˘ ¨.`.

¿ /˛1˘

∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
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DX
DX--news...
Sx8aeg...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.gr)
κάθε µήνα.
x Αν θέλετε να στείλετε
κείµενο µπορείτε να το
συντάξετε σε WORD ή
απλό κείµενο και να το
στείλετε στο Ε-mail:

sv5byr@hol.gr
τουλάχιστον µια µέρα πριν
το τέλος του µήνα για να
δηµοσιευθεί στην επόµενη
έκδοση.
x Επιτρέπεται η ακριβής αντιγραφή
και επαναδηµοσιευση

ΕΛΕΥΘΕΡΑ αρκεί να γίνει
αναφορά στην πηγή.

2015
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Η τοξοειδής εξέδρα των κεραιών µήκους 100 µέτρων . Η τριγωνική εξέδρα και το
αζιµουθιακό στεφάνι αναµένει την άνοδο του φορέα των κεραιών.

Υπάρχουν και Ειδικές εξέδρες προσβάσεως στην εξέδρα µε µορφή κρεµαστής γέφυρας.
Τάνυση των συρµατόσχοινων της υποδοµής του κάτοπτρου.

Εναερίτες πραγµατικές “Αράχνες” στην συναρµολόγηση τουπλέγµατος του κάτοπτρου. Όλα
µε σχολαστική ακρίβεια χιλιοστού.
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Υπάρχει και ηλεκτρικό αναβατόριο ( telepherique). Στην βάση τουκτιρίου που ανεβάζει σύντοµα τους
τεχνικούς στην εξέδρα.

Στο κέντρο του κάτοπτρου υπάρχουν σταυρωτά δίπολα που εκπέµπουν µε µεγάλη ισχύ εξ ου
και τα σφαιρικά άκρα τους προς αποφυγή φαινοµένων Corona που “θερµαίνουν” την
Ιονόσφαιρα...

Στο εσωτερικό του κτιρίου τα µηχανήµατα
ελέγχου και ρυθµίσεως των κεραιών και τα
καταγραφικά των λαµβανοµένων σηµάτων.
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ…

2015
αξίζουµε µία καλύτερη ραδιοερασιτεχνική χρονιά!

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνάδερφοι ραδιοερασιτέχνες και µη,
εύχοµαι σε εσάς και τις οικογένειές σας, υγεία, τύχη και προκοπή και µία
καλύτερη ραδιοερασιτεχνική χρονιά!
Έτσι όπως κοιτάς τον χάρτη της Ελλάδος, και τρέχοντας µε το µάτι νοµό από
νοµό, αυτό που διαπιστώνεις είναι ότι το χόµπι έχει γίνει ατοµική δουλειά στις
περισσότερες των περιπτώσεων… λίγοι είναι οι ρ/ε σύλλογοι που υφίστανται
και που κινούνται… σε µεγάλο ποσοστό έπαψε ο µεµονωµένος ρ/ε να στηρίζει
τον τοπικό σύλλογο… τι κι αν από αυτόν τον σύλλογο έµαθε τι εστί
ραδιοερασιτεχνισµός… το χόµπι γίνεται και ατοµικά και δεν βαριέσαι… από την
άλλη µεριά η ίδια η πολιτεία µε τις νοµοθεσίες της στέρησε µεγάλο µέρος της
δύναµης του τοπικού συλλόγου, µε αποτέλεσµα να έχουν γίνει ρ/ε άτοµα που
τίποτε δεν γνωρίζουν για την υπηρεσία ρ/ε πάρα µόνο ότι έχουν ένα call sign…
τα διακριτικά κλήσεως δίνονται κατά δεκάδες και παρ όλα αυτά, αυτά που
ακούς στον αέρα είναι µία καρφίτσα στον αχυρώνα… χάνουν το ενδιαφέρον
τους, πληγώνονται και τα παρατούν, αλλιώς νόµιζαν ότι ήταν αυτό το χόµπι, ή
πήραν το δ/κ για να εξυπηρετήσουν κάποιο άλλο σκοπό ειλικρινά δεν ξέρω…
Με την µεριά του και ο σύλλογος, αφού δεν έχει µέλη, αρχίζει να κουράζει τα
λίγα που έµειναν πίσω, και ειδικά αν υπάρχουν και οικονοµικές απαιτήσεις για
την εύρωστη λειτουργία των εντευκτηρίων (νοίκι, δάνειο κλπ), τότε το
πελάγωµα και το σήκωµα των χεριών είναι αναπόφευκτο… το να ξεκινήσει µία
εκστρατεία για επανασύνδεση των παλαιών µελών και η προσηλύτιση νέων
φαντάζει ως ηράκλειος άθλος και έτσι κάπως επέρχεται το µοιραίο… και δεν
µιλάµε για συλλόγους οι οποίοι εκπαιδεύουν τόσο τους υποψηφίους όσο και
τους αδειοδοτηµένους ρ/ε…, παράγουν µε λίγα λόγια ραδιοερασιτεχνισµό,
µιλάµε απλά για έναν τόπο συνάντησης ανθρώπων οι οποίοι έχουν κοινά
ενδιαφέροντα και αγάπη για το χόµπι… και εκεί θέλω να καταλήξω… στην
αγάπη… η αγάπη ίσως να είναι κάτι το άπιαστο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει παρά
µόνο στις ταινίες… µα αν τα θέλω του καθενός µας ξεκίναγαν από την αγάπη
είναι σίγουρο ότι η υπηρεσία ρ/ε θα βρισκόταν στο µέγιστο επίπεδο!
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Από την αγάπη πηγάζει ο εθελοντισµός, που είναι το µεγαλύτερο κεφάλαιο
στην υπηρεσία ρ/ε! Αν αγαπάς αποκλείεται να κρύβεις σκοπιµότητες στην
πορεία σου και να φοβάσαι την αλήθεια! Αν αγαπάς, σέβεσαι τον διπλανό σου
και δεν τον πληγώνεις! Αν αγαπάς βοηθάς ακόµη και τον άγνωστο ρ/ε, πόσο
µάλλον τον γνωστό και φίλο! Αν αγαπάς δεν προσποιείσαι αλλά είσαι ο εαυτός
σου!
Καταλήγοντας θέλω να πιστεύω ότι η χρονιά που ξεκίνησε θα είναι και πρέπει
να είναι καλύτερη… αρκεί να σηκωθούµε από τον καναπέ και να βοηθήσουµε
τον τοπικό σύλλογο… κι αν ο σύλλογος είναι αδρανής να τον
επαναδραστηριοποιήσουµε… κι αν ο σύλλογος δεν τα βγάζει πέρα να ενωθεί µε
τον διπλανό σύλλογο και από κοινού να αντιµετωπίσουν την καθηµερινότητα
και το µέλλον… δεν νοείται σε πόλη της πατρίδας µας να υπάρχουν στα χαρτιά
τρεις σύλλογοι και ουσιαστικά κανένας!
Εννοείται ότι για τα παραπάνω θα πρέπει να νοιαστεί και η ““ … να κάτσει να
σκεφτεί, πως, αφού οι πολιτικές που ακολούθησε δεν ευώδωσαν, να βρει
εκείνες τις συνιστώσες που θα δώσουν ελπίδα, χαρά, προοπτική, γνώση στον
Έλληνα ραδιοερασιτέχνη / υποψήφιο ρ/ε… κι ας µην είναι µέλος της… περάστε
το µήνυµα της πραγµατικής εξωστρέφειας, δώστε λίγο τόπο στα νιάτα, κι
επιτέλους, βάλτε λίγο χαµόγελο στο µενού των συναθροίσεων σας… η Ελλάδα
είναι στο χέρι µας να αλλάξει, τα καµπανάκια βαράνε… ανασκουµπωθείτε
επιτέλους και θα βρείτε σε αυτήν την πορεία συµµάχους και συνοδοιπόρους
πολλούς! Μέσα σε αυτούς να ξέρετε θα είναι και ο Παπαφούνης… σας το λέω
καραντί!
Συµφιλιωθείτε, µονιάστε, συζητείστε και χαράξτε κοινές πορείες για να δούµε
καλύτερες ηµέρες στα ραδιοερασιτεχνικά δρώµενα της χώρας µας!
Είπα και ελάλησα!
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Εδώ Νήσος Αίγινα...
+ˇ30¨

: ˛ –02ˇ¨˛—

fl.ˆ˛2.—

sv8um

Για µια ακόµα φορά η Οµάδα Ραδιοερασιτεχνών Αίγινας (Ο.Ρ.Α) παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις του
νησιού µας, καλύπτοντας τηλεπικοινωνιακά τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, που
µε την παρουσία της γνώρισαν οι συντοπίτες µας τον ρόλο του Ραδιοερασιτέχνη. ∆εν είναι λίγες αυτές
οι δραστηριότητες όπως:
α. Στις εορταστικές εκδηλώσεις, εις µνήµη του πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια.
∆ιοργανωτές, ∆ήµος Αίγινας, αθλητικά σωµατεία του νησιού. Μήνας Ιανουάριος.
β.Αγώνες ανωµάλου δρόµου « Κύπελλο Αφαία» που διεξάγεται στην ορεινή περιοχή πέριξ του Αρχαίου
Ναού της Αφαίας Αθηνάς, που διοργανώνει ο Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Αίγινας. Μήνας Μάιος- Ιούνιος
γ. Ηµιµαραθώνιος αγώνας καλύπτοντας απόσταση από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο, που
διοργανώνει το Ίδρυµα Κωστάκος. Μήνας Σεπτέµβριος.
δ. Λαµπαδηδροµία µε
συµµετοχή αθλητικών σωµατείων του νησιού που διοργανώνει ο ∆ήµος Αίγινας, συµµετέχοντας στη
Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία Αιµοδοτών.
ε.
Μεταφορά του Αγίου Φωτός, από το Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, µε πλωτό σκάφος του Λ.Σ στη
Αίγινα και στην συνέχεια µε οχήµατα Ραδιοερασιτεχνών στα µοναστήρια και τους Ι. Ναούς του
νησιού.στ. Συντονισµός ποµπής της περιφοράς της Αγιάς Κάρας του Αγίου Νεκτάριου την ηµέρα
εορτασµού Του. Μήνας Νοέµβριος.
Τα τοπικά Μ.Μ.Ε. προβάλουν το έργο της Ο.Ρ.Α. και τώρα πια µας αναγνωρίζουν, µας τιµούν µε
διάφορες πλακέτες για την προσφορά µας στην τοπική κοινωνία. ∆εν θα πρέπει να παραλείψω και την
Πρώτη θέση της Οµάδος µας στο AEGEANVHFCONTESτου 2013 µε διακριτικό κλήσεως SX8AEG.
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Η οµάδα µας δια εκπροσώπου µας,
συµµετέχει στο συντονιστικό του ∆ήµου
Αίγινας σε θέµατα που αφορούν τις
Οµάδες Εκτάκτου Ανάγκης και
ενηµερώνει τους αρµοδίους για τον ρόλο
µας σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.
Ένα άλλο θέµα που έχει σηµασία για
όλους εµάς, παλαιούς και νέους
Ραδιοερασιτέχνες , είναι η υποχρέωση
που έχουµε να µεταλαµπαδεύσουµε τις
γνώσεις µας σε νέα παιδιά. Σχεδόν κάθε
χρόνο µας καλούν να ενηµερώσουµε
µαθητές για το ρόλο των
Ραδιοερασιτεχνών ξεκαθαρίζοντας στα
παιδιά και τους µεγάλους, ότι δεν έχουµε
σχέση µε µουσικές παραγωγέςαφιερώσεις κ.λ.π. Ακολουθεί πάντα
ενηµερωτικό dvd και η καθιερωµένη
επίσκεψη στο shackπαρακολουθώντας από κοντά κάποιες επαφές µε όλα τα διαθέσιµα modes.
Με την ευκαιρία αυτή, να ενηµερώσω τους φίλους Ραδιοερασιτέχνεςότι η «οικογένεια» των
ραδιοερασιτεχνών της Αίγινας αυξήθηκε µε τον ερχοµό του 2015. Τον ∆εκέµβριο 2014 ένα νέο µέλος
εντάχτηκε στην Ο.Ρ.Α είναι η νεώτερη ηλικιακά µόλις 12 ετών, το όνοµά της είναι Βίκυ µε διακριτικό
κλήσεως SY8BFGκαι είναι εγγονή του SV8UMΝεκτάριου,της ευχόµαστε κάθε επιτυχία στον νέο ρόλο
της. Στην φετινή κοπή της πίτας της Οµάδος µας η µικρή Βίκυ έδωσε ένα άλλο χρώµα µε την παρουσία
της, ανάµεσα σε όλους εµάς τους παππούδες…….
Καλή Ραδιοχρονιά!!!
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Από την Ιεράπετρα καλεί το :

Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και ως συµµετοχή έκπληξη η µετάβαση δύο ρ/ε από την Θεσσαλονίκη
στην άλλη άκρη της Ελλάδας στην λεβεντογέννα Κρήτη, και από εκεί στην άλλη άκρη της, την
µοναδική Ιεράπετρα!
Όλα από κάπου ξεκινούν και για να βάλουµε τα πράµατα σε µία σειρά θα πρέπει να γυρίσουµε τον
χρόνο στις 20 Ιαν 2002 και περί ώρας 16.06utc… Τότε γνωρίστηκαν ο SV9FBK ο αγαπητός Γιάννης µε
τον Παπαφούνη, µέσα από ένα qso… αντάλλαξαν κάρτες και µετά από µερικούς µήνες, όταν
ενεργοποιήθηκε η Γαύδος, µε τον εδκ SX9G, ο Γιάννης πήρε την οικογένειά του και σε συνεννόηση µε
τον φούνη, επισκέφτηκε την αποστολή, έζησε µαζί µε τους χειριστές, ξενύχτησε, χάρηκε σαν µικρό
παιδί! Τα χρόνια περνούν αλλά η φιλία και η αγάπη µεταξύ Θεσσαλονίκης & Κρήτης καλά κρατεί και το
2008 η παρέα ξανασµίγει στον Άνω Βιάνο και στην Ιεράπετρα, όπου έρχεται και δένει το γλυκό µε την
γνωριµία και µε τον έτερο Γιάννη SV9FBG.
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Και σαν να µην έφτανε αυτό σε 2 γίγα-κατεδαφίσεις, που έλαβαν χώρα στο Ρέθυµνο, ο Φούνης νιώθει
στο πετσί του, την Κρητική φιλοξενία ενώ ανταµώνει κ µε τους SV9COL ∆ηµήτρη, SV9CJO Γιάννη,
SV9GPV Γιώργο (αλησµόνητη η φιλοξενία σου Παπαβίκτορα). Και έτσι κάπως φτάσαµε στο 2014… τα
κοπέλια πότε του δεν τα ξέχασε µα ούτε κι αυτά αυτόνε, πάντα µαθαίνει νέα τους και από τα πιο
φρέσκα hot news, ήταν η συµµετοχή της Κρητικής παρέας στο CQ WW SSB Contest στις 25 και 26
Οκτ…
-… Βαγγέλη (SV2RJV) τι λες? Πάµε στην Κρήτη? Τα κοπέλια είναι δικοί µου άνθρωποι, φίλοι καρδιακοί,
µε καλά µηχανήµατα, καλές κεραίες και καλά κοψίδια!
-… Φούνη το ρωτάς… Φύγαµεεεεε!
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Μετά από µία διήµερη στάση στα Χανιά, την Παρασκευή πριν την έναρξη του διαγωνισµού, ξεκινήσαµε
να διασχίσουµε όλο το νησί µέσα σε ένα κατακλυσµό από βροχή και κάµερες… βροχή! Μετρήσαµε
πάνω από σαρανταπέντε!!!

SV2RJV ¤.˜˜¿˚˘—
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Με την άφιξη στο qth του SV9FBG φάνηκε το πόσο οργάνωσαν αυτήν την δραστηριότητα! ∆εν υπήρχε
κάτι που να µην το είχαν προβλέψει µε σκοπό όλοι µα και οι Θεσσαλονικείς να νιώθουν σαν το σπίτι
τους! Και από ρ/ε εξοπλισµό σούπερ ντούπερ! Αφού γνωριστήκαµε µε τους ρ/ε και τον… εξοπλισµό
οργανώθηκε µίτινγκ µε σκοπό να αποσαφηνιστεί το σχέδιο του 48ώρου… και µετά έπεσε η ιδέα να βγει
ο Φούνης ‘κλειδί’… απαίτηση η οποία υλοποιήθηκε µέσα σε κλίµα ενθουσιώδες και µε γέλια µέχρι
δακρύων!
Ο χρόνος κυλούσε και οι χειριστές κατέβασαν για ένα δίωρο τα ρολά πριν ξεκινήσει ο… πόλεµος!
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Οι χειριστές διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, διαλαλώντας σε ατέρµονη ακολουθία : ‘cq contest cq
contest
Sierra X-ray 9 Charlie SX9C’. Οι επαφές και τα δ/κ να µπαίνουν στην…
τσουβάλα επί το άπειρο… κι όταν οι Κρητικοί παράταγαν το µικρόφωνο έπιαναν την… µασιά, το
κάρβουνο, το κοψίδι και το γιοµάτο ποτήρι για να επισφραγίσουν το επιτυχηµένο ακτίβιτι! Οι ρ/ε που
συµµετείχαν ήταν οι ακόλουθοι:
SV9FBG Γιάννης (οικοδεσπότης)
SV9DJO Γιώργος
SV9FBK Γιάννης
SV9FBT Γιώργος
SV2FPU Γιάννης
SV9GPV Γιώργος
SV9KIL Αντώνης
SV9QCF Γιάννης
SV9RGI Γιάννης
SV9RHA Μανώλης
SV2RJV Βαγγέλης

SV9DJO +¨ˇ˜˛—

& SV2RJV ¤.˜˜¿˚˘—

! Qso machines!

Άξιο αναφοράς οι πολλοί ρ/ε που µας επισκέφθηκαν κατά την διάρκεια της παραµονής µας!
Με το τελείωµα και βλέποντας εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα και τους αριθµούς, µόνο ένα
µπορείς να αναγάγεις : great job! 6.004 qso, 150 dxcc, 6.025.316 points!!!
Ελληνικοί σταθµοί οι οποίοι µπήκαν στο log:
J42T, J43TR, J45T, SV0JQ, SV0XCC/9, SV1AER, SV1AIN, SV1BFW, SV1CQG, SV1DPI,
SV1ELI, SV1GSV, SV1IA, SV1JG, SV1JSN, SV1KWA, SV1MO, SV1NJL, SV1NJW, SV1PMQ,
SV1PMR, SV1QXU, SV1RMB, SV1XV, SV2AMD, SV2AOK, SV2BRT, SV2DGH, SV2GWY,
SV2HOB, SV2HTX, SV2HXV, SV2HYB, SV2HZT, SV2JAO, SV2JQ, SV2YC, SV3CQY, SV3IBQ,
SV3JZT, SV3KH, SV4FFL, SV7BOT, SV7QNV, SV8/HA5OV, SV8CRI, SV8IJN, SV9COL,
SV9CVY, SV9FBL, SV9GPM, SX3B, SX9CC, SZ1A
Κλείνοντας το άρθρο θα ήθελα (και εκ µέρους του Βαγγέλη SV2RJV) να ευχαριστήσω τον Γιάννη
SV9FBG, την οικογένειά του και όλη την οµάδα SX9C για την φιλοξενία, την αγάπη και την
ραδιοερασιτεχνική κουλτούρα που ανιδιοτελώς προσφέρατε στους 2 Θεσσαλονικείς ρ/ε. ∆εν θα το
ξεχάσουµε ποτέ!
Ευχόµαστε σύντοµα εις το επανιδείν!

SV9GPV +¨ˇ˜˛—
&
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SV2RJV, SV9GPV & SV9FBG!
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SV9RGI & SV9DJO!
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Γενική Συνέλευση, Εκλογές και Κοπή Πίτας
του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας (ΣΥ.Ρ.ΜΑ) – SZ4SRM, καθώς και η κοπή της Πρωτοχρoνιάτικης Πίτας.
Τα θέµατα της συνέλευσης ήταν ο απολογισµός της διαχείρησης του προηγούµενου έτους, η ψήφιση
του νέου προϋπολογισµού, η απαλλαγή του ∆Σ για το προηγούµενο έτος και τέλος η διενέργεια
εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆Σ για τη 2ετία 2015-2016.
Στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές, έλαβαν µέρος 32 µέλη από τα 52 εγγεγραµµένα. Η Γενική
Συνέλευση εξέλεξε τα παρακάτω µέλη ως Εφορευτική Επιτροπή:
α. Καραβίδα Εµµανουήλ, SV4PBH
β. Χειλά Γεώργιο, SV4/SV8JNI
γ. Θεοχάρη Θεοχάρη, SV4QXI
Τα αποτελέσµατα των εκλογών έχουν ως εξής:
Εγγεγραµµένοι: 52
Παρόντες/Ψήφισαν: 32
Έγγυρα: 32
Άκυρα/λευκά: Κανένα
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Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έλαβαν:
α. Κοτσέλος Βασίλειος, SV4FFP, 27 ψήφοι
β. Ντόβας Αθανάσιος, SV4FFK, 26 ψήφοι
γ. Ντόβας Κωνσταντίνος, SV4FFL, 24 ψήφοι
δ. Καµπανέλας Νικόλαος, SV4FFO, 23 ψήφοι
ε. Καρµαγάλος Αναστάσιος, SV4FFX, 21 ψήφοι
στ. Σαµαράς ∆ηµήτριος, SV4LAD, 19 ψήφοι
ζ. Καρέλος Αθανάσιος, SV4JYR, 15 ψήφοι
η. Μπαρούτης Κωνσταντίνος, SV4FFF, 14 ψήφοι
θ. Φραγιαδάκης Παναγιώτης, SV4JYI, 7 ψήφοι
Για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:
α. Ζηµέρης Κωνσταντίνος, SV4FFZ, 25 ψήφοι
β. ∆ιανέλος Γεώργιος, SV4FFE, 23 ψήφοι
γ. Χιώτη Αικατερίνη, SV4AFY, 22 ψήφοι.
Βάση του Άρθρου 11 του καταστατικού του ΣΥ.Ρ.ΜΑ, το νέο ∆Σ (οι 7 πρώτοι σε ψήφους) συνεδρίασε
στις 16 Φεβρουαρίου 2015 και εξέλεξε τα µέλη του νέου ∆Σ ως εξής:
Πρόεδρος: Καµπανέλας Νικόλαος, SV4FFO
Αντιπρόεδρος: Ντόβας Κωνσταντίνος, SV4FFL
Γραµµατέας: Καρµαγάλος Αναστάσιος, SV4FFX
Ταµίας: Κοτσέλος Βασίλειος, SV4FFP
Τεχνικός Έφορος: Ντόβας Αθανάσιος, SV4FFK
Έφορος Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισµού: Σαµαράς ∆ηµήτριος, SV4LAD
Μέλος: Καρέλος Αθανάσιος, SV4JYR
Επίσης βάση του Άρθρου 16 και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εκλογών της 11/02/2015 η νέα
Ελεγκτική Επιτροπή για τη 2ετία 2015-2016 απαρτίζεται από τους:
α. Ζηµέρης Κωνσταντίνος, SV4FFZ.
β. ∆ιανέλος Γεώργιος, SV4FFE.
γ. Χιώτη Αικατερίνη, SV4AFY.
Τα µέλη του ΣΥ.Ρ.ΜΑ εύχονται καλή επιτυχία στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο!
Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιµες στο http://www.sz4srm.gr
Για τον ΣΥ.Ρ.ΜΑ

Ο Γενικός Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Καρµαγάλος

Νικόλαος Καµπανέλας

SV4FFX

SV4FFO
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DX 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!
___________________________________________________________________
*******************************************************************
___________________________________________________________________
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*** 4 2 5 D X N E W S ***
******* CALENDAR *******
===========================
Edited by I1JQJ & IK1ADH
Direttore Responsabile I2VGW
PERIOD
till 22/02
till 22/02
till 22/02
till 23/02
till 23/02
till 23/02
till 24/02
till 24/02
till 24/02
till 24/02
till 25/02
till 25/02
till 25/02
till 25/02
till 25/02
till 25/02
till 25/02
till 27/02
till 28/02
till 28/02
till 28/02
till 28/02
till 28/02
till 28/02
till February
till 01/03
till 01/03
till 02/03
till 05/03
till 05/03
till 08/03
till 08/03
till 11/03
till 16/03
till 16/03
till 16/03
till 20/03
till 24/03
till 30/03
till 30/03

CALL
REF
LU8DCH/D: Isla Martin Garcia (SA-055)
1241
S79CO: Seychelles
1241
TM60TAAF: special callsign (France)
1237
PR5P and ZW5WIM: Ilha da Paz (SA-027)
1239
TI9/3Z9DX: Cocos Island (NA-012)
1242
VP5/K0MD, VP5/K0PC, VP5/AC0W: Caicos Islands (NA-002) 1241
6Y2T: Jamaica (NA-097)
1239
C6AKQ, C6ARU, C6AUM: Grand Bahama (NA-080)
1239
D44EE: Sao Tiago (AF-005), Cape Verde
1239
FO/K8PGJ: Bora Bora (OC-067), French Polynesia
1240
HR5/AA4NC: Honduras
1241
J75D: Dominica (NA-101)
1241
JW/DF8DX and JW/DJ4MF: Svalbard (EU-026)
1241
JW/DL2JRM and JW/DL2NUD: Svalbard (EU-026)
1241
PJ7/WJ2O: Sint Maarten (NA-105)
1241
VY0/VE1RUS: Ellesmere Island (NA-008)
1242
Z81X: Southern Sudan
1242
FY/F5UII: French Guiana
1241
C21BN: Nauru (OC-031)
1241
J38GA: Grenada (NA-024)
1238
JW/UA3IPL: Spitsbergen (EU-026)
1226
LZ550SI: special callsign
1235
OP0LE: Princess Elisabeth Station, Antarctica
1238
PQ70FEB: special callsign
1239
RI1ANT: Mirny Station, Antarctica
1173
CG350F: special callsign
1238
V47JA: St. Kitts (NA-104)
1236
9X0PY: Rwanda
1240
J79XBI: Dominica (NA-101)
1226
V31YN and V31GW: Belize
1238
5Z4/DF3FS and 5Z4/DL9OLI: Kenya
1239
FG/F6GWV, FG/F6HMQ, TO66R: Guadeloupe (NA-102)
1241
5H1OC and 5H1ES: Zanzibar (AF-032)
1240
FG4KH: Guadeloupe (NA-102)
1239
PJ7AA: Sint Maarten (NA-105)
1240
TK/G4BKI: Corsica (EU-014)
1219
VP8DBR: Falkland Islands (SA-002)
1242
C6ATS: Bahamas tour
1242
FG/F6ITD and TO6D: Guadeloupe (NA-102)
1233
PJ2/DH6TJ: Curacao (SA-099)
1239

40
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till March
CE9OJZ: South Shetland Islands (AN-010)
1203
till March
RI1ANR: Antarctica
1226
till 10/04
3XY5M: Guinea
1241
till 10/04
4S7KKG: Sri Lanka
1227
till 19/04
ZS90SARL: special callsign
1234
till 25/04
UE2AT, UE2BF, UE2GC: special callsigns (Kaliningrad) 1239
till 25/04
UE2IT, UE2MW, UE2SK: special callsigns (Kaliningrad) 1239
till 30/04
3Z85PZK, HF85PZK, SN85PZK: special callsigns
1234
till 30/04
3Z90IARU, HF90IARU, SN90IARU: special callsigns
1234
till 30/04
H44MS: Solomon Islands
1238
till 30/04
SP85PZK, SQ85PZK, SO85PZK: special callsigns
1234
till 30/04
SP90IARU, SQ90IARU, SO90IARU: special callsigns
1234
till 30/04
TC100GLB: special callsign
1236
till 30/05
JW9JKA: Bear Island (EU-027), Svalbard
1227
till May
HS0ZKG: Koh Samui (AS-101)
1238
till 15/06
P29NK: Papua New Guinea (OC-034)
1236
till July
4U20B: special callsign (Italy)
1212
till 20/09
YO555BU, YP555BU, YQ555BU, YR555BU: special stations 1224
till September ZD9A: Gough Island (AF-030)
1229
till 23/11
4A5XX: special callsign
1229
till 27/11
4U0ITU: ITU HQ
1241
till 31/12
DJ90IARU: special callsign
1235
till 31/12
DK65DARC and DL65DARC: special callsigns
1235
till 31/12
E50A, E50B, E50J, E50K, E50V: South Cooks (OC-013) 1232
till 31/12
E50D: Aitutaki (OC-083), South Cooks
1232
till 31/12
E50W: Penrhyn (OC-082), North Cooks
1232
till 31/12
EI150ITU: special callsign
1239
till 31/12
OU0POLIO: special callsign
1237
till 31/12
OU25AEI: special callsign
1238
till 31/12
OZ90IARU: special callsign
1238
till 31/12
S61 and 9V50: special prefixes (Singapore)
1239
till 31/12
YO90IARU, YP90IARU, YQ90IARU, YR90IARU: special calls 1238
20/02-22/02
K5KUA/5: Galveston Island (NA-143)
1241
20/02-22/02
ZV8V: Ilha do Mosqueiro (not IOTA)
1242
20/02-22/02
ZW2R: Ilha Comprida (SA-024)
1241
20/02-23/02
C6AWW: Grand Bahama (NA-080)
1241
20/02-25/02
PW0F: Fernando de Noronha (SA-003)
1241
20/02-27/02
KH8/K8GU: Tutuila (OC-045), American Samoa
1241
20/02-03/03
5H1JRI: Zanzibar Island (AF-032)
1242
20/02-06/03
KG4WV and KG4HF: Guantanamo Bay (NA-015)
1241
20/02-14/05
HR5/F2JD: Honduras
1239
21/02-22/02
ZV1M: Ilha Jurubaiba (SA-029)
1241
21/02-23/02
J64SLI/36: St. Lucia (NA-108)
1241
21/02-28/02
7Q7GIA: Malawi
1241
22/02-28/02
VK9LC: Lord Howe Island (OC-004)
1242
22/02-31/05
VI110ROTARY: special callsign
1241
23/02-06/03
ZD8D: Ascension Island (AF-003)
1240
24/02-27/02
OX3LX: Kookoerne Islands (NA-220)
1242
24/02-02/03
HB0/HA7JTR: Liechtenstein
1240
24/02-04/03
3G0ZC: Juan Fernandez (SA-005)
1242
25/02-26/02
5T0ITU: special callsign
1242

41
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25/02-01/03
K6PV/6: Santa Catalina Island (NA-066)
1239
26/02-10/03
FP/KV1J: Miquelon Island (NA-032)
1237
27/02-28/02
TM60TAAF: special callsign (France)
1237
27/02-01/03
H91T: Taboga Island (NA-072)
1242
28/02
KG4JSZ, KI4GMR, KS4WA, N2MFT: Honeymoon Isl. (NA-034) 1242
28/02-09/03
PJ7C: Sint Maarten (NA-105)
1242
February
DP1POL: Neumayer III Station Antarctica
1229
February
VP8DOZ: South Georgia Island (AN-007)
1238
01/03-31/03
LZ386SKI: special callsign
1235
01/03-29/02/2016 DL1965WH: special event station
1242
02/03-05/05
V63CO: Ulithi Atoll (OC-078), Micronesia
1237
03/03-09/03
ZF2BH: Cayman Islands (NA-016)
1241
03/03-11/03
DL1WH/p: Foehr Island (EU-042)
1237
05/03
TM5CW: France
1231
05/03-01/04
CT9/DL3KWR and CT9/DL3KWF: Madeira (AF-014)
1241
06/03-09/03
VK7FG: Flinders Island (OC-195)
1239
10/03-25/03
9Q0HQ: Democratic Republic of the Congo
1239
11/03-13/03
T88TI, T88GI, T88XX: Tobi Island (OC-296)
1240
11/03-14/03
H44NT: OC-168 or OC-158
1240
11/03-01/04
7QAA: Malawi
1237
15/03-16/03
H44NT: Bellona Island (OC-123)
1240
17/03-18/03
VK4/EA3NT: OC-137
1240
19/03-23/03
KH2/JR3CNQ and KH2/JS6RRR: Guam (OC-026)
1239
25/03-04/04
C21EU: Nauru (OC-031)
1237
27/03-09/04
V6Z: Chuuk (OC-011), Micronesia
1242
March
VP8DOZ: South Georgia Island (AN-007)
1238
01/04-30/04
LZ883PI: special callsign
1235
03/04-06/04
PQ0T: Trindade (SA-010)
1241
05/04
TM5CW: France
1231
09/04-15/04
JW/F8DVD: Spitsbergen (EU-026), Svalbard
1237
13/04-21/04
J88PI: Palm Island (NA-025)
1229
16/04-16/06
FR/F5PLC: Reunion Island (AF-016)
1241
25/04-02/05
ZF2CI: Cayman Islands (NA-016)
1237
01/05-30/05
TC150ITU: special callsign
1236
01/05-31/05
LZ102SIB: special callsign
1235
05/05
TM5CW: France
1231
10/05-15/05
TM5U: Brehat Island (EU-074)
1239
01/06-30/06
LZ293MA: special callsign
1235
01/07-31/07
LZ429PS: special callsign
1235
01/08-31/08
LZ250MM: special callsign
1235
01/09-30/09
LZ129WNLS: special callsign
1235
September
RT9K/0: Dobrzhanskogo Island (AS-203, new one)
1238
01/10-31/10
LZ130SAK: special callsign
1235
02/10-12/10
TX3X: Chesterfield Islands (OC-176)
1242
01/11-30/11
LZ259PA: special callsign
1235
22/11-08/12
VK0EK: Heard Island (AN-003)
1237
01/12-31/12
LZ362MT: special callsign
1235
January
2016 VP8: South Sandwich and South Georgia Islands
1241
March
2016 E44Y: Palestine
1230
***************************************************************************
425 DX NEWS HOME PAGE: http://www.425dxn.org
425 DX NEWS MAGAZINE: http://www.425dxn.org/monthly
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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

5-9 Report

•˛

ˆ0ˇ˛:0ˇ¨˛/¨

2˛

§¨˜.`˛

¶0˚`/.

44

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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