
14

◙ δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ η τ ε ς

Γρά
φει 

ο SV
1GF

H, Σ
αµα

λτά
νος

Ανδ
ρέα

ς Ν
ικόλ

αος
Έφο

ρος
 ∆ηµ

οσίω
ν κα

ι ∆ι
εθνώ

ν Σχ
έσεω

ν κα
ι Μ

έλος
 ΕΚ

ΕΑν

Οι δροµείς που συµµετείχανξεπέρασαν τους 10.000 καισηµειώθηκαν πολύ καλές επι-δόσεις, τόσο στο διεθνή Μαραθώνιοκαι τους Αγώνες ∆ρόµου 5 & 10 χλµ,όσο και στο Πανελλήνιο πρωτάθληµαΜαραθωνίου δρόµου, που διεξήχθηπαράλληλα, µε νίκες έµπειρων αθλη-τών. Οι αγώνες έγιναν κάτω από καλές σχε-τικά καιρικές συνθήκες που βοήθησαννα γίνουν καλές επιδόσεις και έδωσανπαράλληλα την ευκαιρία στους θεατές,που ήταν περισσότεροι από κάθε άλληφορά στις κερκίδες του Καλλιµάρµα-

ρου, να καταχειροκροτήσουν τουςαθλητές και αθλήτριες που τερµάτιζαν,τόσο τους ξένους που προέρχονταν από70 και πλέον χώρες όλου του κόσµου,όσο και τους αθλητές των SpecialOlympics που συγκίνησαν όλους µετην συµµετοχή και αγωνιστική παρου-σία τους. Ένα δυσάρεστο περιστατικό που σηµει-ώθηκε και προκάλεσε θλίψη σε όλουςήταν ο θάνατος λόγω καρδιακής ανακο-πής 60χρονου συµµετέχοντος στο αγώ-νισµα των 10 χλµ. Ο άτυχος άνδραςκατέρρευσε στο ύψος του νοσοκοµείουΕρρίκος Ντυνάν επί της Λεωφόρου

Μεσογείων. Παρά την άµεση διακοµι-δή του στο νοσοκοµείο και τη βοήθειαπου του παρασχέθηκε από τους για-τρούς, ο άτυχος αθλητής δεν κατόρθω-σε να επανέλθει και κατέληξε. Ταθερµά µας συλλυπητήρια στην οικογέ-νεια του. Νικητής στους άνδρες στο διεθνήΜαραθώνιο αναδείχθηκε ο ΚενυάτηςΝίκολας Πολ Λεκουράα µε 2 ώρες 12λεπτά 42 δευτερόλεπτα, που είναι καινέο ρεκόρ αγώνα (όχι διαδροµής), αφούκέρδισε στο σπριντ δύο συµπατριώτεςτου, τον Τζούλιους Σεουρέι Κίπροτιτς,που τερµάτισε µε τον ίδιο χρόνο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
26ος

Με µεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία πραγµατοποιήθηκε φέτος ο 26ος Κλασικός
Μαραθώνιος Αθηνών και οι Αγώνες ∆ρόµου 5 και 10 χλµ, µε παράλληλες εκδηλώσεις και
αγώνες δρόµων µε την συµµετοχή µικρών αθλητών να γίνονται από τους ∆ήµους της
Μαραθώνιας διαδροµής, ενώ στα τελευταία µέτρα του αγώνα και µε τερµατισµό στο Πανα-
θηναϊκό στάδιο έγινε αγώνας των Special Olympics Hellas  αλλά και αγώνας παίδων.
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(2:12.42), και τον Πολ Κόγκο, ο οποίοςήταν τρίτος µε 2:12.49. ΚαλύτεροςΈλληνας ήταν ο Γιώργος Καραβίδας,που ήταν 12ος στη γενική κατάταξη µε2:22.18. Η οµάδα της ΟΕΑ/ΕΕΡ Αττικής συµµε-τείχε για 3η συνεχή χρονιά καλύπτον-τας τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των3 αγωνισµάτων µε την συµµετοχή 32

συναδέλφων, οι οποίοι κάλυψαν καθ’όλη τη διάρκεια τις 29 θέσεις επικοινω-νιών. Στο κέντρο επιχειρήσεων τουΚαλλιµάρµαρου υπήρχε το συντονιστι-κό κέντρο του ΕΚΑΒ µε το δικό τουσύστηµα επικοινωνιών σε TETRA, τοτηλεπικοινωνιακό κέντρο τωνΟΕΑ/ΕΕΡ  και η κεντρική γραµµατείατου Μαραθωνίου, ενώ λίγα µέτρα πιο

κάτω υπήρχε το συντονιστικό κέντροτης ΕΛΑΣ.Το κέντρο επιχειρήσεων επισκέφτηκε οπρόεδρος του ΕΚΑΒ, κύριος Παπαευ-σταθίου Νικόλαος ο οποίος  παρέµεινεστον χώρο αρκετές ώρες. Η όλη “επιχείρηση’’ του Μαραθωνίουδιεξήχθη χωρίς σοβαρά προβλήµατα,µας πρόδωσαν κάποιες ασφάλειες σταοχήµατα του ΣΕΓΑΣ, που δυσκόλεψαντο APRS. Γενικά, ο Μαραθώνιος ήτανµία καλή ευκαιρία για πρακτική εξά-σκηση των ΟΕΑ/ΕΕΡ Αττικής πουσυµµετείχαν, αλλά και µια καλή“παρουσίαση’’ των ΟΕΑ στους συνα-δέλφους ραδιοερασιτέχνες που συµµε-τείχαν για πρώτη φορά. Το τηλεπικοι-νωνιακό δίκτυο λειτούργησε άψογασεβόµενο τις διαδικασίες που δοκιµά-στηκαν µε τα διάφορα medico συµβάνταπου διαβιβάστηκαν στο ΕΚΑΒ.Εκδηλώσεις σαν τον Μαραθώνιοδοµούν τη συνοχή της οµάδας, οδηγούντους συναδέλφους που συµµετέχουν ναέχουν γνώση των δυνατοτήτων τους καιπαρουσιάζουν τη  δράση µας αλλά καιτις δυνατότητές µας στις υπηρεσίες καιτο ευρύ κοινό, διότι, ας µην γελιόµα-στε, ο Νοµοθέτης δεν µας έδωσε τιςάδειες µόνο για πειραµατισµό και δια-σκέδαση, αλλά και για να µπορεί ναυπάρχει ένα εναλλακτικό δίκτυο επικοι-νωνιών σωστά δοµηµένο. 

∆ίπλωµα και επιστολή για την τιµητική διάκριση τωνΟΕΑ της ΕΕΡ από τον ΣΕΓΑΣ, για τη συνεισφορά στον26ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών.

Οι καλές καιρικές συνθήκες και η άρτια οργάνωση συνέβαλλαν στηνοµαλή διεξαγωγή του 26ου Κλασικού Μαραθώνιου Αθηνών.
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Κάποιες «θεούσες» που έβγαιναναπό την εκκλησία µε ρωτούσανγιατί «θα κλείσουµε τους δρό-µους!!» «Χου;;Μι;;» Μου έδωσαν καιτην «Φωνή Κυρίου»!! Ο υπεύθυνος του ΣΕΓΑΣ και καµιάδεκαριά εθελοντές και δυο εθελοντέςσε θέµατα Α΄ Βοηθειών ήταν όσοιπλαισίωσαν το σηµείο του 32,5 χλµ.του Μαραθωνίου. Κάποια στιγµή ήρθεκι ο Γιώργος SV1ENV, που περνούσεκαι βλέποντάς µας σταµάτησε και βοή-θησε όσο µπορούσε. Η συνεργασίαάψογη, προβλήµατα δεν παρουσιάστη-καν και οι δροµείς πήραν από το σηµείοµας νερό και πρώτες βοήθειες, όσοιχρειάστηκαν. Πολλοί από αυτούς είχαν

φροντίσει να µάθουν να µας ευχαριστή-σουν στη γλώσσα µας. Μέσα από τονβασικό όγκο των δροµέων άκουσακάποια στιγµή να µου φωνάζει έναςδροµέας το διακριτικό του!! SV2H??...∆εν το συγκράτησα µιας και προσπα-θούσα να βοηθήσω τους άλλους εθε-λοντές … Από νωρίς είχα ρωτήσει να µάθω ανσυµµετέχει και «ένας τύπος µε χλαµύ-δες που έχω δει στην τηλεόραση»,νοµίζοντας πως ο συγκεκριµένος δρο-µέας είναι κάποιος «πυροβοληµένος»δωδεκαθεϊστής, όπως πιστεύει και οπερισσότερος κόσµος…Προς το τέλος της εκδήλωσης ο συγκε-κριµένος δροµέας φάνηκε στο βάθος

Γράφει ο Γιάννης Λυγδόπουλος, SV1BJY

Μαραθώνιοςδρόµος 2008

Η πρόσκληση να συµµε-
τέχω στην οµάδα εκτά-
κτου ανάγκης που θα
κάλυπτε τηλεπικοινωνια-
κά τον Μαραθώνιο, ήρθε
δυο εβδοµάδες πριν τη
διεξαγωγή του. Μετά
χαράς δέχτηκα και την
Κυριακή 9 Νοεµβρίου
ήµουν νωρίς νωρίς στη
συµβολή της Μεσογείων
µε την Χαλανδρίου, στο
σηµείο µου.
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της Μεσογείων να πλησιάζει καταβάλ-λοντας µεγάλη προσπάθεια, φορώνταςαρχαιοελληνική ενδυµασία, θώρακα,κράνος, κρατώντας ασπίδα και δόρυ!!!Τρεκλίζοντας έπεσε µπροστά στα νερά,αρνούµενος όµως να εγκαταλείψει ή ναβγάλει τα όπλα του… Η έκπληξη: δενήταν(;) Έλληνας! Τουλάχιστον σταχαρτιά… Συνέχισε, αφού φωτογραφή-θηκε µαζί µας, κάτω από τα χειροκρο-τήµατα του κόσµου και µε την ευχή νατερµατίσει… Εντύπωση µου έκανε η µεγάλη συµµε-τοχή. ∆ροµείς από όλο τον κόσµο, έδει-χναν να χαίρονται σαν να εκπληρώνουνένα όνειρο ζωής. Μου θύµισαν τουςτουρίστες που όταν βρεθούν στηνΟλυµπία, παίρνουν θέση και τρέχουν τοαρχαίο στάδιο…Ο Μαραθώνιος γίνεται εις ανάµνησητου δροµέα Φειδιππίδη, ο οποίος έτρε-ξε την ίδια απόσταση για να µεταφέρειτην είδηση της νίκης των Αθηναίωνεναντίον των Περσών στον Μαραθώνα.Όταν έφθασε εξέπνευσε, πράγµα συνη-θισµένο για όσους έτρεχαν µεγάλεςαποστάσεις στην αρχαιότητα, έχουµε κιάλλες ιστορίες δροµέων που πέθαναναµέσως µετά το πέρας της αποστολήςτους. Στο θέµα των αγγελιοφόρων έχωαναφερθεί και στα σχετικά µε τις Φρυ-κτωρίες κείµενα που γράφτηκαν για τοπεριοδικό SV NEA. Κάτι που αµφισβη-

τούν πολλοί είναι το αν ο δροµέαςέφερε οπλισµό ή αν έτρεχε χωρίς εξάρ-τηση, αφού µοναδικός του σκοπός ήτανη µεταφορά της είδησης. Σε αυτό µπο-ρούµε να απαντήσουµε µε βεβαιότηταπλέον: Ο αγγελιοφόρος ήταν οπλισµέ-νος. Πρώτον, γιατί έτρεχε κοντά στοπεδίο της µάχης ή µέσω εµπόλεµων καιεχθρικών περιοχών. ∆εύτερον, θα έπρε-πε ερχόµενος στην πόλη να φέρει όπλα,πράγµα που θα βεβαίωνε πως δεν ήτανκάποιος που εγκατέλειψε την µάχη τρέ-χοντας. Τρίτον, το άθληµα της οπλιτο-δροµίας ήταν από τα βασικότερα στουςΟλυµπιακούς Αγώνες και σε αυτόέπαιρναν µέρος άντρες που έφεραν

οπλισµό όπως περιγράφει ο Παυσανίαςστα «Ηλειακά»…Άλλος ένας Μαραθώνιος τελείωσε. Ηεθελοντική προσφορά και ο ενθουσια-σµός των ανθρώπων που συµµετείχανµου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη πουπαρείχαν οι Οµάδες Εκτάκτου Ανάγκηςτης ΕΕΡ έδειξαν ότι οι ραδιοερασιτέ-χνες εκτός από το αίσθηµα του εθελον-τισµού έχουν και την υποδοµή για νακαλύπτουν µεγάλα γεγονότα όπως οΜαραθώνιος… Ευχή σε όλους τουςεθελοντές, να είναι πάντα υγιείς καιδυνατοί ώστε να µπορούν να προσφέ-ρουν!


