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Ο4ος Αγώνας ∆ρόµου«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-ΡΟΥΜΕ» είχε δύο δια-δροµές: Α΄ ∆ιαδροµή: 10 χιλιοµέτρωνµε εκκίνηση στις 9:00 το πρωί Β΄ ∆ιαδροµή: 5 χιλιοµέτρων µεεκκίνηση στις 9:05 το πρωί.Οι διαδροµές των αγώνων των 5και 10 χιλιοµέτρων είναι πλάι στηλίµνη του Μαραθώνα.Η εκκίνηση των αγώνων έγινε

στο πλάτωµα του φράγµατος(από την πλευρά του Μαραθώνα),ενώ ο τερµατισµός στις εγκατα-στάσεις της ΕΥ∆ΑΠ δίπλα στοκεντρικό αντλιοστάσιο τηςλίµνης, σε µια περιοχή που τονυπόλοιπο χρόνο δεν είναι προ-σβάσιµη στο κοινό και που ανοί-γει τις πύλες της µόνο για τον συγ-κεκριµένο αγώνα (µέχρι σήµερα).Ο αγώνας διεξάγεται µε τηνευγενική υποστήριξη της ΕΥ∆ΑΠ

και άλλων φορέων.Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017,αν και ήµασταν στη δεύτερη µέρατης 25ης ραδιοερασιτεχνικήςσυνάντησης - HAMFEST τηςΕΕΡ και όλοι οι δρόµοι οδηγού-σαν στο Εκθεσιακό Κέντρο Περι-στερίου, έξι ραδιοερασιτέχνεςτων ΟΕΑ / ΕΕΡ στις 07:30 τοπρωί φτάναµε στο φράγµα τηςΛίµνης του Μαραθώνα µε αυτο-κίνητα και µία µοτοσυκλέτα και

Γράφει ο SV1JFS Ανδρέας Κωνσταντάκης / Μέλος ΟΕΑ της ΕΕΡ.

Συµµετοχή των ΟΕΑ της ΕΕΡ στον 4ο Αγώνα∆ρόµου “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”
Για δεύτερη φορά η ΕΕΡ µε τις Οµάδες Εκτάκτων Αναγκών (ΟΕΑ)συµµετείχαν και κάλυψαν τις ραδιοεπικοινωνίες του 4ου αγώνα δρόµου"ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ" στη Λίµνη Μαραθώνα, σε συνεργασία µετον ΣΚΑΪ και άλλες οργανώσεις.
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µε τον αναγκαίο ραδιοερασιτεχνι-κό εξοπλισµό. Λιγοστός κόσµοςτόσο πρωί στο φράγµα, που µαςεπέτρεψε να µπορέσουµε ναλάβουµε τις κατάλληλες θέσειςκαι να οργανώσουµε το ΚέντροΕπικοινωνιών.Το κέντρο στήθηκε δίπλα στοντερµατισµό µε τη βαλίτσα µε τονεξοπλισµό των VHF-UHF. ∆ια-σκορπιστήκαµε σε 4 σηµεία µέσαστις διαδροµές και η µοτοσυκλέ-
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τα πήγαινε πάνω κάτω τις διαδρο-µές για τυχόν προβλήµατα στουςδροµείς.Χρησιµοποιήσαµε τη simplexVHF συxvότητα  των ΟΕΑ στο145.2125 και µε φορητούς ασυρ-µάτους και 1 mobile καλύψαµεόλους τους αγώνες. Ευτυχώς δεναντιµετωπίσαµε ιδιαίτερα προ-βλήµατα µε τους δροµείς και οιεπικοινωνίες ήταν απρόσκοπτες,αν και είχαµε αρκετά φυσικάεµπόδια µεταξύ του κέντρου και

των σηµείων. Στο πιο δύσκολοσηµείο  επικοινωνίας  της διαδρο-µής βάλαµε µέσα στη διαδροµήένα όχηµα, που έπρεπε να διανύ-σει 4-5 χιλιόµετρα χωµατόδροµουαργά – αργά, για να φτάσει στοσηµείο. Μας αποζηµίωσε, όµως,γιατί η επικοινωνία µε το κέντροήταν άριστη λόγω του mobileποµποδέκτη και της ισχύος.Όσοι µπήκαµε µέσα στις δια-δροµές, είχαµε την τύχη να δούµεκαι διαφορετικά όµορφα τοπία

παραλιακά της λίµνης, τη χλωρί-δα και την πανίδα της περιοχής,που είναι πλούσια, µέχρι και µιαπηγή µε τρεχούµενο νερό.Οι ραδιοερασιτέχνες που συµ-µετείχαν:1. SV1JFS Ανδρέας2. SV1RWR Κωνσταντίνος3. SV1OBV ∆ηµήτριος4. SV1LHM Ιωάννης5. SV1LJJ Απόστολος6. SV1HER ΣωτήριοςΜετά το πέρας των αγώνων όλοι
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µαζί πήγαµε για ένα καφέ στοπαρακείµενο κέντρο, στο φράγµατου Μαραθώνα και µετά οι περισ-σότεροι πήραµε τον δρόµο για τοHAMFEST. 
Ιστορικά στοιχεία για το

Φράγµα και την λίµνη του
ΜαραθώναΗ αύξηση του πληθυσµού τηςΑθήνας, κυρίως µετά τη µικρα-σιατική καταστροφή, δηµιούργη-

σε νέες ανάγκες ύδρευσης. Το1925 ξεκίνησε η κατασκευή τωνπρώτων σύγχρονων έργων ύδρευ-σης στην περιοχή της Πρωτεύου-σας µε την υπογραφή της σύµβα-σης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσί-ου, της Αµερικανικής ΕταιρίαςULEN και της Τράπεζας Αθηνών. Το πρώτο µεγάλο έργο ήταν ηκατασκευή του φράγµατος τουΜαραθώνα. Για την κατασκευήτου φράγµατος (1926 – 1929) εργά-στηκαν περίπου 900 άνθρωποι.

Το φράγµα είναι επενδεδυµένοµε πεντελικό µάρµαρο, ιδιαιτε-ρότητα που το καθιστά µοναδικόσε παγκόσµιο επίπεδο! Για τη µεταφορά του νερού στηνΑθήνα κατασκευάστηκε η σήραγ-γα Μπογιατίου, µήκους 13,4 χλµ. Από το 1956 λόγω της συνεχιζό-µενης αύξησης του πληθυσµούτης Αθήνας χρησιµοποιούνται τανερά της φυσικής λίµνης Υλίκης,στη Βοιωτία. ◘


