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ΚΕΜΠΑ

Έργο  με  Κοπανέλι
της  κ.  Χριστίνας 
Κουκουλάρη 



Εύχομαι η καινούργια χρονιά να εί-
ναι δημιουργική, με δυναμικότητα και
υγεία, όπως έχουν περάσει 30 ολό-
κληρα χρόνια. 

Ναι φίλες-οι, ο Σύλλογός μας συμ-
πληρώνει τον Μάρτιο του 2019, 30 χρό-
νια δημιουργίας. Ιστορίες-Μνήμες πολ-
λές!!! 

Κυρίες που ήταν πρωτεργάτες στην
ίδρυσή του, έχουν φύγει από τη ζωή,
(Δέσποινα [Ντέπυ] Κούτσικα, Ζωή Τερ-
λεξή και πολλά άλλα μέλη του Συλλό-
γου). Όμως πάντα θα θυμόμαστε την
προσφορά τους. 

Έχουν εκπαιδευτεί εκατοντάδες κυ-
ρίες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει
αριστουργήματα για τα παιδιά και τα
εγγόνια τους. 

Έχουν γευθεί την μεγάλη ικανο-
ποίηση της δημιουργίας. 

Η ιστορία μας είναι πολύ μεγάλη
στη διαδρομή των 30 χρόνων!!! 

Σας υπενθυμίζω ότι ξεκινήσαμε με
το Κρητικό Κοπανέλι και σήμερα μα-
θαίνουν οι κυρίες-οι και άλλες πολλές
παραδοσιακές τεχνικές όπως, Μπιμπί-
λα, Δεσιές, Βελονάκι, Σαϊτάκι, Λασέ,
Κέντημα, Κέντημα στο Τούλι, Τρισδιά-
στατη μπιμπίλα (λουλουδάκια), Δαντέλα
Βρυξελλών Duchesse. 

Οι εκπαιδεύτριες και ο εκπαιδευτής
μας, αξιόλογοι άνθρωποι με υπομονή-
μεράκι και αγάπη, σας μαθαίνουν τις
γνώσεις τους. 

Προσωπικά τους ευχαριστώ από τα
βάθη της καρδιάς μου. 

Οι εκπαιδεύτριες είναι: Κατερίνα
Σπύρου, Κωνσταντίνα (Ντίνα) Ρήγου,
Πανωραία (Ρεά) Τσίτου, Ευθυμία Αγ-

γουράκη, Ευαγγελία (Λίτσα) Ασβεστά,
Σοφία Τσαμπαρά, Βασιλική Μουστάκα,
Χριστίνα Κουκουλάρη και ο εκπαιδευτής
κ. Γεώργιος Τζεφεράκος. Όλοι τους
εργάζονται ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ. 

Έχουμε γίνει μέλος από το 1995
του O.I.D.F.A., Παγκόσμιος Οργανισμός
Δαντέλας, που εδρεύει στη Γαλλία. 

Λάβαμε μέρος σε 12 συνέδρια δαν-
τέλας στη Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία,
Αγγλία, Τσεχία, Αθήνα, Ολλανδία, Ια-
πωνία, Γαλλία, Αυστραλία, Σλοβενία,
Ολλανδία. 

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Συλ-
λόγου είναι ένα νέο παρακλάδι του, η
μαθήτριά μας κ. Μαρία Κεραμάρη, έγινε
μια άξια εκπαιδεύτρια του Κρητικού
Κοπανελιού. Σήμερα προσφέρει τις
γνώσεις της σε μία ομάδα γυναικών
στην Αλεξανδρούπολη. Προσωπικά
της εύχομαι κάθε επιτυχία. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
θα μαζευτούμε να κόψουμε τη Βασι-
λόπιτα, μαζί με πολλές ευχές, για υγεία-
δημιουργία και ειρήνη. 

Σας περιμένουμε Κυριακή μεσημέρι
στις 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:30
στο κέντρο «Άτταλος», οδός Αδριανού
9, στο Θησείο. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
εγκαίρως για την παρουσία σας. 

Στις επόμενες σελίδες θα διαβάσετε
30 χρόνια Δημιουργικής Προσφοράς
στην Παράδοση, Ποίημα στο Μέγα Αλέ-
ξανδρο 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 έγχρωμη στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου μας: www.kopaneli.gr

Ευχαριστούμε πολύ.
Το Δ.Σ. 

Γενική Συνέλευση 
Η Γενική Συνέλευση και οι αρχαι-

ρεσίες θα πραγματοποιηθούν την 

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα

17:30 στο γραφείο του Συλλόγου

μας. Το Δ.Σ. 

Με πολλή αγάπη 
Η Πρόεδρος 

Χριστίνα 

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά για την υλική

ενίσχυση στον Σύλλογό μας, τις κ.κ.

Στυλιανή Τσαγράκη, Αλίκη Φύρου

και τον κ. Αυγουστή Κλάδιο. 

Το Δ.Σ. 

Δημιουργική  χρονιά  το  2019 

Εν ώρα μαθήματος στον καινούριο μας χώρο

Πρόσκληση
Σας περιμένουμε στην κοπή της βασι-
λόπιτας που θα γίνει την Κυριακή 
27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:30 στο
κέντρο «Άτταλος» οδός Αδριανού 9
στο Θησείο. 

Για κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα:

κ. Χριστίνα: 210 2751700 

κ. Ευθυμία: 210 3474924
Το Δ.Σ. 
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Δημιουργικής  Προσφοράς  στην  Παράδοση 
Μια ομάδα γυναικών στην Αθήνα γνωρίζει την

τεχνική πλεξίματος δαντέλας με κοπανέλι στο Κέν-

τρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης του Δήμου Αθη-

ναίων στην Πλάκα. 

Η αγάπη, το μεράκι και η υπομονή της αξιόλογης

δασκάλας τους κ. Χριστίνας Κουκουλάρη τους

ωθεί το 1989 στην ίδρυση του Συλλόγου με την

επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΠΑΝΕΛΙΟΥ Η «ΧΡΙΣΤΙΝΑ»”. 

Η πρώτη Γενική Συνέλευση γίνεται στο σπίτι

της κ. Χριστίνας στις 27 Μαρτίου του 1989 με την

συμμετοχή και των 32 Ιδρυτικών Μελών του Συλ-

λόγου. Ψηφίζεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

με Πρόεδρο: φυσικά την κ. Χριστίνα Κουκουλάρη,

Αντιπρόεδρο: την κ. Αλεξάνδρα Σταυρακάκη, Γενική

Γραμματέα: κ. Ευθυμία Αγγουράκη, Ειδική Γραμ-

ματέα: κ. Μαρία Κεραμάρη, Ταμία: Δέσποινα (Ντέπυ)

Κούτσικα. 

Σκοπός του Συλλόγου είναι η διάσωση και διά-

δοση του Κρητικού Κοπανελιού και γενικώς του

Ελληνικού Κοπανελιού, η έρευνα των τεχνικών

του, η μελέτη και η σύγκρισή τους. 

Ο Σύλλογος επιδιώκει τη διάσωση και διάδοση

του κοπανελιού με τα εξής μέσα: 

α) Με τη διδασκαλία μαθημάτων για τη συνέχιση

της παραδοσιακής τεχνικής του κοπανελιού και

την εκπαίδευση προσώπων που θα μπορούν να το

διδάξουν. 

β) Με ενημερωτικές εκθέσεις, συγ-

κεντρώσεις, διαλέξεις, εκδόσεις, σεμι-

νάρια για την πληροφόρηση του κοινού,

σχετικά με την τεχνική του κοπανελιού,

την ιστορία του και τον χαρακτήρα του,

που αποτελεί στοιχείο της εθνικής μας

κληρονομιάς και παράδοσης. 

γ) Με τη δημιουργία αρχείου, νέων

και παλαιών σχεδίων κοπανελιού και

τη διάθεσή τους για την εξάπλωση,

γνωριμία και διάσωσή τους. 

δ) Με ενημερωτικές επισκέψεις στις

περιοχές που εξακολουθούν και σήμερα

να δουλεύουν το κοπανέλι. 

ε) Με τη συμμετοχή του Συλλόγου και ίδρυση

παρεμφερών σωματείων που επιδιώκουν παρεμ-

φερείς σκοπούς. 

Απώτερος σκοπός του Συλλόγου είναι η συγ-

κέντρωση παλαιών έργων κοπανελιού και η προ-

σφορά τους οπωσδήποτε σε μουσείο, προκειμένου

τα έργα να διασωθούν και να γίνουν γνωστά στο

ευρύ κοινό. 

30

Το πρώτο Δ.Σ. με μέλη του Συλλόγου 
Από αριστερά καθιστές: Μαρία Κεραμάρη, Χριστίνα Κουκουλάρη, 

Δέσποινα Κούτσικα. 
Όρθιες: Νίκη Σταυροπούλου, Ευθυμία Αγγουράκη, 

Αλεξάνδρα Σταυρακάκη, Αγγελική Προυσαέως 
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Είναι μέλος του O.I.D.F.A. του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Δαντέλας με έδρα το Παρίσι. Επίσης συνεργάζεται

με το Lace Guild (Αγγλίας) και τα περιοδικά Australian

Lace (Αυστραλίας), Laceexpress (Γερμανίας), Lace Ma-

kers (Αγγλίας). 

• Έχει παρουσιάσει δουλειά του σε αυτά τα 30

χρόνια με πάνω από 27 εκθέσεις μαθητριών του σε

πολλούς Δήμους της Αθήνας καθώς και στην επαρχία

και νησιά της Ελλάδας. 

• Παρουσιάσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελ-

λάδα, Αγγλία, Φινλανδία, Ιταλία και στο CNN. 

• Ενημερωτικές ομιλίες για τα μέλη του από τους

Έλληνες επιστήμονες: Τατιάνα Γιανναρά Λαογράφο,

κα. Αλεξάνδρα Σταυρακάκη Δικηγόρο, κα. Λίζα Ντε

Τσάβες Εθνολόγο, Ηρώ Σγουράκη Παραγωγό TV, κα.

Ευρυδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα Καθηγήτρια στο Πα-

νεπιστήμιο Πελοποννήσου, κ. Θεοχάρης Προβατάκης

Διευθυντής Υπουργείου Πολιτισμού και Καθηγητής

Πανεπιστημίου. 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιοχές της χώρας

μας, όπου δουλεύουν το κοπανέλι, για να τονώσει το

ενδιαφέρον για τη συνέχιση των μαθημάτων και τη δη-

μιουργία δαντελών. 

• Δημιουργία αρχείου με περισσότερες από 2.000

φωτογραφίες, διαφάνειες, σχέδια, δείγματα παλαιών

και νέων δαντελών. 

• Συμμετοχή στην 7η και 8η διεθνή έκθεση στο San

Sepolcro της Ιταλίας, στο Bailleul της Γαλλίας καθώς το

2004 και το 2006 στο San Sepolcro. 

• Συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια του O.I.D.F.A.:

1996 Turku Φινλανδία, 1998 Gent Βέλγιο, 2000 Lund

Σουηδία, 2002 Nottingham Αγγλία, 2004 Πράγα Τσεχία,

2006 Αθήνα Ελλάδα, 2008 Groningen Ολλανδία, 2010

Kobe Ιαπωνία, 2012 Caen Γαλλία, 2014 Adelaide Αυ-

στραλία, 2016 Ljubljana Σλοβενία, 2018 ημι-συνέδριο

Zaantam Ολλανδία, 2020 Εσθονία και έπεται η συνέχεια. 

Ο Σύλλογος «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» συνέβαλε δυναμικά στην

πραγματοποίηση του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου του

O.I.D.F.A. στην Αθήνα το 2006. Ήταν μια σημαντική

στιγμή για τον Σύλλογο και για την Ελλάδα. 

Έλληνες και ξένοι σύνεδροι επισκέφτηκαν τις εκθέσεις

που διοργανώθηκαν στην Αθήνα, Αίγινα, Ναύπλιο, Κό-

ρινθο, Κρήτη και Χίο. 

Εκτός από τις εκθέσεις των ελληνικών έργων πραγ-

ματοποιήθηκε και έκθεση με έργα από τις άλλες χώρες

μέλη του O.I.D.F.A. 

Το συνέδριο παρουσιάστηκε από τους τηλεοπτικούς

σταθμούς ΝΕΤ, ALPHA και MEGA. Έγινε επίσης αναφορά

για τα μαθήματα ελληνικών τεχνικών δαντέλας στους

ξένους συνέδρους. 

Με δημοσιεύσεις: 

Στα περιοδικά Πρακτική και Ενδοχώρα. 

Στις εφημερίδες Φωνή του Αποκόρωνα - Χανιώτικα

Νέα - Φωνή της Μήλου - Ανατολή - “Φάρος” Βαρβασίου

- ΧΙΟΣ και Χιακά Νέα. 

Στα άμεσα σχέδια του Συλλόγου για τα επόμενα

χρόνια είναι η συγγραφή βιβλίου για το Ελληνικό Κο-

πανέλι (έχει συγκεντρωθεί υλικό) και η στέγαση του

Συλλόγου σε αίθουσα κάποιου Δημόσιου ή Ιδιωτικού

φορέα, ώστε να λειτουργεί μόνιμη έκθεση. 

Το 1999 με πρόταση του

Συλλόγου και τη βοήθεια δύο

μελών του, ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ανέ-

λαβε την έκδοση πολυτελούς

λευκώματος με θέμα «Οι Ελ-

ληνικές Δαντέλες στο Μουσείο

Βικτόριας και Αλβέρτου» (στο

Λονδίνο). Το βιβλίο είναι δί-

γλωσσο και πωλείται σε όλες

τις χώρες της Ευρώπης και

προβάλλει διεθνώς τις Κρητικές

κυρίως δαντέλες του 17ου έως

19ου αιώνα. 

Τον Ιανουάριο του 2000 ο

Σύλλογος πλούτισε τις δρα-

στηριότητές του παραδίδοντας

μαθήματα για Κρητικές Δεσιές,

Βελονάκι, Torchon Κοπανέλι

και Μπιμπίλα. Από το 2006

πραγματοποιούνται και μαθή-

ματα Λασέ, Σαΐτας (frivolité),

Αζούρ, Χιώτικο μωσαϊκό, Βενίζ

και Κέντημα στο Τούλι. 

Καθώς και από το τέλος του 2018 ξεκίνησαν μαθήματα

τρισδιάστατης μπιμπίλας (λουλουδάκια) και Δαντέλα

Βρυξελλών (Duchesse). 

Διευρύνοντας τον κύκλο των μαθημάτων του προ-

γραμματίζει διδασκαλία και άλλων τεχνικών δαντέλας. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λει-

τουργίας, το 2009 εκδόθηκε αναμνηστικό λεύκωμα με

πληροφορίες για την πορεία του Συλλόγου. 

Το λεύκωμα επίσης περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό

με αντιπροσωπευτικά έργα από όλα τα μαθήματα που

διδάσκονται στον Σύλλογο καθώς και ένθετο με τα

σχέδια των έργων με κοπανέλι. 
Η Γεν. Γραμματέας 

Ευθυμία Αγγουράκη

Δραστηριότητες  του  Συλλόγου  μέχρι  το  2018 
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Το σχέδιο είναι ιταλικό. Είναι δουλεμένο με Κρητικό και Αιγινήτικο κοπανέλι. 
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Στον Στρατηλάτη 
ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

Υπό Αρτέμιδος Χ. Μέγα 

Αλέξανδρε Φιλίππου γιε και της Ολυμπιάδος 
φύτρα της Μακεδόνας γης στις παρυφές του Ολύμπου 
μικρό παιδί ροβόλαγες στις ρεματιές του Δίου 
κι ατένιζες το μέλλον σου στις εσχατιές του Νότου. 

Αργότερα, σαν έφηβος, του νου σου τη σπιρτάδα 
ανέδειξε ο μέγιστος ο μέγας Σταγαρίτης. 
Σ’ οδήγησε σε ατραπούς, σε δρόμους, σε λιμάνια, 
να κατακτήσεις τους λαούς να τους εκπολιτίσεις. 

Κίνησες με σκοπούς τρανούς να κατακτήσεις τόπους 
να δώσεις τον πολιτισμό σε βάρβαρους λαούς. 
Είπαν πως ήσουν γιος Θεού, του Άμμωνα του Δία 
μα συ γεννήθηκες θνητός κι αφήκες μνήμες άφθαρτες
στη σύγχρονη Ιστορία. 

Για σε μιλούν σ’ υμνολογούν στα βάθη της Ασίας 
σ’ αποκαλούνε “Ισκαντέρ” σε θεωρούν δικό τους. 
Πήγες μακριά πολύ μακριά έφθασες στην Ινδία 
στην Αίγυπτο σε Ρώσων γη και στην Αιθιοπία. 

Ίδρυσες πόλεις ξακουστές ανήγειρες μνημεία 
πολέμησες με ηρωισμό σε δύσκολα πεδία. 
Μα είχες φλόγα στην καρδιά στο πνεύμα ανδρειοσύνη 
και αναζήτησες να βρεις τ’ αθάνατο νερό. 

Όμως, η μοίρα των θνητών που όλους μας ορίζει 
σ’ οδήγησε σε θάνατο άδικο και πικρό. 

Μα η θύμησή σου η γλυκιά βαθιά ’ναι ριζωμένη 

και στις καρδιές μας μένει στο διάβα των καιρών. 

Μαρούσι 28-05-2014 
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Τα προσωπικά μας

Άλλος ένας χρόνος τελειώνει... Πολλές απώ-

λειες για την οικογένειά μου που άφησαν πολλά

κενά! Ελπίζοντας το 2019 να είναι καλύτερο για

όλους μας, συνεχίζουμε! Μένοντας πολλές ημέ-

ρες εγκλωβισμένη με τους ασθενείς γονείς μου,

αισθανόμουν ασφυξία.   

Κάποια στιγμή πήρα στα χέρια μου το αφημένο

μισοτελειωμένο λασέ που η κ. Ασβεστά Βαγ.,

δασκάλα του Λασέ στο Σύλλογο, είχε αρχίσει

να μου δείχνει, 2 χρόνια πριν… Δεν θυμόμουν

τις ακριβείς βελονιές και οδηγίες που έπρεπε ν’

ακολουθήσω και έτσι άρχισα ν’ αυτοσχεδιάζω.

Να γεμίζω τα κενά και να παρηγορώ τον εαυτό

μου ότι όλα είναι καλά και καθημερινά. Αποτέ-

λεσμα: τελείωσα το λασέ, μικρό κομμάτι, στο

κέντρο αντί λινού υφάσματος έβαλα τούλι. Τούλι

που είχα αγοράσει από κατάστημα υφασμάτων.

Το κομμάτι έπρεπε να το σιδερώσω πριν το

βγάλω από το σχέδιο, ώστε το τούλι να πάρει

την φόρμα της λασέ δαντέλας (παρατήρηση της

δασκάλας). Έτσι το κομμάτι, έχει κάποια τρα-

βήγματα, αλλά έγινε κατά την γνώμη μου πιο

ανάλαφρο. Καταλαβαίνετε βέβαια γιατί αγαπάμε

τόσο την δαντέλα... μας βοηθά να ξεπεράσουμε,

να δημιουργήσουμε, να ξεχαστούμε προσωρινά,

να κάνουμε φίλες και στη δική μας περίπτωση

να ταξιδέψουμε και νοερά μέσω των κειμένων

που βρίσκονται εδώ μεταφρασμένα και ουσιαστικά

σ’ άλλες χώρες και όχι σαν απλές τουρίστριες.

Και επειδή εμείς αγαπάμε τη δαντέλα, λίγες

είναι εκείνες που μας πιστεύουν. Διαδώστε

λοιπόν και αυτά τα ταξίδια, δείξτε τις δουλειές

σας από τις συμμετοχές στα συνέδρια, είτε στο

Ελληνικό περίπτερο, είτε στο διαγωνισμό, δείξτε

το άλμπουμ με τα φορεματάκια και τις μπιζου-

τιέρες. Τώρα ετοιμάζω και το επόμενο

άλμπουμ με τ’ ακροκέραμα και τ’ αυ-

τοκινητάκια. Πιστεύω μέσα σ’ ένα μήνα

να τα έχω έτοιμα. Θα ειδοποιήσω για

το πως θα φθάσουν στα χέρια των

κυριών που στηρίζουν την προσπάθεια

στο εξωτερικό. Επίσης όλα τα μέλη

που δεν θέλουν μετάφραση θα παρα-

λάβουν το Σι-Ντι με τις Δαντέλες και

όχι μόνο, του Συνεδρίου στην Ολλαν-

δία. Τα ίδια Σι-Ντι, βρίσκονται και στο

Σύλλογο “Χριστίνα”, κόστους 2€, προς

ενίσχυσή του.

Επίσης ενημερώστε με το

συντομότερο δυνατόν για

το αν θα παραμείνετε ή

έχετε γνωστές που θα

ήθελαν να γίνουν μέλη

του O.I.D.F.A. για 2 λό-

γους.  

1ος λόγος: Είμαστε προ των

πυλών του συνεδρίου της άγνωστής μας Εσθο-

νίας και 2ος λόγος, θα λείψω εκτός Ελλάδος 2

μήνες από 19/01 - 19/3/2019... Εκείνο που προέχει

είναι το αν θα είσαστε μέλος και το οικονομικό

θα το βρούμε στην πορεία, είτε αφήνοντας τα

χρήματα στο Σύλλογο, είτε βάζοντάς τα στην

Τράπεζα, με αιτιολογία “ΣΥΝΔΡΟΜΗ”. Τα τηλέ-

φωνά μου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου

το γνωρίζετε.

Ψηφίστηκε επίσης το θέμα του Ελληνικού

περιπτέρου στην Εσθονία. Είναι το “ΔΕΛΦΙΝΙ”.

Τα μέλη του Ο.Ι.D.F.A. θα παραλάβουν σχέδια

του θέματος προς “Πλέξιν”... Επίσης προδια-

γραφές και σχέδια θα υπάρχουν και στον Σύλλογο

για όσες κυρίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Ο ΔIAΓΩΝΙΣΜΟΣ του Ο.Ι.D.F.A., είναι άλλη ιστο-

ρία με θέμα το “ΠΑΡΑΜΥΘΙ” και είναι μόνο για

τα εγγεγραμμένα μέλη του. Προς αποφυγήν

παρεξηγήσεων.

Ζητώ συγγνώμη απ’ όλες εσάς που μ’ ανε-

χτήκατε για τυχόν καθυστερήσεις ή παραλείψεις

αλλά η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Τώρα πονάω

μεν, αλλά επειδή δεν υπάρχουν επιστροφές,

προσπαθώ να ισορροπήσω, πλέκοντας είτε με

κοπανέλια, είτε με βελονάκι, είτε μ’ οδοντογλυ-

φίδες!!!, καλά διαβάζετε... και ατσαλόσυρμα!!

Καλές εορτές!    

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. 

8

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

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 
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 κοπανέλι της κ. Ευθυμίας Αγγουράκη

Καλή Χρονιά


