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Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

          Στα πλαίσια του 53ου  Ετήσιου Συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος. που διοργανώνει  

σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας από 8 έως 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην 

Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο Elite City Resort. Όπως έχει ανακοινωθεί και από τον Πρόεδρο της ΣΕΕ, θα 

πραγματοποιηθούν παράλληλα δρώμενα από τον ΟΣΜ τόσο για τους οδοντιάτρους όσο και για τα συνοδά 

μέλη. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

        1/ Διοργάνωση αγώνων αντισφαίρισης (τένις) με κόστος συμμετοχής 20€. Πληροφορίες και 

δηλώσεις συμμετοχής στην κ. Δούκα Ελένη (τηλ. Επικοινωνίας 6948899844) έως 25 Αυγούστου. 

        2/ Επίσκεψη στην Έκθεση «Κειμήλια σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων» που φιλοξενεί σε ειδικά 

διαμορφωμένες αίθουσες το ξενοδοχείο Elite City Resort. Κατά τη διάρκεια δε της σχολικής χρονιάς, όλα τα 

σχολεία του νομού Μεσσηνίας επισκέφτηκαν την Έκθεση η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για 

μεγάλους όσο και για παιδιά.. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 3:00 μμ μετά το γεύμα. 

        3/ Μοναδική βόλτα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ στο Μεσσηνιακό κόλπο με το πλοίο ALBARTOS διάρκειας 2 

ωρών. Αποκλειστική προσφορά για τις ημέρες του συνεδρίου από 8 ευρώ, 6ευρώ/άτομο με ποτό και 

μουσική .Η βόλτα στο Μεσσηνιακό κόλπο μάγεψε πολλούς συναδέλφους και όχι μόνο , οι οποίοι είχαν την 

ευκαιρία να απολαύσουν την φιλοξενία του πληρώματος αλλά και να δουν την Καλαμάτα μέσα από την 

θάλασσα που πραγματικά τους ενθουσίασε. 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

         

        1/  Επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη. Ώρες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου 8:00πμ έως 8:00 

μμ.. Η διαδρομή είναι περίπου μισή ώρα οδικώς από την Καλαμάτα.  

Είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο 12 ευρώ/άτομο.  

Απαραίτητα: αθλητικά παπούτσια ή άλλα άνετα παπούτσια, καπέλα και μπουκαλάκι με νερό. 

        2/  Ξενάγηση στην Παλαιά Καρδαμύλη με τους αναστηλωμένους πύργους (Πύργος του Μούρτζινου , 

ναός του Αγίου Σπυρίδωνος και το σπίτι του συγγραφέα Πάτρικ Λη Φέρμορ). 

Απαραίτητα: αθλητικά παπούτσια ή άλλα άνετα παπούτσια, καπέλα και μπουκαλάκι με νερό. 

        3/ Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας (ώρες λειτουργίας 8:00πμ – 8:00μμ.) -  

           Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. 
Απαραίτητα: αθλητικά παπούτσια ή άλλα άνετα παπούτσια, καπέλα και μπουκαλάκι με νερό. 

 

Πληροφορίες: Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας ή τις ημέρες του Συνεδρίου στη γραμματεία του ΟΣΜ 

στο χώρο του Συνεδρίου στο Elite. 

 

               

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας σας περιμένει με πολύ χαρά!  

 

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή αντάμωση στην Καλαμάτα! 

 



                                                  

                                                                       

 

 

 

                                                                        Με εκτίμηση 

 

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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