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οεα εερ Γράφει ο Χρήστος Κουγιουµτζόγλου, SV1IYA,  Έφορος Ε.Κ.Ε.Αν

Μία ηµέρα µετά τον Μαραθώ-νιο έγραψα σε όλους τουςφίλους που συµµετείχαν στονΜαραθώνιο τις σκέψεις και τις ευχαρι-στίες µου, τα συναισθήµατα ήτανακόµα έντονα, έτσι και αλλιώς λίγεςώρες είχαν περάσει µόνο και ήτανφυσιολογικό να αισθάνοµαι κάπως...!Λίγο καιρό µετά έπρεπε να γράψω καιτο καθιερωµένο άρθρο για το SVNEA,αλλά, σκαλίζοντας λοιπόν τις φωτογρα-φίες στον υπολογιστή µου ξαναγεννή-θηκαν οι µνήµες και τα συναισθήµαταεκείνης της ηµέρας, όσο και αν προσπά-θησα δεν µου βγήκαν διαφορετικές

λέξεις στο PC, από αυτές που είχα είδηγράψει, έτσι θεώρησα ότι έπρεπε ναµοιραστώ µαζί σας εκείνες τις γραµµές,τις γραµµές  της επόµενης µέρας.
Καλοί µου φίλοι καλησπέρα,Πάντα η µέρα µετά τον Μαραθώνιοµοιάζει λίγο άδεια, κενή, όσο τρέξιµοκαι αν είχα στην δουλειά δεν µπόρεσανα γεµίσω αυτό το πλούσιο συναίσθηµαπου έχει η δράση... Η δράση του Μαρα-θωνίου!Έτσι, άλλος ένας Μαραθώνιος τελεί-ωσε, µια προετοιµασία 1½ µήνα που σεµία Κυριακή ολοκληρώθηκε - ολοκλη-

ρώθηκε δίνοντάς µας  την χαρά ότι ήµα-σταν και εµείς εκεί - ότι γιορτάσαµεπαρέα µε όλον τον κόσµο και πάνω απόόλα ότι βοηθήσαµε για να γίνει!Ποιον να πρωτοευχαριστήσω δενξέρω - όλοι φίλοι και όλοι πολύτιµοι, θαξεκινήσω από τα παιδιά που ήρθαν απόµακριά, τον Άρη SV2GQN, τον Αλέ-ξανδρο SV2ATD (τους ευχαριστώ καιγια την πολύτιµη βοήθεια το Σάββατοτο βράδυ στο Καλλιµάρµαρο), τονΑδάµο SV2KGA, και τονΓιώργο SV2CNE - είναι πολύ συγκινη-τικό να ξέρεις ότι στους δύσκολους και-ρούς που ζούµε, τέσσερις φίλοι ήρθαν

Η Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ. στην υποστήριξητων επικοινωνιακών αναγκώντου 31ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών
Mία ηµέρα µετά... ή λίγος καιρός µετά
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από την Θεσσαλονίκη και την Κατερίνηγια να βοηθήσουν.Θα συνεχίσω µε τα υπόλοιπα παιδιάτης διαδροµής, τον Μιχάλη SV1QED,τον Ντίνο SV3IEG, τον ΚώσταSV1ASK, τον Χρήστο SV1JCP, τον,τον Σωτήρη SV1BDO, τον ΝικήταSV1DCL, τον Κώστα SV1EBE, τονΛουκά SV1IVS, τον Κώστα SV1GSU,τον Θοδωρή SV1KYE, τον ΓιάννηSV1BJY, και τον Γιάννη SV1GE (τονευχαριστώ και για την βοήθεια στοΚ.Ε.Μ.) – τους ευχαριστώ όλους.Έπειτα θα ευχαριστήσω τα παιδιά πουβρίσκονταν σε όλα τα οχήµατα του

Μαραθωνίου, τον Βασίλη SV1HEZ,τον Σπύρο SV1MOL, τον ΜάκηSV1IZR, τον Γιάννη SV1GGP, τονΣπύρο SV4NYE, τον Κώστα SV1PBX,τον Χρήστο SV1DVZ, τονΠάνο SV1COX, τον Γιώργο SV1JFT,τον Γιώργο SV3JBF, τον ΓιάννηSV1LHM που πέρασαν πολλές ώρεςακίνητοι µέσα στα αυτοκίνητα – καθό-λου εύκολο.Φυσικά και δεν παραλείπω τις µηχα-νές του Μαραθωνίου, τον ΠαντελήSV1IUC, τον Λευτέρη SV1IVL και τονΣτέλιο SV1IXY (τον ευχαριστώ και γιατην υπόλοιπη βοήθεια του)

Να ευχαριστήσω τα παιδιά που σίγου-ρα έχασαν 2-3 κιλά από τα τρέξιµο πουακολουθούσαν τους υπευθύνους πουσυνόδευαν, τον ∆ηµήτρη SV1LKM,τον Ανδρέα SV1JFS, τον ΓιώργοSV1EQV, τον Παναγιώτη SV1EGX,τον Αλέξανδρο SV1OAJ και φυσικάτον Γιάννη SV1QEY για το link τουΜαραθωνίου – του χρόνου τους βλέπωνα τρέχουν µε τους αθλητές.Θα ήθελα να ευχαριστήσω λίγο πιοξεχωριστά τον Αντώνη SV1OAN καιτον Τάκη SV1IZF για τις έξτρα αρµο-διότητες που είχαν αναλάβει, και τονΠρόεδρο της Ε.Ε.Ρ τον Μάνο

O Αδάµος, SV2KGA, στο πόστο του! SV1EBA, SV1AMY

SV1BDO Η οµάδα σε ετοιµότητα.

Οι τελευταίες συνεννοήσεις και προετοιµασίες! Το ...µηχανοκίνητο τµήµα της ΟΕΑ σε δράση.

SV1OAN, SV4NYE
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SV1IW για την άµεση βοήθεια που µαςδίνει πάντα κατά την διάρκεια τουΜαραθωνίου όταν την χρειαζόµαστε.Στο τέλος άφησα τα παιδιά που τρά-βηξαν το δύσκολο έργο του Κέντρου,τον Αποστόλη SV1LJJ, τον ∆ηµήτρηSV1EBA, τον ∆ηµήτρη SV1AMY, τογιατί δεν είναι εύκολο να το καταλάβεικάποιος εάν δεν κάτσει 11 ώρες στοκέντρο, τους ευχαριστώ πολύ!Ιδιαίτερο ευχαριστώ θα πω στονΣωτήρη SV1HER, το γιατί και πάλι δενείναι εύκολο να σας το εξηγήσω, ίσως

πάρετε µια ιδέα αν σας πω πως ό,τιδύσκολο, χαµαλίδικο, και γενικά ό,τιδεν προλάβαινα να κάνω εγώ, το “πέτα-γα” στον Σωτήρη και ήµουν σίγουροςότι θα γίνει.Μια τέτοια µεγάλη και όµορφη δρα-στηριότητα θα κλείσει όµως µε τηναξιολόγησή της, εν αναµονή λοιπόν τηςειδοποίησης για αυτό το σηµαντικόκοµµάτι κάθε δράσης.
Να είµαστε όλοι καλά!

Η ανακοίνωση στο site τηςΕ.Ε.Ρ. για την Ο.Ε.Α και τονΜαραθώνιοΟι Οµάδες Εκτάκτων Αναγκών τηςΈνωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχ-νών έδωσαν για άλλη µια φορά το“παρών”, στηρίζοντας έµπρακτα µιατόσο σηµαντική για την χώρα µας διορ-γάνωση καλύπτοντας όλες τις τηλεπι-κοινωνιακές ανάγκες της διοργάνωσης.Οι προετοιµασίες ξεκίνησαν απο τοΣάββατο το βράδυ, όπου µέλη της ΟΕΑ

Ο Τάκης, SV1IZF SV1HER και SV3JBF SV3IEG

SV1GE, SV1AMY

Ο πρώτος Ιάπωνας δροµέας µε τονSV1LKM Ο Ντίνος, SV3IEG. Ο αγώνας σε εξέλιξη, σε σηµείοόπου παρεχόταν νερό στους δροµείς.

SV1IZI, SV1LJJ, SV1AMY
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της ΕΕΡ συγκεντρώθηκαν έξω απο τοΚαλλιµάρµαρο. Εξοπλίστηκαν τα οχή-µατα της διοργάνωσης (χρονόµετρο,αυτοκίνητο τέλους, συντονιστής δια-δροµής) µε ποµποδέκτες και APRS γιατην επικοινωνία µε το Κέντρο Επιχειρή-σεων Μαραθωνίου (ΚΕΜ), αλλά καιγια την απ' ευθείας εικόνα στις οθόνεςτου Σταδίου για τον πρώτο και τελευ-ταίο αθλητή.Επίσης εγκαταστάθηκαν τα ανάλογακεραιοσυστήµατα στο Καλλιµάρµαρο

στάδιο για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγ-κες του ΚΕΜ.Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη τουΜαραθωνίου δρόµου αλλά και των 5και 10 χιλιοµέτρων πραγµατοποιήθηκεµε την συµµετοχή 45 εθελοντών ραδι-οερασιτεχνών της ΟΕΑ / ΕΕΡ.Οι εθελοντές της Υπηρεσίας Ραδιοε-ρασιτέχνη επάνδρωσαν το ΚΕΜ, όλουςτους σταθµούς τροφοδοσίας των αθλη-τών, τα οχήµατα περισυλλογής, χρόνο-µετρο, τέλους διαδροµής, συντονιστών

και ένωσαν τηλεπικοινωνιακά τουςυπευθύνους της διοργάνωσης µε τοΚΕΜ.
Θα θέλαµε για άλλη µια φορά, ναευχαριστήσουµε τον ΣΕΓΑΣ γιατην εµπιστοσύνη που δείχνει κάθεχρόνο στις ΟΕΑ της ΕΕΡ, όπωςεπίσης την Ελληνική Αστυνοµία,το ΕΚΑΒ και το ΓΕΕΘΑ γιατην άψογη συνεργασία.

Αναπλήρωση δυνάµεων! Από αριστερά, SV2QED,SV3IEG, SV2CNE, SV2KGA. Χάρτης διαδροµής του Μαραθώνιου, όπου παρουσιάζον-ται τα σηµεία ελέγχου.

Με ταχύτητα όπου υπάρχει ανάγκη! SV1IZF

Ο SV1IZR συλλέγει εικόνες. Το όχηµα τέλους. Ο SV1ASK µε θεατές του αγώνα.

◘


