
                                              

    ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  
29 Ιουνίου -  2 Ιουλίου 2020  

44  ηημμέέρρεεςς  

  
11ηη    ηημμέέρραα  ::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ--  ΛΛΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ  --  ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  ((554400  χχλλμμ))  

    ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  σσττιιςς  0088..0000  ααππόό  ττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς  γγιιαα  ΛΛααύύρριιοο  ,,  ααππ’’  όόπποουυ  θθαα  ππάάρροουυμμεε  ττοο  ππλλοοίίοο  

γγιιαα  ττηηνν  ΚΚύύθθννοο,,  ττόόπποοςς  γγλλυυκκόόςς  κκααιι  ήήρρεεμμοοςς,,  ααννάάμμεεσσαα  σσττηη  ΤΤζζιιαα  κκααιι  ττηη  ΣΣέέρριιφφοο..  ΜΜααςς  υυπποοδδέέχχεεττααιι  οο  όόμμοορρφφοοςς  

κκόόλλπποοςς  ττοουυ  φφιιλλόόξξεεννοουυ  ΜΜέέρριιχχαα,,  ττοο  ββαασσιικκόό  λλιιμμάάννιι  ττοουυ  ννηησσιιοούύ..  ΣΣυυννεεχχίίζζοουυμμεε  γγιιαα  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς  πποουυ  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σστταα    ΛΛοουυττρράά  ––  εεππίίννεειιοο  ττηηςς  χχώώρρααςς  ττοουυ  ννηησσιιοούύ,,  ππααρρααθθεερριισσττιικκόό  κκέέννττρροο  μμεε  πποολλύύ  κκααλλήή  υυπποοδδοομμήή..  

ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο,,  χχρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς..  ΔΔιιαανν//σσηη..    

22ηη  ηημμέέρραα  ::    ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ξξεεκκιιννάάμμεε  γγιιαα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττοο  ννηησσίί  πποουυ  μμααςς  φφιιλλοοξξεεννεείί..  ΣΣττηη  χχώώρραα--ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  ννηησσιιοούύ  μμεε  

ττηηνν  έέννττοοννηη  κκυυκκλλααδδίίττιικκηη  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή,,  μμεε  τταα  κκααλλννττεερρίίμμιιαα,,  τταα  σσττεεάάδδιιαα  ((σσττοοέέςς))  τταα  ππέέττρριινναα  σσππίίττιιαα  κκααιι  τταα  

ππααρράάθθυυρραα  μμεε  τταα  γγλλυυκκάά  κκυυκκλλααδδίίττιικκαα  χχρρώώμμαατταα,,  θθαα  ππεερριιππλλααννηηθθοούύμμεε  σστταα  γγρρααφφιικκάά  ππλλαακκόόσσττρρωωτταα  δδρροομμάάκκιιαα  

ττηηςς,,  μμεε  τταα  κκααλλόόγγοουυσστταα  μμααγγααζζάάκκιιαα,,  θθαα  θθααυυμμάάσσοουυμμεε  ττοονν  ννααόό  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΣΣάάββββαα  μμεε  ττηηνν  υυππέέρρθθυυρρηη  εεππιιγγρρααφφήή  

ττοουυ  11661133,,  ττοο  πποολλύύ  ππααλλιιόό  μμεεγγάάλληηςς  οομμοορρφφιιάάςς  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς  κκααιι  ιισσττοορριικκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  μμοονναασσττήήρριι  

ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  ττοουυ  ΝΝίίκκοουυςς    όόπποουυ  ττοο  ΔΔεεκκααππεεννττααύύγγοουυσσττοο  γγίίννεεττααιι  έένναα  ααππόό  τταα  ττρρίίαα  μμεεγγάάλλαα  ππααννηηγγύύρριιαα  ττοουυ  

ννηησσιιοούύ..  ΘΘαα  ππιιοούύμμεε  ττοονν    κκααφφέέ  μμααςς  κκααιι  θθαα  ααιισσθθααννθθοούύμμεε  όόττιι  ββρριισσκκόόμμαασσττεε  σσεε  άάλλλλεεςς  εεπποοχχέέςς,,  ππιιοο  ααννθθρρώώππιιννεεςς  

κκααιι  ττρρυυφφεερρέέςς..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  μμααςς  ππεερριιμμέέννοουυνν  τταα  κκρρυυσσττάάλλλλιινναα  ννεερράά  σσεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  πποολλλλέέςς  ππααρρααλλίίεεςς  ττοουυ  

ννηησσιιοούύ..  ΘΘαα  κκάάννοουυμμεε  ττοο  μμππάάννιιοο  μμααςς,,  γγεεύύμμαα  εεξξ  ιιδδίίωωνν  κκααιι  εεππιισσττρροοφφήή  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΔΔιιαανν//σσηη..    

33ηη  ηημμέέρραα  ::  ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  

ΠΠρρωωιιννόό..  ΗΗ  22ηη  ββαασσιικκήή  δδιιααδδρροομμήή  ττοουυ  ννηησσιιοούύ  θθαα  οολλοοκκλληηρρώώσσεειι  ττηη  γγννωωρριιμμίίαα  μμααςς  μμ’’  ααυυττόό..  ΤΤοο  χχωωρριιόό  ττωωνν  

ΔΔρρυυόόππωωνν  πποουυ  οοιι  ννττόόππιιοοιι  ττοο  οοννοομμάάζζοουυνν  ΣΣύύλλλλαανναα  ήή  χχωωρριιόό    ήή  ααππέέννααννττιι  γγεειιττοοννιιάά  ττοουυ,,  οο  ΓΓααλλααττάάςς  εείίννααιι  γγεεμμάάττοοςς  

μμεε  ππααννέέμμοορρφφεεςς  εεκκκκλληησσιιέέςς,,  όόππωωςς  ηη  εεππιιββλληηττιικκήή  ΑΑγγίίαα  ΆΆνννναα  κκααιι  οο  εεξξααιιρρεεττιικκόόςς  ΆΆγγιιοοςς  ΜΜηηννάάςς,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  

υυππάάρρχχεειι  ξξυυλλόόγγλλυυππττοο  ττέέμμππλλοο  μμεεγγάάλληηςς  ααξξίίααςς  κκααιι  δδεεσσπποοττιικκόόςς  θθρρόόννοοςς  σσππάάννιιααςς  λλααϊϊκκήήςς  ττέέχχννηηςς..  ΣΣττηη  ΔΔρρυυόόππιιδδαα  

θθαα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ττοο  λλααοογγρρααφφιικκόό  μμοουυσσεείίοο  μμεε  φφοορρεεσσιιέέςς,,  ααννττιικκεείίμμεενναα  κκααιι  εερργγααλλεείίαα  ττηηςς  ααυυθθεεννττιικκήήςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  

κκααττοοίίκκωωνν  σστταα  ππααλλιιάά  χχρρόόννιιαα  κκααιι  ττοο  μμιικκρρόό  ββυυζζααννττιιννόό  μμοουυσσεείίοο  πποουυ  σσττεεγγάάζζεεττααιι  σσττηηνν  εεκκκκλληησσίίαα  ττοουυ  ΑΑϊϊ  ΓΓιιωωρργγήή..  

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηηνν  ΠΠααννααγγιιάά  ττηηςς  ΚΚααννάάλλααςς  μμεε  ττοο  μμοοννααδδιικκόό  ππεευυκκοοδδάάσσοοςς  ττοουυ  ννηησσιιοούύ  όόπποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  

ηη  οομμώώννυυμμηη  εεκκκκλληησσίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  φφυυλλάάσσσσεεττααιι  ηη  θθααυυμμααττοουυρργγήή  εειικκόόνναα  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς,,  θθααυυμμάάσσιιοο  δδεείίγγμμαα  

μμεεττααββυυζζααννττιιννήήςς  ττέέχχννηηςς..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ππρροοςς  ννόόττοο  θθαα  φφττάάσσοουυμμεε  σσττοονν  όόρρμμοο  ττοουυ  ΑΑγγ..  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  σσττοο  ννοοττιιόόττεερροο  

άάκκρροο  ττοουυ  ννηησσιιοούύ..  ΚΚααττάά  μμήήκκοοςς  ττηηςς  δδιιααδδρροομμήήςς  δδεεξξιιάά  κκααιι  ααρριισσττεερράά  ττοουυ  δδρρόόμμοουυ  ππλλήήθθοοςς  μμιικκρρώώνν  κκααιι  μμεεγγάάλλωωνν  

ππααρρααλλιιώώνν  μμεε  ψψιιλλήή  άάμμμμοο  κκααιι  ππεενντταακκάάθθααρραα  ννεερράά..  ΜΜππάάννιιοο  κκααιι  γγεεύύμμαα  εεξξ  ιιδδίίωωνν  κκααιι  εεππιισσττρροοφφήή  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  

μμααςς..  ΤΤοο  ββρράάδδυυ  θθαα  δδιιαασσκκεεδδάάσσοουυμμεε  ππρροοααιιρρεεττιικκάά..  ΔΔιιαανν//σσηη..    

44ηη    ηημμέέρραα  ::  ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ  ––  ΛΛΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ  --  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  

ΠΠρρωωιιννόό..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  ώώρραα  ααννααχχώώρρηησσηηςς  ττοουυ  ππλλοοίίοουυ..  ΕΕππιιββιιββααζζόόμμαασσττεε  σσττοο  ππλλοοίίοο  γγιιαα  ΛΛααύύρριιοο..  

ΑΑπποοββίίββαασσηη  σσττοο  ΛΛααύύρριιοο  κκααιι  μμεε  δδιιάάφφοορρεεςς  σσττάάσσεειιςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ττοο  ββρράάδδυυ..    

  

ΤΤιιμμήή  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς::    

                    HHootteell  KKYYTTHHNNOOSS  BBAAYY  33**    222299€€  ππρρωωιιννόό  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::    ΤΤιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς  ΤΤιιςς  33  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  

εεππιιλλεεγγμμέέννοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοοΠΠρρωωιιννόό  ΤΤαα  εειισσιιττήήρριιαα    ΛΛααύύρριιοο  --  ΚΚύύθθννοο    --  ΛΛααύύρριιοο  ΤΤιιςς  ππεερριιηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..    ΣΣυυννοοδδόό  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..    ΑΑσσφφάάλλεειιαα  αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς..  ΦΦΠΠΑΑ..    
  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::  ΕΕιισσόόδδοουυςς  μμοουυσσεείίωωνν  κκααιι  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν,,  εεππιιππλλέέοονν  γγεεύύμμαατταα,,  πποοττάά,,  

φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα  κκααιι  όόττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  ωωςς  ππρροοααιιρρεεττιικκόό  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΦΦόόρροο  ΔΔιιααμμοοννήήςς..  

  

  

  


