
 
Οι Ελληνικές θάλασσες µε τά νησιά τους, σε µια ιστορική πορεία 
εδώ και 4000 χρόνια ποτέ δεν έπαψαν να είναι ο δίαυλος σύνδεσης 
της Ευρώπης µε την Ασία και την Αφρική…  
Να είναι το σταυροδρόµι λαών και ιδεών· λίκνο ιστορίας και 
ανάπτυξης απαράµιλλου πολιτισµού που κληροδοτείται στην 
ανθρωπότητα. 
Στην γή των Ελληνικών Νησιών γεννήθηκε ένας πολιτισµός και 
ένας καθολικά αποδεκτός ανθρωπισµός πού προβάλει όλους τους 
άξιους τοµείς της ζωής.  
Οι µεγάλοι φιλόσοφοι πού έζησαν και περπάτησαν πάνω σ’ αυτούς 
τους τόπους διαµόρφωσαν συνολική στάση ζωής. Γέννησαν ιδέες 
πού συγκινούν κάθε άνθρωπο και είναι βασικά συστατικά όχι µόνο 
του Ελληνικού αλλά και του Παγκόσµιου Πολιτισµού. 
∆ιαµορφώνουν συνολική στάση ζωής και αφετηρία ψυχικής 
εξέλιξης. 
Η διεθνικότητα των ιδεών και του πνεύµατος που αναδεικνύονται 
στα νησιά των Ελληνικών θαλασσών, ενέπνευσαν από την ίδρυσή 
του το Aegean DX group. www.aegeanDXgroup.gr  
Μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της οµάδας είναι η 
δηµιουργία, στήριξη και προαγωγή του  
Greek Islands On The Air. GIOTA award programme. 
Πρόκειται για µια σειρά δράσεων πού σκοπός τους είναι να 
ενισχύσουν περαιτέρω την ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα από 
κάθε ένα Ελληνικό νησί χωριστά. 
 
 

Ξεκινώντας… µε το GIOTA 
 
Το εγχείρηµα δεν ήταν, είναι εύκολο. Οι δυσκολίες πολλές, µά η επιµονή 
µας µεγάλη. Σ΄αυτή µας την προσπάθεια αναζητήσαµε αρωγή και συλλογή 
ιδεών από πολλούς DXers συναδέλφους όχι µόνο από την Ελλάδα, µά και 
από φίλους DXers του εξωτερικού. Η ανταπόκριση από τους 
περισσότερους ήταν θερµή και ενθουσιώδης. Οι ιδέες τους σηµαντικές και 
όλες συζητήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στην διαµόρφωση του  
Greek Islands On The Air  - GIOTA - award progrmme. 



 

Το όνοµα… και η RSGB… 
 
Απ την αρχή υπήρξε έντονος προβληµατισµός για το όνοµα του 
προγράµµατος. Έπρεπε να είναι εύηχο, εύκολο στην προφορά και 
κατανοητό. ∆εν αργήσαµε βέβαια να καταλήξουµε στο παγκόσµια γνωστό  
 «Islands On The Air» IOTA της RSGB  και µε το πρόθεµα του «Greek» G, 
φτάσαµε στο Greek IOTA δηλαδή GIOTA « Greek Islands On The Air » 
Όµως νοιώθαµε ότι αυθαιρετούσαµε χρησιµοποιώντας αυτόν τον τίτλο. 
Έτσι από πολύ νωρίς επικοινωνήσαµε µε το Radio Society of Great Britain  
και το IOTA committee. Με επιστολή µας προς τον manager του  
Islands On The Air award programme αγαπητό Roger Balister, G3KMA 
περιγράψαµε την ιδέα δηµιουργίας του προγράµµατος των  Ελληνικών 
Νησιών και ρωτήσαµε εάν θα είχε πρόβληµα η RSGB µε την χρήση από 
µέρους µας σαν επίθεµα τών αρχικών «ΙΟΤΑ» στο Πρόγραµµα βραβείων 
των Ελληνικών νήσων.  
« Greek Islands On The Air » GIOTA . 

 
Η απάντηση πού λάβαµε όπως βλέπετε ήταν πέρα από κάθε προσδοκία και 
έτσι η ιδέα µας έλαβε την επίσηµη ονοµασία της… 
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                          Greek IOTA 
                              GIOTA 
 



Το έµβληµα του GIOTA 
 
Η ονοµασία GIOTA όµως, έπρεπε να συνοδεύετε και από το ανάλογο 
λογότυπο. 
Το σήµα πού θα είναι το έµβληµα του προγράµµατος. Αυτό πού θα µπαίνει 
µπροστά από κάθε δραστηριότητα. 
Και το σήµα αυτό µε µια µατιά έπρεπε να δείχνει ΕΛΛΑ∆Α !... 
Βάλαµε λοιπόν το γαλάζιο των θαλασσών µας και του ουρανού µας… 
Βάλαµε τον λαµπρό ήλιο του Ελληνικού πνεύµατος πού πάντα κυριαρχεί 
πάνω απ’ όλα… 
Βάλαµε την πέτρα των Ελληνικών νησιών… 
Βάλαµε τον Κίονα του πολιτισµού µας… 
Και τέλος βάλαµε ένα κλαδί από το προαιώνιο δέντρο της Ελιάς πού 
διαχρονικά ενώνει τους Έλληνες. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


