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διοργανωσεις

Την Κυριακή 21 Απριλίου 2013πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσα-λονίκη ο 8ος Μαραθώνιος ΜέγαςΑλέξανδρος. Τη διοργάνωση του Μαρα-θωνίου είχε αναλάβει ο Μ.Ε.Α.Σ ΤΡΙ-ΤΩΝ υπό την αιγίδα των UNESCO-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,IAAF, AIMS, Ε.Ο.Ε,  ΣΕΓΑΣ και τηνυποστήριξη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλο-νίκης, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Πέλ-λας-Κιλκίς και Νέας Μενεµένης. ΜΕΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Εθνικό Καυταν-τζόγλειο Στάδιο, Ολυµπιακό ΜουσείοΘεσσαλονίκης, Πανεπιστηµιακό Γυµνα-στήριο Α.Π.Θ., Ένωση ΠολιτιστικώνΦορέων Ν. Θεσσαλονίκης, ΕΚΑΒ,Έλληνες ∆ιασώστες, Σώµα ΕθελοντώνΣαµαρειτών-∆ιασωστών και Ναυαγο-σωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,Επίλεκτη Οµάδα Ειδικών Αποστολών∆.Θ., ∆ιασωστική Οµάδα Αγίου Παύ-λου, Οµάδα Εθελοντών ∆ιασωστώνΧαλκηδόνας, Λέσχη Ελλήνων Βατρα-χανθρώπων, Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων∆υνάµεων, Μοτοσυκλετιστικός Όµιλος∆υτ. Θεσσαλονίκης "West SideSalonica", Οργανισµός ΘεσσαλονίκηΕυρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας2014, Ο.Α.Σ.Θ., Σύλλογος ΙστορικώνΣτρατιωτικών Οχηµάτων, Ραδιοερασιτε-χνική Λέσχη Μακεδονίας, ΠρότυπηΡαδιοερασιτεχνική Οµάδα, ΡαδιολέσχηΈδεσσας, Σύλλογος ΡαδιοερασιτεχνώνΠιερίας, Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτε-χνών. Όπως µπορείτε να καταλάβετε, όλοςαυτός ο κόσµος θα έπρεπε κάπως να έχειµια επικοινωνία για τη σωστή διοργάνω-ση και πραγµατοποίηση του αγώνα.Αυτό έγινε πραγµατικότητα µε υπεύθυνοεπικοινωνιών τον Άρη SV2GQN, Πρό-

εδρο της Πρότυπης ΡαδιοερασιτεχνικήςΟµάδας Θεσσαλονίκης, ο οποίος καιοργάνωσε την οµάδα ραδιοερασιτεχνών,που θα συµµετείχε στον Μαραθώνιο:στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο, τα οχήµα-τα διαδροµής, το όχηµα του συντονιστή,το όχηµα τέλους, την επικοινωνία µε όλατα εθελοντικά τµήµατα, τον έλεγχο διε-ξαγωγής του αγώνα κλπ. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλανπέντε µέλη της Οµάδας Έκτακτων Αναγ-κών της ΕΕΡ. Οι SV1IYA, SV1HER,SV1IXY, SV1OAN και SV1LKM ταξί-δεψαν το πρωί του Σαββάτου 20 Απριλί-ου για Θεσσαλονίκη µε τρένο. Ένα ταξί-δι, που ξεκίνησε πολύ νωρίς το πρωί µεπολύ καλή διάθεση και όρεξη για τησυµµετοχή µας στη διοργάνωση του

Μαραθωνίου. Η Οµάδα µας έφτασε τοµεσηµέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονί-κη, όπου και δεχθήκαµε τη θερµή υπο-δοχή του Άρη SV2GQN και του Γιώρ-γου SV2JJE, οι οποίοι και µας βοήθησανγια τη µετακίνησή µας προς το ξενοδο-χείο όπου θα διαµέναµε. Μετά από ολι-γόλεπτη συζήτηση και τις τυπικές διευ-κρινίσεις κανονίστηκε το ραντεβού γιατην απογευµατινή µας συνάντηση. Στό-χος η εγκατάσταση µηχανηµάτων σταοχήµατα του Μαραθωνίου. Είχαµε µόλιςµερικές ώρες ξεκούρασης. Εκµεταλλευ-τήκαµε αυτό το κενό για µία σύντοµηβόλτα στην όµορφη πόλη της Θεσσαλο-νίκης σε συνδυασµό µε ένα καλό γεύµασε όµορφο σηµείο, µετά τις υποδείξειςτου αγαπητού SV1OAN. 

Γράφει ο ∆ηµήτριος Μπούρας SV1LKM, Μέλος των Ο.Ε.Α/Ε.Ε.Ρ

8ος Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»
Θεσσαλονίκη, Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Σε πλήρη ετοιµότητα!



διοργανωσεις

Πέντε το απόγευµα οι γνωστοί πλέονΓιώργος και Άρης µας µετέφεραν στοΧώρο του Καυταντζόγλειου Σταδίου,όπου και αναλάβαµε την τοποθέτησησυστηµάτων επικοινωνίας, APRS καιGPS στα οχήµατα που θα συµµετείχανοργανωτικά στο Μαραθώνιο. Το από-γευµα εκείνο είχαµε τη χαρά να γνωρί-σουµε και κάποιους από τους συναδέλ-φους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρέ-θηκαν στο χώρο για να µας βοηθήσουν.Ο Ηλίας SV2HVL, που θα συµµετείχεστο κέντρο επικοινωνίας, ο ΤάσοςSV2BBC, αγαπητός και άξιος συνάδελ-φος, ο οποίος θα αναλάµβανε στο21,5χλµ υπεύθυνος για τον τάπητα χρο-νοµέτρησης, ο Γιώργος SV2HQK, οοποίος θα ήταν υπεύθυνος στο όχηµατου χρονοµέτρου. Ο τελευταίος δέχθηκεκαι ένα σύντοµο µάθηµα από τονSV1OAN για την επισκευή κονέκτορασε µαγνητική κεραία. Ο ΚώσταςSV2HPH από το όχηµα περισυλλογής 2µε το Yaesu 8800 ανά χείρας για τηντοποθέτησή του στο όχηµα. Σίγουραξεχνάω κάνα δύο συναδέλφους που ήτανακόµα στην παρέα µας. Μέσα σε δύοώρες και µε την άψογη συνεργασία µετους υπεύθυνους του ΤΡΙΤΩΝ είχαµετελειώσει µε τα οχήµατα. Τελευταίααποστολή για το Σαββατόβραδο ο έλεγ-χος της εγκατάστασης στο κέντρο επι-κοινωνιών απέναντι από το Λευκό τονΠύργο. Όλη η οµάδα κατεβήκαµε στην παρα-λία, όπου µας περίµενε η σκηνή του κέν-τρου έτοιµη στη θέση της. Απέναντι απότο σηµείο του κέντρου η φοβερή οµάδατης Ε.Ρ.Β.Ε., που είχε στήσει εγκατάστα-ση και έτρεχε το ειδικό διακριτικό κάτωαπό τον Λευκό Πύργο. Γέλια  χαρές,αγκαλιές και λίγο τσίπουρο. Ανέβηκαν οιΑθηναίοι στη Θεσσαλονίκη - Χαµός. Η οµάδα µας κατέληξε στα γραφείατης MARC για ενηµέρωση σε συνδυα-

σµό µε καλό φαγητό και λίγο καλόκρασί, για να τιµήσουν τη συνάντηση.Εγώ κατέληξα µε ξάδελφο, που είχα χρό-νια να συναντήσω, στην Αριστοτέλουςγια βόλτα και ξενάγηση στα τοπικά εδέ-σµατα. Για λίγο όµως, αφού η επιστροφήστο ξενοδοχείο απαραίτητη λόγω τουπρογράµµατος για τον Αγώνα.Την Κυριακή εγερτήριο 5 το πρωί!Μεταφορά στον Λευκό Πύργο και στοΚέντρο Επικοινωνιών. Εκεί µας περίµε-ναν ο Ηλίας SV2HVL, o ∆ηµήτριοςSV2GWY, o Γιώργος SV2JJE, όλοι οιυπεύθυνοι από τον αθλητικό σύλλογοΤΡΙΤΩΝ. Στις 5.30 π.µ. ξεκινάει ησυναρµολόγηση του ιστού µε τις τρειςκεραίες, που θα κάλυπταν τις επικοινω-νίες µας. Μηχανήµατα, ηλεκτρονικοίυπολογιστές, δοκιµές, σχέδια, τελευταίαενηµέρωση. Επτά το πρωί αναλαµβά-νουµε πόστα. Εγώ σε όχηµα περισυλλο-γής µε οδηγό έναν εξαίρετο Θεσσαλονι-κιό αθλητή παραλαµβάνουµε τα δυο παι-διά, που ήταν υπεύθυνα για τον τάπηταχρονοµέτρησης, και ξεκινάµε για το21,5ο χλµ της διαδροµής και τον έλεγχοτων σταθµών µέχρι τον τερµατισµό,λέµε τις καληµέρες µε όλους τους συνα-δέλφους, βοηθάµε στα όποια µικροπρο-βλήµατα της πρωινής ετοιµασίας τωνσταθµών και όλοι µαζί περιµένουµε στις8.00 την εκκίνηση.Η Γιορτή αρχίζει!!! Περίπου 1400αθλητές από κάθε σηµείο της χώραςξεκινούν από την Πέλλα για τον ΛευκόΠύργο, όλα κυλάνε οµαλά, στους σταθ-µούς υπάρχει κέφι και όρεξη και όλοι οιεθελοντές δίνουν το καλύτερο τουςεαυτό. Σε κάποιους σταθµούς έχουν στη-θεί και τα όργανα µε µουσικές και τρα-γούδια. Ο ήλιος λαµπρός βοηθάει στηνπαρουσία του κόσµου στους δρόµουςγια χειροκρότηµα των αθλητών. Τοτηλεπικοινωνιακό κέντρο µε τουςSV2HVL, SV2GWY, SV1IYA δουλεύει

άψογα, µε ροή πληροφοριών σεσωστούς χρόνους, δίνοντας άµεση λύσηστα όποια µικροπροβλήµατα εµφανίζον-ται, οι ώρες κυλούν γρήγορα και στις12:00 έχουµε εκκίνηση των 5 χιλιοµέ-τρων και των 10 χιλιοµέτρων. Περίπου δέκα χιλιάδες δροµείς ξεχύ-νονται στους δρόµους της Θεσσαλονί-κης, στο σηµείο του τερµατισµού µπρο-στά από το Λευκό το Πύργο χιλιάδεςκόσµου απολαµβάνουν τον αγώνα καισυµβάλλουν στο κλίµα γιορτής, που επι-κρατεί σε όλη την παραλία της Θεσσα-λονίκης. Ένας ακόµα Μαραθώνιος φτάνει στοτέλος του. Κάθε εθελοντική οµάδα αρχί-ζει και µαζεύει τον εξοπλισµό της, αγκα-λιές και φιλιά αποχαιρετισµού και µιαευχή για καλό αντάµωµα την επόµενηχρονιά ακούγεται σε κάθε γωνιά. Ηοµάδα µας µε την παρέα των SV2GQN,SV2GWY και SY2AMC κατευθύνεταισε κοντινό εστιατόριο για λίγη ξεκούρα-ση και ένα καλό φαγητό πριν την ανα-χώρηση για την επιστροφή µας. Όλοιµας ευχαριστηµένοι από τα αποτελέσµα-τα της συνεργασίας µας. Ευχαριστώ θερµά όλους τους συναδέλ-φους από τη Θεσσαλονίκη για τη φιλο-ξενία τους και την εγκάρδια αλληλεγγύητους στην κοινή µας προσπάθεια. Ευχα-ριστώ την Ε.Ε.Ρ., που στηρίζει τηνΟµάδα Εκτάκτων Αναγκών σε αποστο-λές σαν και αυτή. Ευχαριστώ όλους τουςεθελοντές και διοργανωτές του αγώναπου συνεργάστηκαν άψογα µαζί µας σεκλίµα αµοιβαίας κατανόησης και προ-σπάθειας. Ευχαριστώ την οµάδα µου,τον Χρήστο, τον Σωτήρη, τον Στέλιο,τον Αντώνη για την φοβερή παρέα πουκάναµε και για το όµορφο ταξίδι πουζήσαµε. Εύχοµαι του χρόνου να είµαστεκαι πάλι εκεί ακόµα περισσότεροι. Καλήσυνέχεια σε όλους σας. SV1LKM

Πέρα από τη δράση στη διάρκεια του αγώνα, υπάρχουν και οι στιγµές σύσφιξης σχέσεων και γευστικών απολαύσεων!
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Οδεύτερος µεγαλύτερος Μαρα-θώνιος της χώρας µας, ο Μαρα-θώνιος Μέγας Αλέξανδρος, διε-ξήχθη στις 21-04-2013 µε απόλυτη επι-τυχία, την ίδια µέρα που γινόταν και οΜαραθώνιος του Λονδίνου. Στην αφετη-ρία της Πέλλας βρέθηκαν 1.400 µαρα-θωνοδρόµοι, ενώ στον αγώνα των10χλµ. συµµετείχαν 2.800 δροµείς καιστον αγώνα των 5χλµ 4.500 δροµείς.Μαζί µε τους 1.700 µαθητές ∆ηµοτικώνΣχολείων που έτρεξαν στα 1.000µ καιτους 1.600 συµµετέχοντες στα 1.000µΚοινωνικής Προσφοράς, ο αριθµός τωνδροµέων που πληµµύρισαν τους δρό-µους της Θεσσαλονίκης και της Μακε-δονίας προσέγγισε τους 12.000! Μεγάλος ο αριθµός και των θεατώνκαθώς πλήθος κόσµου βρέθηκε τόσοστην εκκίνηση όσο και στον τερµατισµό.Για πολλές ώρες το κέντρο της πόληςείχε γεµίσει µε θετική ενέργεια που εξέ-πεµπαν οι δροµείς και ο κόσµος που τουςχειροκροτούσε και χαιρόταν για τις προ-σπάθειές τους. Η φετινή ανταπόκρισητου κόσµου ήταν πρωτοφανής, καθι-στώντας τον αγώνα ένα σηµαντικόαθλητικό κοινωνικό και πολιτισµικόγεγονός για τη Θεσσαλονίκη.Η µνήµη από τις βοµβιστικές επιθέσειςστον µαραθώνιο της Βοστώνης δεν είχανσβηστεί και οι δροµείς αγωνίστηκαν µεµαύρα βραχιολάκια, ενώ έφεραν κι ένααυτοκόλλητο µε τη λέξη "γιατί;" ωςένδειξη συµπαράστασης και πένθους γιατα θύµατα και τους τραυµατίες. Ο αγώνας διεξάγεται κάθε χρόνο σταµέσα Απρίλη. Η εκκίνηση δίνεται απότην Πέλλα, την γενέτειρα του ΜεγάλουΑλεξάνδρου και πρωτεύουσα της Αρχαί-ας Μακεδονίας και συγκεκριµένα από τοάγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καιο τερµατισµός βρίσκεται στο σήµακατατεθέν της πόλης της Θεσσαλονίκης,µπροστά στον Λευκό Πύργο. Στο αγωνι-στικό κοµµάτι ο αγώνας έγινε κάτω απόαρκετή ηλιοφάνεια, που µετά τις 10άρχισε να δηµιουργεί προβλήµατα στουςδροµείς. Παρ’ όλες τις δυσκολίες οι δρο-µείς πέτυχαν αρκετά καλές επιδόσειςΈτσι, είδαµε να τερµατίζει πρώτο τονΑιθίοπα METAFERIA TEKLU GETOµε επίδοση 2:19:29 και στη δεύτερηθέση τον επίσης Αιθίοπα TEFERADEBAS ABATE µε χρόνο 2:20:19.Μεγάλη επιτυχία για τον Αντώνη Παπα-

δηµητρίου του Άρη Θεσσαλονίκης, πουτερµάτισε 3ος γενικής και 1ος Έλληνας,πραγµατοποιώντας εντυπωσιακή επίδο-ση µε χρόνο 2:27:09, βελτιώνοντας τηνατοµική του επίδοση κατά 11 λεπτά, µιαςκαι πέρσι είχε τερµατίσει σε 2:38:24.Στις γυναίκες κάνοντας µια εξαιρετικήκούρσα τερµάτισε πρώτη η ΜάγδαΓαζέα της ΑΓΕ Ζακύνθου µε επίδοση2:41:25. Στην δεύτερη θέση τερµάτισε ηΡουµάνα LUCA MARIA MAGDALE-NA µε επίδοση 2:48:45, ενώ στην 3ηθέση και µε επίδοση  2:56:31 τερµάτισεη Έλενα Κωνσταντός της POLISPORTI-VA CORS, ενώ συγκινητικός ήταν ο τερ-µατισµός του Ιάπωνα πρέσβη, που συµ-µετείχε στον Μαραθώνιο και κατάφερενα περάσει τη γραµµή του τερµατισµούστην πλατεία του Λευκού Πύργου!Η διοργάνωση του ∆ιεθνή Μαραθωνί-ου Μέγας Αλέξανδρος ανήκει στονΜ.Ε.Α.Σ. ΤΡΙΤΩΝ µε την υποστήριξηδιαφόρων φορέων και ΕθελοντικώνΟµάδων. Και αυτή τη χρονιά, ο τοµέαςτης Τηλεπικοινωνιακής κάλυψης τουΜαραθωνίου ανατέθηκε σε διασυλλογι-κή συνεργασία των ΡαδιοερασιτεχνώνΣυλλόγων (αλφαβητικά): SZ1SV(Ε.Ε.Ρ.), SZ2EDE (Ρ/Λ Ε∆ΕΣΣΑΣ),SZ2M (Ρ/Λ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ) SZ2PRO(Π.Ρ.Ο.), SZ2RCP (ΣΥ.ΡΑ.Π.) καιSZ2SISO (Σ.Ι.Σ.Ο.), ενώ η Ε.Ρ.Β.Ε.«έτρεξε» το Special CallsignSV2013ATGM (Alexander the GreatMarathon) µε 6.839 QSOs σε όλα τα

modes, ενηµερώνοντας 125 ραδιοχώρεςγια τον Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος.Χειριστές του (αλφαβητικά) ήταν οι:SV2CLJ Θωµάς, SV2DSJ Πάνος,SV2GWY ∆ηµήτριος, SV2HNZ Μπάµ-πης, SV2HTI Ηλίας, SV2JAO Ανδρέας,SV2LLQ Βασίλης,  SV4LRJ ΝίκοςSV2QQR Χρήστος και SV2XI Κλεάν-θης. Όπως και στον προηγούµενο Μαραθώ-νιο, υπήρχε ένας πλήρως εξοπλισµένοςΡ/Ε σε κάθε σταθµό υποστήριξης (ανά2.5 χλµ), mobile σταθµό και χειριστήστα τρία (3) αυτοκίνητα περισυλλογήςκαι στα δύο (2) οχήµατα ελέγχου δια-δροµής, χειριστή και mobile σταθµό µεAPRS στο όχηµα Χρονοµέτρου καιΤέλους κούρσας και τέλος το ΚέντροΕπιχειρήσεων Μαραθωνίου µε τρεις (3)Ρ/Ε πλήρως εξοπλισµένο µε τρεις (3)ποµποδέκτες V/U, ένας µε APRS, laptopµε το UI-View µε «ολοκαίνουριουςσεταρισµένους» χάρτες, έναν (1) τηλε-σκοπικό ιστό, κάθοδοι, φορητοί Π/∆,τρεις (3) κεραίες κάθετες, δύο (2) τροφο-δοτικά 30Α και δύο (2 × 65Ah) συσσω-ρευτές σε περίπτωση black out.Η εµπειρία των παλαιοτέρων συναδέλ-φων µεταδόθηκε στους «νέους», είτε στοcallsign είτε στο event και το ευχάριστοείναι ότι ΟΛΟΙ, παρ’ όλη την πολύωρηταλαιπωρία (από τις 06:00 έως τις 14:30)το ευχαριστήθηκαν και έθεσαν εαυτούςQRV για τον επόµενο Μαραθώνιο.Στη διεξαγωγή του Μαραθωνίου συµ-

Γράφει ο ∆ηµήτριος Αναστασιάδης, SV2GWY

Η σκηνή του ΚΕΜ κοντά στον Λευκό Πύργο.

8ος Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»
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µετείχαν οι παρακάτω συνάδελφοι:SV2CSV Αντώνης, SV2KBC Γιώργος,SV2HNS Χρήστος, SV2HVX Στράτος,SY2AMC Άκης, SV2ATD Αλέξανδρος,SY2ALX Γιώργος, SV2BBC Τάσος,SV2HRR Αλέκος, SV2HUW Θοδωρής,SV2GWT Σωκράτης, SV2GWR Άγγε-λος, SV2HYM Λάζαρος, SV2HYDΗλίας, SV2NDW Κώστας, SV2NCCΚώστας, SV2EVF Θοδωρής, SV2QQWΒασίλης, SV2CWV Κώστας, SV2HQKΓιώργος, SV2HPH Κώστας, SV2JJEΓιώργος, SV1HER Σωτήριος, SV1IXYΣτέλιος, SV1OAN Αντώνης, SV1LKM∆ηµήτρης, SV1IYA Χρήστος, SV2HVLΗλίας και τέλος SV2GWY ∆ηµήτριος. 

Το φαινόµενο του περυσινού 32,5χλµµε τους κεµεντζέδες και τα νταούλια,ενισχυµένα µε αρκετά dB συνοδευόµεναµε τα ΜΗ νηστίσιµα και µε τα των πολ-λών οκτανίων ροφήµατα, διαιωνίστηκεσχεδόν σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµα-τα (Μεσηµβρίας, Χαλκηδόνας, Κορδε-λιό κλπ), οπότε κανένας συνάδελφος δενέµεινε παραπονεµένος. Αν µία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, φαν-ταστείτε πόσες είναι ένα video… απο-λαύστε το στην εξής διεύθυνση:http://www.youtube.com/watch?v=4dv5edOdOIwΚαι του χρόνου, στις 6 Απριλίου 2014,να είµαστε γεροί και να υποστηρίζουµε

κάθε είδους δραστηριότητα µε αυτό πουγνωρίζουµε καλύτερα: τις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-ΝΩΝΙΕΣ.gia to SV re g@motto,de SV2GWY / Demetreos 
ΥΓ: Copy-paste του προηγούµενουάρθρου µου, γιατί ∆ΥΣΤΥΧΩΣ δενκαταφέραµε να διώξουµε τους κακούςδαίµονες. «Παρ’ όλη την προετοιµασία,το σχεδιασµό και την εµπειρία, στηνπορεία  προέκυψαν διάφορα τεχνικά καιµη «σκαλώµατα». Αλλά σα Ρ/Ε είµαστεευέλικτοι και προσαρµόσιµοι στις εξελί-ξεις και αυτό είναι που µας χαρίζει τηνεπιτυχία.» 

Στιγµιότυπα από τη διεξαγωγή του 8ου ∆ιεθνή Μαραθώνιου Θεσσαλονίκης.

◘

SV1GH SKTony Dalatsis, Γκου-χου, κυρ Αντώνης, SV1GH. Τα
ίχνη του διασκορπισµένα παντού, στο διαδίκτυο, στις
επαφές του Skype, στα blogs, σαν να µην έφυγε ποτέ.

Αρνείται να πεθάνει. Παραµένει ζωντανός, περιπλανώµενος
µες στις καρδιές και τις µνήµες µας, µε την πραότητά του, το
χιούµορ του, την άπταιστη γνώση και χειρισµό της ελληνικής
και αγγλικής γλώσσας. Κυρίαρχη φωνή και παρουσία στα 40
µέτρα για δεκαετίες.
Η αλήθεια όµως είναι πως ο κυρ-Αντώνης έχει φύγει. Σαν έτοι-
µος από καιρό µοίρασε τα υπάρχοντά του στους φίλους του, σε
µια ύστατη προσπάθεια να µείνει για πάντα κοντά µας. Κάθε
πρωί που µπαίνω στο shack, ένα δικό του κοµµάτι µε καληµε-
ρίζει. Η αλήθεια όµως είναι πως ο κυρ-Αντώνης έχει φύγει...
λείπει...  λύπη...

DE SV8RX


