
 
 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

Ρόδος 2 Σεπτεµβρίου 2015 

 

Προς τους κ. κ. Εισηγητές  

του ΙΘ΄ Πολιτιστικού Συµποσίου ∆ωδεκανήσου 

 

Θέµα: ∆ιεξαγωγή του Συµποσίου κατά τις 8 - 11 Οκτωβρίου 2015. 

 

Αγαπητοί φίλοι 
 

Όπως σας είναι γνωστό, το ΙΘ΄ Πολιτιστικό Συµπόσιο ∆ωδεκανήσου είχε προ-

γραµµατισθεί αρχικά για το 4ήµερο 2-5 Ιουλίου 2015, αναβλήθηκε όµως στη συνέ-

χεια επειδή συνέπιπτε χρονικά µε το ∆ηµοψήφισµα που προκήρυξε η Κυβέρνηση.    

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Στέγης, εκτιµώντας ότι δεν συντρέχουν πλέον οι 

λόγοι, που µας οδήγησαν στην αναβολή, αποφάσισε την πραγµατοποίηση του Συ-

µποσίου κατά το τετραήµερο από το απόγευµα της Πέµπτης, 8 Οκτωβρίου µέχρι το 

µεσηµέρι της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου 2015, στο κέντρο «Ακταίον» της Ρόδου και 

υπό την αιγίδα του ∆ήµου Ρόδου.  

Επισυνάπτεται στην παρούσα το Πρόγραµµα, που είναι όµοιο µε εκείνο που είχε 

ήδη καταρτισθεί, µε αλλαγή µόνον των ηµεροµηνιών. 

Στο Πρόγραµµα µπορούν να επέλθουν τροποποιήσεις και βελτιώσεις, προκειµέ-

νου να εξυπηρετηθούν οι εισηγητές. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να µας ενηµε-

ρώσουν, όσο γίνεται πιο έγκαιρα, ώστε να προβούµε στις ανάλογες αλλαγές.  

Ειδικότερα:  

Όσοι αδυνατούν να προσέλθουν στο Συνέδριο (ιδίως εκείνοι που δεν είναι κά-

τοικοι Ρόδου), µπορούν να στείλουν (µέσα στο επόµενο εξάµηνο) τις εισηγήσεις τους 

για να δηµοσιευθούν στο ΚΖ΄ τόµο των ∆ωδεκανησιακών Χρονικών, τον οποίον φι-

λοδοξούµε να τυπώσουµε µέχρι το τέλος του προσεχούς έτους. 

Αλλαγές µπορούν να επέλθουν και στις ηµέρες και ώρες των εισηγήσεων, αν οι 

αναγραφόµενες ήδη στο πρόγραµµα δεν εξυπηρετούν τους εισηγητές.  

Τέλος, µπορούν να συµπεριληφθούν στους εισηγητές και όσοι, τυχόν, δεν είχαν 

υποβάλει σχετική αίτηση συµµετοχής, αφού υποβάλουν έγκαιρα τον τίτλο και την 

περίληψη της εισήγησής τους και τύχουν της σχετικής έγκρισης από το ∆.Σ.  
 

Επειδή, πολλοί από τους εισηγητές, που δεν είναι κάτοικοι Ρόδου  και έρχονται 

στη Ρόδο για το Συνέδριο, µας ζητούν να τους διευκολύνουµε για την παραµονή τους 



στην πόλη, ήλθαµε σε επαφή µε ξενοδοχεία που βρίσκονται πολύ κοντά στο χώρο του 

Συνεδρίου, τα οποία µας υποσχέθηκαν χαµηλές τιµές διανυκτέρευσης για τα µέλη της 

Στέγης, που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.  Τα ξενοδοχεία αυτά, στα οποία µπο-

ρείτε, αν θέλετε, να απευθυνθείτε, είναι:  

 1) Ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ (Πλαστήρα 5, τηλ. 22410-27677 / 22410-23723 / fax: 

22410-33160,  e-mail: hermesht@otenet.gr) 

2) SAVOY HOTEL (Εθελoντών ∆ωδεκανησίων 9, τηλ. 22410-20721 / fax 22410-

21720, e-mail: reception@savoy.gr) 

3) HOTEL MOSCHOS (Εθελοντών ∆ωδεκανησίων 5, τηλ. 22410-24764 / 22410-

36900 / fax 22410-25983, e-mail:  moshotel@otenet.gr) 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 


