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Ηιστορία ξεκινά από πέρυσι τονΑπρίλιο: Κάνοντας µια σάρω-ση στα V-U, πρωί Κυριακήςµαζί µε τον δεύτερο καφέ, άκουσα κάτιπαράξενο στο R6 (145.750 στον Χορ-τιάτη), µια µεγάλη δραστηριότητα, καιακούγοντας λίγο κατάλαβα ότι γίνεταιένα µεγάλο γεγονός στην πόλη µας …και εγώ δεν είχα πάρει χαµπάρι! ∆ενείναι βέβαια η πρώτη φορά …δυστυ-χώς. Επίσης, ακούω µια φωνή στοναναµεταδότη, του Ανδρέα  (SV1GFH),και λέω “ααα …οι Αθηναίοι κάνουναναµετάδοση κάτι, που γίνεται κάτω,εδώ στο R6 …(;)…”. Προσέχονταςόµως περισσότερο ακούω φορητούςσταθµούς από Χαλκηδόνα, Πέλλα,∆ιαβατά …άρα κάτι γίνεται εδώ στον“Βορρά”.Ανοίγω τηλεόραση, ράδιο, ιντερνέτ…ανακαλύπτω ότι έχει Μαραθώνιο στηνΘεσσαλονίκη(!). Καλά, εγώ ξέρω ότιγίνεται Μαραθώνιος κάτω στην Αθήνα(στον Μαραθώνα)… Τελικά πήγα στοσάιτ http://www.atgm.gr και … ανα-καλύπτω τον “Μαραθώνιο Μέγας Αλέ-ξανδρος”, που γίνεται εδώ και 5 χρόνιαµε αφετηρία την Πέλλα και τερµατισµότο άγαλµα του Mεγάλου Αλέξανδρουστην παραλία κοντά στον ΛευκόΠύργο.∆εν είχε πολλές ηµέρες που είχαεκλεγεί πρόεδρος της Ε.Ρ.Β.Ε. και

Γράφει ο Θωµάς Μισιργής, SV2CLJ
Πρόεδρος  Ε.Ρ.Β.Ε., Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος.

Μαραθώνιος δρόµος“Μέγας Αλέξανδρος”
ΠΕΛΛΑ ~ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Οι SV2CSI-SV2CSV -SV2KBC στηναφετηρία τουΜαραθώνιου.

SV2YCSV2LLLSV2BBC
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κατεβαίνοντας κάτω στο “ΜεγάλοΧωριό” για δουλειές, κανονίζω τηνΤέταρτη το απόγευµα να πάω και στηνΑχιλλέως 60. Ύστερα από αρκετόκαιρό βλέπω πάλι πολλούς φίλους στοclub και ο Μάνος, ο Πρόεδρος τηςΕ.Ε.Ρ., προτείνει να µείνω, καθώςαργότερα έχουν διοικητικό συµβούλιοκαι έτσι αυτά που θα του έλεγα να µπο-ρούσαν να τα ακούσουν και τα άλλαµέλη. Έτσι και έγινε. Πρότεινα λοιπόννα συνεργαστούµε σε τοµείς όπως ηεκπαίδευση (τελικά έγινε ένα πολύκαλό σεµινάριο για το D-Star στηνΘεσσαλονίκη και είχε µεγάλη επιτυχία…Νατάσα, το τελειώνω το κείµενο καιστο στέλνω να το δηµοσιεύσεις!),events και άλλα.Ο Σωτήρης, ο Γραµµατέας, ανέφερεότι µπορούµε άµεσα να συνεργαστού-µε µε τις Οµάδες Εκτάκτων Αναγκών“και πέρσι πού ήσασταν, κύριοι τηςΕΡΒΕ, στον Μαραθώνιο;” Και τι νατου πεις; Ότι µόλις πριν από µερικέςηµέρες ανακάλυψες ότι γίνεται Μαρα-θώνιος στη Μακεδονία; Ύστερα απόερώτηση που τέθηκε για το εάν θέλαµενα πάρουµε µέρος στον επόµενοΜαραθώνιο (6ος ∆ιεθνής ΜαραθώνιοςΜέγας Αλέξανδρος – 10 Απρίλιου2011) η απάντηση ήταν “µε µεγάλη µαςχαρά”.Το θέµα “ξεχάστηκε” µέχρι που χτύ-πησε πριν ένα µήνα το τηλέφωνο.Ήταν ο Άρης (SV2GQN), ο οποίος  µερωτούσε εάν θα πάρουµε µέρος στονΜαραθώνιο, µε πόσα άτοµα και ότι δενθα ανέβει η Ε.Ε.Ρ. φέτος.Ύστερα από µοναδικά άψογη συνερ-γασία αποφασίσαµε να αναλάβουµε ωςΕΡΒΕ το ΚΕΜ, Κέντρο ΕπιχειρήσεωνΜαραθώνιου (στεγάζεται σε µια σκηνήδίπλα στον τερµατισµό), και ο Άρης ωςπιο έµπειρος (ήταν σε όλους τουςΜαραθωνίους!) ανέλαβε το συντονι-σµό του ποιος θα πάει πού, ετοιµάζον-τας µια λίστα, που τελικά άλλαξε πολ-λές φορές µέχρι την ώρα που ξεκίνησεο Μαραθώνιος.Η προετοιµασία από µέρος µας, µε τηµεγάλη βοήθεια του Γιάννη SV2HXV(υπεύθυνου της ΟΕΑ-ΕΡΒΕ και τηςΟΕΑ-Α.Π.Θ.), ήταν να ελέγξουµε τονεξοπλισµό µας (κεραίες, καλώδια, τρο-φοδοτικά, φορητά, µοµπάιλ, GPS, µπα-ταρίες, γεννήτριες, υπολογιστές), νακάνουµε µια ενηµέρωση στα µέλη πουδήλωσαν συµµετοχή και να περιµένου-µε να έρθει η ηµέρα του αγώνα.

6ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συµµετείχαν 38 άτοµα (µαζί µε τους εφεδρικούς) από 5 συλλόγους,SZ2TSL, SZ2PRO, SZ2M, SZ2RCP, SZ2EDE και SZ1SV

SV2BBC ΚΟΡ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ SV2CLJ ΜΙΣΙΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣSV2CSI ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ SV2CSV ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣSV2CWV ∆ΕΒΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ SV2FPU ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣSV2GQN ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣSV2HQK ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣSV2HTJ ΤΣΙΡΟΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ SV2HVL ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣSV2HXV ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣSV2HYG ∆ΟΝΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ SV2IPF ΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣSV2IPL ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣSV2JJE ΨΑΡΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SV2KBC ΝΑΝΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ    SV2KGA ΣΑΡΑΗΛΙ∆ΗΣ Α∆ΑΜΟΣ SV2KHL ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣSV2LLL ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ SV2NCC ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣSV2NCH ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣSV2NDE ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣSV2NDO ΚΗΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣSV2NDW ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣSV2NRP ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΑΚΗΣSV2XI ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ SV2YC ΛΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ SW2HRR ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ SW2HXR ΤΕΗΣ ΜΕΝΙΟΣ SW2HYD ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣSW2HYM ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ SW2OXI ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

Η αφίσα του 6ου ∆ιεθνούς Μαραθώνιου ∆ρόµου “Μέγας Αλέξανδρος” και ταεµβλήµατα των Συλλόγων που υποστήριξαν τη διοργάνωση.
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Ήρθε λοιπόν το Σάββατο (9 Απριλί-ου), φορτώσαµε τον εξοπλισµό, χωρι-στήκαµε σε δυο οµάδες, µια που θαπήγαινε στα γραφεία του Μαραθώνιου,στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο,όπου θα µας περίµεναν τα δυο αυτοκί-νητα στα οποία θα τοποθετούσαµε ταδυο συστήµατα APRS (τα οποία ταέστειλε η ΕΕΡ, ύστερα από αίτηµά µου,άµεσα! – 2 D710 και 2 Garmin GPS),και η δεύτερη στην παραλία, να εγκα-ταστήσει το ΚΕΜ.Τελικά τα αυτοκίνητα δεν ήρθαν, έτσικατέβηκε η πρώτη οµάδα και βοήθησετη δεύτερη στην παραλία. Στήσαµελοιπόν µια Yagi 10 στοιχείων V-UCushcraft, µια Diamond X-200 Verticalκαι µια Yagi 6 στοιχείων V-U τηςComet και στο Shack τα Υaesu 8800,Kenwood D-710,  Icom IC-910Έγιναν οι δοκιµές - έλεγχοι  και περι-µέναµε µέχρι αργά το βράδυ να έρθει ησεκιούριτι, η οποία όµως δεν ήρθε ποτέκαι έτσι τα µαζέψαµε όλα πάλι καιπήγαµε να κοιµηθούµε, γιατί στις 5.30το πρωί έπρεπε να είµαστε εκεί!Έτσι και έγινε! Ήµασταν όλοι πάλιεκεί το πρωί (SV2YC, SV2XI,SV2FPU, SV2GQN, SV2HXV,SW2HYG, SW2HXR, SW2HTJ) καιστις 6:00 πµ ήµασταν έτοιµοι σχεδόν.Βέβαια, δεν είχαµε ρεύµα (το ρεύµαήρθε - το φέραµε στις 09:00!), αλλάείχαµε µπαταρίες και έτσι για κάποιεςώρες δεν είχαµε κανένα πρόβληµα.Αργότερα θα βάζαµε τις γεννήτριες …αλλά δεν χρειάστηκαν. Ενώ οι άλλοιστήνανε κεραίες- καλώδια, εγώ µαζί µετον Άρη προσπαθούσαµε γρήγορα-γρήγορα να στήσουµε στα 2 αυτοκίνη-τα τα δυο αυτόµατα συστήµατα αναφο-ράς θέσης (APRS), µια µαγνητικήβάση, µια κεραία Diamond V-U 7700,Kenwood D710 και Garmin GPS στηνµπάντα των UHF 438.100, 9600.Στο ΚΕΜ µείναµε ο ∆ηµήτρηςSV2YC και ο γράφων SV2CLJ. Ηαγωνία µεγάλη, έως ότου πάτησα τοΡΤΤ και ανακοίνωσα τι θα γινόταν τιςεπόµενες ώρες στο R6. Όλοι οι σταθ-µοί έκαναν “τσεκ-ιν” κι ένας-έναςέπαιρναν την προκαθορισµένη θέσητους. Εκτός από µια θέση, όλες οι υπό-λοιπες ήταν ΟΚ.Περιµένοντας να ξεκινήσει ο πρώτοςαγώνας (ο µεγάλος των 42 χιλ.) κάναµε

(Συνέχεια στη σελ. 18)

Η άψογη προετοι-µασία επέτρεψετην αποτελεσµατι-κή υποστήριξη τηςδιοργάνωσης.

Οι SV2YC καιSV2CJJ σε ετοιµό-τητα στο κέντροεπικοινωνιών.
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και τις τελευταίες δοκιµές – έλεγχους.Το πιστόλι “βάρεσε” κι ο αγώναςάρχισε. Άνω των 700 δροµέων ξεκίνη-σαν από την Πέλλα µε προορισµό τηνπαραλία της Θεσσαλονίκης, όπως πριναπό 2000 και πλέον χρόνια στονΜαραθώνα….Το ριπίτερ άρχισε να “ζεσταίνεται”αρκετά,  γιατί τα ριπόρτα από τουςπρώτους σταθµούς έρχονταν συνέχεια,έτσι στο κέντρο οι άλλες εθελοντικέςοµάδες, όπως και άλλοι παράγοντες,κριτές, λάµβαναν την ενηµέρωση.Αυτούς που χάρηκα πάρα πολύ ήταν οιεθελοντές Έλληνες ∆ιασώστες, πουείχαν εγκαταστήσει και αυτοί µιακεραία µε ένα µηχάνηµα και έδιναναπό το κέντρο οδηγίες στις µηχανές -“γουρούνες” - αυτοκίνητά τους. Ησυνεργασία ήταν άψογη µε τους υπευ-θύνους των διασωστών.Αργότερα εκκίνησαν και οι µικρότε-ροι αγώνες των 10, 5 και 1 χιλ. Εάνεξαιρέσω κάποιον-κάποιους που“πατούσαν” κατά περιόδους (συνθήκεςτου ΚΕΜ 5 στοιχεία µπιµ γυρισµένηπάνω στο R6, µε 50W) και κάποιοςσταθµός (εποχούµενος) που άνοιγεµάλλον το VOX του συνέχεια, δενείχαµε κανένα απολύτως πρόβληµα.Με την επιστροφή σχεδόν όλων τωνσταθµών στην παραλία ανακαλύπτωότι όλοι πήραν “χρωµατάκι” …προς τοκόκκινο και ανέφεραν ότι ο αέρας, πουφυσούσε πάρα πολύ από Πέλλα µέχριτα ∆ιαβατά, τους έκανε δύσκολη τηζωή.Τέλος, κατά τις 2.30 που τερµάτισανκαι οι τελευταίοι, βγήκα στο R6 καιαφού ευχαρίστησα έναν – έναν τονκάθε Εθελοντή Ραδιοερασιτέχνη πουπήρε µέρος στον 6ο Μαραθώνιο, ευχή-θηκα να είµαστε γεροί και καλύτεροιστον 7ο Μαραθώνιο του χρόνου. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον σύλλογοΠιερίας µε την πολυπληθή σε άτοµασυµµετοχή τους, όπως και για την υπο-στήριξη της ΕΕΡ µέσω του ΣωτήρηSV1HER.Περισσότερα και πολλές φώτο στονέο site µας, www.raung.org σελίγες µέρες.

73, 
Θωµάς Μισιργής, SV2CLJΠρόεδρος της Ε.Ρ.Β.Ε., ΈνωσηςΡαδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος.

“ N E N I K H K A M E N ”
Την Κυριακή 10 Απριλίου 2011 για µια φορά ακόµη έφτασε στα αφτιά µας οαπόηχος της λέξης του Φειδιππίδη “Νενικήκαµεν”, που αναφώνησε στουςΑθηναίους το 490 π.Χ. όταν µετέφερε το µήνυµα νίκης στον Μαραθώνα.Ο 6ος ∆ιεθνής Μαραθώνιος ∆ρόµος “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ”,  που διορ-γάνωσε ο Μ.Ε.Α.Σ. ΤΡΙΤΩΝ Θεσσαλονίκης, πέρασε στην ιστορία µε τη µεγα-λύτερη ως σήµερα συµµετοχή αθλητών και εθελοντών που συνέβαλανστην άρτια οργάνωση και διεξαγωγή του.Ο Μαραθώνιος διεξήχθη στη διαδροµή Πέλλα – Θεσσαλονίκη, µε εκκίνησητο άγαλµα του Μ. Αλέξανδρου στην κεντρική πλατεία της Πέλλας και τερµα-τισµό στο άγαλµα του Μ. Αλέξανδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης.Παράλληλα µε τον Μαραθώνιο δρόµο διεξήχθησαν και αγώνες δρόµου 10χλµ., 5 χλµ. και 1.000 µ. για µαθητές δηµοτικών σχολείων και κοινωνικήςπροσφοράς.Οι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες ήταν παρόντες για την κάλυψη της διοργά-νωσης µε συλλόγους της Β. Ελλάδας SZ2RCP (Κατερίνη), SZ2PRO(Θεσ/κη), SZ2EDE (Έδεσα), SZ2TSL (ΕΡΒΕ), SΖ1SV (ΕΕΡ) στελεχώνονταςτους σταθµούς των διαδροµών όλων των αγωνισµάτων µε Κέντρο Επιχειρή-σεων Μαραθώνιου (Κ.Ε.Μ.) στον τερµατισµό.Την οργάνωση ανέλαβε εξ αρχής ο φίλος Άρης (SV2GQN) και στη συνέχειασε συνεργασία µε τον Θωµά (SV2CLJ), πρόεδρο της Ε.Ρ.Β.Ε., ολοκλήρωσαντον σχεδιασµό και “καλοκούρδισαν” όλους εµάς που θα συµµετείχαµε.Την παραµονή του αγώνα στήθηκε και δοκιµάστηκε ο εξοπλισµός τουΚ.Ε.Μ. Την επόµενη µέρα Κυριακή 10 Απριλίου υπήρξε συντονισµός, συνα-δελφικότητα, προθυµία και θέληση για την επιτυχή έκβαση της κοινής προ-σπάθειας.Από την πλευρά µου αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τουςσυναδέλφους και εύχοµαι να είναι πάντα πετυχηµένες οι κοινές µας προσπά-θειες.Ενωµένοι και προσηλωµένοι σε ένα κοινό σκοπό θα µπορούµε να αναφω-νούµε και εµείς αυτό που πρωτοειπώθηκε το 490 π.Χ. «ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ».

Από τον SV2HVX Ιωάννη Παπούλια

Συναντήσεις κιετοιµότητα στοΚΕΜ.
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Το ξυπνητήρι κτύπησε από τις 5 το πρωί και µαςκαλούσε να τρέξουµε κι εµείς ένα µικρό µαραθώνιο,µε το hihi. Έπρεπε να είµαστε στην θέση µας από τις 7,στις προκαθορισµένες θέσεις µας, όπως είχαµε συνεννοη-θεί εδώ και µέρες µέσω e-mail µε τον SV2GQN τον Άρη. Ο παλιός είναι αλλιώς, όµως κι αυτή την φορά δεν υπήρ-χε κάποιο πρόβληµα λόγω της περσινής εµπειρίας από τοναγώνα. Τα υλικά ήταν στην θέση τους και τακτοποιήθη-καν αµέσως µε την άφιξη  των κριτών και της οµάδαςυποστήριξης. Αναφορά και check in στο κέντρο συντονι-σµού, που άκουγε στην Θεσσαλονίκη στο R6 & R4 καθώςκαι simplex σε προκαθορισµένη συχνότητα. Ο πολύ δυνα-τός αέρας ήταν ενοχλητικός αλλά δεν επηρέασε την όληκατάσταση. Ο αγώνας ξεκινά, ακούµε την εκκίνηση στα 2µ και περι-µένουµε το πρώτο γκρουπ των αθλητών, ακολουθούν καιοι υπόλοιποι κατά κύµατα. Φέτος οι συµµετοχές ήτανδιπλάσιες από πέρυσι και αυτό φάνηκε και σε εµάς, πουβλέπαµε τους αθλητές να περνάνε από µπροστά µας καινα µην τελειώνουν. Η προσπάθεια ζωγραφισµένη σταπρόσωπά τους και τα συναισθήµατα όλων όσων συµµε-τείχαν στην υποστήριξη πολύ ωραία βλέποντας από κοντάτην προσπάθεια αυτών των αθλητών, µικρών και µεγά-λων, που άλλοι έτρεχαν για τα µετάλλια και άλλοι για τησυµµετοχή. Περνάει και ο τελευταίος, δίνουµε το checkout, αποχωρούµε έχοντας το αυτί µας στις συχνότητες τουκέντρου για τυχόν κάλεσµα και την εξέλιξη του αγώνα. Η οµάδα της Ραδιολέσχης Έδεσσας αποτελούµενη απότους SV2CSI (Γιάννη), SV2KBC (Γιώργο) και SV2CSV(Αντώνη) αποχωρεί για το σηµείο εκκίνησης του αγώναγια φωτογραφίες και µια επίσκεψη στο θαυµάσιο και-νούργιο µουσείο της Πέλλας, που είναι πολύ κοντά στονχώρο. Η εµπειρία υποστήριξης ενός µαραθωνίου µοναδι-κή για όλους. Μόνο αν το ζήσεις από κοντά, θα το κατα-λάβεις.
Για την Ραδιολέσχη Έδεσσας Αντώνης Κουκουράβας SV2CSV 

Η συµµετοχή  της Ραδιολέσχης Έδεσσαςστον 6ο ∆ιεθνή Χάλκινο Μαραθώνιο ∆ρόµο
Οι SV2CSI - SV2CSV - SV2KBC στην αφετηρία. Ο SV2IPF επί τω έργω.

Ο SV2IPF junior.

Ο SV2LLL µπροστά από το ΚΕΜ.

Το ΚΕΜ (µπλε σκηνή) στο κέντρο.
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δραστηριοτητες ΟΕΑ

Ολοκληρώθηκε µε απόλυτη επιτυχία ο 6ος ∆ιεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» την Κυριακή 10 Απριλίου. Παρά το δυνατό αέρα ηδιοργάνωση ήταν η καλύτερη µέχρι τώρα και η συµµετοχή των αθλητών,τόσο των επίλεκτων όσο και των δροµέων υγείας, σε όλα τα αγωνίσµατα(Μαραθώνιο, 10χλµ, 5χλµ) εκπληκτική.Οι χιλιάδες των θεατών στον τερµατισµό όλων των δρόµων στο άγαλµα τουΜεγάλου Αλεξάνδρου χειροκρότησαν τους 1.474 δροµείς που τερµάτισαν,από τους 1.977 που ξεκίνησαν (Μαραθώνιο, 10χλµ, 5χλµ), διπλασιάζονταςέτσι τον αριθµό των συµµετεχόντων από αυτόν της διοργάνωσης του 2010.Η Ο.Ε. δια µέσου του Προέδρου της κ. Ιάκωβου Νικολή, του Γεν. Γραµµα-τέα της και Προέδρου του διοργανωτή συλλόγου Μ.Ε.Α.Σ ΤΡΙΤΩΝ κ. Γιώρ-γου Κωνσταντόπουλου και του Γεν. ∆ιευθυντή της διοργάνωσης κ. ∆ρόσουΧριστόπουλου, αισθάνεται την ανάγκη να συγχαρεί και να ευχαριστήσειπρώτα απ’ όλα όλους αυτούς που τίµησαν µε την αγωνιστική τους παρουσίατον 6ο ∆ιεθνή Μαραθώνιο δρόµο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», όλους τουςθεσµικούς φορείς, τους χορηγούς και τους εθελοντές.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ”
O ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου ∆ιεθνούς Μαρα-θώνιου ∆ρόµου "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ" ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΘΕΡΜΑ τουςχιλιάδες δροµείς που συµµετείχαν σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις τηςδιοργάνωσης.Η παρουσία όλων δροµέων και θεατών στο χώρο του τερµατισµού, στοάγαλµα του Μεγάλου Αλέξάνδρου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ξεπέρα-σε κάθε προηγούµενο και συνθέτουν την εικόνα της επιτυχίας της διοργάνω-σης. Όλοι οι φορείς της πόλης έδωσαν το παρόν και για µία ακόµη φορά συµ-παραστάθηκαν ενεργά στη διοργάνωση.Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (δυνατός Βαρδάρης) που επεκράτη-σαν και δυσκόλεψαν το έργο των στελεχών και των εθελοντών της διοργά-νωσης, οι επιδόσεις των δροµέων ήταν πολύ καλές.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος η ΡαδιοερασιτεχνικήΛέσχη Μακεδονίας (Makedonian Amateur RadioClub - SZ2M) συνέβαλε µε την παρουσία εκπροσώπωντης και κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό στη διε-ξαγωγή του 6ου Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος διε-ξήχθη µε επιτυχία.Στη διαδικασία συµµετείχαν δύο οµάδες, µε επικεφαλήςτους Γεώργιο Ψαρρό, Αντιπρόεδρο της M.A.R.C(SV2JJE) και Γεώργιο Σακαλή, Μέλος του ∆Σ τηςM.A.R.C, (SV2HQK) καθώς και οµάδες µε στελέχη τηςΠρότυπης Ραδιοερασιτεχνικής Οµάδος (Exemplary

Radio-amateur Club - SZ2PRO), η οποία έφερε το κύριοβάρος οργανώσεως της καλύψεως του Μαραθωνίου απότηλεπικοινωνιακής πλευράς, υπό την καθοδήγηση τουΠροέδρου της, Άρη Μητρούση ( SV2GQN).Η όλη προσπάθεια υποβοηθήθηκε και από µέλη της Ένω-σης Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος (ΕΡΒΕ). Επί-σης αποφασιστικά συνέβαλε και ο Σύλλογος Ραδιοερα-σιτεχνών Πιερίας ( ΣΥ.ΡΑ.Π )
Πηγή (και video από την εκκίνηση) στο: ht tp: //mar-club . info /marathon_2011.htm

Η συµβολή της Ραδιοερασιτεχνικής ΛέσχηςΜακεδονίας (M.A.R.C.) στον 6ο Μαραθώνιο

Το ∆ελτίο Τύπου από την Οργανωτική Επιτροπή του6ου ∆ιεθνούς Μαραθώνιου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 

Πρώτες βοήθειες από τον ΕΕΣ.

Η ΕΕΡ συγχαίρει όλους τους συνα-δέλφους ραδιοερασιτέχνες που υπο-στήριξαν τη διοργάνωση του 6ου ∆ιε-θνούς Μαραθώνιου ∆ρόµου Θεσσαλο-νίκης. Είναι πράγµατι οι καλύτεροιπρεσβευτές του ραδιοερασιτεχνικούπνεύµατος και εκείνοι που αποδει-κνύουν στην πράξη ότι τα πάντα µπο-ρούν να επιτευχθούν µε τη συνεργασίαανθρώπων που ενδιαφέρονται.Στη δύσκολη γενικά περίοδο πουπερνά η χώρα µας, το µήνυµα ενότηταςπου στέλνουν τέτοιες πρωτοβουλίεςπρος κάθε κατεύθυνση είναι πολύσηµαντικό, και αποτελεί χαρά γιαόλους µας ότι προέρχεται από ραδιοε-ρασιτέχνες. ◘


