ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου σας ενημερώνει ότι
αναρτήθηκε στο site www.12-ICCS.gr το πλήρες έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα με τις
περιλήψεις των ανακοινώσεων του Συνεδρίου.
Το 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο ξεκινά στο Ηράκλειο την Τετάρτη 21.9 με την
εναρκτήρια συνεδρία (17.00΄) και την πρώτη ολομέλεια (19.00΄) στην Βασιλική του Αγίου
Μάρκου (Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, «Λιοντάρια»), συνεχίζεται από την Πέμπτη 22.9 και
ολοκληρώνεται την Κυριακή 25.9 στο νέο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Λεωφ.
Πλαστήρα, απέναντι από τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο και τον τάφο του Ν. Καζαντζάκη). Η
εναρκτήρια συνεδρία θα έχει παράλληλη διερμηνεία στα αγγλικά για τους ξένους συνέδρους.
Οι εργασίες των Τμημάτων Α, Β και Γ του Συνεδρίου θα διεξαχθούν σε παράλληλες πρωινές
και απογευματινές συνεδρίες, σε κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους του
Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ), που φιλοξενεί για πρώτη φορά μια
μεγάλη επιστημονική διοργάνωση. Η δεύτερη και η τρίτη ολομέλεια του Συνεδρίου θα
διεξαχθούν την Πέμπτη 22.9 (19.00΄) και την Παρασκευή 23.9 (19.00΄) αντίστοιχα στο ΠΣΚΗ
και το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25.9 με την καταληκτήρια συνεδρία του
(12.30΄). Οι ολομέλειες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω live streaming με τη
φροντίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του
Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, των
Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού, καθώς και των Μινωικών Γραμμών και των
ξενοδοχείων της πόλης που πρόσφεραν εκπτώσεις για τους συνέδρους, ενώ οι χώροι
διεξαγωγής του Συνεδρίου παραχωρήθηκαν ατελώς από τον Δήμο Ηρακλείου και την
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ), η οποία με
την οικονομική συνεισφορά της αναβάθμισε τις υποδομές του ΠΣΚΗ για το σκοπό αυτό.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω χρηστικές πληροφορίες και το πρόγραμμα των παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου:

Χρήσιμες πληροφορίες
Γραμματεία Συνεδρίου: Την Τετάρτη 21.9, πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, η Γραμματεία θα
λειτουργεί το πρωί (10.00-14.00) στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (Σοφοκλή Βενιζέλου 27, τηλ.
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2810-288708) και το απόγευμα (16.00-21.00) στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου (Πλατεία Ελ.
Βενιζέλου, «Λιοντάρια»). Από 22-25.9 η Γραμματεία θα λειτουργεί στο Πολιτιστικό
Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Λεωφ. Πλαστήρα, 2810-283761), στο αίθριο του ισογείου
(επίπεδο 0).
Χώρος στάθμευσης: Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) διαθέτει υπόγειο
χώρο στάθμευσης κάτω από το κτήριο.
WiFi: Ο χώρος του ΠΣΚΗ διαθέτει δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο που
προσφέρεται από τον Δήμο Ηρακλείου.
Διαλείμματα καφέ: Τα διαλείμματα καφέ του Συνεδρίου, κατά τις πρωινές και απογευματινές
συνεδρίες, θα εξυπηρετούνται από την αίθουσα 6 (επίπεδο 2) του ΠΣΚΗ.
Πωλητήριο: Από 22-25/9, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί πωλητήριο με
εκδόσεις κρητολογικού ενδιαφέροντος και άλλα είδη στην αίθουσα 6 (επίπεδο 2) του ΠΣΚΗ.
Αναψυκτήριο: Το ΠΣΚΗ διαθέτει αναψυκτήριο στο αίθριο του ισογείου (επίπεδο 0, δίπλα στην
Γραμματεία του Συνεδρίου) που προσφέρει καφέ, ποτά και ελαφρά γεύματα και το οποίο θα
λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου.
Φωτοτυπίες: Οι σύνεδροι μπορούν να αναπαράγουν κείμενά τους στο Πωλητήριο του
Συνεδρίου στην αίθουσα 6 (επίπεδο 2) του ΠΣΚΗ.
Social Media: Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού
Συνεδρίου μέσω του λογαριασμού του στο Twitter @12ICCS.

Παράλληλες εκδηλώσεις για τους συνέδρους και τους συνοδούς τους
Τετάρτη 21.9, 11.30 & 13.30: Ξεναγήσεις στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης από τους επιμελητές
των Συλλογών του. | 21.30: Δεξίωση των συνέδρων από τον Δήμο Ηρακλείου στο αίθριο της
Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
Παρασκευή 23.9, 21.30: Δεξίωση των συνέδρων από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών
Μελετών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.
Κυριακή 25.9, 15.00-17.00: Ξενάγηση στον πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο του ενετικού
φρουρίου Rocca a Mare («Κούλες», παλιό λιμάνι Ηρακλείου) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ηρακλείου. | 18.00-20.00: Ξενάγηση στις νέες εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου
Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας) από το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου.
[Παρακαλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στις παραπάνω ξεναγήσεις στην Γραμματεία
του Συνεδρίου]

Καλή Αντάμωση!

Ηράκλειο, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Από την Οργανωτική Επιτροπή

