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Θεσσαλονίκη: 31-3-2022 
Αριθ. Πρωτ.: 4517 
 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των 

Δημοτικών Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & 

Τις Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:  

«Η Σμύρνη της ιστορίας, η προκυμαία-το Κε (Quais) του πολιτισμού.» 

 

Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της υπεύθυνης 

Πολιτιστικών Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, έχει την χαρά να 

συνεργαστεί υποστηρίζοντας το επιμορφωτικό σεμινάριο που 

διοργανώνεται από το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης 

Δ/βάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα:  

 

«Η Σμύρνη της ιστορίας, η προκυμαία-το Κε (Quais) του πολιτισμού.» 

 

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου, που εντάσσεται στην θεματική της 

επετείου μνήμης για τα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, 

είναι η ξενάγηση των συμμετεχόντων εποπτικά και πρωτότυπα, στη Σμύρνη 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 

Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 

Πληροφορίες: Μπαζακογιάννη Στέλλα 

Τηλέφωνο: 2310  -   588294 

  

Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 

E-mail: politistika.dyt.thess@gmail.com 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----- 
 
  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
----- 
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και ειδικότερα στο Κε (Quais) στην ιστορική προκυμαία της, ένα ιδιαίτερο 

τοπόσημο συνώνυμο της προόδου, του κοσμοπολιτισμού και της ευμάρειας 

των κατοίκων της πόλης, από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι το 1922, με 

αναφορές σε θέματα πολιτισμού, ιστορίας, λαογραφίας, μορφών 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. 

Αχιλλέας Χατζηκωνσταντίνου, ερευνητής, επιμελητής του Levantine Heritage 

Foundation και συγγραφέας του δίτομου έργου «Η Προκυμαία της Σμύρνης. 

Ανιχνεύοντας ένα Σύμβολο Προόδου και Μεγαλείου», (εκδ. Καπόν, βραβείο 

Ακαδημίας Αθηνών).  

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 6 Απριλίου 

2022, ώρα 17:30, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.  

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 

επιμορφωτικό σεμινάριο, να το δηλώσουν συμπληρώνοντας τα στοιχεία που 

απαιτούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://forms.gle/KCd1doSEGS23czRh6  

 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.  

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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