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Γράφει ο Τάσος Χιώνης, SV1QVW, Ταµίας ΕΕΡ

JOTA - JOTI 2018

Ό

πως κάθε χρόνο, το τρίτο
Σαββατοκύριακο του
Οκτωβρίου συναντιούνται πάνω από 1.000.000 πρόσκοποι και οδηγοί από όλον τον
κόσµο µε σκοπό την ανταλλαγή
εµπειριών και απόψεων, συµβάλλοντας στην εδραίωση της Παγκόσµιας Συναδέλφωσης. Ο αριθµός των συµµετεχόντων - µεγαλύτερος από τον πληθυσµό µικρών
χωρών - δεν είναι τυπογραφικό
λάθος, αφού η συνάντηση λαµβάνει χώρα... εξ αποστάσεως και
είναι γνωστή ως Τζάµπορη των
Αιθέρων (Jamboree - On-TheAir ή JOTA) και Τζάµπορη στο
∆ιαδίκτυο.
Η ιδέα µετράει αρκετά χρόνια
και είχε ξεκινήσει µε τη χρήση
ραδιοερασιτεχνικών σταθµών,
όµως µε την εξέλιξη της τεχνολογίας προστέθηκε το διαδίκτυο.
Πρόκειται για µια συναρπαστική
δράση, που εστιάζει στην παγκόσµια δυναµική της Προσκοπικής
Κίνησης, φέρνοντας σε επαφή
ανθρώπους από όλο τον κόσµο,
που ασπάζονται κοινές αξίες και
ενδιαφέροντα.
Η επαφή µπορεί να γίνει είτε
µεµονωµένα είτε σε οργανωµένες
οµάδες. Τη φετινή χρονιά το θέµα
της δράσης ήταν: “Πόσο µεγάλος
είναι ο κόσµος σου;” και συνοδευόταν από ένα πρωτότυπο διεθνές παιχνίδι µε τίτλο JAMPUZ
το οποίο παρότρυνε τους συµµετέχοντες να πραγµατοποιήσουν
όσο περισσότερες επαφές µπο-
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Οι Πρόσκοποι διασκεδάζουν και
µαθαίνουν, ερχόµενοι
σε επαφή µε τον
ραδιοερασιτεχνισµό.

ρούσαν στην Ελλάδα και όλο τον
κόσµο.
Οι ραδιοερασιτέχνες Χιώνης
Αναστάσιος και Φουρνογεράκης
∆ιονύσιος ήταν εκεί για να καθοδηγήσουν τους µικρούς προσκόπους στο κόσµο των ραδιοκυµάτων.
Παράλληλα µε το jota-joti, τα
Λυκόπουλα µαζί µε τους Προσκόπους του 2ου Συστήµατος

Αγίου ∆ηµητρίου βρήκαν την
ευκαιρία να δώσουν το παράδειγµα καθαρίζοντας πινακίδες
κυκλοφορίας της οδού Αγίου
∆ηµητρίου από αυτοκόλλητα,
δείχνοντας πως οι αυριανοί ενεργοί πολίτες θα ήθελαν να βρουν
τον “κόσµο” που θα τους παραδώσουµε εµείς οι ενήλικες νυν
“ενεργοί” πολίτες.
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JOTA 2018
Γράφει ο Κώστας Κούτσιας, SV1FYZ

Μ

ε µεγάλη χαρά άκουσα τον Τάσο
(SV1QVW), ένα απόγευµα που βρισκόµουν στην Ένωση, πως έψαχναν
άτοµα για να βοηθήσουν στη πραγµατοποίηση
του 61ου JOTA. Του είπα λοιπόν πως µαζί µε
κάποιους άλλους συναδέλφους, θα αναλαµβάναµε να βοηθήσουµε. Έχουν περάσει 17 ολόκληρα χρόνια απ την
τελευταία φορά που είχα πάρει
µέρος σε JOTA, και ήθελα πάρα
πολύ να ξαναβρεθώ σε µία τέτοια
διοργάνωση.
Μιλώντας το ίδιο βράδυ, µε τον
Φάνη (SV1SDT) και τον Γαβρήλο (SY1CIV), είχα το ΟΚ για να
προχωρήσουµε… Στην παρέα
µας προστέθηκε κι ο Γιάννης
(SV1ONK) και έτσι ήρθαµε σε
επαφή µε τον Χρήστο (SV1IYA),πρόσκοπο, που
ήταν υπεύθυνος, για να µας πει µε ποιο Σύστηµα
Προσκόπων θα συνεργαζόµασταν. Πράγµατι, το
ραντεβού έκλεισε για το Σάββατο 20/10/2018, µε
το 1ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων Παγκρατίου και
κάποια παιδιά από το Σύστηµα της Νίκαιας.
Τις µέρες που πέρασαν, µέχρι να φτάσει η µέρα
που θα πηγαίναµε στο Παγκράτι, κανονίσαµε τα
µηχανήµατα, τις κεραίες, τα καλώδια και ό,τι
άλλο ήταν απαραίτητο να έχουµε µαζί µας. Ευτυχώς που υπάρχει ο SDT και δεν υπάρχει περίπτωση ΠΟΤΕ, να ξεµείνεις από κάτι. Με ένα φορτηγάκι γεµάτο πράγµατα, λοιπόν, συναντηθήκαµε
στη Πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι µε την
Ντορίνα, την Αρχηγό του Συστήµατος και ξεκινήσαµε να στήνουµε τα πράγµατά µας. Ρεύµα
τελικά µας έδωσε γειτονική καφετέρια, οπότε δε
χρειάστηκαν οι µπαταρίες που είχαµε για τροφοδοσία.
Αφού σηκώσαµε λοιπόν µία HYENDFED
κεραία για τα Βραχέα, συνειδητοποιήσαµε πως η
Χ50 που είχαµε για τα VHF/UHF είχε µείνει στο

σπίτι µου απ έξω, εκεί που φορτώναµε πιο νωρίς.
Τη θέση της λοιπόν προσωρινά πήρε µία V/U
mobile µε µαγνητική βάση που είχα µαζί µου, ενώ
παράλληλα έκανα ένα άγριο Σαββατιάτικο ξύπνηµα στον Χάρη (SV1GRB), για να πάει σπίτι µου,
να µαζέψει την κεραία και να µας την φέρει.
Οι µικροί µας φίλοι έπαιζαν διάφορα παιχνίδια, για να µαζέψουν
πόντους που θα τους έδιναν
περισσότερη ώρα µπροστά στα
µικρόφωνα. Σιγά σιγά ήρθαν
κοντά µας, πρώτα τα µικρότερα
και ύστερα τα µεγαλύτερα παιδιά.
Αφού τους κάναµε µία παρουσίαση για το τι είναι ο Ραδιοερασιτεχνισµός, (SV1FYZ-SV1SDT),
πώς λειτουργεί, τι προσφέρει στον
καθένα µας αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, πέρναγαν µπροστά από τα µηχανήµατα και µίλαγαν µε άλλα Συστήµατα στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό.
Ήταν µεγάλη η χαρά τους που µπόρεσαν και
αντάλλαξαν πληροφορίες, ευχές και κραυγές
µεταξύ τους. Στο µεταξύ ο Γιάννης είχε κοντά του
µεγαλύτερους Αεροπροσκόπους, οι οποίοι είχαν
κάποια σχέση µε το Μορσικό αλφάβητο και τους
έδειχνε πως λειτουργούν τα κλειδιά.
Ένα έχω να πω… Στις επόµενες εξετάσεις θα
έχουµε νέους συναδέλφους από κάποια από αυτά
τα µεγαλύτερα παιδιά. Έδειξαν ότι πέρασαν
όµορφα µαζί µας, ζήτησαν να είµαστε και του
χρόνου εκεί, περισσότερη ώρα και τις 2 ηµέρες
του JOTA…
Σας ευχαριστούµε πολύ για όλα! Περάσαµε κι
εµείς φανταστικά! Ραντεβού στο JOTA 2019!
SV1FYZ, SV1ONK, SV1SDT, SV1GRB,
SY1CIV.

◘
29

