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Μ
ια νέα εποχή άρχισε για

τον Μαραθώνιο της

Αθήνας… Μια μετά

covid ή μια μέσο covid εποχή, αν

θέλετε καλύτερα. Τον Νοέμβριο

του 2019 - δυο χρόνια πριν, έγινε

ο τελευταίος αγώνας, προτού η

ανθρωπότητα περάσει μια από τις

μεγαλύτερες πανδημίες στην

Ιστορία της. Το 2020, όπως ανα-

μενόταν, ο Μαραθώνιος αναβλή-

θηκε. Φτάσαμε λοιπόν στον

Νοέμβριο του 2021 και αφού είχε

προηγηθεί ο Ημιμαραθώνιος της

Αθήνας ως ένα καλό crash test

για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει,

ξεκίνησαν και οι προετοιμασίες

για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο.

2021 λοιπόν, και ο 38ος Μαρα-

θώνιος στα σκαριά, αλλαγές στο

επιτελείο του ΣΕΓΑΣ, αλλαγές

στο κέντρο επικοινωνιών του

Μαραθωνίου, αλλαγές στον σχε-

διασμό των αγώνων - αλλαγές

μεν - αλλά ο Μαραθώνιος πρέπει

να οργανωθεί και η ΕΕΡ συμμε-

38ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2021
Μια νέα εποχή

Γράφει ο Χρήστος Κουγιουμτζόγλου - SV1IYA - μέλος ΕΚΕΑν 
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Στιγμιότυπα και συμμετέχοντες!
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τέχει, έχοντας για άλλη μια χρονιά

υπ’ευθύνη της τις επικοινωνίες.

Τα μέτρα φέτος ήταν πολύ

αυστηρά - το υγειονομικό πρωτό-

κολλο έλεγε ότι υπάλληλοι - εθε-

λοντές - αθλητές και γενικά όποι-

ος εμπλεκόταν με τον αγώνα, θα

έπρεπε να έχει πιστοποιητικό

εμβολιασμού ή νόσησης. Κατα-

λαβαίνετε πόσο δύσκολα ήταν τα

πράγματα και φυσικά πόσο

δύσκολα ήταν για την ανεύρεση

εθελοντών σε όλους τους τομείς

και από όλες τις εθελοντικές ομά-

δες λόγω της Covid. Η ΕΕΡ τα

κατάφερε και ήταν εκεί στελεχώ-

νοντας όλες τις θέσεις που είχε

αναλάβει από τον σχεδιασμό.

Συνεχίζοντας από το 2019 ο σχε-

διασμός και φέτος έλεγε ότι το

Σάββατο το απόγευμα θα πραγ-

ματοποιηθούν δύο εκκινήσεις των

10 χλμ και την Κυριακή το πρωί

τα 5 χλμ και φυσικά τα 42,195

χλμ της αυθεντικής διαδρομής

του Μαραθωνίου.

Ένα μεγάλο στοίχημα φέτος

ήταν η αλλαγή της θέσης του κέν-

τρου επικοινωνιών του Μαραθω-

νίου, όπου από το Ζάππειο, όπου

είχε μεταφερθεί το 2019, φέτος

αποφασίστηκε και στεγάστηκε

στην Γενική Αστυνομική Διεύ-

θυνση Αττικής (ΓΑΔΑ). Στην

αίθουσα αυτή λοιπόν βρέθηκαν

όλοι  οι εμπλεκόμενοι φορείς:

ΕΛΑΣ, Ναυτικό, Στρατός ξηράς,

Πυροσβεστική, Δημοτική Αστυ-

νομία, ΕΚΑΒ, Ερυθρός Σταυρός,

ΣΕΓΑΣ και φυσικά η ΟΕΑ/ΕΕΡ.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το εγχεί-

ρημα, το οποίο πραγματοποιήθη-

κε για πρώτη φορά στην χώρα

μας, μας έβαλε όλους σε σκέψεις

προβληματισμού: Μπορούμε να

συνεργαστούμε όλοι μαζί; Θα

υπάρχουν προβλήματα που θα

είμαστε μακριά από το στάδιο;

Ευτυχώς, όμως, όλα πήγαν καλά

και το εγχείρημα πέτυχε! Η

συνεργασία όλων ήταν άψογη, η

πληροφορία από όλους και προς

όλους ήταν άμεση και τα προβλή-

ματα λυνόντουσαν σε ελάχιστο

οεα εερ
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SV1AGU

SV1AMY

SV1ASK

SV1AVT

SV1DCL

SV1DZV

SV1EBA

SV1EBE

SV1EEL

SV1EGX

SV1EQV

SV1GE

SV1GGP

SV1GSU

SV1HER

SV1IUC

SV1IVL

SV1IW

SV1IXY

SV1IYA

SV1IZF

SV1JBF

SV1JCP

SV1JFS

SV1JFT

SV1KP

SV1LHM

SV1LJJ

SV1OBP

SV1OBV

SV1PBX

SV1QVY

SV1RSP

SV1RWR

SV1SAX

SV1SMV

SV1SPJ

SV2FWV

SV2GQN

SV2HPH

SV4NYE

SV8PMM

SY1AKF

SY1CIV

SY1CJH

Οι συμμετέχοντες ραδιοερασιτέχνες
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χρόνο. Μια καινούργια εποχή λοι-

πόν ξεκίνησε και για το ΚΕΜ, το

οποίο μετονομάστηκε από Κέν-

τρο Επικοινωνιών σε Κέντρο

Επιχειρήσεων Μαραθωνίου.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα

πέρασε από το ΚΕΜ και η Πρό-

εδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Σοφία Σακο-

ράφα, δηλώνοντας χαρούμενη και

ευχαριστημένη για το καινούργιο

αυτό κέντρο και την λειτουργία του.

Περνώντας δε και από την δικιά

μας θέση εργασίας τόνισε πόσο

σημαντική είναι η συνεισφορά μας

αλλά και όλων των εθελοντών. 

Να πούμε για την ιστορία ότι

νικητής του Μαραθωνίου ήταν ο

Κώστας Γκελαούζος με χρόνο

2:16:49, σπάζοντας το ρεκόρ του

Νίκου Πολιά από τους Ολυμπια-

κούς του 2004. Δεύτερος ο Πανα-

γιώτης Μπουρίκας με χρόνο

2:22:33 και τρίτος ο Χαράλαμ-

πος Πιτσόλης με χρόνο 2:24:05

Να ευχαριστήσουμε όλους τους

συναδέρφους που δήλωσαν συμ-

μετοχή  και φέτος μαζί μας, ο

καθένας από το δικό του πόστο.

Φυσικά κάποιοι λόγω ανωτέρας

βίας δεν κατάφεραν να είναι μαζί

μας σε όλη την διοργάνωση. Ιδι-

αίτερα θα μας επιτρέψετε να

ευχαριστήσουμε τους φίλους που

ήρθαν από την Θεσσαλονίκη, τον

Άρη SV2GQN και τον Κώστα

SV2HPH.

Να είμαστε όλοι καλά, να

ευχηθούμε στον επόμενο Μαρα-

θώνιο να μην υπάρχει η Covid,

να είναι μια ανάμνηση στο

μυαλό μας και να έχουμε όλοι

υγεία να συμμετέχουμε ξανά.
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