
Γιατί Πολιτιστικός
Γιατί ήταν αισθητή η απουσία ενός φορέα µε βάση τον
εθελοντισµό που να νοιάζεται για ό,τι έχει σχέση µε τον
πολιτισµό, σχέση καλώς κειµένων προς διατήρηση ή
κακώς κειµένων προς διόρθωση.
Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ συζήτηση και
έχει επέλθει µεγάλη διαφοροποίηση στο τι είναι πολιτι-
στικό γεγονός παλιό ή νέο.

Γιατί Σύλλογος
Γιατί µόνο η ένωση πολλών µπορεί να δώσει ζωή σε σκέ-
ψεις, να πραγµατοποιήσει σχέδια και να δώσει προέ-
κταση στο χώρο και διάρκεια στο χρόνο.
Γιατί όπως λέει µια αφρικάνικη παροιµία: “αν θέλεις να
πας γρήγορα πάς µόνος σου, αν θέλεις να πας µακριά
πας µε παρέα” και εµείς θέλουµε να πάµε µακριά, µαζί,
µια µεγάλη παρέα.

Γιατί Γυναικών
(Χωρίς ηλικία και χωρίς όρια προς τα πάνω ή προς τα
κάτω.)
Γιατί όπως και να το κάνουµε είµαστε διαφορετικοί άν-
δρες και γυναίκες, βλέπουµε τα ίδια πράγµατα από άλλη
όψη και είµαστε τόσο διαφορετικοί όπως λέει ο δρ.Τohn
Gray που µοιάζει σαν να είµαστε γυναίκες από τον πλα-

νήτη Αφροδίτη και άνδρες από τον πλανήτη Άρη.
Εµείς οι γυναίκες έχουµε άλλους ρυθµούς και βρίσκουµε
άλλους τρόπους δράσης, στους οποίους ανεξάρτητα
από την προέλευση, τη µόρφωση, τη δουλειά και τα ιδι-
αίτερα ενδιαφέροντά µας συµπίπτουµε.
Γιατί τέλος θα µπορούσε να θεωρηθεί πρόκληση για
άνοιγµα και προς άλλα πολιτιστικά βήµατα. Εξάλλου ο
σύλλογος εξαρχής ήταν και θα είναι ανοιχτός σε προτά-
σεις πιθανής µελλοντικής διεύρυνσης.

Γιατί Πυλαίας
Γιατί Πυλαία δεν είναι πια, µόνο ο ιστός του παραδοσια-
κού οικισµού µε µερικές µικρές διάσπαρτες και αποµα-
κρυσµένες αγροικίες.
Πολλές καινούργιες γειτονιές δηµιουργήθηκαν µε ξέ-
φρενο, θα λέγαµε, ρυθµό τα τελευταία κυρίως 10 χρόνια
εκεί που πριν υπήρχαν µόνο χωράφια, αµπέλια και απλω-
σιές.
Ήρθαν νέοι κάτοικοι επιλέγοντάς την σαν την καλύτερη
προοπτική κατοικίας για τους ίδιους, τα παιδιά τους και
τα εγγόνια τους.
Η Πυλαία µεγάλωσε, άλλαξε, δεν οµόρφυνε όπως θα
µπορούσε και θα έπρεπε και αυτό µας πληγώνει.
Γιατί όλοι αυτοί οι κάτοικοι παλιοί και νέοι θα µπορούσαν
να πλησιάσουν σ’ ένα κοινό όραµα µε πυρήνα το Σύλλογό

µας, για πολύπλευρες δράσεις, πέρα και πάνω από τις
τυπικές δηµοτικές τους υποχρεώσεις.

Γιατί «Η ΚΑΠΟΥΤΖΗΔΑ»
Οι περισσότερες παρατηρήσεις- ερωτήσεις, που δεχθή-
καµε, ήταν για το όνοµα, άλλες µε διάθεση αρνητική και
άλλες µε θετική. ∆ιαλέχθηκε λοιπόν το όνοµα :
µµεε ααγγάάππηη κκααιι σσεεββαασσµµόό σσττιιςς ρρίίζζεεςς µµααςς µµεε δδιιάάθθεεσσηη σσυυννέέ--
χχεειιααςς,, γιατί για πολλά χρόνια µετά την οριστική µετονο-
µασία το 1928 συνυπήρχαν τα ονόµατα :Πυλαία-
Καπουτζήδα.
Γιατί ένα όνοµα έπρεπε να φέρνει εµάς τις λίγο παλαιό-
τερες στην παντοτινή µας πατρίδα, που είναι η µόνη που
δεν αλλάζει, και είναι συνδεδεµένη µε τα παιδικά µας
χρόνια και εσάς τις νεώτερες στην ιστορική και περή-
φανη συνέχεια αυτού του τόπου που υπήρξε ο ελεύθε-
ρος καστροφύλακας της θεσσαλονίκης και που
διαφύλαξε µε όλες τις αντιξοότητες αναλλοίωτα την
πίστη του, το γλωσσικό του ιδίωµα, τα ήθη και τα έθιµα,
το είδος και τον τρόπο δουλειάς του, την βυζαντινή φο-
ρεσιά του, τα τραγούδια, τους χορούς, τις παραδόσεις,
τα παραµύθια, τις συνήθειές του. 

Τασούλα Σπυρούδη
Απόσπασµα από την οµιλία της 

στην εκδήλωση  της 28.02.08

Τ ον  Σύλλογο τον δηµιουργήσαµε µια οµάδα γυναι-
κών µε ποικίλα ενδιαφέροντα και ανησυχίες η κάθε
µια, αλλά που όλες συµφωνήσαµε απόλυτα σε κά-

ποιες βασικές αρχές :
ΌΌττιι ηη κκάάθθεε γγυυννααίίκκαα πποουυ θθαα γγίίννεειι µµέέλλοοςς ττοουυ ΣΣυυλλλλόόγγοουυ θθαα
έέχχεειι ττηη δδυυννααττόόττηητταα:: 
νναα εεκκφφρραασσττεείί,,
νναα σσυυζζηηττήήσσεειι,,
νναα γγννωωρριισσττεείί κκααιι νναα γγννωωρρίίσσεειι,,
νναα µµάάθθεειι,,
νναα εεκκππααιιδδεευυττεείί,,
νναα ψψυυχχααγγωωγγηηθθεείί,,
νναα ππρροοσσφφέέρρεειι εεθθεελλοοννττιικκάά όόπποουυ χχρρεειιαασσττεείί 
ήή όόπποουυ θθεελλήήσσεειι,,
νναα ααιισσθθααννθθεείί ππιιοο εελλεεύύθθεερρηη κκααιι αανναακκοουυφφιισσµµέέννηη,,
µέσα από δραστηριότητες, που τα µέλη θα προτείνουν και
οι οποίες θα έχουν διπλό στόχο:
ΑΑφφεεννόόςς
Να βοηθήσουν το άτοµο- µέλος να ξεφύγει από τη ρουτίνα
της καθηµερινότητας, να γίνει πιο ανθρώπινο και αλληλέγ-
γυο στο συνάνθρωπό του, να νοιώσει τη χαρά  και την ικα-
νοποίηση της προσφοράς και ακόµη περήφανο που ζει  σ’
αυτόν τον τόπο που έχει µια πολύτιµη ιστορία και παρά-
δοση.
ΚΚααιι ααφφεεττέέρροουυ
Να βοηθήσουν το γενικότερο σύνολο σε διάφορους τοµείς
όπως του πολιτισµού, µε την διάσωση και ανάδειξη της πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της
προστασίας του περιβάλλοντος, της βελτίωσης ποιότητας
της ζωής του. 
Και όλα αυτά διαφυλάσσοντας το Σύλλογο από κοµµατι-
κές επιρροές και παρεµβάσεις. 
Αφού τα 22 ιδρυτικά µέλη υπογράψαµε το καταστατικό

και ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες καταχώρησης
στα βιβλία σωµατείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
εκλέχθηκαν τα όργανα του Συλλόγου (∆ιοικητικό Συµβού-
λιο και Εξελεγκτική Επιτροπή). 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τις:

Μαρία Τζιαφέρη – Παπαθανασίου, Πρόεδρο
Παναγιώτα Κιρµπάση – Πολύχρου, Αντιπρόεδρο
Ευαγγελή Φαρίνη – Κουκουρίκου. Γενικκή Γραµµατέα
Πασχαλίνα Χαριζάνη, Ταµία
Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη, Μέλος
Μαριάνθη Τιτίρλα, Μέλος
Ευαγγελία Κοντολάζου – Κυρίµη. Μέλος
Και η Εξελεγκτική Επιτροπή από τις:
Αναστασία Σπυρούδη
Χρυσάνθη Πατσούµη
Ειρήνη Παπάζογλου - Τσοτσάκη

Η  λειτουργία του Συλλόγου άρχισε από  την
11.12.2007, στην αρχή επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 30,
και στην συνέχεια στην οριστική έδρα του επί της οδού ΜΜ..
ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ 3366 στη Πυλαία. 

Άµεσα ξεκίνησε η ενηµέρωση των γυναικών, δηµοτών,
φορέων, ιδιωτών, επιχειρήσεων ,και άρχισαν οι εγγραφές
ννέέωωνν µµεελλώώνν, τα οποία πριν ακόµα συµπληρωθεί ένας χρό-
νος λειτουργίας είχαν ξεπεράσει τα 330000..

Στο διάστηµα του έτους έχουµε αναπτύξει συνεργασίες
µε διάφορους φορείς και συλλόγους, έχουµε δηµιουργήσει
επτά (7) µόνιµα τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης,
διοργανώσαµε ενηµερωτικές οµιλίες, πολιτιστικές και ψυ-
χαγωγικές εκδηλώσεις, και πήραµε πρωτοβουλίες ενηµέ-
ρωσης του κοινού σε ειδικά θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος, εκδώσαµε έντυπο ενηµερωτικό υλικό
καθώς και  το συγκεκριµένο τεύχος µε το οποίο επιδιώ-
κουµε να γνωρίσει ο κόσµος της Πυλαίας το Σύλλογο,
τους σκοπούς  και τις δραστηριότητές του. 

Όλες οι δραστηριότητες του Συλλόγου χρηµατοδοτή-
θηκαν αποκλειστικά από τις εισφορές των µελών, τις δω-
ρεές των µελών και τρίτων και µία επιχορήγηση 1000 ευρώ
από τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης.

Εδώ θεωρούµε αναγκαίο να επισηµάνουµε την αρνητική
στάση του κυρίου ∆ηµάρχου Πυλαίας Β.Καρτάλη απέναντι
στο Σύλλογό µας. ∆ιότι ενέκρινε διάφορα ποσά από τα ει-

δικά κονδύλια του Προϋπολογισµού του ∆ήµου σε άλλους
Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που λειτουρ-
γούν εντός των ορίων του ∆ήµου εκτός από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Γυναικών Πυλαίας, παρά τα επανειληµµένα
έγγραφα αιτήµατά µας, µε την αιτιολογία, σύµφωνα µε την
εκφρασµένη δηµόσια άποψή του, ότι η διαχείριση των πο-
λιτιστικών δραστηριοτήτων είναι  αποκλειστικά υπόθεση
του ∆ήµου και δεν µπορεί να προέρχεται από πρωτοβου-
λίες πολιτών.

Είναι γεγονός ότι η στάση αυτή του κυρίου ∆ηµάρχου
µας απογοήτευσε αλλά ευελπιστούµε ότι µε τον καιρό θα
αλλάξει.

Το ∆.Σ. και τα µέλη του Συλλόγου συνεχίζουµε µε  µε-
ράκι, δυναµικότητα και οµοψυχία την υλοποίηση των στό-
χων µας.
Για την καινούργια  χρονιά που έρχεται και που κατά κοινή
οµολογία θα είναι δύσκολη, εµείς  θα κάνουµε εντονότερη
την παρουσία µας µε δραστηριότητες και παρεµβάσεις
που τις έχουν ανάγκη οι δηµότες αλλά κυρίως οι γυναίκες
που ζουν στην Πυλαία και στην ευρύτερη περιοχή και βέ-
βαια  είναι στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η Πρόεδρος

Μαρία Τζιαφέρη - Παπαθανασίου
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“H KAΠΟΥΤΖΗΔΑ”
∆ιανέµεται δωρεάν

Γιατί λοιπόν;

Από το περίπτερο στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία
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“H KAΠΟΥΤΖΗΔΑ”
Ιδιοκτήτης-Εκδότης: 

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών 
Πυλαίας  «Η ΚΑΠΟΥΤΖΗ∆Α»

Συντακτική Επιτροπή: 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου

Έδρα-∆ιεύθυνση: 
Μ.Αλεξάνδρου 36

Τ.Κ. 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκη

Email: kapoutzida@yahoo.gr

Τηλ.: 2310 324 575

Διατροφή και Υγεία
Η οµιλία έγινε την  Τετάρτη 7/05/08 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Ιερού ναού Προφήτη Ηλία, µε οµιλήτρια την κυρία ΑΑλλεεξξάάννδδρραα--ΜΜααρρίίαα
ΜΜιιχχααηηλλίίδδοουυ,, λέκτορα εεππιισσττήήµµηηςς ΤΤρροοφφίίµµωωνν κκααιι ∆∆ιιααττρροοφφήήςς ττηηςς ΓΓεεωωπποοννιι--
κκήήςς ΣΣχχοολλήήςς ττοουυ ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..
Η κυρία Μιχαηλίδου στην οµιλία της τόνισε τη σηµασία του ισορροπηµέ-
νου διαιτολογίου και τη συσχέτισή του µε την καλή υγεία. Παρουσίασε
µε παραστατικό και κατανοητό τρόπο τα συστατικά των τροφών και εξή-
γησε τη σηµασία και τη συµβολή του κάθε συστατικού για τον οργανι-
σµό. Τέλος πρότεινε απλά τη σύσταση ενός καθηµερινού διαιτολογίου
που µπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση σωστού σωµατικού βάρους,
ευεξίας, ενώ παράλληλα δε θα µας στερεί την απόλαυση που προσφέρει
η τροφή.
Ακολούθησε διάλογος και συζήτηση µε το ακροατήριο και απαντήθηκαν
πολλά ερωτήµατα για θέµατα διατροφής τα οποία απασχολούν όλους.

Πρόσκληση
για συµµετοχή σε εκδηλώσεις κοπής βασιλόπιτας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πυλαίας «Η ΚΑΠΟΥΤΖΗ∆Α»
διοργανώνει τον ετήσιο χορό-κοπή βασιλόπιτας

την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 9.00΄µ.µ
στην αίθουσα  συνεστιάσεων ΑΠΟΛΛΩΝ (6ο χιλ.Χαριλάου-Θέρµης)

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων  Νοµού Θεσσαλονίκης
επέλεξε αυτή τη χρονιά το Σύλλογό  µας για την κοπή της βασιλόπιτας
που θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 6.00΄µ.µ

στην αίθουσα του Συλλόγου : Μ.Αλεξάνδρου 36 - Πυλαία

Πρωτοβουλίες για το περιβάλλον

Νερό…σπάνιο και πολύτιµο
αγαθό ζωής
Προσέχουµε για να το έχουµε
Με σκοπό την ενηµέρωση των δηµοτών της Πυλαίας
για την επιτακτική ανάγκη της προσεκτικής χρήσης
του νερού.
Το φυλλάδιο συντάχθηκε µε επιµέλεια των Μπιζάνη
Έρη & Χριστοφορίδη Χριστόφορου από την Οµάδα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Σταγόνα» του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονικης, και τα µέλη
του ∆Σ του ΠΣΓ «Η Καπουτζήδα», Ράνια Μενκίσο-
γλου-Σπυρούδη & Μαρία Τζιαφέρη-Παπαθανασίου.
Περιλαµβάνει πληροφορίες για τη σηµασία του νερού
και της διατήρησης των αποθεµάτων  για τον πλανήτη
µας, καθώς και συµβουλές για την ορθή χρήση και τη
διαχείριση του νερού στην καθηµερινή µας ζωή
∆ιανεµήθηκε στο κοινό τον Ιούνιο  στο πλαίσιο της
εβδοµάδας Περιβάλλοντος και στα περίπτερα που είχε
ο Σύλλογος στις εκθέσεις (παραλία Θεσ/νικης και πα-
νηγύρι Προφ.Ηλία Πυλαίας).

Έκδοση και διανοµή ενηµερωτικού φυλλαδίου µε θέµα:

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ

Ενηµέρωση-συζήτηση για τις µετρήσεις 
του µαγνητικού πεδίου των πυλώνων της ΔΕΗ.
Η ενηµέρωση έγινε τη ∆ευτέρα 10/11/08 στην αίθουσα του Συλλόγου µε οµιλητή τον
κύριο ΒΒαασσίίλλεειιοο ΚΚααµµπποουυρρλλάάζζοο, διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο µηχανικό, καθηγητή  ΤΕΙ Κα-
βάλας. Ο κ. Καµπουρλάζος, είναι δηµότης Πυλαίας και επί τρία  χρόνια πραγµατοποιεί µε-
τρήσεις της έντασης του µαγνητικού πεδίου κατά µήκος των πυλώνων της ∆ΕΗ και
κυρίως στην περιοχή που βρίσκονται τα σχολεία : 1ο ∆ηµοτικό, 1ο Γυµνάσιο και 1ο Λύκειο
Πυλαίας και γυµναστήρια.
Ο οµιλητής αναφέρθηκε στα συµπεράσµατα που προέκυψαν από αυτές τις µετρήσεις
τα οποία συνοψίζονται στα εξής:
11.. οι συγκεκριµένες γραµµές της ∆ΕΗ είναι συνεχώς ενεργές τα τελευταία 3 χρόνια και
22.. από χρόνο σε χρόνο παρατηρήθηκε µία προοδευτική αύξηση της έντασης του µαγνη-
τικού πεδίου της τάξης του 20% (περίπου) ανά έτος.
Επιπλέον, έκανε σύγκριση των τιµών που προέκυψαν από τις µετρήσεις του µε τις τιµές
των ανώτατων αποδεκτών ορίων επικινδυνότητας για µακροχρόνια έκθεση στη µαγνη-
τική ακτινοβολία, που ισχύουν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
Ο κ. Καµπουρλάζος  εκφράζοντας την αγωνία της πλειοψηφίας των δηµοτών, που κατοι-
κούν δίπλα σε γραµµές υψηλής τάσης της ∆ΕΗ, και ακόµα περισσοτέρων γονιών, που
στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία ή και γυµναστήρια δίπλα σε τέτοιες γραµµές,
έστειλε επιστολή στον δήµαρχο και τους δηµοτικούς συµβούλους του ∆ήµου Πυλαίας και
ζητά να µεριµνήσουν για την αποµάκρυνση αυτών των γραµµών από πυκνοκατοικηµένες
περιοχές του ∆ήµου ή έστω την υπογειοποίησή τους.

Την οµιλία παρακολούθησαν και πολλοί κάτοικοι της περιοχής, γονείς µαθητών, υποβλή-
θηκαν ερωτήσεις, κατατέθηκαν προτάσεις και το ∆.Σ. του Συλλόγου δεσµεύτηκε να ανα-
ζητήσει ειδικούς επιστήµονες βιολόγους για να µας ενηµερώσουν ειδικότερα για την
επικινδυνότητα της ακτινοβολίας αλλά και νοµικούς για το θεσµικό πλαίσιο και τους κα-
νονισµούς που διέπουν τη ρύθµιση προϋποθέσεων διέλευσης καλωδίων υψηλής τάσης
και  των ορίων ακτινοβολίας.

Πρωτοβουλία για περιορισµό της πλαστικής σακούλας
Κατασκευάστηκαν από τα µέλη του Συλλόγου Ευαγγελία Κυρίµη και Ευµορφία Ψωµά
250 πάνινες τσάντες και διανεµήθηκαν δωρεάν, στην πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον
περιορισµό της χρήσης της πλαστικής σακούλας.

Συµµετοχή στις εκδηλώσεις για το περιβάλλον του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Γυναικών Χορτιάτη
Ο Σύλλογος µας συµµετείχε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Γυναικών Χορτιάτη, στο πλαίσιο της εβδοµάδας περιβάλλοντος. ∆ηλώσαµε τη συµπα-
ράστασή και υποστήριξή του συλλόγου στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει για την αποµά-
κρυνση των κεραιών από το γνωστό σηµείο του Χορτιάτη, και το χορευτικό τµήµα
παρουσίασε πέντε χορούς της Πυλαίας.

Προληπτικός έλεγχος κατά την εµµηνόπαυση
ΗΗ οµιλία έγινε στις  8/10/08 στην αίθουσα του Συλλόγου  µε οµιλητή τον ιατρό µαιευτήρα-γυναικολόγο
ΠΠααννααγγιιώώττηη ΞΞηηρροοµµεερρίίττηη.. Ο κ. Ξηροµερίτης  αρχίζοντας  µε µία σύντοµη περιγραφή της εµµηνόπαυσης
και των συµπτωµάτων της, στη συνέχεια  έκανε εκτενή ανάλυση των κινδύνων που κρύβει η νέα αυτή
ορµονολογική κατάσταση της γυναίκας, η οποία καταλαµβάνει το ένα τρίτο της ζωής της. Η οστεοπό-
ρωση για παράδειγµα, αποτελεί µία από τις κυριότερες µάστιγες στην εµµηνόπαυση. Αναφέρθηκαν
προληπτικά µέτρα προστασίας (όπως η κατάλληλη διατροφή, η άσκηση, η αποφυγή καπνίσµατος) καθώς
επίσης και θεραπείες.
Επιπλέον υπογραµµίστηκε η σηµασία του ετήσιου γυναικολογικού  προληπτικού ελέγχου (γυναικολογική
εξέταση, τεστ ΠΑΠ, υπερηχογράφηµα έσω γεννητικών οργάνων) καθώς και ο µαστολογικός  έλεγχος
µε αυτοεξέταση,  µε ψηλάφηση από  ιατρό και µαστογραφία σε συνδυασµό  µε υπερηχογράφηµα µα-
στού. Τέλος έγινε µια σύντοµη αναφορά στην ορµονική υποκατάσταση κατά την εµµηνόπαυση και τους
κινδύνους που εγκυµονεί.
Ακολούθησε συζήτηση µε το ακροατήριο και κ. Ξηροµερίτης  απάντησε σε πολλές σχετικές ερωτήσεις
και έδωσε διευκρινίσεις σε θέµατα που απασχολούν πολλές γυναίκες.
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Δηµιουργία µόνιµης έκθεσης
παραδοσιακών αντικειµένων
Με φροντίδα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκε-
ντρώθηκαν διάφορα παραδοσιακά αντικείµενα
(χρηστικά και διακοσµητικά, εξαρτήµατα φορε-
σιών, κλπ) της Πυλαίας, που προσέφεραν τα µέλη
και δηµιουργήσαµε µια µόνιµη έκθεση στο χώρο
του Συλλόγου, η οποία διαρκώς εµπλουτίζεται.
(υπεύθυνη κυρία Ευµορφία Ψωµά, τηλ 2310 324
575, κάθε Πέµπτη απόγευµα )

Συγκέντρωση 
φωτογραφικού υλικού
Αξιόλογη είναι και η προσπάθεια συγκέντρωσης
φωτογραφικού υλικού µε πρόσωπα, τοπία, γειτο-
νιές και στιγµιότυπα της κοινωνικής ζωής της Κα-
πουτζήδας.
Όσοι αναγνώστες µας έχουν τέτοιο υλικό µπο-
ρούν να το καταθέσουν στο Σύλλογο. 
Οι φωτογραφίες σκανάρωνται και επιστρέφονται
αµέσως (υπεύθυνη η Γεν.Γραµµατέας κ.
Ευαγ.Φαρίνη -Κουκουρίκου, τηλ 2310 324 575,
κάθε Τρίτη απόγευµα 

Περιστασιακές εκθέσεις
Πραγµατοποιήθηκαν δύο περιστασιακές εκθέσεις
µε περίπτερο όπου εκτέθηκαν παραδοσιακά αντι-
κείµενα της Πυλαίας, είδη λαϊκής τέχνης που κα-
τασκεύασαν οι γυναίκες του Συλλόγου και
διανεµήθηκε έντυπο υλικό.
Η πρώτη έγινε στην παραλία της Θεσσαλονίκης
κατά τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης Πολιτιστι-
κών Φορέων του Νοµού Θεσσαλονίκης, από 25
µέχρι και 29/6/08.
Η δεύτερη έγινε κατά τη διάρκεια του πανηγυριού
του Προφήτη Ηλία από 18 µέχρι και 20/7/08.

Συµµετοχή σε Ηµερίδα
Εκπρόσωποι του Συλλόγου συµµετείχαν στην
Ηµερίδα που διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων
Κιλκίς, στις 13.12.08 , στο συνεδριακό κέντρο του
δήµου Κιλκίς, µε θέµα : «Οι φορεσιές του τόπου
µου» ,όπου συζητήθηκαν τα προβλήµατα κατα-
γραφής και συλλογής του λαογραφικού υλικού
από τους συλλόγους και δόθηκαν οδηγίες συντή-
ρησης των φορεσιών.

••  Ο Σύλλογος έγινε µέλος της ΈΈννωωσσηηςς ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν ΦΦοορρέέωωνν ΝΝοοµµοούύ ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,
συµµετείχε σε ενηµερωτικές και εορταστικές εκδηλώσεις καθώς και στις αρχαιρεσίες
εκλογής ∆.Σ. της Ένωσης.
••  Κατά τη διάρκεια του έτους είχε συνεργασία µε επιστήµονες λέκτορες και καθηγη-
τές του ΑΑρριισσττοοττέέλλεειιοουυ ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  κκααιι ττωωνν ΤΤΕΕΙΙ για  θέµατα ενηµέ-
ρωσης
••  Συµµετείχε στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από την ΝΝοοµµααρρχχίίαα  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,
για την γυναίκα και από το δδήήµµοο ΣΣττααυυρροούύπποολληηςς,, για τις µητέρες ..
••  Συνεργάστηκε µε τον προϊστάµενο ιερέα της  Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, για τη
διοργάνωση οµιλίας.
••  Συµµετείχε σε πολλές εκδηλώσεις του ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ κκααττοοίίκκωωνν ΧΧααρριιλλάάοουυ
••  Είναι συνδιοργανωτής µε τον ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό κκααιι ΠΠννεευυµµααττιικκόό ΣΣύύλλλλοογγοο ««ΚΚοορρααήήςς»» µεγά-
λης µουσικής συναυλίας, που θα πραγµατοποιηθεί τον Μάρτιο του 2009.
••  Συνεργάστηκε µε πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς και συµµετείχε σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις τους, µε εµφανίσεις του χορευτικού τµήµατος:
11.. Στην  εβδοµάδα  για  το  περιβάλλον του ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ ΣΣυυλλλλόόγγοουυ ΓΓυυννααιικκώώνν ΧΧοορρττιιάάττηη
ττηηνν 0077//0066//0088
22.. Στην 2η Συνάντηση πολιτιστικών φορέων του Νοµού Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε
το ΚΚέέννττρροο ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς ((ττηηςς ΝΝοοµµααρρχχίίααςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς) όπου εκτός από
το περίπτερο που είχαµε, εµφανίστηκε και το χορευτικό τµήµα του Συλλόγου µε χο-
ρούς και τραγούδια της Πυλαίας.
33.. Στο βαλκανικό φεστιβάλ που διοργάνωσε ο δδήήµµοοςς ΣΣττααυυρροούύ την 19.6.08 (χορός και
τραγούδι)
44.. Στην εβδοµάδα για τον Όλυµπο που διοργάνωσε ο ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς ΣΣύύλλλλοογγοοςς ΛΛιιττοοχχώώ--
ρροουυ, στο Λιτόχωρο την 24.8.08 (χορός και τραγούδι)
66.. Στις εκδηλώσεις του ΛΛααοογγρρααφφιικκοούύ ΣΣυυλλλλόόγγοουυ ΑΑθθύύττοουυ στην Άθυτο την 14.08.08
77.. Στο πρώτο Σεδιώτικο σεργιάνι που διοργάνωσε ο ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς ΣΣύύλλλλοογγοοςς γγηηγγεεννώώνν
ΜΜαακκεεδδόόννωωνν ΘΘέέρρµµηηςς «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» την 5/12/08
8. Στο 4ο Αντάµωµα πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας που διοργάνωσε ο δδήήµµοοςς
ΝΝέέααςς ΜΜεεσσήήµµββρριιααςς την 07/12/08

Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες
11.. ∆ιοργανώθηκε την Κυριακή 24/02/08 η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου και η κοπή βασιλόπιττας που έγινε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πυλαίας (Πέτρινο). Στην εκ-
δήλωση αυτή έγινε η επίσηµη παρουσίαση του Συλλόγου, µε αναφορά στο ιστορικό σύστασής του, τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές του. Παραβρέθηκαν περισσότερα
από 400 άτοµα µέλη και φίλοι, εκπρόσωποι της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία Πυλαίας, οι δηµοτικοί σύµβουλοι Ε. Γιαννακούσκα, Β. Αλεπλιώτη, Α.
Κουκουρίκος, Β. Τσούγκος και Γ. Τουλγαρίδης και εκπρόσωποι φορέων και Πολιτιστικών Συλλόγων. Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από πλούσιο µπουφέ µε παραδοσιακά χειροποίητα
εδέσµατα τα οποία παρασκεύασαν και προσέφεραν εθελοντικά τα µέλη του Συλλόγου. Στο τέλος µοιράσθηκαν 250 πάνινες τσάντες και ακολούθησε µουσική και χορός. 

22.. Έγινε η συνεστίαση γυναικών, την 16/3/08 στην αίθουσα συνεστιάσεων Ελαιώνες, µε µε-
γάλη επιτυχία ,όπου κυριολεκτικά επικράτησε το αδιαχώρητο λόγω της µεγάλης προσέλευ-
σης γυναικών , µε πολύ χορό και πολλά δώρα.

33.. Μεγάλη οµάδα γυναικών το Μάϊο επισκέφθηκε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και
παρακολούθησε θεατρική παράσταση

44.. ∆ιοργανώθηκαν  7 εκδροµές, στο πρόγραµµα των οποίων περιλαµβάνονταν και µία επί-
σκεψη πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος.

Μονοήµερη στην Αριδαία-Λουτρά Μπόζαρ
Μονοήµερη στις Σέρρες-σπήλαιο Αλιστράτης
Απογευµατινή στο Σταυρό
Μονοήµερη στη Φλώρινα-Λίµνη Πρέσπες
Τριήµερη στην Τήνο-Μουσεία Πύργου
Τριήµερη στην Αθήνα-Αίγινα-Ιστορικούς–Αρχαιολογικούς χώρους-Μουσεία
Μονοήµερη στις Σέρρες-Άνω Πορόϊα-Λίµνη Κερκίνη Από την εκδροµή στις Πρέσπες

Καθιέρωση κοινωνικής λέσχης
Καθιερώθηκε η κοινωνική λέσχη των µελών, που το
πρώτο εξάµηνο λειτούργησε κάθε Τετάρτη, ενώ το
δεύτερο εξάµηνο του έτους λειτούργησε κάθε ∆ευ-
τέρα απόγευµα κατά τις ώρες 6.30΄- 9.30΄, στη  βάση
µηνιαίου προγράµµατος, µε µεγάλη συµµετοχή των
µελών.
Στην κοινωνική λέσχη η προσέλευση είναι ελεύθερη και
δίνει την ευκαιρία στα µέλη και σε κάθε ενδιαφερόµενη
να περάσει ευχάριστα ένα τρίωρο, παράλληλα όµως
δίνει τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για διάφορα  θέ-
µατα: πολιτιστικά, κοινωνικά, υγείας και γενικά θέµατα
που αφορούν τη βελτίωση ποιότητας της ζωής µας.

Δραστηριότητες 
κοινωνικής αλληλεγγύης

Η συµµετοχή στο Σύλλογο δίνει την ευκαιρία στα µέλη
να αναπτύξουν µεταξύ τους σχέσεις φιλίας, αλληλοϋ-
ποστήριξης αλλά παράλληλα καλλιεργείται και πνεύµα
γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και ευαισθητο-
ποίησης για κοινωνική, εθελοντική προσφορά. Για πα-
ράδειγµα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα
συγκεντρώθηκε, µε προσφορές των µελών, µεγάλη πο-
σότητα τροφίµων και µοιράσθηκε σε οικογένειες και µε-
µονωµένα άτοµα που έχουν ανάγκη.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ 
ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗ ∆∆ΙΙΑΑΣΣΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ 
ΤΤΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ -- ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

Το χορευτικό µας στο Λιτόχωρο

Από το πολιτιστικό καλοκαίρι 2008
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Χορωδεία παραδοσιακών τραγουδιών

Τµήµα εκµάθησης αγγλικών

Πρόγραµµα Τµηµάτων
ΤΤρρίίττηη 7.00΄-8.15΄µ.µ.    
ΧΧοορρωωδδίίαα ((ππααρρααδδοοσσιιαακκάά ττρρααγγοούύδδιιαα))
Υπεύθυνος: Βασίλης     Κασούρας                                                                                             
ΤΤρρίίττηη 8.30΄-10.00΄µ.µ.         
ΑΑγγγγλλιικκάά   ((ααρρχχααρρίίωωνν--εεννηηλλίίκκωωνν))
Υπεύθυνη : Ευαγγ.Φαρίνη-Κουκουρίκου

ΤΤεεττάάρρττηη 7.00΄-9.00΄µ.µ.            
ΚΚαατταασσκκεευυέέςς ((δδιιαακκοοσσµµηηττιικκώώνν ααννττιικκεειιµµέέννωωνν--κκοοσσµµηηµµάάττωωνν))
Υπεύθυνες: Λίτσα Πίτσιου,Γιώτα Κιοσσέ

ΠΠέέµµππττηη 5.45΄-7.45΄µ.µ.           
ΚΚαατταασσκκεευυήή ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν φφοορρεεσσιιώώνν
Υπεύθυνη : Ευµορφία Ψωµά
ΠΠέέµµππττηη 8.00- 9.30΄µ.µ.            ΖΖωωγγρρααφφιικκήή
Υπεύθυνη : Φραντζέσκα Αθανασιάδου

ΠΠααρραασσκκεευυήή 7.00΄-8.15΄µ.µ.          
ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκοοίί χχοορροοίί  ((ααρρχχααρρίίωωνν))
Υπεύθυνη:  Ρένα Καρυοφυλλίδου
ΠΠααρραασσκκεευυήή 8.30΄-9.45΄µ.µ.            
ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκοοίί χχοορροοίί  ((ππρροοχχωωρρηηµµέέννωωνν))
Υπεύθυνη:  Ρένα Καρυοφυλλίδου         


