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Όπως κάθε χρόνο, το τρίτοΣαββατοκύριακο τουΟκτωβρίου συναντιούν-ται πάνω από 1.000.000 πρόσκο-ποι και οδηγοί από όλον τονκόσµο µε σκοπό την ανταλλαγήεµπειριών και απόψεων, συµβάλ-λοντας στην εδραίωση της Παγ-κόσµιας Συναδέλφωσης. Ο αριθ-µός των συµµετεχόντων - µεγαλύ-τερος από τον πληθυσµό µικρώνχωρών - δεν είναι τυπογραφικόλάθος, αφού η συνάντηση λαµβά-νει χώρα... εξ αποστάσεως καιείναι γνωστή ως Τζάµπορη τωνΑιθέρων (Jamboree - On-The-Air ή JOTA) και Τζάµπορη στο∆ιαδίκτυο.  Η ιδέα µετράει αρκετά χρόνιακαι είχε ξεκινήσει µε τη χρήσηραδιοερασιτεχνικών σταθµών,όµως µε την εξέλιξη της τεχνολο-γίας προστέθηκε το διαδίκτυο.Πρόκειται για µια συναρπαστικήδράση, που εστιάζει στην παγκό-σµια δυναµική της ΠροσκοπικήςΚίνησης, φέρνοντας σε επαφήανθρώπους από όλο τον κόσµο,που ασπάζονται κοινές αξίες καιενδιαφέροντα.Η επαφή µπορεί να γίνει είτεµεµονωµένα είτε σε οργανωµένεςοµάδες. Τη φετινή χρονιά το θέµατης δράσης ήταν: “Πόσο µεγάλοςείναι ο κόσµος σου;” και συνο-δευόταν από ένα πρωτότυπο διε-θνές παιχνίδι µε τίτλο JAMPUZτο οποίο παρότρυνε τους συµµε-τέχοντες να πραγµατοποιήσουνόσο περισσότερες επαφές µπο-

ρούσαν στην Ελλάδα και όλο τονκόσµο. Οι ραδιοερασιτέχνες ΧιώνηςΑναστάσιος και Φουρνογεράκης∆ιονύσιος ήταν εκεί για να καθο-δηγήσουν τους µικρούς προσκό-πους στο κόσµο των ραδιοκυµά-των. Παράλληλα µε το jota-joti, ταΛυκόπουλα µαζί µε τους Προ-σκόπους του 2ου Συστήµατος

Αγίου ∆ηµητρίου βρήκαν τηνευκαιρία να δώσουν το παράδειγ-µα καθαρίζοντας πινακίδεςκυκλοφορίας της οδού Αγίου∆ηµητρίου από αυτοκόλλητα,δείχνοντας πως οι αυριανοί ενερ-γοί πολίτες θα ήθελαν να βρουντον “κόσµο” που θα τους παρα-δώσουµε εµείς οι ενήλικες νυν“ενεργοί” πολίτες.  

Γράφει ο Τάσος Χιώνης, SV1QVW, Ταµίας ΕΕΡ
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Οι Πρόσκοποι δια-σκεδάζουν καιµαθαίνουν, ερχόµενοισε επαφή µε τονραδιοερασιτεχνισµό.
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Με µεγάλη χαρά άκουσα τον Τάσο(SV1QVW), ένα απόγευµα που βρι-σκόµουν στην Ένωση, πως έψαχνανάτοµα για να βοηθήσουν στη πραγµατοποίησητου 61ου JOTA. Του είπα λοιπόν πως µαζί µεκάποιους άλλους συναδέλφους, θα αναλαµβάνα-µε να βοηθήσουµε. Έχουν περά-σει 17 ολόκληρα χρόνια απ τηντελευταία φορά που είχα πάρειµέρος σε JOTA, και ήθελα πάραπολύ να ξαναβρεθώ σε µία τέτοιαδιοργάνωση.Μιλώντας το ίδιο βράδυ, µε τονΦάνη (SV1SDT) και τον Γαβρή-λο (SY1CIV), είχα το ΟΚ για ναπροχωρήσουµε…  Στην παρέαµας προστέθηκε κι ο Γιάννης(SV1ONK) και έτσι ήρθαµε σεεπαφή µε τον Χρήστο (SV1IYA),πρόσκοπο, πουήταν υπεύθυνος, για να µας πει µε ποιο ΣύστηµαΠροσκόπων θα συνεργαζόµασταν. Πράγµατι, τοραντεβού έκλεισε για το Σάββατο 20/10/2018, µετο 1ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων Παγκρατίου καικάποια παιδιά από το Σύστηµα της Νίκαιας.Τις µέρες που πέρασαν, µέχρι να φτάσει η µέραπου θα πηγαίναµε στο Παγκράτι, κανονίσαµε ταµηχανήµατα, τις κεραίες, τα καλώδια και ό,τιάλλο ήταν απαραίτητο να έχουµε µαζί µας. Ευτυ-χώς που υπάρχει ο SDT και δεν υπάρχει περίπτω-ση ΠΟΤΕ, να ξεµείνεις από κάτι. Με ένα φορτη-γάκι γεµάτο πράγµατα, λοιπόν, συναντηθήκαµεστη Πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι µε τηνΝτορίνα, την Αρχηγό του Συστήµατος και ξεκι-νήσαµε να στήνουµε τα πράγµατά µας.  Ρεύµατελικά µας έδωσε γειτονική καφετέρια, οπότε δεχρειάστηκαν οι µπαταρίες που είχαµε για τροφο-δοσία.Αφού σηκώσαµε λοιπόν µία HYENDFEDκεραία για τα Βραχέα, συνειδητοποιήσαµε πως ηΧ50 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/Umobile µε µαγνητική βάση που είχα µαζί µου, ενώπαράλληλα έκανα ένα άγριο Σαββατιάτικο ξύπνη-µα στον Χάρη (SV1GRB), για να πάει σπίτι µου,να µαζέψει την κεραία και να µας την φέρει.Οι µικροί µας φίλοι έπαιζαν διά-φορα παιχνίδια, για να µαζέψουνπόντους που θα τους έδινανπερισσότερη ώρα µπροστά σταµικρόφωνα. Σιγά σιγά ήρθανκοντά µας, πρώτα τα µικρότερακαι ύστερα τα µεγαλύτερα παιδιά.Αφού τους κάναµε µία παρουσία-ση για το τι είναι ο Ραδιοερασιτε-χνισµός, (SV1FYZ-SV1SDT),πώς λειτουργεί, τι προσφέρει στονκαθένα µας αλλά και στο κοινωνι-κό σύνολο, πέρναγαν µπροστά από τα µηχανήµα-τα και µίλαγαν µε άλλα Συστήµατα στην Ελλάδααλλά και στο εξωτερικό.Ήταν µεγάλη η χαρά τους που µπόρεσαν καιαντάλλαξαν πληροφορίες, ευχές και κραυγέςµεταξύ τους. Στο µεταξύ ο Γιάννης είχε κοντά τουµεγαλύτερους Αεροπροσκόπους, οι οποίοι είχανκάποια σχέση µε το Μορσικό αλφάβητο και τουςέδειχνε πως λειτουργούν τα κλειδιά.Ένα έχω να πω… Στις επόµενες εξετάσεις θαέχουµε νέους συναδέλφους από κάποια από αυτάτα µεγαλύτερα παιδιά. Έδειξαν ότι πέρασανόµορφα µαζί µας, ζήτησαν να είµαστε και τουχρόνου εκεί, περισσότερη ώρα και τις 2 ηµέρεςτου JOTA…
Σας ευχαριστούµε πολύ για όλα! Περάσαµε κιεµείς φανταστικά! Ραντεβού στο JOTA 2019!
SV1FYZ, SV1ONK, SV1SDT, SV1GRB,SY1CIV.

JOTA 2018
Γράφει ο Κώστας Κούτσιας, SV1FYZ
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