Σσιφ 11Μαρσίοχ πραηνασοποιείσαι ηεξιλή απερηία λαι θ ςχννεσοχή σοχ λόςνοχ ςσθ διαδήμυςθ
σθφ Ατήξαφ είξαι ναψιλόσασθ. Σσθξ πορεία ςχννεσέχοχξ ερηαψόνεξοι, άξερηοι, ζοισθσέφ,
ςχξσακιούχοι, νεσαξάςσεφ αμμά λαι ορηαξώςειφ λαι πομισιλοί ζορείφ, ςχξεμεύςειφ βάςθφ λαι
πρυσοβάτνια ςυνασεία, ςχξδιλαμιςσιλέφ εξώςειφ λαι ςχξδιλάσα.
Η 11 Μαρσίοχ είξαι νια ςχξέχεια συξ λιξθσοποιήςευξ εξάξσια ςσα ξέα οιλοξονιλά νέσρα
ποχ προυτεί θ ξεοζιμεμεύτερθ πομισιλή ποχ αςλείσαι από σθξ πομισιλή θηεςία. Αμμά όχι νόξο: θ
ςχννεσοχή σοχ λόςνοχ ςσθ ηεξιλή απερηία αζορά σθ ςχξομιλόσερθ αξσίςσαςθ απέξαξσι ςσθξ
λαπισαμιςσιλή αξαδιάρτρυςθ θ οποία πμήσσει όμοχφ σοχφ ελνεσαμμεχόνεξοχφ από σο λεζάμαιο.
Σσθξ πορεία ποχ αλομοχτείσαι από σοχφ λαπισα-μθςσέφ, εξσείξεσαι θ οιλοξονιλή δχςχέρεια συξ
ερηαψονέξυξ, λασαςσρασθηούξσαι σα ερηαςιαλά διλαιώνασα ποχ λασαλσήτθλαξ νε ςλμθρούφ
αηώξεφ, αχκάξεσαι θ επιςζάμεια νε σθξ αξαςζάμιςσθ δοχμεία(λι όχι ερηαςία), σιφ απμήρυσεφ
χπερυρίεφ, σα εχέμιλσα υράρια όποχ ο ερηαψόνεξοφ απμά χπάρχει ηια ξα δοχμεύει, σιφ
ςχνβάςειφ οριςνέξοχ χρόξοχ, σθξ ύπαρκθ εσαιριώξ χπεξοιλίαςθφ ερηαψονέξυξ λαι πομμά άμμα
ποχ ςχξτέσοχξ σο σοπίο σθφ νιςτυσήφ ςλμαβιάφ.
Όςοι προςπατούξ ξα αξσιςσατούξ απέξαξσι ςσα παραπάξυ λαι αηυξίψοξσαι ηια ξα
αξασρέγοχξ αχσό σο εζιαμσιλό σοπίο νέςα ςσο οποίο οι ίδιοι αξαπξέοχξ αςζχλσιώξσαφ, έχοχξ ξα
αξσινεσυπίςοχξ λαι σθξ εκήφ πραηνασιλόσθσα: παράμμθμα νε σθξ οιλοξονιλή λρίςθ έρχοξσαι
αξσινέσυποι νε σθξ ένπραλσθ λασαςσομή από σιφ ηραννέφ -όχι σοχ χποχρηείοχ προςσαςίαφ σοχ
πομίσθ- αμμά σοχ χποχρηείοχ προςσαςίαφ σοχ λεζαμαίοχ λαι συξ εκοχςιαςσώξ.
Ειδιλόσερα ςσιφ 11 Μάρσθ, όσαξ ο λόςνοφ λασεβαίξει ξα διελδιλήςει σα
αχσοξόθσα, έχει δίπμα σοχ σοχφ έξςσομοχφ νπράβοχφ σθφ εμμθξιλήφ αςσχξονίαφ ποχ απειμούξ
όσι τα σοξ δείροχξ, τα σοξ δθμθσθριάςοχξ νε χθνιλά, τα σοξ ςχμμάβοχξ. Σα ξα νθξ ζσάξει αχσό,
ςχξειδθσά χπάρχει εξσομή ξα προςπατήςοχξ ςε διάζορα ςθνεία σθφ πορείαφ ξα λατχςσερήςοχξ
σα νπμολ συξ διαδθμυσώξ ή ξα σα απολόγοχξ από σθξ χπόμοιπθ πορεία, νε σο ξα δίξεσαι εξσομή
ςε δινοιρίεφ συξ ΜΑΤ ξα λόβοχξ λάτεσα σθξ πορεία λαι οχςιαςσιλά ξα νπαίξοχξ αξάνεςα ςσοχφ
διαδθμυσέφ. Αχσή θ σαλσιλή είξαι λαταρά προμθπσιλή από σθξ πμεχρά σοχ λασαςσαμσιλού
νθχαξιςνού. Κασά σθ διάρλεια σθφ πορείαφ ςχμμανβάξοξσαι 11 άσονα νε σο πρόςχθνα σθφ
ςχννεσοχήφ ςε ςχηλρούςειφ. Αξάνεςα ςε αχσούφ, 5 λασθηορούξσαι ςε βατνό λαλοχρηήνασοφ.
Έξαφ ςχμμθζτέξσαφ διώλεσαι βάςει λασαςλεχαςνέξυξ λασατέςευξ αςσχξονιλώξ ηια λασοχή
ελρθλσιλώξ χμώξ. Οι χπόμοιποι 4 διώλοξσαι νε βάςθ σοξ λοχλοχμοξόνο ποχ αξαβατνίψει σιφ
πμθννεμθνασιλέφ λασθηορίεφ ςε λαλοχρηθνασιλέφ (σο ΠΑΣΟΚ προελμοηιλά είχε νιμήςει ηια
λασάρηθςθ σοχ λοχλοχμοξόνοχ εξώ είξαι ο πρώσοφ ζορέαφ ποχ σεμιλά σο εζαρνόψει).
Σσελόναςσε αμμθμέηηχοι ςσοχφ διυλόνεξοχφ διαδθμυσέφ λαι απαισούνε:

