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Κυρίες -οι το καλοκαιράκι πέρασε.
Μας ήλθε το ωραίο φθινόπωρο με
τις δικές του ομορφιές. Αφήνουμε
πίσω μας τις άσχημες ημέρες που
περάσαμε όλοι μας με τις πυρκαγιές
στην Κινέτα και το Μάτι. Χάθηκαν
99 άνθρωποι ΑΔΙΚΑ. Βαθύς πόνος
για τους δικούς τους. Χάθηκαν περι-
ουσίες, κόπος πολλών χρόνων. Εύ-
χομαι στους επιζώντες να βρουν τη
δύναμη και το κουράγιο και με τη
βοήθεια της πολιτείας να ξαναφτιά-
ξουν τη ζωή τους. 

Επιστρέφοντας από τις διακοπές,
πιστεύω ξεκούραστες και με διάθεση
για δημιουργία, θα μας βρείτε στο
νέο μας χώρο, Δραγατσανίου 6, 2ος
όροφος, 31 γραφείο. 

Στη νέα μας γωνιά, σας περιμέ-
νουμε, να σας μεταδώσουμε τις τε-
χνικές που διδάσκουμε. Οι ώρες των
μαθημάτων και οι εκπαιδεύτριες και
ο εκπαιδευτής αναγράφονται στην
τελευταία σελίδα. 

Ο νέος μας εκπαιδευτής είναι ο
κ. Γεώργιος Τζεφεράκος, αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου, γνώστης πολ-
λών τεχνικών δαντέλας και όχι μόνο. 

Είναι διατεθειμένος κάθε Παρα-
σκευή 10-12 και 12-14 να σας διδάξει
το τρισδιάστατο λουλουδάκι με τη
Μπιμπίλα και τη δαντέλα Βρυξελλών
DUCHESSE. 

Όλοι είναι αξιόλογοι εκπαιδευτές
πλουτισμένοι με υπομονή, μεράκι,

αγάπη για την τεχνική που διδάσκουν
και είναι οι ακόλουθοι:

Κατερίνα Σπύρου, Ευθυμία Αγ-
γουράκη, Ελένη Δαφνή, Κωνσταντίνα
(Ντίνα) Ρήγου, Πανωραία (Ρέα) Τσί-
του, Σοφία Τσαμπαρά, Ευαγγελία
(Λίτσα) Ασβεστά, Βασιλική Μουστά-
κα, Γεώργιος Τζεφεράκος και Χρι-
στίνα Κουκουλάρη. Όλοι προσφέρουν
τις γνώσεις τους αφιλοκερδώς. 

Οι καιροί είναι δύσκολοι ελάτε
κοντά μας να μάθετε κάποια παρα-
δοσιακή τέχνη και θα είστε ικανο-
ποιημένες -οι για τη δημιουργία σας
και για λίγο θα ξεχνάτε τις δυσκολίες
που υπάρχουν. 

Εκτός από τη μάθηση είναι και η
συντροφικότητα που μας κάνει καλό
στη ζωή μας. Κοντά μας δεν θα χά-
σετε το χρόνο σας, πιστεύω ότι κάτι
καλό θα κερδίσετε. 

Σας περιμένουμε για τσάι την
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 για να γνω-
ρίσετε τον καινούργιο μας χώρο. 

Στη συνέχεια θα διαβάσετε: 

«Έρευνα κληρονομιάς», αναδη-
μοσίευση από το βιβλίο «ΕΛΛΗΝΟΡ-
ΘΟΔΟΞΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ» του 
Λαογράφου Ιωάννου Ν. Σκουλούδη
και τα Νέα του O.I.D.F.A.
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Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δια-

κοπής της ατέλειας του περιοδικού
μας, παρακαλούμε πολύ, όποιος επι-
θυμεί να λαμβάνει το περιοδικό να
μας ενημερώνει στα τηλ.: 

210 2751700 και 210 3474924. 
Μπορείτε να δείτε την εφημερίδα

μας και στην ιστοσελίδα του Συλλό-
γου μας: www.kopaneli.gr

Ευχαριστούμε πολύ.
Το Δ.Σ. 

Ανακοίνωση 
Τα μαθήματα θα καθυστερήσουν 
να αρχίσουν λόγω μετακόμισης

στο καινούργιο μας γραφείο, 
Δραγατσανίου 6, 2ος όροφος, 

31 γραφείο. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

210 2751700 κ. Χριστίνα Κουκουλάρη
210 3474924 κ. Ευθυμία Αγγουράκη

Το Δ.Σ. 

Ανακοίνωση 
Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018
και ώρα 5:30 μ.μ. σας περιμένουμε

στο καινούργιο μας γραφείο του Συλ-

λόγου για τσάι ή καφέ, όπου θα πα-

ρακολουθήσουμε DVD από την έκ-

θεση του O.I.D.F.A. στην Ολλανδία. 

Το Δ.Σ. 

Με πολλή αγάπη 
Η Πρόεδρος 

Χριστίνα 

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά για 

την οικονομική και υλική ενίσχυση 

στον Σύλλογό μας τις κ.κ.: 

Αλεξάκη Σμαρώ, 

Παπουτσάκη Βασιλική, 

Τζίβη Βασιλική, 

Λιγοψυχάκη-Προεστάκη Ζαχαρένια

και Βλαδίτση Ελένη.
Το Δ.Σ. 

Καλώς  μας  ήρθες  Φθινόπωρο

Εν ώρα μαθήματος… 
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Ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε πως έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε

νέα μαθήματα για τρισδιάστατη μπιμπίλα (λουλουδάκια) και κοπανέλι

Βρυξελλών Duchesse, με τον καινούργιο μας εκπαιδευτή κ. Γεώργιο

Τζεφεράκο. Το Δ.Σ. 

Έρευνα  κληρονομιάς 
Πέρασαν κιόλας δώδεκα χρόνια από το ύστατο αντίο του ιδρυτικού μέλους

του Συλλόγου μας, της Δέσποινας (Ντέπης) Κούτσικα. 

Ενός υπέροχου ανθρώπου, καλοσυνάτου, ευγενικού, με πολλά οράματα και

όνειρα για την τέχνη της δαντέλας και όχι μόνο. 

Με απεριόριστες δραστηριότητες, μια από αυτές ήταν η έρευνα που έκανε

επάνω στην ιστορία και την τεχνική του κοπανελιού. Μας άφησε κληρονομιά την

έρευνά της για τα Μουσεία και τις περιοχές της Ελλάδας μας που γινόταν

κάποτε το κοπανέλι, σε κάποιες περιοχές φυσικά γίνεται ακόμα και σήμερα.

Ένα από τα ωραιότερα και πιο λεπτο-
δουλεμένα είδη δαντέλας είναι το κοπα-
νέλι γνωστό σ’ όλη την Ευρώπη από τον
15ο αιώνα. Από πορτραίτα της εποχής
αυτής όπου προβάλλεται με ιδιαίτερη
προσοχή στις λεπτομέρειες, συμπεραί-
νουμε ότι η δαντέλα αποτελεί στοιχείο
πλούτου και κοινωνικής καταξίωσης. 

Όμως από χιλιάδες χρόνια πριν υπάρ-
χουν στην Ανατολική Μεσόγειο τα πρώτα
δείγματα της διαπλοκής ινών, που πάνω
σ’ αυτή την τεχνική στηρίζεται η τέχνη
της δαντέλας. Μαρτυρίες από κείμενα
του Ομήρου και του Πλάτωνα, καθώς
και παραστάσεις από αρχαία ελληνικά
αγγεία της κλασικής εποχής και από ευρήματα
στους τάφους των Πτολεμαίων, υποδηλώνουν ότι
η διαπλοκή ινών ήταν γνωστή από την εποχή εκείνη
στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. 

Πολλές ελληνικές παραδοσιακές στολές όπως
των Μεσογείων Αττικής, των Μεγάρων, της Σαλα-
μίνας, της Αίγινας και άλλων περιοχών είναι πλου-
μισμένες με δαντέλα κοπανέλι. Δείγματα αυτής
της εξαιρετικής δουλειάς μπορεί κανείς να θαυμάσει

στα Λαογραφικά Μουσεία όλης της χώρας. Ιδιαίτερα
πλούσιες συλλογές, διαθέτουν το Ιστορικό Λαο-
γραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου Χανίων Κρήτης,
το Κοργιαλλένειο Ιστορικό Μουσείο Αργοστολίου
Κεφαλονιάς ακόμα και στο Μουσείο Victoria and
Albert του Λονδίνου. 

Από την μέχρι τώρα έρευνα του Συλλόγου Φίλων
Διασώσεως και Διαδόσεως του Κοπανελιού Η
«Χριστίνα» η δαντέλα αυτή πλέκεται έως σήμερα
στην Κρήτη, Αίγινα, Μήλο, Αττική, Σαλαμίνα, Μέ-

Νο 1
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γαρα, Νάξο, Χίο και στα Ιόνια νησιά, παλαιότερα
δε σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Παρουσιάζει πολλές
παραλλαγές από τόπο σε τόπο και από χρόνο σε
χρόνο διότι έχει επιρροές από τις διάφορες ευρω-
παϊκές τεχνικές. 

Στις φωτογραφίες (1, 2, 3) βλέπουμε την εξέλιξη
του Κρητικού Κοπανελιού και τις επιδράσεις που
αυτό έχει δεχθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σήμερα το κρητικό κοπανέλι δουλεύεται με 7 ζεύγη
κοπανέλια, στην Αίγινα δουλεύεται διαφορετικά με
πολύ περισσότερα κοπανέλια. Η τεχνική Torchon
επικρατεί στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. 

Στην εξέλιξη και τελειοποίηση του Κρητικού Κο-
πανελιού, στη σημερινή του μορφή, συνέβαλε η
δημιουργός Χριστίνα Κουστουράκη-Κουκουλάρη
από το Γαβαλοχώρι Χανίων Κρήτης. Η αγάπη και
το μεράκι της για το κοπανέλι είναι και η αιτία να
δημιουργηθεί ο Σύλλογος Φίλων Διασώσεως και
Διαδόσεως του Κοπανελιού Η «Χριστίνα» που
σκοπό έχει να καταγράφει και να διασώζει ό,τι πλη-
ροφορίες μπορεί να βρει σε όλο τον ελληνικό χώρο.
Δημιουργεί αρχείο με ζωντανές μαρτυρίες, φωτο-
γραφίζει όσα κομμάτια ανακαλύπτει, ευαισθητοποιεί
τον κόσμο με επαφές, με πολιτιστικά κέντρα κάθε
περιοχής, διοργανώνει ομιλίες, εκθέσεις, συνεν-
τεύξεις. 

Ο Σύλλογος αυτός είναι το φυτώριο όπου ανα-
πτύσσονται οι σημερινές πλέκτριες μέσα σε κατάλ-
ληλη ατμόσφαιρα και σε κλίμα δημιουργίας και εί-
μαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν οι συνεχιστές της πα-
ράδοσης στο μέλλον. 

Περιοχές στην Ελλάδα: Μεσόγεια Αττικής, Μέ-
γαρα, Σαλαμίνα, Αίγινα, Νάξος, Σύρος, Χίος, Ίος,

Μήλος, Χανιά Κρήτης, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Πήλιο,
Κύμη, Ναύπλιο, Σέριφος, Μύκονος. 

Ιστορικά στοιχεία 
Το κοπανέλι είναι είδος δαντέλας. Εμφανίζεται

στην Ευρώπη τέλη του 15ου αιώνα. Στηρίζεται στην
τεχνική της διαπλοκής ινών, γνωστής από κείμενα
του Ομήρου (Οδύσσεια) «σειρήν δε πλεκτήν», του
Πλάτωνα (πολιτικός) «και λέγομεν γε αυτοίς το
μεν στρεπτικόν, το δε συμπλεκτικόν» και από πα-
ραστάσεις αρχαίων ελληνικών αγγείων. 

Λαογραφία 
Με κοπανέλι κοσμούνται ελληνικές παραδοσιακές

φορεσιές (μπούστοι, ποδόγυροι, μπόλιες, μεσοφόρια,
μανδήλια) και στολίζεται ο ρουχισμός του σπιτιού. 

Μουσεία με δαντέλα κοπανέλι 
Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδας 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 

Κρήτη: Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου
Χανίων 
Ιστορικό Αρχείο Χανίων 
Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου 
Κεφαλονιά: Κοργιαλλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο Αργοστολίου 
Ναύπλιο: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 
«Β. Παπαντωνίου» 
Μήλος: Λαογραφικό Μουσείο 
Σαλαμίνα: Εξωραϊστικός Σύλλογος Σαλαμίνας “Ο
Ευριπίδης” 
Νάξος: Απείρανθος 
Χίος: Βιβλιοθήκη “Αδαμάντιος Κοραής” 
Εύβοια: Λαογραφικό Χαλκίδας, Λαογραφικό Κύμης 

(†) Δέσποινα (Ντέπη) Κούτσικα 

Νο 2

Νο 3
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Το σχέδιο του εξωφύλλου
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Γιορτή  των  Εισοδίων  της  Θεοτόκου
Κατά την περίοδο του 40ημέρου τελούνται

πολλές γιορτές, κορυφαία εκ των οποίων είναι η
μεγάλη γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στις
21 Νοεμβρίου. Για τους γεωργούς είναι ορόσημο

και της έχουν δώσει το όνομα «Μεσοσπορίτισσα»,
δηλαδή επί καλών καιρικών συνθηκών πρέπει να
έχουν σπείρει τα μισά σιτηρά. Σε αυτό αναφέρεται
και η παροιμία: «Μισά έσπειρες, μισά έφαγες»,
δηλαδή και η αποθήκη των σιτηρών, θα έφτανε
στα μισά. 

Για τη γιορτή των Εισοδίων της Παναγίας θα
πρέπει να πούμε πως οι γονείς της Ιωακείμ και
Άννα ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν τον Θεό
να τους αξιώσει να κάνουν ένα παιδί και εκείνοι
θα το αφιέρωναν στον Ναό. Στην Εβραϊκή κοινωνία
εκείνης της εποχής, οι άτεκνοι ήταν πρόσωπα
παραγκωνισμένα και οι προσφορές τους δεν γί-
νονταν δεκτές στον Ναό. 

Πέρασαν χρόνια και έφτασαν σε πολύ μεγάλη
ηλικία ο Ιωακείμ 85 και η Άννα 80, όταν ο Θεός
τους ευλόγησε με ένα κοριτσάκι, την Μαριάμ-
Μαρία, την Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία μας.
Σε ηλικία μόλις 3 ετών, σύμφωνα με την υπόσχεσή
τους την αφιέρωσαν στον Ναό του Σολομώντος,
όπου και την παρέλαβε ο Προφήτης Ζαχαρίας
και μετέπειτα πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου. 

Εις ανάμνηση της πράξεως αυτής φτιάχνουμε
και εμείς το πρόσφορο (εκ του προσφέρω). 

Το  πρόσφορο
Το πρόσφορο πρέπει να παρασκευάζεται στο σπίτι με κάθε σεβασμό και καθαριότητα και

συμβολίζει την Θεοτόκο που έτεκε (γέννησε) Θεό. 

Η σφραγίδα στο πρόσφορο, στο μέσο έχει ένα τετράγωνο που γράφει ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ (Ιησούς

Χριστός Νικά). Αυτό ο ιερέας το βγάζει με την προσκομιδή και συμβολίζει τη γέννηση του Χριστού. 

Η πετσέτα που τυλίγουμε το πρόσφορο πρέπει να είναι λευκή, όπως τα λευκά ρούχα της

Παναγίας, (προέκταση το λευκό φόρεμα της νύμφης). 

Από το βιβλίο του Ιωάννου Ν. Σκουλούδη, Λαογράφου 

«ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ» 
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Τα νέα μας, είναι πολλά και διάφορα. Στο

ημι-συνέδριο της Ολλανδίας, συνέβησαν και εί-

δαμε πολλά ενδιαφέροντα νέα πράγματα που

αφορούν σε δαντέλες και όχι. Τα περίπτερα

ήταν 18, δηλαδή έλειπαν 8 χώρες μέλη. Η Σλο-

βενία πήρε το βραβείο κοινού, με τα πορτατιφάκια

της, επάνω στα οποία δεν φαινόταν η δαντέλα,

αλλά έκανε εντύπωση το λευκό επάνω στο

μαύρο φόντο του περιπτέρου (κουτσομπολιό).

Ο διαγωνισμός επίσης είχε πολλά και ενδιαφέ-

ροντα κομμάτια και τεχνικές. Το κοινό έδωσε το

1ο βραβείο πάλι σε Ρωσίδα δημιουργό, μιας

σταγόνας νερού, 3σδιάστατης (προσέξτε την

φωτό που σας έχω στο CD), σε δαντέλα βελόνας,

πάλι σε κάδρο και πάλι τετράγωνο, αλλά με

πολύ δουλειά σε παλ χρώματα (κουτσομπολιό).

Από την Ελλάδα συμμετείχαν η κ. Σπένδου Δέ-

σποινα και ο Σύλλογος Αιγίνης, με ομαδικό

έργο-δαντέλα. Αλλά είδαμε και τη δαντέλα

(εκτός περιπτέρων εθνικών σε: Άμαξα, αφηρη-

μένες φόρμες (ιδέ γκρι φόρμες), Βιτρώ, Γάντια

συρμάτινα, Γράμματα, Δακτυλίδια (τεράστια)

Ζωγραφική (Καντίνσκυ - λεπτομέρειες σε δαν-

τέλα), Ιερατικά βιβλία, Καρδιές, Κέϊκ, Κολιέ

(συρμάτινα), Καπέλα, Κλουβάκια, Κτίρια, Λου-

λούδια σε πίνακες, Μάσκες (μεγάλες), Πετα-

λούδες, Παπούτσια (συρμάτινα), Φορέματα,

Φρουτιέρες, (συρμάτινες), Τούρτες)… Όλα υπάρ-

χουν στο Σι-Ντι. Το νέο ήταν ότι υπήρχαν εργα-

στήρια της μιας ώρας ή λιγότερο, με δίδακτρα

βεβαίως (10-15€), που σου έδειχναν, ή Τενερίφ,

ή να ζωγραφίζεις επάνω σε τσάντες υφασμάτινες

η άλλα εκτός δαντέλας, μαζί με τα υλικά. Οι δε

Ρωσίδες είχαν πολλά περίπτερα στους εμπόρους,

πουλώντας από απλό πετσετάκι σε Μιλάν, έως

και πολλά φορέματα, γιακάδες, εσάρπες και ότι

άλλο ...με βελονάκι ή δαντέλα... Ήθελαν να πω-

λήσουν δαντέλα στις δαντελούδες!!! Το συλλε-

κτικό κοπανέλι του Ο.Ι.D.F.A. κόστιζε πολύ

ακριβά (15€), τσάντες και μπλούζες και άλλα

μικρο-ενθύμια ήταν Σλοβενικής προέλευσης με

προ-παραγγελίες. Ευτυχώς που τις απέφυγα,

διότι κατέφθασαν την Δευτέρα μετά το Συνέδριο,

και πρόσεξα ότι όσες προ-παραγγελίες έφθασαν

στην ώρα τους, δεν άρεσαν (κυρίως μπλούζες)

και επεστράφησαν μετά από την δοκιμή τους.

Όσα μέλη παρήγγειλαν τσάντες, ελπίζω να χα-

ρούν με το βιβλίο-σχεδίων δαντελοκαρδιάς και

ότι άλλο υπάρχει μέσα. Ο χώρος που έγιναν

όλα αυτά ήταν αρκετά άνε-

τος και κατάμαυρος, όπως

θα δείτε στις φωτό και

λεγόταν το Μαύρο κουτί.

Στον ίδιο χώρο ήταν και

το επίσημο δείπνο που

ήταν μπουφές, με γεύσεις

τουρλού... όλα με κάποια σάλτσα

που ισοπέδωνε τις γεύσεις. Και τα γλυκά επίσης,

μέσα σε κάποιο μους. Τα ποτά 2 είδη κρασιών

και ότι και όσα αναψυκτικά ήθελες. Σε γενικές

γραμμές όλα κύλησαν ομαλά. Υπήρχε δε αρκετή

συμμετοχή. Είδαμε ένα πούλμαν με Ισπανίδες

δαντελούδες και ένα από Σλοβενία. Από γειτο-

νικές πόλεις και χώρες ήρθαν επίσης με πούλμαν,

εκδρομές οργανωμένες. 

Το Συνέδριο του 2022, θα γίνει στο Αμβούργο,

της Γερμανίας πάλι Αύγουστο. Το Συνέδριο της

Εσθονίας προετοιμάζεται και το θέμα του δια-

γωνισμού θα είναι “Παραμύθι”. Υπάρχουν λε-

πτομέρειες, στο σχετικό άρθρο, του περιοδικού

του Ο.Ι.D.F.A. Ας παραμυθιαστούμε λοιπόν! Το

θέμα του Ελληνικού περιπτέρου στην Εσθονία

θ’ ανακοινωθεί στην επόμενη μετάφραση και το

επόμενο περιοδικό του Συλλόγου. Μην ξεχνάτε

ότι αν υπάρχουν ενδιαφερόμενες για να ταξιδέ-

ψουν μαζί μας στην Εσθονία, πρέπει να εγγρα-

φούν από τώρα στον Ο.Ι.D.F.A. Θα κοστίσει λι-

γότερα! Αυτό το ταξίδι, σε μία χώρα που λίγα

ξέρουμε γι’ αυτήν και που προβλέπεται γοητευ-

τικό. Αρχίστε να αποταμιεύετε χρήματα από

τώρα και σκεφθείτε και τις φίλες σας, μπορεί να

ενδιαφέρονται. Όλα τα μέλη του Ο.Ι.D.F.A., θα

παραλάβουν ένα DVD με φωτογραφίες που αφο-

ρούν στο Συνέδριο της Ολλανδίας με ότι είδαμε

σε δαντέλα και όχι μόνον. Οι κυρίες-μέλη που

δεν μπορούν να το δούν, ας ρωτήσουν τις φίλες

και τους συγγενείς τους, τα εγγόνια τους ειδικά,

να τους βρουν μία λύση... να είσαστε σίγουρες

ότι ένας υπολογιστής θα είναι πιο κοντά απ’

όσο νομίζετε. Στον Σύλλογο “Χριστίνα” επίσης

θα υπάρχουν DVD διαθέσιμα, στην τιμή των 2€,

προς ενίσχυση του Συλλόγου (στη νέα του Δι-

εύθυνση) και για κυρίες που δεν είναι μέλη,

αλλά θέλουν να δούν τον ευρύτατο δαντελόκο-

σμο, που καλώς ή κακώς μας βοηθά να δούμε

τον κόσμο αλλιώς.

Σας ευχαριστώ.

Σοφία Τσαμπαρά



Aγαπητές μας φί λες 
Oι ανα κοι νώ σεις για τις εκ δη λώ σεις 
του Συλλόγου μας θα δη μο σιε ύο νται 
στη 2η και 3η σε λί δα του πε ριο δι κού και 
δεν θα στέλ νου με άλ λο  ενημερωτικό 
δελ τίο,  εκτός κι αν πα ρα στεί 
έκτα κτη ανά γκη.
Παρακαλούμε να προ σέ χε τε ιδιαί τε ρα 
τη στή λη των ανα κοι νώ σε ων, 
για να ενη με ρώ νε στε και 
να αντα πο κρί νε στε  
στις προ σκλή σεις του Συλλόγου, 
χω ρίς άλ λη ει δο ποίη ση. 

Tο Δ. Σ. 
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IΔIO KTH THΣ
Σύλλογος «Φίλων Διασώσεως

και Διαδόσεως του Kοπανελιού 
Η “X P IX P I Σ T IΣ T I N AN A ”» 

Aιγίνης  3  Nέα  Iωνία  142 32 - Aττική 

Τηλ. Γραφείου: 210 3239187
Τηλ. Προέδρου: Χριστίνα Κουκουλάρη 210 2751700
Γεν. Γραμματέας: Ευθυμία Αγγουράκη 210 3474924
Ταμίας: Κλεοπάτρα Αγγελετοπούλου 6974312936

Fax: 210 5717108 & 210 9341339 

Eκδότρια: Χριστίνα Κουστουράκη - Κουκουλάρη
������������������
ΚΩΔΙΚΟΣ: 215599

ΤΟ ΔIOI KH TI KO  ΣYMBOYΛIO 
Πρόεδρος:                             Xριστίνα Kουστουράκη - 
                                               Kουκουλάρη 
Aντιπρόεδρος:                       Γεώργιος Τζεφεράκος 
Γενική Γραμματέας:               Eυθυμία Aγγουράκη 
Eιδικός Γραμματέας:             Αυγουστής Κλάδιος�
Tαμίας:                                   Κλεοπάτρα Αγγελετοπούλου
Έφορος:                                 Άννα Μιχαηλίδου
Σύμβουλος Δημ. Σχέσεων:    Αικατερίνη Σπύρου

Aπαγορεύεται η ανα δη μο σίε υ ση χωρίς την άδεια της εκδότριας. 

KÔ·Ó¤ÏÈ

����Ηλεκτρονική  Σελιδοποίηση - Εκτύπωση - Διεκπεραίωση
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τηλ.-Fax: 210-2619003, 210-2619696
e- mail: karpouzi@ otenet.gr AA
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δραγατσανίου  6  (2ος όροφος -  31 γρ.) Αθήνα 

Κρητικό Κοπανέλι ΔΕΥΤΕΡΑ απόγευμα 17:00-19:00 
ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10:00-12:00

Κοπανέλι (Νησιώτικο) ΤΕΤΑΡΤΗ απόγευμα 17:00-19:00 
Κρητικές Δεσιές ΔΕΥΤΕΡΑ  πρωί 10:00-12:00

ΠΕΜΠΤΗ  απόγευμα 16:00-18:00 
Σαΐτα-Πλέξιμο ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10:00-12:00
με βελόνες

Λασέ ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10:00-12:00

Κέντημα στο Τούλι-
Μωσαϊκό Χίου
και Βενίζ ΔΕΥΤΕΡΑ  πρωί 10:00-12:00
Βελονάκι με συνεννόηση τηλ.: 210 3474924
Μπιμπίλα με συνεννόηση        τηλ.: 210 8648628
Κέντημα και Αζούρ με συνεννόηση τηλ.: 6938349413
Μπιμπίλα τρισδιάστατη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10:00-12:00
Δαντέλα Βρυξελλών DUCHESSE 12:00-14:00

Εκπαιδεύτριες -  Εκπαιδευτής:
Κρητικό Κοπανέλι:                       Χριστίνα Κουκουλάρη 
                                                     Ευθυμία Αγγουράκη
Δεσιές:                                        Αικατερίνη Σπύρου 
Κοπανέλι (Νησιώτικο):                Ελένη Δαφνή 
Μπιμπίλα:                                    Πανωραία (Ρέα) Τσίτου 
Βελονάκι:                                     Ευθυμία Αγγουράκη 
Λασέ:                                            Ευαγγελία (Λίτσα) Ασβεστά
Σαΐτα-Πλέξιμο με βελόνες:         Κωνσταντίνα (Ντίνα) Ρήγου 
Μωσαϊκό Χίου-
Κέντημα στο Τούλι
και Βενίζ:                                     Σοφία Τσαμπαρά
Κέντημα και Αζούρ:                     Βασιλική Μουστάκα 
Μπιμπίλα τρισδιάστατη               
Δαντέλα Βρυξελλών (DUCHESSE): Γεώργιος Τζεφεράκος

Όλες -οι εκπαιδεύτριες - εκπαιδευτής προσφέρουν 
τις γνώσεις τους με αγάπη και μεράκι  

α φ ι λ ο κ ε ρ δ ώ ς.
Περισσότερες πληροφορίες 

στα τηλ.: 210 2751700 - 210 3474924 - 210 3239187.
Θα χαρούμε πολύ με την παρουσία σας. 

Το Δ.Σ. 

Το Δ.Σ.

Έργο με βελονάκι της κ. Ευθυμίας Αγγουράκη

Καλό Φθινόπωρο


