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2012...Τα χρόνια περ-νούν και η υπο-στήριξη τουΚλασικού Μαραθώνιου της Αθήναςέγινε πλέον θεσµός για τις Ο.Ε.Α. τηςΕ.Ε.Ρ. Από νωρίς φάνηκαν οι δυσκολίεςπου θα αντιµετωπίζαµε φέτος, λίγο το∆.Ν.Τ., λίγο ο Ερµής που ήταν ανάδρο-µος, κάτι η βενζίνη…Παρόλα αυτά, τα µέλη µας έδειξαν καιφέτος τον καλύτερό τους εαυτό, έβαλανστην άκρη προσωπικά και άλλα προβλή-µατα και ήταν εκεί για να δείξουν σε

όλους το καλό πρόσωπο του Ραδιοερα-σιτεχνισµού.Φέτος λοιπόν σπάσαµε και ρεκόρ συµ-µετοχών στον Μαραθώνιο από πλευράςµελών και φίλων των Ο.Ε.Α, 44 περίπουάτοµα, συν τους 2 - 3 που έχουµε πάντασε ετοιµότητα, απασχολήθηκαν κατά τηδιάρκεια της Κυριακής 11/11/2012 καιήταν εκεί µαζί µε 9.500 περίπου αθλητέςαπό όλο τον κόσµο γιορτάζοντας τοναθλητισµό και τον εθελοντισµό. Αξίζεινα διαβάσουµε τις δηλώσεις ενός δρο-µέα που µιλάει για τους εθελοντές.

- “Μέσα στο χαµόγελό τους βλέπαµε τηδύναµη της ψυχής τους, η ευγένεια και ηάριστη διάθεσή τους ήταν ευεργετική καιτόσο ανθρώπινη…”Αυτά ήταν µερικά µόνο από τα λόγιαενός δροµέα, που προσπάθησε να περι-γράψει την ευγνωµοσύνη του για τουςΕΘΕΛΟΝΤΕΣ του Κλασικού Μαραθω-νίου Αθηνών. Η µαρτυρία του, ήρθε ωςεπιβεβαίωση των όσων ζήσαµε, είδαµεκαι διαπιστώσαµε όλοι µας!- “Το “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ” ίσως δεν είναιαρκετό για να περιγράψει αυτό που νοι-
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ώθουµε, τουλάχιστον δεχτείτε το ΘΑΥ-ΜΑΣΜΟ µας!”Συνολικά έτρεξαν περίπου 26.000αθλητές σε όλα τα αγωνίσµατα πουυπήρχαν, από µικρά παιδιά έως ακούρα-στους εκπροσώπους των µεγαλυτέρωνηλικιών, δείχνοντας ότι ο αθλητισµόςδεν έχει όρια και προκαταλήψεις. Νικη-τής µε 2 ώρες 11 λεπτά και 35 δευτερό-λεπτα ήταν ο Κενυάτης Ράιµοντ Μπέτ.Ο Μιχάλης Παρµάκης ήταν ο πρώτοςµεταξύ των Ελλήνων συµµετασχόντων,τερµατίζοντας στην ένατη θέση, µε

χρόνο 2 ώρες, 21 λεπτά και 56 δευτερό-λεπτα. Και στις γυναίκες η Κένυα ήταναυτή που ανέδειξε τη νικήτρια τουαγώνα. Η Κονσαλάτερ Τσεµτάι Γιαν-τάα έκοψε πρώτη το νήµα µε επίδοση 2ώρες και 40 λεπτά.Γενικά να αναφέρουµε ότι ως Ο.Ε.Ακαλύψαµε όλη την κλασική διαδροµήτου Μαραθωνίου, διάφορα λειτουργικάπόστα, επανδρώσαµε όλα τα αυτοκίνητατης διαδροµής και φυσικά καλύψαµε καιτις µικρότερες διαδροµές, όπως τα 5.000m, τα 10.000 m, την παιδική των 700 m

και αυτή των Special Olympics. Οι προετοιµασίες ξεκίνησαν από τοΣάββατο το βράδυ, όπου µέλη τωνΟ.Ε.Α της Ε.Ε.Ρ συγκεντρώθηκαν έξωαπό το Καλλιµάρµαρο. Εξόπλισαν ταοχήµατα της διοργάνωσης (χρονόµετρο,αυτοκίνητο τέλους, συντονιστή διαδρο-µή) µε ποµποδέκτες και APRS για τηνεπικοινωνία µε το Κέντρο ΕπιχειρήσεωνΜαραθωνίου (Κ.Ε.Μ), αλλά και για τηναπευθείας εικόνα στις οθόνες του Σταδί-ου για τον πρώτο και τελευταίο αθλητή.Επίσης, εγκαταστάθηκαν τα ανάλογα

Αριστερά: Το ...ανθρώπινο ποτάµιυποδηλώνει τη µεγάλη ευθύνη που ανα-λαµβάνουν οι διοργανωτές του αγώνα. 

SV1EBA, SV1LJJ, SV1IYA, SV1OAN, SV1JFT, SV1LKM, SV1LHM, SV1HER

Οι αθλητές στην αφετηρία.Έτοιµο και το χρονόµετρο!
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κεραιοσυστήµατα στο Καλλιµάρµαροστάδιο για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγ-κες του Κ.Ε.Μ. Ο καιρός φέτος µας ευνόησε και δενέβρεχε, πράγµα που έκανε την δουλειάµας πιο εύκολη και ταυτόχρονα πιοδύσκολη, αφού δυσχέραινε τους αθλητέςκαι υπήρχαν αρκετοί τραυµατισµοί, µεαποτέλεσµα τα αυτοκίνητα περισυλλο-

γής να χρειάζονται συνέχεια και τα µέληµας στους σταθµούς να καταγράφουνσυνέχεια και να προσπαθούν να εξυπη-ρετήσουν τους πάντες γρήγορα καισωστά. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε τηνπολύ καλή συνεργασία που είχαµε γιαάλλη µια χρονιά µε το Ε.Κ.Α.Β, τοΓ.Ε.Ε.Θ.Α, την ΕΛ.ΑΣ. και φυσικά τους

διοργανωτές του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Η καλήσυνεργασία συνεχίστηκε και  µε τονΕρυθρό Σταυρό και τους συναδέλφουςπου ήταν εκεί, SV1AWU, SV1EOS (καιαρκετούς ακόµα). ∆υστυχώς, φέτος φάνηκε και η δυσά-ρεστη πλευρά του αθλητισµού µε τονχαµό ενός συνανθρώπου µας που δενάντεξε. ∆ιαβάστε το δελτίο τύπου του

SV1EBA, SV1LHM, SVIIYA (όρθιος) σε δράση στο ΚΕΜ τουΜαραθωνίου. Αριστερά πίσω του, ο κ. Ρέλος από το ΕΚΑΒ. Ο SV1EBA καταγράφει συµβάνστο ΚΕΜ του Μαραθωνίου. 

Ο SV1LJJ σε ένα από τα οχήµαταπερισυλλογής.

Μέρος των εθελοντών της ΟΕΑ/ΕΕΡ µε τους συντονι-στές του ΕΚΑΒ και της ΕΛ.ΑΣ. ∆ιακρίνονται οιSV1EBA, SV1IYA, SV1LJJ, SV1OAN, SV1JFT,SV1LKM, SV1LHM, SV1HER µπροστά στο ΚΕΜ στοΠαναθηναϊκό Στάδιο.

Ο SV1LKM µε αθλητές σε σταθµό της διαδροµής.

Ο SV1IZR πανέτοιµος να αναλάβει βάρδιαστο όχηµα χρονοµέτρου στην αφετηρία.
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Σ.Ε.Γ.Α.Σ.: “Ο ΣΕΓΑΣ εκφράζει τηβαθιά του λύπη γιατί ένας δροµέας των10 χιλιοµέτρων, πολύ µετά τον τερµατι-σµό στον αγώνα και ενώ είχε φύγει απότο Καλλιµάρµαρο Στάδιο αντιµετώπισεπρόβληµα υγείας και τελικά απεβίωσεµετά τη διακόµισή του στο νοσοκοµείο“Ευαγγελισµός”.Ο άτυχος δροµέας τερµάτισε στον

αγώνα στις 10.07 π.µ. Για το περιστατι-κό ενηµερώθηκε τόσο το Κέντρο Επιχει-ρήσεων Μαραθωνίου από τους ραδιοε-ρασιτέχνες συνεργάτες µας, όσο και τοΕΚΑΒ, στις 10.48 π.µ. Το περιστατικόέτυχε άµεσης φροντίδας από το γιατρότης διοργάνωσης και από κινητή ιατρικήµονάδα του ΕΚΑΒ, που τον µετέφερεστον “Ευαγγελισµό”.

Να ευχαριστήσουµε όσους “έτρεξαν”για την διοργάνωση πριν από τον Μαρα-θώνιο, κατά τη διάρκειά του και φυσικάµετά από αυτόν.
Και να ευχηθούµε σε όλους να είµα-στε υγιείς και δυνατοί να προσφέρου-µε τις υπηρεσίες µας και του χρόνου!◘

SV1AHLSV1AMYSV1BDOSV1BJYSV1BNESV1COXSV1DCLSV1EBASV1EBESV1EGXSV1EQVSV1GESV1GGPSV1GZHSV1HER

SV1HEZSV1IUCSV1IVLSV1IVSSV1IWSV1IXYSV1IYASV1IZFSV1IZRSV1JCOSV1JCPSV1JFSSV1JFTSV1JGWSV1KYQ

SV1LHMSV1LJJSV1LKMSV1MRVSV1NJXSV1OAJSV1OANSV1PBXSV1PLKSV1QEYSV1RPSV3IEGSV3JBFSV4NYE

Οι εθελοντές ραδιοερασιτέχνες

O SV8KOS, Θωµάς, από τις µόνιµεςσυµµετοχές στον αγώνα (φέτος βελτίω-σε σηµαντικά τις επιδόσεις του!)

Ο SV1BDO αφού τελείωσε την εργα-σία του στο σταθµό του, ανέλαβε καιπερισυλλογή τραυµατιών µε το ΙΧ του. 

Ο SV3JBF πάντα γελαστός σε µιαανάπαυλα σε ένα από τα οχήµαταπερισυλλογής.

O SV1MRV στο πόστο του,έτοιµος για δράση. Εµπρός και µε τη νίκη!

SV1BDO, SV1AHL, SV1AON, SV3JBF, SV1IZF

Ο SV1ΗΕΖ σε ένα απο τα οχήµαταπερισυλλογής.


