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ΚΕΜΠΑ

Έργο  με  Σαϊτάκι  (Frivolité)  της  κ.  Ντίνας  Ρήγου



Πέρασε ο βαρύς χειμώνας με τα
προβλήματα που μας δημιούργησε.
Μας ήρθε η ωραιότερη εποχή του χρό-
νου η άνοιξη. Εύχομαι σε όλους και
όλες σας να δώσει έμπνευση και δύναμη
για δημιουργία. Όλοι γνωρίζουμε πολύ
καλά ότι η δημιουργία δίνει ζωή και
αυτό επιδιώκουμε. Ελάτε κοντά μας
στη δημιουργική και ζεστή γωνιά μας
να μάθετε παραδοσιακές τεχνικές δαν-
τέλας. Έχουμε τους καλύτερους εκ-
παιδευτές και εκπαιδεύτριες που με
την υπομονή, το μεράκι και την αγάπη
τους θα σας διδάξουν, ότι εσείς θέλετε
να μάθετε. Στην τελευταία σελίδα, ανα-
γράφουμε τις τεχνικές και τους εκπαι-
δευτές και εκπαιδεύτριες που τις διδά-
σκουν. Ελάτε κοντά μας και να είστε
σίγουροι ότι θα βγείτε κερδισμένοι.
Εκτός από το να μάθετε μια παραδο-
σιακή τέχνη, έχουμε τη συντροφικότη-
τα, η οποία σήμερα απουσιάζει από τη
ζωή μας. 

Στις 27 Μαρτίου γιορτάσαμε τα 30
χρόνια δημιουργίας και προσφοράς
του Συλλόγου μας στις παραδοσιακές
τεχνικές.

Ευχαριστώ όλες και όλους που ήλ-
θαν κοντά μας, όπως την κ. Ευρυδίκη
Αντζουλάτου για την θερμή ομιλία της,
την κ. Δήμητρα Μακρή για την επιστολή
που μας έστειλε και την κ. Κούλα Αγ-
κιναροσταχάκη που μας μίλησε εκπρο-
σωπώντας τις μαθήτριες. 

Μαζί με την Άνοιξη μας ήρθε και
το Πάσχα. Εύχομαι η Ανάσταση του
Κυρίου να φέρει υγεία και ευτυχία στον
καθένα σας και ειρήνη σ’ όλο τον κό-
σμο.

Στη συνέχεια του τεύχους θα δια-
βάσετε για τη νέα σύσταση του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας, μετά τις
Aρχαιρεσίες της 27ης Μαρτίου 2019,
καθώς και τις ομιλίες της κ. Ευρυδίκης
Αντζουλάτου-Ρετσίλα, της κ. Δήμητρας
Μακρή και της κ. Κούλας Αγκιναρο-
σταχάκη για τον εορτασμό των 30 χρό-
νων και όπως πάντα 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. 

Ανακοίνωση 
Ο Σύλλογός μας θα ανοίξει 

μετά τις διακοπές του Πάσχα 

τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.

Το Δ.Σ. 

Μπορείτε να μας βρείτε 
στις ηλεκτρονικές σελίδες: 

• Στο email: info@kopaneli.gr 

• Στην ιστοσελίδα μας:

www.kopaneli.gr

• Στο Facebook: 

Σύλλογος Κοπανελιού “Χριστίνα” 

• Στο Pinterest: 

Σύλλογος κοπανελιού Χριστίνα 

(syllogosxristina) 

Με πολλή αγάπη 
Η Πρόεδρος 

Χριστίνα 

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά για την υλική

ενίσχυση στον Σύλλογό μας 

τις κ.κ. Παυλίνα Κορκίδου, 

Νανά Μαστροσηφάκη 

και τον κ. Γεώργιο Τζεφεράκο. 

Καλώς  μας  ήρθες Άνοιξη!

Η κ. Χριστίνα σβήνει τα κεράκια για τα 30 χρόνια του Συλλόγου μας



3

Γενική   Συνέλευση 

του Συλλόγου Φίλων Διασώσεως & Διαδόσεως 
του Κοπανελιού Η «ΧΡΙΣΤΙΝΑ»

Από  την  εκδήλωση  για  τα  30 χρόνια 

Ο εορτασμός των 30 χρόνων, η Γενική Συνέλευση
και οι Αρχαιρεσίες του Συλλόγου έγιναν στις 27 Μαΐου
2019.

Τον λόγο πήρε η Πρόεδρος κ. Χριστίνα Κουκουλάρη
και αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους ακο-
λούθησε ο εορτασμός των 30 χρόνων, ο οποίος ξεκίνησε
με την ομιλία της κ. Ευρυδίκης Αντζουλάτου-Ρετσίλα,
Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Στη συνέχεια διαβάστηκε από το Μέλος κ. Νικολέτα
(Νικόλ) Βαλαβάνη, ο λόγος της κ. Δήμητρας Μακρή,
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού έργου στην Οικιακή Οι-
κονομία για την Αττική και τη Δυτική Αττική. Κατόπιν
πήρε τον λόγο το Μέλος και μαθήτρια κ. Κούλα Αγκι-
ναροσταχάκη και στο τέλος η Πρόεδρος κ. Χριστίνα
Κουκουλάρη. 

Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η Εφορευτική Επιτροπή
με Πρόεδρο την κ. Ελένη Σεβαστοπούλου και Γραμματέα
την κ. Μαρία-Άννα Γραφανάκη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: Ο απολογισμός
του 2018 από την κ. Κλεοπάτρα (Κλαίρη) Αγγελετο-
πούλου τον οποίο διάβασε η Πρόεδρος της Εξελεγκτικής

Επιτροπής κ. Κων/να (Ντίνα) Ρήγου. 
Ακολούθησε η ψηφοφορία από την οποία συγκρο-

τήθηκε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως
εξής: 

Πρόεδρος: Χριστίνα Κουστουράκη-Κουκουλάρη
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τζεφεράκος 
Γεν. Γραμματέας: Ευθυμία Αγγουράκη 
Ειδ. Γραμματέας: Νικολέτα (Νικόλ) Βαλαβάνη 
Ταμίας: Κλεοπάτρα (Κλαίρη) Αγγελετοπούλου 
Έφορος: Αυγουστής Κλάδιος 
Συμβ. Δημ. Σχέσεων: Αικατερίνη Σπύρου

Αναπληρωματικά Μέλη
Άννα Μιχαηλίδου 
Μάρθα Τσόγκα 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Αικατερίνη Μαγγανάρη 
Κων/να (Ντίνα) Ρήγου 

Η Γεν. Γραμματέας 
Ευθυμία Αγγουράκη 

Η κ. Ευρυδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα προλόγισε την

εκδήλωσή μας για τα 30 χρόνια του Συλλόγου. Μεταξύ

άλλων είπε και τα εξής: 

«Αυτά τα χέρια τα ανθρώπινα είναι ευλογημένα.

Τα χέρια που δημιουργούν όλα αυτά τα ωραιότατα

έργα του Κοπανελιού, που είναι έργα τέχνης, είναι ευ-

λογημένα χέρια. 

Θεωρώ λοιπόν πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε. 

Ο Σύλλογος που υπάρχει και στηρίζει αυτό το έργο

είναι δύναμη μεγάλη και εδώ δεν χρειάζονται ούτε

χρήματα, ούτε τίποτα. Ο Έλληνας πάντοτε με την

ψυχή προχώρησε σε όλη του την πορεία. 

Για μένα όταν μου το είπε αυτό για τη δραστηριότητα

και με ενημέρωσε για το τι έχει γίνει όλα αυτά τα 30

χρόνια, γιατί τα παρακολουθούσαμε κι εμείς οι Ακαδη-

√ªπ§π∂™
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μαϊκοί, αλλά θέλουμε και μια ενημέρωση εκ των έσω,

μας δίνει ελπίδα και σ’ εμάς τους δασκάλους γι’ αυτά

που λέμε στα παιδιά. 

Πάντοτε έδειχνα στα παιδιά μας στο Πανεπιστήμιο

τα slights από τα προγράμματα που κάναμε με την

Χριστίνα κι αυτά έλεγαν: «Ποια είναι αυτή η γυναίκα,

να πάμε κι εμείς να μάθουμε αυτά κ. Ρετσίλα». 

Κι έλεγα για τον Σύλλογο που στηρίζει τη δουλειά

αυτής της γυναίκας. Εκείνο που έχει σημασία και

νομίζω ότι αυτό που αφήνει με το έργο της η Χριστίνα,

-γιατί δεν είμαστε αιώνιοι-, θέλουμε όλοι μας να αφή-

σουμε αυτούς που θα παραλάβουν από εμάς και θα συ-

νεχίσουν το όραμά μας, γιατί εδώ μιλάμε για όραμα. 

Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο Σύλλογος είναι μια κιβω-

τός. Κιβωτός γνώσης, κιβωτός αγάπης και… κιβωτός

πείρας, την οποία πείρα την έχετε πάρει, αλλά καλόν

θα είναι να συνεχιστεί, γιατί αυτό το έργο πρέπει να

μείνει στην αιωνιότητα, δεν πρέπει να πάει χαμένο. 

Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν μου είπε να έρθω

σήμερα και ήθελα πολύ να γνωρίσω κατ’ αρχήν όλο

αυτό τον εκλεκτό κόσμο, αυτές τις γυναίκες και τους

άντρες που είναι σ’ αυτόν τον Σύλλογο και βοηθούν,

γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν πάει τίποτα χαμένο. 

Έχετε δύναμη και πάτε μπροστά. 

Σας εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια. 

* * * * *

Αξιότιμη κ. Χριστίνα 

Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου των Φίλων Διασώσεως

και Διαδόσεως του Κοπανελιού Η «ΧΡΙΣΤΙΝΑ».

Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου γίνεται

να προλογίσω την εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου

και λυπάμαι που για λόγους καθαρά επαγγελματικούς

δεν ήταν δυνατόν να αναβληθούν κάποιες δεσμευτικές

υποχρεώσεις προκειμένου να είμαι σήμερα μαζί σας. 

Όμως η αγάπη μου για το Κοπανέλι και η αμέριστη

εκτίμηση του έργου του Συλλόγου με φέρνει με τη

σκέψη και την καρδιά μου μαζί σας σε αυτή τη σεμνή

εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Συλλό-

γου. 

Το Κοπανέλι μια πανάρχαια τέχνη εξαπλωμένη σε

όλο τον κόσμο αποτελεί έναν ιδιαίτερο τομέα της

Λαϊκής Τέχνης της χώρας μας και από μόνο του

αποτελεί κεφάλαιο και παρακαταθήκη που πρέπει να

προστατέψουμε και να διασώσουμε προκειμένου να το

παραδώσουμε στις γενιές που έρχονται. 

Κύρια χαρακτηριστικά του η ποικιλία στη σύνθεση

απλών μοτίβων, η πολυμορφία των τοπικών παραλλαγών

και η προσκόλληση σε μια παράδοση που είχε και έχει

τη δύναμη να αφομοιώσει ξένες επιδράσεις, να συντη-

ρείται και ταυτόχρονα να ανανεώνεται. 

Οι δαντέλες που έφτιαχναν οι τεχνίτρες ήταν άλλοτε

χρηστικές, άλλοτε διακοσμητικές και χρησιμοποιούνταν

για τις ανάγκες του νοικοκυριού, καθώς επίσης και για

τον εξωραϊσμό της οικίας και τον καλλωπισμό των νοι-

κοκυραίων. 

Κάθε δαντέλα εκφράζει το ξεχωριστό στυλ του κα-

τόχου της, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου

που την φοράει, καθώς και το επάγγελμα, την οικονομική

του κατάσταση ή τον τόπο καταγωγής του. 

Μέσα από τις δαντέλες, η τεχνίτρα ως άλλη Πηνε-

λόπη όχι μόνο δημιουργεί, εξωτερικεύεται, «σκοτώνει»

την πλήξη της, αλλά και ασκεί το νου της. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι σε

ταξίδι μου από την εκπαιδευτική Περιφέρεια της Απου-

λίας (Ιταλία) σε έκθεση δημιουργημάτων από τους μα-

θητές των ελληνόφωνων χωριών, είδα με έκπληξη μα-

θητές Δημοτικού από το Καστρινιάνο ντέι Γκρέτσι (το

καστάκι των Ελλήνων) να επιδεικνύουν εξαίρετες δαν-

τέλες από το Κοπανέλι που είχαν κατασκευάσει στο

σχολείο. 

Όταν μάλιστα ρώτησα γεμάτη έκπληξη σε ποιο μά-

θημα είχαν κάνει τις κατασκευές αυτές, η έκπληξή μου

ήταν πλέον απερίγραπτη γιατί έλαβα την απάντηση

στα Μαθηματικά. 
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Η απάντηση αυτή λέει πολλά και αναγνωρίζει την

αξία της τέχνης του Κοπανελιού. 

Κάθε λαός οφείλει να γνωρίζει από που έρχεται και

να κρατάει συνεχώς την επαφή του με το παρελθόν

του. Η Λαϊκή Παράδοση είναι οι ρίζες μας. Το Κοπανέλι

η πιο αρχοντική έκφρασή του. Αν αποκοπούμε από τις

ρίζες μας τότε δεν έχουμε μέλλον… 

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. 

Με εκτίμηση 

Δήμητρα Μακρή 

Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου 

στην Οικονομία για την Αθήνα και τη Δυτική Αττική

* * * * *

Καλησπέρα σας 

Καλωσορίζω τις φί-

λες και τους φίλους της

αποψινής συγκέντρω-

σης. 

Φίλους που αγαπούν

τη λαϊκή παράδοση και

τη δημιουργία. 

Σήμερα γιορτάζουμε

τα 30 χρόνια από την

ίδρυση του Συλλόγου

μας. Αλήθεια πώς πέρασαν τόσα χρόνια; Λες και ήταν

χθες όταν μια μέρα του 1982 πήγα στο Μουσείο Χα-

τζημιχάλη για να παρακολουθήσω παραδοσιακές βε-

λονιές. 

Κοσμογονία στο Μουσείο. 

Πολλά προγράμματα. 

Μαθήματα παραδοσιακών κεντημάτων, ασπροκέν-

τημα, πλέξιμο με βελόνες, πλέξιμο με βελονάκι, αργα-

λειός, δεσιές (μακραμέ), σαϊτάκι, λασέ και πολλά άλλα. 

Και σε ένα πρόγραμμα ένα άγνωστο ως εκείνη την

ώρα εργόχειρο. Κοπανέλι το λέγανε. 

Τι ήταν πάλι αυτό;

Μια σεμνή νέα και όμορφη γυναίκα (εξακολουθεί

να είναι όμορφη) δίδασκε αυτό το περίεργο εργόχειρο.

Γράφτηκα στο μάθημα και όλα τα χρόνια τόσο στο

Μουσείο όσο και στον μετέπειτα Σύλλογο ήμουν μαθή-

τριά της. 

Ομολογώ ότι δεν ήμουν και τόσο επιδεκτική στο

Κοπανέλι, αλλά μας συνέδεσε από τότε μια βαθιά

φιλία που διαρκεί 37 χρόνια τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια

την παρακολουθώ να διδάσκει την τέχνη του Κοπανελιού

με όρεξη και απεριόριστη υπομονή και επιμονή. 

Πέρασαν εκατοντάδες μαθήτριες όλων των ηλικιών,

ελληνίδες και ξένες. 

Δεν ήταν όμως αυτό αρκετό για το ανήσυχο πνεύμα

της Χριστίνας. Δεν επαναπαύθηκε στα μαθήματα του

Μουσείου. 

Έτσι το 1989 κατόπιν προτροπής της Ζωής Τερλεξή

και της Δέσποινας Κούτσικα (που δυστυχώς δεν είναι

πια κοντά μας) πάρθηκε η απόφαση να ιδρυθεί ο Σύλ-

λογος. Ο Σύλλογος Φίλων Διασώσεως και Διαδόσεως

του Κοπανελιού Η «ΧΡΙΣΤΙΝΑ». Φυσικό ήταν να δώσουμε

σ’ αυτόν το όνομά της. 

Σιγά-σιγά ο Σύλλογος με τη συμπαράσταση και

πρωτοβουλία της αείμνηστης Ντέπης Κούτσικα άνοιξε

τα φτερά του. 

Έκανε άπειρες εκθέσεις εκτός από το Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου της Αθήνας σε πολλές πόλεις και

νησιά της Ελλάδας, τις οποίες ακολουθούσαμε κι εμείς

σαν εκδρομείς. Πέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, βγήκε

στο εξωτερικό. 

Το 1995 έγινε μέλος του O.I.D.F.A. (Παγκόσμιου

Οργανισμού Δαντέλας) που είχε την έδρα του στη Γαλ-

λία. Έλαβε μέρος σε Συνέδρια στη Φινλανδία, Βέλγιο,

Σουηδία, Αγγλία, Τσεχία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Γαλλία,

Σλοβενία, Ολλανδία, Αυστραλία και έπεται συνέχεια η

Εσθονία. Η επιβράβευση ήρθε το 2006 όταν ο Σύλλογος,

η Ελλάδα πήρε το 12ο Συνέδριο του Ο.I.D.F.A. κερδί-

ζοντάς το από την Αγγλία που το διεκδικούσε. Οκτα-

κόσιοι σύνεδροι από 32 χώρες ήρθαν στην Ελλάδα. 

Έλληνες και ξένοι σύνεδροι επισκέφθηκαν τις εκ-

θέσεις που διοργανώθηκαν στην Αθήνα, Αίγινα, Ναύπλιο,

Κόρινθο, Κρήτη και Χίο. Το ξεφάντωμα όμως έγινε στο

Γαβαλοχώρι Χανίων, ιδιαίτερη πατρίδα της δασκάλας

μας Χριστίνας, απ’ όπου ξεκίνησε το Κρητικό Κοπανέλι.

Έμειναν άναυδοι οι σύνεδροι από την Κρητική φιλοξενία,

τα καλούδια-κεράσματα που υπήρχαν απλωμένα στα

τραπέζια. 

Εκεί έγιναν και τα αποκαλυπτήρια μνημείου με την

εικόνα της Κοπανελούς. 

Μέσα στο Σύλλογο ξεχώρισαν τόσο για την προ-

σφορά τους σ’ αυτόν όσο και για τις ικανότητές τους

στο Κοπανέλι η Ευθυμία Αγγουράκη γραμματέας όλα

αυτά τα χρόνια, η Αικατερίνη Σπύρου, ο Αυγουστής

Κλάδιος, η Τασία και Ελένη Δαφνή, μάνα και κόρη, η

Τσίτου Ρέα, η Νίκη Σταυροπούλου και η Μαρία Κερα-

μάρη, που τώρα διδάσκει το Κοπανέλι στην Αλεξαν-

δρούπολη. 

Το Σύλλογο εδώ και κάποια χρόνια πλαισίωσε ο

Γιώργος Τζεφεράκος, αξιόλογο μέλος (Αντιπρόεδρος
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του Συλλόγου σήμερα) με πολλές γνώσεις σε διάφορες

τεχνικές της δαντέλας. Τέλειος και στο Κοπανέλι. 

Όλος αυτός ο σπόρος που έσπειρε η Χριστίνα

έδωσε καρπούς και θέρισε πάμπολλες επιτυχίες. 

Όμως όλες αυτές τις δραστηριότητες δεν θα μπο-

ρούσε να πραγματοποιήσει αν δεν είχε την κατανόηση

και υποστήριξη του συζύγου της Στυλιανού. Επίσης

όλων των μελών του Δ.Σ. που αφιλοκερδώς προσφέρουν

τις γνώσεις τους στα μαθήματα του Συλλόγου. 

Στις δύσκολες λοιπόν μέρες που ζούμε, που οι αν-

θρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται θα πρέπει να ευαισθη-

τοποιηθούμε και να φροντίσουμε για τη διάσωση του

πολιτισμού μας γιατί είναι υπόθεση όλων μας. 

Και η δαντέλα είναι ένα κομμάτι της λαογραφίας

μας, της ιστορίας μας. 

Είναι στο χέρι μας να διασώσουμε αυτό το κομμάτι

του πολιτισμού μας. 

Εύχομαι Χρόνια μας Πολλά και Δημιουργικά. 

Το Γαβαλοχώρι Χανίων πρέπει να είναι υπερήφανο

για σένα Χριστίνα. 

Χριστίνα μας σ’ ευχαριστούμε για όλα, σ’ ευχαρι-

στούμε που υπάρχεις. 

Γεια σας 

Κούλα Αγκιναροσταχάκη 

* * * * *

Κυρίες και κύριοι 

Σας ευχαριστώ που ήλθατε

να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα

τριάντα χρόνια δημιουργίας και

προσφοράς του Συλλόγου μας

στις παραδοσιακές τεχνικές της

δαντέλας. 

Είμαι ευγνώμων που βρίσκο-

μαι κοντά σας γιατί δύο βασικά

ιδρυτικά μέλη δεν είναι πια κοντά

μας. 

Η Ζωή Ματσούκα-Τερλεξή

εμπνεύστρια και χορηγός της

ιδρύσεως του Συλλόγου και η

Δέσποινα Φόρου-Κούτσικα που

μας άνοιξε ορίζοντες στο εξω-

τερικό, τους οποίους ακολου-

θούμε μέχρι σήμερα με τη βοή-

θεια της Σοφίας Τσαμπαρά. Δεν

τις ξεχνάμε ποτέ. 

Η ομάδα που δέχτηκε να συμμετέχει στην ίδρυση

του Συλλόγου ήταν μαθήτριές μου που παρακολου-

θούσαν μαθήματα Κρητικού Κοπανελιού στο Μουσείο

Λαϊκής Τέχνης Αγγελικής Χατζημιχάλη του Δήμου

Αθηναίων. Όλες οι κυρίες είχαν μεράκι, αγάπη, διάθεση

για την ίδρυση αυτού του Συλλόγου. 

Στις 12 Ιανουαρίου 1989 η Ζωή Τερλεξή μου παρέ-

δωσε έγκυρο το Καταστατικό και στις 27 Μαρτίου 1989

έγινε η πρώτη Γενική Συνέλευση στο σπίτι μου. Δεν

υπήρχε χώρος, αλλά είχαμε όρεξη, μεράκι, αγάπη, δύ-

ναμη ότι όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Και τον βρήκαμε. 

Αρχίσαμε να διδάσκουμε το Κρητικό Κοπανέλι που

γνώριζα εγώ πολύ καλά. Όμως στην πορεία προέκυψαν

και άλλες τεχνικές. Πώς; Θα σας εξηγήσω. 

Η Ευθυμία Αγγουράκη, η Μαρία Κεραμάρη, η Τασία

Δαφνή, ο Αυγουστής Κλάδιος, ο Γεώργιος Τζεφεράκος

έμαθαν τέλεια το Κρητικό Κοπανέλι και σήμερα είναι

άξιες εκπαιδεύτριες, άξιοι εκπαιδευτές και πολλών

άλλων παραδοσιακών τεχνικών. Επίσης η Αικατερίνη

Σπύρου, η Κωνσταντίνα (Ντίνα) Ρήγου, η Πανωραία

(Ρέα) Τσίτου, η Ντένα Λεούση και η Πηνελόπη Μπέση,

αφού έμαθαν το Κρητικό Κοπανέλι και γνωρίζοντας

πολύ καλά άλλες τεχνικές, όπως Δεσιές, Σαΐτα, Μπιμ-

πίλα, Λασέ, Αζούρ, δέχτηκαν να τις διδάξουν στις

κυρίες που βρίσκονταν κοντά μας. 

Έτσι σήμερα έχουμε τις καλύτερες εκπαιδεύτριες

και εκπαιδευτές σε αυτές τις τεχνικές. 

Η κ. Αλίκη Φύρου μας δίδαξε μια άλλη τεχνική Κο-

πανελιού, το Τorchon. Το έμαθαν πολλές μαθήτριες

και η Ελένη Δαφνή έγινε μια τέλεια εκπαιδεύτρια, η

οποία μας το δίδαξε εδώ. 

Έχουμε την Ευαγγελία (Λίτσα) Ασβεστά, υπέροχη

εκπαιδεύτρια του Λασέ. 

Την Σοφία Τσαμπαρά στο κέντημα στο Tούλι - Βενίζ

και Μωσαϊκό Χίου.

Η Βασιλική Μουστάκα μας διδάσκει Κέντημα και

Αζούρ. 

Δεν μπορώ να μην αναφέρω την αείμνηστη Ιωάννα

Κοτοπούλου η οποία ήταν μια πολύ καλή εκπαιδεύτρια

στο Αζούρ, αλλά έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας. 

Την διαδέχτηκε η Χρυσάνθη Παπατριανταφύλλου

για λίγο διάστημα. 

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω την κ. Ευρυδίκη

Αντζουλάτου για την θερμή ομιλία της, την κ. Δήμητρα

Μακρή για το κείμενο που μας έστειλε και την κ.

Κούλα Αγκιναροσταχάκη που μας μίλησε εκπροσω-

πώντας τις μαθήτριες και τους μαθητές. 

Χριστίνα Κουκουλάρη



7

TT
AA

NN
EE
A  A  

TT
OO
Y  Y  

OO
II
DD
FF
AA

TT
AA

NN
EE
A  A  

TT
OO
Y  Y  

OO
II
DD
FF
AA

Αυτή είναι η 1η μετάφραση του 2019. Μείναμε

λιγότερες σαν μέλη του Ο.Ι.D.F.A. αλλά ήρθαν

νέα μέλη. Άκουσαν ότι θα ταξιδέψουμε στην

Εσθονία. Έμαθαν ότι αυτά τα ταξίδια δεν είναι

απλά αλλά δημιουργικά. Έμαθαν επίσης ότι για

καλύτερες τιμές στην συμμετοχή μας στο συνέ-

δριο, πρέπει να είμαστε μέλη τουλάχιστον 2 χρό-

νια. Τις καλωσορίζουμε λοιπόν. Στην Εσθονία

μαθαίνουμε ότι πλέκουν με κοπανέλια τα στημόνια

που περισσεύουν από τα υφαντά τους. Στην

Κρήτη τα δουλεύουν με χειροδεσιές. Να η δια-

φορά!

Στην Γαλλία και την Γερμανία, υπήρξαν 2 άν-

δρες, οι οποίοι έδωσαν δυνατά παραδείγματα

σωστής διδασκαλίας της δαντέλας. 

Μέσα στο 2019, το περιοδικό του Ο.Ι.D.F.A.

θα φιλοξενήσει δικό μας σχέδιο δαντέλας. Όσες

κυρίες ή κύριοι, έχουν σχέδιο πρωτότυπο, ας μ’

ενημερώσουν. Χρειάζονται τα σχέδια, φωτογραφία

της έτοιμης δαντέλας, διαστάσεις, προδιαγραφές

τεχνικής και κλωστής και εργαλείων (κοπανέλια-

βελόνα κ.ά). Η φωτό πρέπει να είναι καλής

οπτικής ποιότητας (προτιμητέα η λήψη να είναι

δική μου). 

Όσες κυρίες μέλη δεν έχουν λάβει τα σχέδια

για τα δελφίνια που θα κοσμήσουν το περίπτερό

μας στην Εσθονία, ας μ’ ενημερώσουν και πάλι. 

Θυμίζω ότι το θέμα του διαγωνισμού είναι «Το

Παραμύθι». Οι τεχνικές είναι κοπανέλι ή δαντέλα

βελόνας. Διαστάσεις 50Χ50 εκ. Αυτά για το 2020.

Στο άρθρο του Βελγίου αναφέρονται χερουβείμ

με κέρατα γεμάτα πορτοκάλια στο σχέδιο της

δαντέλας. Αυτά τα κέρατα είναι καταγωγής Ελ-

ληνικής μυθολογίας, από το κέρας της Αμάλθειας. 

Επίσης, αν προσέξατε, η Σλοβενία τύπωσε σε

βιβλίο τις δαντέλες του βραβευμένου, με το βρα-

βείο κοινού, περιπτέρου τους στην Ολλανδία.

Επίσης ότι πωλήθηκε, κατόπιν παραγγελιών, στο

χώρο-πωλητήριο του Ο.Ι.D.F.A., στην Ολλανδία

επίσης, ήταν από την Σλοβενία, ασχέτως αν

έφθασαν μετά το Συνέδριο. Η κατά τ’ άλλα συμ-

παθής Αφροδίτη.... κάνει εποικοδομητική δουλειά.

Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κέρδος, οικονομικό

εννοώ, ή αν η ηγεσία του O.I.D.F.A., έχει κουραστεί

να ψάχνει και αφήνει σε χέρια νεωτέρων την

πρωτοβουλία. Εφέτος δεν υπήρχε κοπανέλι-εν-

θύμιο του συνεδρίου, αλλά ορισμένα που είχαν

περισσέψει από το Συνέδριο της Σλοβενίας και

κόστιζαν 15€... Καλά είδατε. 

Πιστεύω εντός των επομένων μηνών να δώσω

και τα λευκώματα που αφορούν στις παρουσιάσεις

μας στην Αυστραλία (αυτο-

κινητάκια) και την Σλοβενία

(ακροκέραμα) στα μέλη

που δούλεψαν γι’ αυτές.

Θα ενημερωθείτε για την

παραλαβή τους εγκαίρως.

Kαι καλό θα ήταν όταν

διαβάζετε τη μετάφραση να

έχετε δίπλα σας και το αντίστοιχο τεύχος του

O.I.D.F.A., ώστε να βλέπετε τις φωτογραφίες

που αφορούν στα κείμενα. Αναφέρω δίπλα στον

τίτλο κάθε άρθρου την σελίδα, ώστε να είναι εύ-

κολη η πρόσβαση. Πολύ θα ήθελα να υπάρχουν

και στην μετάφραση οι φωτογραφίες, αλλά είναι

δαπανηρό.

Η επόμενη μετάφραση θα είναι μετά το Πάσχα,

όπως και το 2ο τεύχος με την κάρτα-μέλους του

O.I.D.F.A., με τον δικό μας κωδικό επάνω. Καλό

θα είναι να την κρατήσετε, είτε είστε παλαιό,

είτε νέο μέλος της δαντελοοικογένειας.

Καλή άνοιξη και να συμβεί σε όλες και όλους,

ό,τι ευχάριστο μπορεί να προκύψει από την καλή

μας διάθεση!
Σοφία Τσαμπαρά       

Τηλ. 210 29 29 351

Αυτό το Ρώσικο έργο δαντέλας 
κέρδισε βραβείο στο Συνέδριο της Καν 

στην Γαλλία, με θέμα “ΓΕΦΥΡΕΣ”, το 2012.
Βλέπετε πόσα ακροκέραμα έχει; Απλό σχόλιο.



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 

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

ΤΟ ΝΕΟ ΔIOI KH TI KO  ΣYMBOYΛIO 

Πρόεδρος:                             Xριστίνα Kουστουράκη - 
                                               Kουκουλάρη 
Aντιπρόεδρος:                       Γεώργιος Τζεφεράκος 
Γενική Γραμματέας:               Eυθυμία Aγγουράκη 
Eιδική Γραμματέας:               Νικολέτα Βαλαβάνη�
Tαμίας:                                   Κλεοπάτρα Αγγελετοπούλου
Έφορος:                                 Αυγουστής Κλάδιος
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 Σαϊτάκι (Frivolité) 
της κ. Ελευθερίας Μαραβελάκη

Καλή Ανάσταση


