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∆ιαβάστε σε
αυτή την έκδοση:
Beverage…
Duo Band ...
DX News…
Ακουστικά..
Βραβεία...

Sx8aeg...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το «5
«5--9» εκδίδεται µηνιαία
και µπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα µας
(www.5
www.5--9report.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.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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BEVERAGE ANTENNA*

H κεραία Beverage είναι µια πολυσυζητηµένη κεραία απλή και οικονοµική λύση για τις χαµηλές
συχνότητες 160, 80, 40 µέτρα µε ιδιαίτερα χαµηλό λόγο θορύβου και µε “προσγειωµένες”
φυσικές διαστάσεις , χαµηλό ύψος αλλά µεγάλο µήκος !!!
Ανήκει στην κατηγορία των «Long Wires» την * εφεύρε Ο Dr. Harold H. Beverage το 1921 έκτοτε
χρησιµοποιείται Από τους Ρά διο ερασιτέχνες, SWL’s , και γενικά των κυνηγών
DX στα Μακρά
κύµατα αλλά και σε εµπορικές και Στρατιωτικές εγκαταστάσεις .
Είναι ο τύπος της κεραίας
που ακόµη από τις αρχές των επικοινωνιών µεταξύ Αµερικής και
Ευρώπης και µε σπινθηριστές CW και αργότερα µε τηλεφωνία στα µακρά κύµατα είχε πολύ καλή
λήψη.
Την εποχή εκείνη οι κατασκευές ήταν τεράστιες οι πρώτες Beverage εγκαταστάθηκαν για τις Υπερ
- ατλαντικές επικοινωνίες µε µήκος 5 km και πλάτος 3km
Στον χάρτη φαίνονται µε
διακεκοµµένη
γραµµή
ο
χώρος
που
ήταν
εγκατεστηµένες
οι κεραίες
στην περιοχή του Ηoulton
των Η.Π.Α. Κέντρο λήψεως
των
ΤRANSOCEANIC
TELEPHONE
RECEIVING
STATION
σε
τοπογραφικό
χάρτη
Στο σχέδιο της
RCA του
1922 σε κάτοψη φαίνονται
οι
κεραίες
και
οι
κατευθύνσεις προς διάφορες
χώρες της Ευρώπης.
Λόγω του στενού λοβού της
κάθε κεραίας . ενώ υπήρχαν
και συστοιχίες των τριών
κεραιών προς Νότιο Αµερική ,
και Ευρώπη .
Η
Beverage
δεν
είναι
κατάλληλη
για εκποµπή
αλλά ιδανική για λήψη το
gain της είναι -20 dB µέχρι-10dBi
Χωρίς αυτό να είναι πρόβληµα διότι στις χαµηλές συχνότητες ο ατµοσφαιρικός θόρυβος και όχι ο
θόρυβος του ∆έκτη προσδιορίζει το S/N signal to noise ratio ώστε µία κεραία χαµηλών επιδόσεων να
χρησιµοποιείται για ποιο «καθαρή λήψη»
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Η κατευθυντική ικανότητα της κεραίας ξεκινά από το µήκος λ/4 γίνεται ποιο αξιόλογη στο λ και
αυξάνει µέχρι τα 2λ µετά δεν αυξάνει διότι τα ρεύµατα στην κεραία δεν παραµένουν σε φάση µε τα
ραδιοκύµατα , άρα για τα 160 Μ το ελάχιστο µήκος είναι 40 µέτρα , µετά 160 (λ)και 320 µέτρα
(2λ).
Οι διαστάσεις του ύψους από 1,80 µ µέχρι 4 µέτρα λόγω του µήκους µπορεί να στηριχθεί µε
ποικιλία µονωτήρων σε µικρούς ιστούς , δένδρα, κλπ σηµεία µε µόνη προσοχή να είναι
παράλληλη µε την γή και ευθύγραµµη .
Τα τελευταία 15 µέτρα αρχίζει η κλήση µέχρι την επιφάνεια της γης όπου συνδέεται η τερµατική
αντίσταση στο ένα άκρο και ο µετασχηµατιστής προσαρµογής στο άλλο σχετικές φωτογραφίες.

ο µετασχηµατιστής µέσα σε ένα πλαστικό κουτί µε δύο βίδες -πεταλούδες- για την σύνδεση του
σύρµατος της κεραίας και της γειώσεως στην άλλη .για ευκολία θηλυκός συνδετήρας για το
οµοαξονικό καλώδιο.
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Τα διαγράµµατα της κεραίας σε διάφορες συχνότητες
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Στο σχέδιο 4 ο µετασχηµατιστής έχει 11 και 4 σπείρες η ποιο απλή
λύση.Στο κάτω µέρος ένας ποιο «προσεγµένος» µε τοροειδή πυρήνα
Τρίφιλαρ (3πλού τυλίγµατος )
µε σύρµα εµαγιέ
0,45 mm
σε
πυρήνα Amidon FT -114-43,
Μερικές φωτογραφίες στηρίξεως
κρεµαστούς µονωτήρες,

σε δένδρα

, πασσάλους

ή και

Για την επιλογή της Beverage πρώτα από όλα εξαρτάται τι χώρο διαθέτετε ... προσέξτε το να
αρχίσετε να σκαρφαλώνετε σε ξένες «µάνδρες» ή να χρησιµοποιείτε Υποδοµές ,Κολωνες ∆ΕΗ,
ΟΤΕ κλπ απαγορεύεται .

Μετρήστε τον χώρο σας

και µετά για κάθε συµβουλή στο din.boxmail@gmail.com
73

sv1dB

Κ.Ψιλογιάννης
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Το µικρό βάρος της κεραίας την καθιστά ευέλικτη και για φορητή χρήση, όπως Contests,
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κ.λ.π.
Για σταθερή χρήση σε ιστό, µονώσετεµε σιλικόνη το κουτί συνδέσεως (Feed point),
καθώς επίσης και τα στοιχεία του διπόλου γύρω από το κουτί.
Πάρτε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας.

Καλή επιτυχία στην κατασκευή.
Πολλά 73
de SV1QFU
Βαγγέλης

Πηγή:
Duo band DK7ZB Yagis 2m/70cm with 2
Elements on 2m and 2/3- Elements on
70cm and one Feed point

Με τη δύναµη του
5-9 Report
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Ο ΠΑΠΑΦΟΥΝΗΣ ΦΑΝΤΑΖΕΤΑΙ…

The Magic Headphones…

... σύµφωνοι? Κι άπλωσε το χέρι του µε σκοπό να επισφραγιστεί η ‘συµφωνία’... ο Ίαν σηκώθηκε
αστραπιαία δρασκέλισε σε ένα κλάσµα του δευτερολέπτου τα εκατονπενηντατρία εκατοστά που τον
χώριζαν από τον αξιωµατικό και έκλεισε και µε τις δύο παλάµες του το προτεταµένο χέρι φωνάζοντας
σχεδόν...
-... Σύµφωνοι κε Παβλόφ... κι άλλαζε σελίδα στο βιβλίο της ζωής του δια παντός!
-... ∆ον Ζανό, όσον αφορά το τηλεγράφηµα ήδη µεταβιβάστηκε στον τηλεγραφικό σταθµό των
Γαλλικών σιδηροδρόµων και εντός της ηµέρας θα αποσταλεί στην οικεία σας... σας περιµένω αύριο στις
07.30 πρωινήν για το πρώτο µάθηµα στον κώδικα morse… είπε και τελείωσε την φράση του σε έναν
άδειο χώρο ασυρµάτου µια που ο δον Ζανό βρισκόταν ήδη στο διαµέρισµα-δωµάτιο της διακεκριµένης
θέσης του υπερσιβηρικού συρµού οργανώνοντας το µυαλό του, την ψυχή του για το άγνωστο
άκουσµα που αύριο θα είχε την ευκαιρία να κατακτήσει και να κατακτηθεί!
... λοιπόν ο Ίαν αφού δείπνησε στις 20.00 όπως κάθε βράδυ, προετοιµάστηκε για την κατάκλιση
έχοντας εξασφαλίσει την έγερση, το έγκαιρο πρωινό ούτως ώστε να είναι πανέτοιµος για...
-... τοκ, τοκ τοκ κε Ζανό παρακαλώ ξυπνήστε, ο Σερτζέυ είµαι ο καµαρώτος, η ώρα είναι 06.45, το
πρωινό σας είναι έτοιµο για να σας το σερβίρω...
-... εντάξει Σερτζέυ σε ευχαριστώ πολύ... µα καλά πότε κοιµήθηκα... πότε πέρασε η νύχτα... έχω µόνο
σαρανταπέντε λεπτά στην διάθεση µου... προχωρώντας προς τον χώρο του ασυρµάτου ο Ίαν αντίκρισε
τον τηλεγραφητή στην είσοδο να τον περιµένει µε ένα πλατύ χαµόγελο προφανώς ευχαριστηµένος για
την τήρηση της υπόσχεσής...
-... κε Παβλόφ θέλω να µε προσφωνέιτε Ίαν και δεν θέλω πληθυντικούς...
-... εντάξει Ίαν το κατάλαβα και σε ευχαριστώ πολύ, κι εσύ θέλω να µε φωνάζεις Γιούρι...
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-... το άλφα είναι τιρά χειρίζοντας µε το χειριστήριο και σπάζοντας χαρακτηριστικά τον καρπό του
δεξιού του χεριού... τα οµαδοποιούµε τα γράµµατα ανάλογα µε τον ήχο τους... άλλο γκρουπ τα
γράµµατα µε τις τελείες, άλλο µε τις παύλες... άλλο µε αυτά που αρχίζουν µε παύλα...
Οι µέρες διαδέχτηκαν η µία την άλλη και τα µαθήµατα επίσης... ο Γιούρι είχε µείνει έκπληκτος από την
πρόοδο του Ίαν... την δεύτερη µέρα είχε µάθει όλα τα γράµµατα, τους αριθµούς και τα σηµεία στίξεως
απέξω ενώ θέλησε να πιάσει το κλειδί στα χέρια του να αισθανθεί την αφή πάνω στον βραχίονα αυτού
του µεταλλικού µοχλού...αγγίζοντας το και παράγοντας τον πρώτο ήχο,

Απόρροια της πίεσης όλου του χεριού του πάνω στα τρία δάκτυλα, µία ηλεκτρική εκκένωση
δηµιουργήθηκε, το χαρακτηριστικό τσακ της εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισµού ακούστηκε
χαρακτηριστικά σε όλο τον χώρο, ο Ίαν τροµαγµένος πετάχτηκε όρθιος και ο Γιούρι δεν κρατήθηκε κι
έβαλε τα γέλια... κανείς από τους δύο δεν είδε ούτε κατάλαβε την επίπτωση αυτής της εκκένωσης στο
µυαλό και στην ψυχή του µαθητευόµενου... και µετέπειτα δεινού χειριστή σηµάτων µορς... την τρίτη
ηµέρα ο Ίαν λάµβανε σαρανταοχτώ γράµµατα µικτού κειµένου το λεπτό, την τέταρτη εξήντατρία, την
πέµπτη εβδοµήντα οκτώ... το πρωτόγνωρο πάθος του Ίαν σε συνδυασµό µε τον άψογο τρόπο διδαχής
του Γιούρι έφεραν το ένα ρεκόρ µετά το άλλο ενώ το φράγµα των εκατό γραµµάτων έσπασε την
έβδοµη ηµέρα...

-... µπράβο Ίαν έχω µείνει πραγµατικά άφωνος από τον τρόπο που µαθαίνεις τα σήµατα µορς... τα
αυτιά σου κάνουνε θαύµατα... δεν περίµενα µε τίποτα ότι σε µία εβδοµάδα θα έφτανες και θα έσπαγες
την κατοστάρα είπε και έδωσε τα συγχαρητήρια του µε το σφίξιµο της παλάµης του Γάλλου...

---Τέσσερεις ηµέρες ακόµη ταξιδιού ως το Βλαδιβοστόκ, την ανατολικότερη πόλη της Ε.Σ.Σ.∆, και
τερµατικός σταθµός αποβίβασης του υπερισιβηρικού Ίαν... εκεί τι θα κάνεις, θα µείνεις εκεί...?
-... Όχι Γιούρι θα πάρω το πλοίο για την Νιγκάτα της Ιαπωνίας κι από εκεί στο Τόκυο την πρωτεύουσα
για επαγγελµατικές συµφωνίες...

Συνεχίζεται...
73
Παπαφούνης
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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!
___________________________________________________________________
*******************************************************************
___________________________________________________________________

===========================
*** 4 2 5 D X N E W S ***
******* CALENDAR *******
===========================
Edited by I1JQJ & IK1ADH
Direttore Responsabile I2VGW
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PERIOD
CALL
REF
till 20/08
IM0/I0PNM: San Pietro Island (EU-165)
1316
till 20/08
TP30CE: Council of Europe (France)
1320
till 20/08
YJ8RN: Loh Island (OC-110)
1315
till 21/08
CV5ER: Flores Island (SA-030)
1318
till 21/08
GM0GRC and GM7GRC: Isle of Arran (EU-123)
1303
till 21/08
HB88YL: special callsign (Switzerland)
1319
till 21/08
R31RIO: special callsign
1318
till 21/08
T45FM: Punta Maya lighthouse
1319
till 21/08
ZS9V: Robben Island (AF-064)
1318
till 21/08
ZV2016RIO: special callsign
1317
till 22/08
5H1XX: Zanzibar Island (AF-032)
1317
till 22/08
7Y9LI: Cap Ivi lighthouse
1320
till 22/08
9M2MI: Undan Island (AS-097)
1319
till 22/08
EJ0L: Arranmore Island (EU-121)
1318
till 22/08
VK3VTH/7: King Island (OC-233)
1317
till 22/08
VK5CWL: Kangaroo Island (OC-139)
1320
till 24/08
6Y6N: Jamaica (NA-097)
1318
till 24/08
RA/OG2K, RM0F/p, RV1CC/0: Kunashir Island (AS-025) 1320
till 25/08
T8GJ: Babeldaob (OC-009), Palau
1319
till 25/08
VK4LLE: Lady Elliot Island (OC-142)
1319
till 28/08
TX2AH: Mangareva (OC-063), French Polynesia
1293
till 29/08
CY9C: St. Paul Island (NA-094)
1315
till 31/08
HF2SDM: special callsign
1315
till 31/08
LZ1043PMU: special callsign
1287
till 31/08
R95KOMI: special event station
1317
till 31/08
YB71RI/#: special callsigns
1317
till 02/09
DU6/OE9MON: Panay Island (OC-129)
1320
till 04/09
RI1C: IOTA group EU-133
1308
till 07/09
SV0XBF/8: Greek islands
1317
till 19/09
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
1315
till 30/09
9A/PA4JJ: Croatia
1315
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
DL30EUDXF: special callsign
1314
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 28/02/2017 TZ5XR: Mali
1317
till March 2017 C91PA: Mozambique
1318
till March 2017 RI1AND: Novolazarevskaya Base (Antarctica)
1300
till 31/05 2017 DL0POLIO: special callsign
1309
20/08-21/08
II1L: La Lanterna lighthouse
1319
20/08-21/08
IP1T: Tino Island (EU-083)
1320
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20/08-21/08
T42R: Castillo del Morro lighthouse, Cuba (NA-015) 1317
20/08-21/08
T47LH: Colon lighthouse
1319
20/08-21/08
TM1LH: Penfret Island (EU-094)
1320
20/08-21/08
VE9LEP: Grand Manan Island (NA-014)
1320
20/08-21/08
VE9SLH: Grand Manan Island (NA-014)
1320
20/08-21/08
VY2PLH: Wood Islands lighthouse, PEI (NA-029)
1319
20/08-22/08
LA6K/p: Averoya (EU-036)
1319
21/08-02/09
VE2DVG: La Madeleine Islands (NA-038)
1319
21/08-21/09
YJ0COW: Vanuatu
1319
22/08-27/08
A52AEF, A52ARJ, A52EQW, A52LSS: Bhutan
1320
23/08-28/08
JD1YBV: Chichijima (AS-031), Ogasawara
1317
24/08-26/08
D73G: Kogum Island (AS-060)
1320
24/08-27/08
7V9A: Ile Plane (AF-094)
1320
25/08-29/08
R23RRC: Ptichiy Island (AS-091)
1319
25/08-03/09
VP6J: Pitcairn (OC-044)
1319
26/08-27/08
VK5CE/p: Granite Island (OC-228)
1320
26/08-29/08
KD6WW/VY0 and K9AJ/VY0: King George Islands (NA-159) 1319
26/08-30/08
ZA/IZ7GXB: Albania
1319
27/08
JA4GXS/4: Kasado (AS-117)
1320
27/08-03/09
TM6U: Saint Marcouf Islands (EU-081)
1319
29/08-03/09
V6M: Falalop Island (OC-078), Micronesia
1319
29/08-05/09
XX9TYT: Coloane (AS-075), Macau
1319
30/08-24/09
JT1DBS and JT1DBS/3: Mongolia
1319
31/08-09/09
IA5C: Capraia Island (EU-028)
1312
??/08-10/09
YX0V: Aves Island (NA-020)
1320
August
SM4CTI/0: Morto Island (EU-084)
1309
01/09-15/09
T32AZ: Christmas Island (OC-024), East Kiribati
1319
01/09-30/09
LZ304MED: special callsign
1287
03/09-06/09
MS0UKI: Treshnish Isles (EU-108)
1320
03/09-25/11
VP6AH: Pitcairn Island (OC-044)
1293
04/09-22/09
II3TF: special callsign
1315
08/09-13/09
VK5MAV/6: Viney Island (OC-266)
1319
08/09-19/09
E51Q: Rarotonga (OC-013), South Cook Islands
1319
09/09-11/09
IJ7TA: San Pietro Island (EU-073)
1317
15/09-19/09
7Y9SE: Cap Sigli lighthouse
1295
15/09-21/09
OY/ON6NB: Faroe Islands (EU-018)
1315
16/09-30/09
D66D: Comoro Islands (AF-007)
1313
20/09-29/09
E6: Niue (OC-040) * by JF2MBF and JA2FJP
1319
21/09-26/09
7Y9GH: Cap Tenes lighthouse
1320
24/09-03/10
H44GC: Guadalcanal (OC-047), Solomon Islands
1305
24/09-24/10
T30COW: Western Kiribati
1313
25/09-08/10
VK9NZ: Norfolk Island (OC-005)
1309
26/09-01/10
S9BT and S9WL: Ilheu das Rolas (AF-023)
1315
27/09-04/10
T2R: Tuvalu (OC-015)
1303
28/09-04/10
A35JP/p: Niuafo'ou Island (OC-123), Tonga
1319
September
SM4CTI/0: Morto Island (EU-084)
1309
01/10-31/10
LZ935MWC: special callsign
1287
04/10-10/10
T2J: Tuvalu (OC-015)
1319
04/10-17/10
H40GC: Nendo Island (OC-100), Temotu Province
1305
11/10-13/10
3D2GG: Viti Levu (OC-016), Fiji
1319
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
19/10-26/10
9G5AM: Ghana
1319
21/10-25/10
3D2YA: Mana Island (OC-121), Fiji
1319
25/10-26/11
H44COW: Solomon Islands
1313
26/10-09/11
ZL7G: Chatham Islands (OC-038)
1307
27/10-31/10
7Y9TH: Ras Afia lighthouse
1320
01/11-30/11
LZ960SPA: special callsign
1287
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Σε λί δα 18

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
συναδέλφους χωρίς πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο τυπώστε το "5
"5--9
Report" και δώστε τους.
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