Τί είναι τό…

Σκοπός του GIOTA είναι να δηµιουργήσει το ενδιαφέρον για
σηµαντικότερη ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα Ελλήνων και
αλλοδαπών ραδιοερασιτεχνών µε επίκεντρο τα Ελληνικά Νησιά.

Η δηµιουργία του GIOTA ξεκίνησε το 2005 από το
AEGEAN DX GROUP πού έχει και την ευθύνη της διαχείρισης,
προβολής και εξέλιξης του προγράµµατος.

Το GIOTA στηρίζεται από την διαδικτυακή περιοδική έκδοση των
Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 5-9 Report (www.5-9report.gr) πού
είναι και ο χορηγός επικοινωνίας του Greek Islands On The Air
award programme.

Το GIOTA στηρίζεται από την
ΕΝΩΣΗ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΡΚΑ» SZ8S
πού είναι και ο οικονοµικός χορηγός του Greek Islands On The Air
award programme.

Το GIOTA υποστηρίζεται από το σύνολο τών ραδιοερασιτεχνικών
ενώσεων, συλλόγων και οµάδων των Ελληνικών νήσων.

Όµως γιατί GIOTA αφού έχουµε το ΙΟΤΑ ;
Χωρίς αµφιβολία το Islands On The Air IOTA award programme της RSGB
έχει δώσει µεγάλη ραδιοερασιτεχνική ώθηση στα νησιά διεθνώς και κατ’
επέκταση και στα Ελληνικά νησιά.
Όµως το ΙΟΤΑ βασίζεται σε ΟΜΑ∆ΕΣ νησιών (islands group) µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενδιαφέρον ενεργοποίησης µικρότερων
νησίδων, βραχονησίδων ή ακόµη και βράχων, πού ανήκουν σε ευρύτερες
οµάδες οι οποίες ενεργοποιούνται εύκολα µε την επίσκεψη σε κάποιο
µεγαλύτερο νησί.
Για παράδειγµα δεν υπάρχει ενδιαφέρον ενεργοποίησης του
Καστελλόριζου (IOTA EU 001) επτά ώρες µε το πλοίο Νοτιοανατολικά της
Ρόδου. Ή των νησίδων Σοφράνα (IOTA EU-001 οµοίως) 60 µίλια
Βορειοδυτικά της Καρπάθου αφού στην ίδια οµάδα ανήκουν η Ρόδος ή η
Κώς όπως και άλλα µεγάλα νησιά εύκολης επισκεψηµότητας.

Η κεντρική ιδέα γύρο απ’ την οποία κινείτε το GIOTA είναι να υπάρχει
ενδιαφέρον ενεργοποίησης του καθ’ ενός νησιού χωριστά.
Γι’ αυτό τον λόγο έχουµε χαρακτηρίσει χωριστά το κάθε νησί µε ένα
αριθµό αναφοράς (reference number).
Θεωρούµε ότι ο µεγάλος ενθουσιασµός πού παρατηρείται τον τελευταίο
καιρό για ενεργοποίηση νήσων νησίδων και βραχονησίδων των Ελληνικών
Θαλασσών από πολλές Ελληνικές DX οµάδες και παρέες, όπως επίσης και
από επισκέπτες συναδέλφους ραδιοερασιτέχνες άλλων χωρών, θα γίνει
ακόµη µεγαλύτερος µιάς και θα υπάρχει ξεχωριστό ενδιαφέρον τώρα
πλέον για κάθε ένα νησί, νησίδα βραχονησίδα ή και βράχο των Ελληνικών
Θαλασσών.

Αυτό είναι και το πνεύµα πού διέπει την δηµιουργία του
Greek Islands On The Air GIOTA award programme.
Όµως το GIOTA Award Programme συµπεριλαµβάνει στους επίσηµους
καταλόγους του, τους αριθµούς αναφοράς των νήσων πού ανήκουν στα
Islands Group του ΙΟΤΑ δίπλα στους αριθµούς αναφοράς του GIOTA,
αναγνωρίζοντας έτσι την µεγάλη προσφορά στους νησιωτικούς σταθµούς,
του ΙΟΤΑ Award Programme της RSGB.

