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ΟΗµι-Μαραθώνιος, δηλαδή οµισός σε απόσταση Μαραθώ-νιος αγώνας της Αθήνας, διε-ξήχθη την Κυριακή 4 Μαΐου 2014. Σεαυτό τον αγώνα δρόµου αλλά και σταπαρακλάδια του των 3 Km, 5 Km καιαγώνα ΑµΕΑ (600 m) υπήρξαν πάνωαπό 13.000 συµµετοχές από αθλητέςαλλά και απλούς ανθρώπους, Έλληνεςαλλά και τουρίστες, που έτρεξαν σεαυτή τη γιορτή που διοργάνωσε οΣΕΓΑΣ και ο ∆ήµος Αθηναίων. Κατάτη διάρκεια των αγώνων το κέντρο τηςΑθήνας και οι διαδροµές απ’ όπου περ-νούσαν οι δροµείς, παρέµειναν απο-κλεισµένες για τα τροχοφόρα πλην τωνοχηµάτων ΕΚΑΒ και λοιπών οχηµά-των που εξυπηρέτησαν τη διοργάνωση,ενώ τα καταστήµατα κατόπιν αποφάσε-ως του Εµπορικού Συλλόγου άνοιξανστο κέντρο αργότερα από το κανονι-σµένο για αυτή την Κυριακή. Η αφετη-ρία και ο τερµατισµός έγιναν στο Σύν-ταγµα και µπροστά στον ΆγνωστοΣτρατιώτη είχαν στηθεί οι µεγάλες σκη-νές που εξυπηρέτησαν τις εµπλεκόµε-νες υπηρεσίες ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ, ΙατρείακλπΟι Οµάδες Έκτακτης Ανάγκης τηςΕ.Ε.Ρ έδωσαν και πάλι το “παρών”στην πρόσκληση του ΣΕΓΑΣ, για ναεξυπηρετήσουν τις τηλεπικοινωνιακέςανάγκες της διοργάνωσης. Το Τηλεπι-κοινωνιακό Κέντρο µε τους ποµποδέ-κτες και τις κεραίες στήθηκε στη δεύτε-ρη σκηνή, που µοιραστήκαµε µε τοΕΚΑΒ, ως συνήθως, για να υπάρχει

3oς ∆ιεθνής Ηµιµαραθώνιος Αγώνας 
µε εθελοντική υποστήριξη από ραδιοερασιτέχνες

Γράφει ο ∆ηµήτρης Ραµαντζάς, SV1AMY
Φωτογραφίες: SV1HER
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ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ
Χειριστές Τηλεπικοινωνιακού ΚέντρουΧρήστος SV1IYA , Αποστόλης SV1LJJ,  ∆ηµήτρης SV1AMYΑφετηρία (Σύνταγµα)Στέλιος SV1IXYΑυτοκίνητο χρονοµέτρουΚωνσταντίνος SV1OCNΌχηµα τέλουςΣωτήρης SV1HERΜοτοσυκλέτα Υπευθύνου διαδροµήςΠαντελής SV1IUCΟχήµατα Περισυλλογής 1-4Παναγιώτης SV1COX, Γιάννης SV1LHM, Γιώργος SV1EQV, Μιχάλης SV1QEDΜοτοσυκλέτες Ελέγχου ∆ιαδροµής 1-6Κώστας SV1GSU, Τάκης SV1IZF, Αντώνης SV1OAN, ∆ηµήτρης SV1LKM,Αλέξανδρος SV1OAJ, Λευτέρης SV1IVLΣταθµοί τροφοδοσίαςΚώστας SV1PBX, Κυριάκος SY1AQX, Γιώργος SV1JFT, Ανδρέας SV1JFS,Ιορδάνης SV1AHLΝοσοκοµείο “Γ. Γεννηµατάς”∆ηµήτρης SV1EBA,  Σπύρος SV4NYEΝοσοκοµείο “Σωτηρία”Γιάννης SV1GGPΙατρείοΧρήστος SV1EEM

άµεση ενηµέρωσή τους σε έκτακταπεριστατικά, τα οποία δυστυχώς δεναποφεύχθηκαν ούτε αυτή τη φορά. Απότο Τ/Κ πέρασε και µας συνεχάρη γιατην εθελοντική µας προσφορά και ο∆ήµαρχος Αθηναίων κ. Καµίνης. Παρά τα οργανωτικά προβλήµατα,που υπήρξαν και που υπάρχουν γενικάσε κάθε τέτοιου µεγέθους διοργανώ-σεις, οι τελικές εντυπώσεις ήταν θετι-κές. Συγχαρητήρια στους συµµετέχον-τες δροµείς, εθελοντές και σε όσουςενεπλάκησαν και βοήθησαν. Ένα µεγά-λο “µπράβο” και πάλι στα µέλη τωνΟ.Ε.Α. µας, που δέχθηκαν την πρό-σκληση/πρόκληση και έβγαλαν καιπάλι τη ραδιοερασιτεχνική κοινότηταασπροπρόσωπη.
Θα σας περιµένουµε και πάλι στις

επάλξεις στον επόµενο Μαραθώνιο
της Αθήνας τον Νοέµβριο, είτε για να
βοηθήσετε, είτε για να τρέξετε, είτε
ως απλούς θεατές. ◘


