARD - 30 HELLENIC ISLANDS 

Απαιτούνται 30 επιβεβαιωµένες επαφές από 30 Ελληνικά νησιά  

και τουλάχιστον από ένα από: 

Βόρειο Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Θάλασσα ∆ωδεκανήσου. Κρητικό 

Πέλαγος. Ιόνιο Πέλαγος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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 Greek Islands On The Air – GIOTA award programme. 

DXpeditioners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOTA DXpeditioners Award – 3 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 3 νησιών σε οποιοδήποτε 

Ελληνικό Πέλαγος. 

 

GIOTA DXpeditioners «ODYSSEY» Award – 6 GREEK ISLANDS 

Απαιτείτε η ενεργοποίηση 6 νησιών σε οποιοδήποτε 

Ελληνικό Πέλαγος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.greekiota.gr  
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Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας Αν έχετε στην περιοχή σας 

συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση συναδέλφους χωρίς πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5---9 9 9 

Report" Report" Report" και δώστε τους.και δώστε τους.και δώστε τους.   


