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οεα εερ Γράφει ο SV1IYA Χρήστος Κουγιουµτζόγλου, Έφορος Ε.Κ.Ε.ΑΝ – Μέλος ∆.Σ

Στις 9/11/2014 πραγµατοποιήθηκεο κλασικός Μαραθώνιος τηςΑθήνας ή αλλιώς ο ΑΥΘΕΝΤΙ-ΚΟΣ, όπως µετονοµάστηκε από εφέτος.Οι Ο.Ε.Α/Ε.Ε.Ρ ήταν για ένατη συνεχό-µενη χρονιά εκεί, για να συνεισφέρουνστις τηλεπικοινωνίες και να βοηθήσουνστην καλύτερη διεξαγωγή του αγώνατου Μαραθωνίου αλλά και στους υπό-λοιπους µικρότερους: 5 km, 10 km,Special Olympics και Kids run.Το “τρέξιµο” για εµάς έχει ξεκινήσειπερίπου δύο µήνες πριν, µε τα πρώτα

συµβούλια και συναντήσεις µε τονΣΕΓΑΣ, το ΕΚΑΒ και γενικότερα όλουςτους φορείς να εξελίσσονται οµαλά καινα προχωράµε µε γοργούς ρυθµούςπρος την Κυριακή του Μαραθωνίου,  οιεπικοινωνίες µε τα µέλη και τους φίλουςµας που θα συµµετέχουν συνεχίζοντανµέχρι και την τελευταία µέρα, δυστυχώςόλο και κάποιο απρόοπτο συνέβαινε τιςτελευταίες µέρες και αναγκαζόµασταννα συµπληρώνουµε ή να αλλάζουµεθέσεις και ρόλους.Το Σάββατο πριν τον µεγάλο αγώνα

βρεθήκαµε στο Kαλλιµάρµαρο µεκαταρρακτώδη βροχή να στήνουµε τοκέντρο και να βάζουµε τα µηχανήµαταστα αυτοκίνητα που θα χρησιµοποι-ηθούν την άλλη µέρα, καθώς και τοAPRS, όπου και θα βλέπαµε απευθείαςσε µόνιτορ-οθόνη πού βρίσκεται ο πρώ-τος και ο τελευταίος αθλητής αλλά καιόσα οχήµατα περισυλλογής έχουµεαποφασίσει.Σηµαντική βοήθεια µας έδωσαν ταπαιδιά που ήρθαν από µακριά ταξι-δεύοντας αρκετά χιλιόµετρα από Θεσ-

32ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας -ο “Αυθεντικός”
Με υποστήριξη ασύρµατων επικοινωνιών από τις ΟΕΑ / ΕΕΡ
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σαλονίκη και Κατερίνη: SV2GQNΆρης Μητρούσης, SV2ATD Αλέξαν-δρος ∆εληγιαννίδης, SV2KGA ΑδάµοςΣαραηλίδης, SV2CNE Γιώργος Τσα-χουρίδης.Την Κυριακή το πρωί όλοι σιγά-σιγάβρεθήκαµε στις θέσεις µας, αυτοί πουθα υποστήριζαν τους υπεύθυνους τουΣΕΓΑΣ, όλοι όσοι θα έµπαιναν σεαυτοκίνητα, λεωφορεία και µηχανές,αυτοί που βρίσκονταν στα σηµεία ανε-φοδιασµού των αθλητών, οι υπεύθυνοιγια διάφορες λειτουργίες γύρω από τοΚαλλιµάρµαρο, όσοι θα βρίσκοντανστα Ιατρεία αλλά και στα Νοσοκοµεία“Ευαγγελισµός” και “Σισµανόγλειο”και φυσικά οι άνθρωποι του κέντρουεπικοινωνιών µέσα στο Στάδιο. Μηνξεχάσουµε και αυτούς που βρίσκοντανστους επαναλήπτες και στα link.Τα πράγµατα εξελίχθηκαν αναµενό-µενα σε σχέση µε τις καιρικές συνθή-κες, η µέρα ήταν υπέροχη, µε αρκετήζέστη και υγρασία, η οποία δυσκόλεψελίγο τους αθλητές, µε µερικά απρόοπταστα Ιατρεία και στα Νοσοκοµεία, αλλάευτυχώς δεν είχαµε κάτι δυσάρεστο.Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσωπόσο τυχερός αλλά και περήφανοςείµαι ως Έφορος των Ο.Ε.Α για τα µέληαλλά και τους φίλους που κάθε χρόνοσυµµετέχουν και µας βοηθούν στοΜαραθώνιο, ιδιαίτερες ευχαριστίες θαήθελα να απευθύνω στα παιδιά, που γιαάλλη µια φορά ήρθαν από την επαρχία,στον Αποστόλη SV1LJJ, µέλος τηνΕΚΕΑν, για όσα τράβηξε από εµένακατά την διάρκεια της προετοιµασίας,σε όλους όσους συµµετείχαν αφήνον-τας τις δουλειές τους, τις οικογένειέςτους και τα προβλήµατα τους  µακριάγια αυτές τις ώρες που χρειάστηκε νααφιερώσουν στον εθελοντισµό.Να ευχαριστήσουµε  για την συνεργα-σία τον ΣΕΓΑΣ, το ΕΚΑΒ, τηνΕΛΑΣ, την ΑΣΑΕ∆, τον ΣύλλογοΡαδιερασιτεχνών Πιερίας και τηνΠρότυπη Ραδιοερασιτεχνική Οµάδα. Και ως Έφορος να ευχαριστήσω όλοτο ∆.Σ της Ε.Ε.Ρ για την συµµετοχήτου στο Μαραθώνιο και την έµπρακτηυποστήριξή στο έργο µας.Ραντεβού στην 10η συνεχόµενησυµµετοχή µας το 2015!

73  de SV1IYA

Η σκηνή του τηλεπικοινωνιακού κέντρου των ΟΕΑ/ΕΕΡ, του ΕΚΑΒ, της ΕΛΑΣ.

Οι SV1AMY και SV1LJI στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο.
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Οι συνάδελφοι που στελέχωσαν τις θέσεις:SV1AHL, Νάκης ΙωσηφίδηςSV1AMY, ∆ηµήτρης ΡαµαντζάςSV1ASK, Κωνσταντίνος ΣτρατηγόπουλοςSY1AQX, Κυριάκος ΣαπαλίδηςSV1COX, Παναγιώτης ΜπόγρηςSV1DCL, Νικήτας ΓιαννακόπουλοςSV1DVZ, Χρήστος ΘανάσουλαςSV1EBA, ∆ηµήτρης ΦυτσιλήςSV1EBE, Κωνσταντίνος ΣτρίκοςSV1EQV, Γιώργος ΚωνσταντακόπουλοςSV1GE, Γιάννης ΤράϊκοςSV1GSU, Κώστας ΜωραΐτηςSV1HER, Σωτήρης ΒανικιώτηςSV1HEZ, Βασίλης ΠαραδέλληςSV1IUC, Παντελής ΣόµαληςSV1IVL, Λευτέρης ΣταφυλαράκηςSV1IVS, Λουκάς ΚρέµµοςSV1IW, Μανώλης ∆αρκαδάκηςSV1IXY, Στέλιος ΚουγιουµτζόγλουSV1IYA, Χρήστος ΚουγιουµτζόγλουSV1IZF, Παναγιώτης ΞανθόπουλοςSV1IZR, Μάκης Ματζαρίδης

SV1JBF, Γιώργος ΑγγελίναςSV1JCP, Χρήστος ΑρναουτόπουλοςSV1JFS, Ανδρέας ΚωνσταντάκηςSV1JFT, Γιώργος ΓιαννέλοςSV1KP, Νατάσα ∆αρκαδάκηSV1KYQ, Κωνσταντίνος ΠαυλίδηςSV1LHM, Γιάννης ΓεωργάκηςSV1LJJ, Αποστόλης ΚεφάλαςSV1LKM, ∆ηµήτρης ΜπούραςSV1MO, Μιχάλης ΧατζηµιχαλάκηςSV1OAJ, Αλέξανδρος ΚατσάνηςSV1PBX, Κωνσταντίνος ΚαλαρρύτηςSV1QED,  Μιχάλης ΠαναγιωτόπουλοςSV1QEY, Ιωάννης ΓιαννακόπουλοςSV2ATD, Αλέξανδρος ∆εληγιαννίδης SV2CNE, Γιώργος ΤσαχουρίδηςSV2FWV, Παναγιώτης ΠερρωτήςSV2GQN, Άρης ΜητρούσηςSV2KGA, Αδάµος ΣαραηλίδηςSV3PGS, ∆ηµήτρης ΜανώληςSV4NYE, Σπύρος ΜιχελάκηςΒαγγέλης Πουλόπουλος
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Η διαδροµήτου ΑυθεντικούΜαραθωνίουΑθήνας.
Κάτω δεξιά:Οι διαδροµέςτων 5 και 10km.

Και οι Κινέζοι στον Αυθεντικό Μαραθώνιο!

Η ορκωµοσία των αθλητών πριν απότην εκκίνηση, παρουσία του ∆ηµάρχουΜαραθώνα Ηλία Ψινάκη και της Περι-φερειάρχη Αττικής Ρένας ∆ούρου.

Ο Γιάννης SV3AQR από τηνΠάτρα, ακούραστος και χαµογελα-στός όπως πάντα!

Αρχαιοπρεπές look 100%!
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Η επιτυχία του φετινού Μαραθωνίου Αθήνας, τουΑυθεντικού, καθορίζεται από πολλές παραµέτρους.Την άρτια οργάνωση, τα ρεκόρ συµµετοχής, το ρεκόρδιαδροµής, αλλά και µια σειρά από µικρά και µεγάλαπράγµατα, που έκαναν τον αγώνα να µπει στις καρδιέςχιλιάδων δροµέων και να κερδίσει την προβολή ελλη-νικών και ξένων Μέσων Ενηµέρωσης.
Η επιτυχία του αγώνα είναι εύκολο να αποτυπωθεί καιαπό µια σειρά αριθµών, που δείχνουν σε µεγάλο βαθµό τοµέγεθός του. Τη δυναµική του. Τις υψηλού επιπέδουπαροχές του, τόσο στους δροµείς όσο και στους πολίτεςπου επέλεξαν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση.Αριθµοί, που ...λένε την αλήθεια καιεντυπωσιάζουν. ∆ιαβάστε…

► 35.000 συµµετοχές σε όλες τις απο-στάσεις του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας,αριθµός που αποτελεί ρεκόρ.
► 13.000 δροµείς δηλώθηκαν στονµαραθώνιο δρόµο, από τους οποίους οι12.000 πήραν πράγµατα από το Ταε κβοΝτο, οι 10.753 πήραν θέση στην εκκίνη-ση και οι 10.498 τερµάτισαν.
► 9.000 ήταν εκείνοι που δηλώθηκαννα τρέξουν στα 10χλµ, από αυτούς, οι 8.612 έφτασανµέχρι το Παλαιό Φάληρο για να παραλάβουν τον αριθµότους, οι 7.324 πήραν θέση εκκίνησης και τελικά 7.147τερµάτισαν.
► 9.000 δροµείς δηλώθηκαν στα 5χλµ., που όπως καιστο 10αρι είναι αριθµός ρεκόρ. Τα πράγµατά τους παρέ-λαβαν οι 8.868, από αυτούς οι 6.607 βρέθηκαν το πρωίστην εκκίνηση και οι 6.507 κατάφεραν να περάσουν τηνγραµµή του τερµατισµού.
► 2 10  ́37΄΄ ήταν η επίδοση του νικητή Φέλιξ Κάντι,επίδοση που βελτίωσε το ρεκόρ διαδροµής, το οποίο κρα-τούσε ο σπουδαίος Στέφανο Μπαλντίνι από τους Ολυµ-πιακούς Αγώνες του 2004.
► 105 χώρες είχαν εκπροσώπηση στον φετινό αγώνα. ΗΗΠΑ είναι η χώρα µε τις περισσότερες συµµετοχές,καθώς 1.146 δροµείς συµµετείχαν στην διοργάνωση. ΗΒρετανία µε 565 δροµείς είναι η ευρωπαϊκή χώρα µε τιςπερισσότερες συµµετοχές.

► 270.000 νερά, 46.000 Ηλεκτρολύτες, 33.000 χυµοί,45.000 µπανάνες χρειάστηκαν για τις ανάγκες των δρο-
µέων.
► 220 λεωφορεία 50 θέσεων µε µήκος αναµονής τα7.000 µ., µετέφεραν τους δροµείς στην εκκίνηση.
► 1 φορτηγό ρούχα συγκεντρώθηκε από τους δροµείςτου Μαραθωνίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφο-
ράς της διοργάνωσης. Τα ρούχα θα δοθούν στις φυλακές
ανηλίκων Αυλώνα, αφού πρώτα πλυθούν µε πρωτοβου-λία των καθηγητών και του συλλόγου γονέων και κηδε-

µόνων του 1ου Γυµνασίου και ΛυκείουΑυλώνα.
► 350 χηµικές τουαλέτες τοποθετήθη-
καν κατά µήκος της µαραθώνιας διαδρο-µής.
► 2.200 εθελοντές πρόσφεραν τις υπη-
ρεσίες τους στη διοργάνωση, όχι µόνοτην ηµέρα του αγώνα, αλλά και στη
διάρκεια του τετραήµερου των εκδηλώ-σεων.
► 20 Μουσικές µπάντες, µπάντες
κρουστών, Dj και 200 άτοµα κράτησαντο κέφι όλων ζωντανό, από την αρχή µέχρι το τέλος.

► 260 µ. ήταν η ουρά των ανθρώπων, που βρέθηκανστην εκκίνηση του µαραθωνίου.
► 250 µ. η ουρά των ανθρώπων, που βρέθηκαν στην
εκκίνηση των 5 και 10 χλµ.
► 100.000 µ. κορδέλα (κόκκινη- άσπρη) χρειάστηκε για
να τις οργανωτικές ανάγκες
► 3.500 κιγκλιδώµατα, συνολικής καλυπτικής ικανό-
τητας 7.000µ. τοποθετήθηκαν στο Παναθηναϊκό στάδιο
και σε πολλά σηµεία κατά µήκος της διαδροµής
► 400 κώνοι χρησιµοποιήθηκαν για την οριοθέτηση
περιοχών
► 500 άτοµα από την ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής
δούλεψαν την Κυριακή (9/11) για τη διοργάνωση, 150άτοµα ήταν το προσωπικό του ΕΚΑΒ, 270 άτοµα απόδιασωστικές οµάδες και 47 οι ραδιοερασιτέχνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ  Σ.Ε.Γ.Α.Σ
Οι αριθµοί που ...σηµάδεψαντον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας, τον Αυθεντικό

◘


