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Έργο  με  Κρητικό  Κοπανέλι της  κ.  Μαρίας Κεραμάρη  (Φάρος Αλεξανδρούπολης)



Αγαπητές -οί φίλοι μας 
Ήρθε το καλοκαιράκι. Σας εύ-

χομαι να το περάσετε ευχάριστα,
να ξεκουραστείτε όσο είναι δυνα-
τόν, να εφοδιαστείτε με δύναμη
και διάθεση για νέες χειροτεχνίες
δαντελοτεχνικής.  

Πληροφορηθήκατε στο προ-
ηγούμενο τεύχος μας για την γιορ-
τή των 30 χρόνων του Συλλόγου
μας. Ήταν μια σημαντική συνάν-
τηση των παλαιών και νέων μελών
του. Ένα από τα νέα μέλη του
Συλλόγου είναι η Νικόλ Βαλαβάνη
αξιόλογη, ταλαντούχα, επιμελής
γνώστρια σε πολλές τεχνικές και
με πολύ όρεξη προσφοράς στις
λειτουργικές ανάγκες του Συλλό-
γου. 

Ο βασικός σκοπός μας από
ιδρύσεως του Συλλόγου, ήταν η
Διάσωση και Διάδοση του Κρητικού
Κοπανελιού. Σήμερα έχουμε πολ-
λές παραδοσιακές τεχνικές που
διδάσκονται από αξιόλογα μέλη
του Συλλόγου μας, ένα μεγάλο
ευχαριστώ για την προσφορά τους.
Τα μαθήματα, οι ώρες και οι εκ-
παιδευτές αναγράφονται στην τε-
λευταία σελίδα. 

Από την ίδρυση του Συλλόγου
η κ. Μαρία Κεραμάρη μαθήτριά
μου στο Κρητικό Κοπανέλι έγινε
μια αξιόλογη εκπαιδεύτρια, διδά-
σκοντας σήμερα στην ωραία πόλη
της Αλεξανδρούπολης. Εργάστηκε
πολλά χρόνια κοντά μου και χαί-
ρομαι που σήμερα βλέπω το εξαι-
ρετικό έργο της και της στέλνω
τα θερμότερα συγχαρητήρια για
την πρόοδό της. 

Στις επόμενες σελίδες θα δια-
βάσετε ένα μικρό αφιέρωμα στην
Μαρία Κεραμάρη και το αξιέπαινο
έργο που επιτελεί στην αγαπημένη
της πόλη την Αλεξανδρούπολη
για τη διάσωση του Κρητικού κο-
πανελιού και θα δείτε φωτογραφίες
έργων των μαθητριών της. 

Τέλος όπως πάντα θα διαβά-
σετε τα νέα του O.I.D.F.A.

Ελάτε και σεις κοντά μας να
αξιοποιήσετε τον χρόνο σας μα-
θαίνοντας μια τέχνη και γνωρί-
ζοντας ότι η εργασιοθεραπεία κά-
νει καλό στην υγεία μας. 

Σας περιμένουμε με την έναρξη
της νέας μας χρονιάς 7-10-2019
στη δημιουργική γωνιά μας, Δρα-
γατσανίου 6, 2ος όροφος. 
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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 
Τα μαθήματα θα αρχίσουν τη

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

Καλό Καλοκαίρι!

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 οι-

κονομική και υλική ενίσχυση του

Συλλόγου μας την 

κ. Ιωάννα Σερέτη και την 

κ. Μυρσίνη Αθανασίου

Το Δ.Σ. 

Καλό  Καλοκαίρι!
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Συνάντηση  με  την  παρέα  «Velones Ιn Action»

Λίγα  λόγια  για  την  Μαρία  Κεραμάρη 

Ύστερα από πρόταση της κ. Ελένης Σεβαστο-

πούλου έγινε πρόσκληση από την κ. Μαρία Ντάβου

να παραβρεθούμε στον «Τεχνοχώρο» Φάμπρικα για

ομιλία και παρουσίαση. 

Στον εξαιρετικά φιλόξενο χώρο με τα ιδιαίτερα

χειροποίητα έπιπλα, παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος

κ. Γεώργιος Τζεφεράκος και η Γεν. Γραμματέας κ.

Ευθυμία Αγγουράκη και μέλη του Συλλόγου μας. 

Έγινε ενημέρωση από τον κ. Γεώργιο Τζεφεράκο

για την τέχνη του κοπανελιού, παρουσιάζοντας αν-

τιπροσωπευτικά έργα από την κάθε τεχνική, καθώς

και τον τρόπο της δημιουργίας της δαντέλας του

κοπανελιού. Κατόπιν το κοινό δείχνοντας ενθουσιώδες

ενδιαφέρον για το κοπανέλι, έκανε ερωτήσεις σε σχέση

με την τεχνική, τα υλικά και τις εφαρμογές. Απαντώντας

στις ερωτήσεις συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντική

ήταν η επιμόρφωση και η ενημέρωση του κοινού, όσον

αφορά αυτή την τεχνική, που θεωρείται ως σήμερα ξε-

χασμένη. 

Ο κόσμος αγκάλιασε τη νέα τεχνική και φαινόταν

θετικά περίεργος στο να μάθει έναν νέο τρόπο πλοκής

των κλωστών. Μετά από αυτή την φιλόξενη υποδοχή

του Συλλόγου μας από την παρέα πλεκτριών Velones

in Action στον «Τεχνοχώρο» Φάμπρικα, δεσμευτήκαμε

αμφότεροι για ανανέωση της συνάντησής μας στο

εγγύς μέλλον. 
Η Γεν. Γραμματέας 

Ευθυμία Αγγουράκη 

Βλέποντας την εξαιρετική δουλειά, επάνω

στην τεχνική του κοπανελιού, που μας πα-

ρουσίασε η Μαρία Κεραμάρη, μέλος του

Συλλόγου από ιδρύσεώς του, ενθουσιάστηκα

και άρχισαν να περνάνε από το μυαλό μου

οι πρώτες ημέρες γνωριμίας μας. 

Ήταν χειμώνας του 1987 απόγευμα Τε-

τάρτης, στο Πνευματικό Κέντρο Αγγελικής

Χατζημιχάλη στην Πλάκα, μαθήτριες και οι

δύο της κ. Χριστίνας Κουκουλάρη, σε δια-

φορετικές ώρες μαθήματος. 

Μετά την πρώτη ημέρα της Ίδρυσης του

Συλλόγου σε σώμα, που έγινε στο σπίτι της

κ. Χριστίνας Κουκουλάρη στις 27 Μαρτίου

του 1989, έδωσαν στην Μαρία τον τίτλο

της Ειδικής Γραμματέως και εμένα της Γενικής Γραμ-

ματέως του Συλλογου. Έτσι άρχισε ένα συναρπαστικό

ταξίδι στον κόσμο της δαντέλας. Ήταν ο άνθρωπος

που μου έδειξε τον τρόπο αρχειοθέτησης και κατανομής

των βιβλίων του Συλλόγου. Η Μαρία γνώστης της ζω-

γραφικής και του Κοπανελιού άρχισε να διορθώνει

παλαιά σχέδια Κρητικού Κοπανελιού και να κάνει και

δικά της σχέδια δίνοντας στην τεχνική της δαντέλας

μια καινούρια πνοή. 

Έκθεση 2015
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Ευτυχώς που υπάρχουν άν-

θρωποι με μεράκι να διδάξουν σε

όλους εμάς μια τόσο ιδιαίτερη

πλέξη δαντέλας, το κοπανέλι.

Με το κοπανέλι, εκτός του ότι

μπορείς να δημιουργήσεις ένα

πολύ όμορφο και ξεχωριστό πλε-

κτό για να ομορφύνεις τις γωνιές

του σπιτιού σου, προσφέρει και

την ψυχοθεραπεία σου. Αυτοσυγ-

κεντρώνεσαι για να φτιάξεις τη

δαντέλα σου και ξεχνάς ό,τι άλλο

σε προβληματίζει. «Το δύο πάνω

από το τρία, στροφή, το δύο πάνω

από το τρία και πλέξη». Κι έτσι

σιγά σιγά η δαντέλα μεγαλώνει

και ολοκληρώνεται.

Έχουμε φτιάξει καινούριες παρεούλες που συζητάμε,

ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες. Βλέπουμε καινούρια

σχέδια και κάθε φορά που φεύγω λέω στον εαυτό μου:

«να τελειώσω αυτό που έχω για να αρχίσω ένα καινού-

ριο».  

Ποτέ δε βαριέμαι!!!

Γαρυφαλιά Ευαγγελίου  

Μαθήτρια

Επιστολές  μαθητριών

Έως το 1992 ήταν Ειδική Γραμματέ-

ας. Από το 1992 έως το 1995 η Μαρία

Κεραμάρη ήταν Αντιπρόεδρος του Συλ-

λόγου. Και από το 1995 έως το 1997

Tαμίας. Το 2000 έλαβε και η Μαρία Κε-

ραμάρη το Πιστοποιητικό Ικανότητας

Διδασκαλίας του Κρητικού Κοπανελι-

ού.

Από το 2001 η Μαρία μας ζει στην

πόλη που γεννήθηκε την Αλεξανδρού-

πολη του Νομού Έβρου. 

Το καλοκαίρι του 2007 διοργάνωσε

έκθεση του Συλλόγου μας στο Ιστορικό

Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε συνερ-

γασία με τον Σύλλογο Αρχαιοφίλων

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Νομού Έβρου. 

Έχει ξεκινήσει από το 2001 και κάνει μαθήματα Κρη-

τικού κοπανελιού στα Ν.Ε.Λ.Ε., στο Σύλλογο Πολυτέκνων

και μετά στο Ε.Μ.Θ. Αγγέλας Γιαννακίδου του οποίου

αποτελεί μόνιμη συνεργάτιδα. 

Έχοντας πολύ καλές μαθήτριες, οι οποίες με την

καθοδήγηση της αξιόλογης εκπαιδεύτριάς τους Μαρίας

Κεραμάρη, δημιουργούν υπέροχα έργα Κρητικού κοπα-

νελιού, μερικά από τα οποία θα σας παρουσιάσουμε

στην εφημεριδούλα μας σήμερα. 

Η Γεν. Γραμματέας 
Ευθυμία Αγγουράκη 

Έκθεση 2013

Έκθεση 2015
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Το Εργαστήρι Εκμάθησης Δαντέλας Κοπανελιού,

με υπεύθυνη την κα. Μαρία Κεραμάρη, λειτουργεί από

το 2012 σε χώρο που διαθέτει δωρεάν το Εθνολογικό

Μουσείο Θράκης του οποίου τη διεύθυνση έχει η κα.

Αγγέλα Γιαννακίδου. Στο χώρο αυτό δυο φορές την

εβδομάδα, διδάσκει εθελοντικά και με μεράκι η κα.

Μαρία την τεχνική πλεξίματος της δαντέλας Κοπανέλι.

Μια ιδιαίτερη και σπάνια πλέξη που σε λίγα μέρη της

Ελλάδας διδάσκεται ακόμα.

Στην πρώτη συνάντηση που έγινε, οι περισσότερες

πήγαμε από περιέργεια να δούμε πως είναι και πως γί-

νεται αυτός ο τύπος δαντέλας. Ακούσαμε για την

ιστορία του κοπανελιού, γνωρίσαμε τον Σύλλογο Δια-

σώσεως και Διαδόσεως του Κοπανελιού «Χριστίνα»,

του οποίου η κα. Μαρία είναι μέλος, μας μίλησε για τη

δασκάλα της και δημιουργό του Συλλόγου την κα. Χρι-

στίνα Κουκουλάρη, για την οποία πάντα μας μιλάει με

αγάπη και εκτίμηση. Στη συνέχεια μας έδειξε εργόχειρα

και την τεχνική της πλέξης του κοπανελιού. Μείναμε

γοητευμένες από την ομορφιά του εργόχειρου και μας

εντυπωσίασε η τεχνική του. Από την πρώτη εκείνη συ-

νάντηση ο ενθουσιασμός έγινε λαχτάρα να μάθουμε κι

εμείς να φτιάχνουμε τέτοιες όμορφες δαντέλες.

Έτσι η κα. Μαρία έγινε η αγαπημένη μας δασκάλα

και γρήγορα γύρω της δημιουργήθηκαν πολλές όμορφες

παρέες όλα αυτά τα χρόνια. Ακούραστη και υπομονετική,

με όρεξη και ζήλο μας δίδαξε όλες τις τεχνικές. Με

υπομονή και με χαμόγελο κατάφερνε πάντα να μας

βγάζει από τα δύσκολα σημεία του εργόχειρου, να μας

εξηγεί, να μας διορθώνει και να μας ενθαρρύνει σε

κάθε μας προσπάθεια. Εκτός όμως από την τεχνική

του κοπανελιού, μας έμαθε αζούρ, κέντημα, ώστε να

γίνονται πιο όμορφα τα εργόχειρά μας. 

Στα 6 χρόνια λειτουργίας του εργαστηρίου, πραγ-

ματοποιήθηκαν δύο εκθέσεις, μία το 2013 και μία το

2015 με έργα από τις μαθήτριες όλων των ετών. Κάποια

από τα έργα των μαθητριών έχουν δημοσιευθεί παλαι-

ότερα στην εφημερίδα «Κοπανέλι». 

Το Εργαστήρι πλαισιώνει και στηρίζει διάφορες δρά-

σεις του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, όπως διαλέ-

ξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, μορφωτικές εκδρομές κ.α.

Η πιο σημαντική από τις τελευταίες δράσεις που πήραμε

μέρος, ήταν η δημιουργία ενός πανό διαστάσεων 14X4,2

μέτρων στο οποίο κεντήθηκαν οι σημαντικότεροι σταθμοί

στην ιστορία της Αλεξανδρούπολης και το οποίο αναρ-

τήθηκε στην πρόσοψη του Δημαρχείου κατά την ημέρα

των Ελευθερίων της πόλης.

Με χαρά και λαχτάρα περιμένουμε κάθε φορά την

μέρα που θα συναντηθούμε όλες στο Εργαστήρι. Είναι

η χαρά της δημιουργίας, η ζεστή συντροφιά, ο χαλα-

ρωτικός ήχος από τα κοπανέλια, η ανάγκη για κοινωνικές

σχέσεις σε μια τόσο αγχώδη και δύσκολη εποχή που

ζούμε; Είναι όλα αυτά μαζί. Και πλέκονται κι αυτά

όμορφα παρέα με τα νήματα που κρατούμε στα χέρια

μας, φτιάχνοντας μια φανταστική δαντέλα γεμάτη από

όμορφες στιγμές.

Πάτρα Παπαναστασίου 

μαθήτρια

Δημιουργίες Πάτρας Παπαναστασίου 
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Από μικρή μου άρεσε να ασχολούμαι με διάφορα

εργόχειρα. Αυτή η χαρά της δημιουργίας!!! Ασχολήθηκα

με διάφορα όπως πλέξιμο δαντέλας με βελονάκι, αλλά

και δημιουργίες πάνω στον καμβά. Εκείνο όμως που με

κέρδισε πραγματικά είναι η δαντέλα με τη μέθοδο των

κοπανελιών, το κρητικό κοπανέλι!

Μια διαφημιστική αφίσα που έπεσε τυχαία στην αν-

τίληψή μου, μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Λόγω όμως

οικογενειακών υποχρεώσεων που είχα εκείνο το διά-

στημα, το ανέβαλα για την επόμενη χρονιά! Πράγματι,

ήμουνα παρούσα στην καθορισμένη συνάντηση! 

Η κυρία που θα μας μάθαινε την τεχνική πλεξίματος

δαντέλας με κοπανέλια ήταν ευγενέστατη και όπως

αποδείχτηκε και αρκετά ανεκτική γιατί… την τρέλαινα

με τις απορίες μου!  Ήταν τόσο έντονη η επιθυμία μου

να δημιουργήσω κι εγώ αυτήν την τόσο φίνα δαντέλα,

που ενώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να την μάθω, δεν

σκέφτηκα στιγμή να τα παρατήσω. Έτσι μετά από ένα

χρόνο περίπου έκανα και το πρώτο μου «έργο τέχνης»,

έτσι ονομάζω αυτό το υπέροχο δημιούργημα.

Πέρασαν 6 χρόνια και ακόμα μου είναι απαραίτητο

να ασχολούμαι έστω και λίγο με αυτό. Εκτός του ότι

υπάρχει αποτέλεσμα, δημιουργώ υπέροχα εργόχειρα,

έχω παρατηρήσει ότι με χαλαρώνει κιόλας!!!

Μαίρη Ράγγου 

μαθήτρια

Σχέδιο: Μαρία Κεραμάρη
Δημιουργία: Ελένη Λογδανίδου

Σχέδιο και δημιουργία Μαρία Κεραμάρη

Τροποποίηση από παλαιό κρητικό σχέδιο: 

Μαρία Κεραμάρη 

Δημιουργία: Μαίρη Ράγγου
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Τελειώνει και η φετινή δαντελοχρονιά μας, με
πολλά Νέα και τα Νέα να γίνονται παλαιά. Η συγ-
κέντρωση που έγινε στο Σύλλογο πριν από το Πάσχα,
είχε επιτυχία και έγινε ευκαιρία να συναντηθούν
παλαιά και νέα μέλη. Η Αλήθεια είναι ότι ο χρόνος
πέρασε, αλλά η δαντέλα που μας έφερε κοντά,
πλέκεται ακόμη.... Το περιοδικό του O.I.D.F.A. θέλει
σχέδια με δαντέλα βελόνας, με ευκρινείς οδηγίες για
την πραγματο ποίησή τους. Το σχέδιο που βρήκε η
εκδότης από την Ιαπωνία, μάλλον είναι μόνο για τις
Ιαπωνέζες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να το δημο-
σιεύσουν, χωρίς να περιμένουμε την σειρά μας ως
χώρα. Τώρα έχω την εντύπωση, πως εάν σκαναριστεί
(αναλαμβάνω εγώ το σκανάρισμα) ένα σχέδιο δαντέλας
βελόνας, δεν χρειάζονται και πολλές διευκρινήσεις.
Πάντως όχι μπιμπίλα σε κυκλικό σχέδιο. Το λασέ,
το Βενίζ, το κέντημα στο τούλι θα μπορούσαν να
δημοσιευθούν. Υπάρχει μία στατιστική στη σελ. 4
του τεύχους που αναφέρει ότι τα μέλη του Οργανι-
σμού έχουν μειωθεί πολύ (-220 μέλη), μέσα σε 9
χρόνια. Μετά την αποτυχία του Συνεδρίου του
Βελγίου, τα μέλη αυτής της χώρας μειώθηκαν στο
μισό. Μεγάλες χώρες δε, όπως η Ιταλία έχει τον ίδιο
αριθμό μελών με την Ελλάδα. Στην Ιταλία βέβαια
υπάρχουν πολλοί σύλλογοι και γίνονται πολλές δαν-
τελοεορτές κάθε χρόνο, οπότε μοιράζονται οι προτι-
μήσεις των μελών. Η Ολλανδία επίσης έχασε τα
μισά μέλη της. Σχόλιο: Οι Ολλανδέζες, ζήτησαν να
τυπώνεται το περιοδικό και στα Ολλανδικά (μία
γλώσσα που μιλιέται μόνο από 2.000.000 κατοίκους),
αλλά ο Οργανισμός αρνήθηκε, και πολύ καλά έκανε,
διότι η Ολλανδία δεν είναι το επίκεντρο... της δαν-
τέλας, παρά τμήμα της. Ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η
Ιαπωνία είχαν αύξηση των μελών τους, αλλά στα-
γόνες στον ωκεανό, για τόσο μεγάλες χώρες. Η
Εσθονία δε ανέλαβε το Συνέδριο με 18 μόνον εγγε-
γραμμένα μέλη (από τα σπάνια συμβάντα, διότι πα-
λαιότερα οι απαιτήσεις του O.I.D.F.A. σ’ εγγε-
γραμμένα μέλη, ήταν μεγαλύτερες). Πάντως είναι
γεγονός, ότι αν δεν εγγραφούν νέοι άνθρωποι στην
δαντέλα, οι γηραιές κυρίες έχουν ημερομηνίες λήξης,
καλώς ή κακώς. Αν και ο Σύλ λογος
“Χριστίνα”, έχει αρκετά νέα άτομα, αν
και όχι εγγεγραμμένα στον O.I.D.F.A.,
αλλά ίσως το εξωτερι κό είναι το επόμενο
βήμα στο δημιουργικό χώρο της δαντέ-
λας. Το διαδίκτυο παρουσιάζει μεν πολλά
και ωραία, αλλά κάτι πλεγμένο από
εμάς είναι η δια φορά των γεγονότων.
Ενημερώστε αν και σε συλ λόγους εκτός
Αθηνών, υπάρχει νέο αίμα στον δαντε-
λοχώρο. Οι Αυστραλές δαντελούδες ζη-
τούν συνεργασία για πολύ μοντέρνα
έργα-συνεργασίας που τυχόν προκύψουν,
για όσες έχουν μία πολύ μοντέρνα ματιά
επάνω στο χώρο της δημιουργίας. Οι
Ουγγαρέζες και Πολωνές άρχισαν μία
γέφυρα που ακόμη πλέκεται και πλέκε-

ται… Η προσπάθεια είναι πολύ
καλή, αλλά σαν Γέφυρα που
γεφυρώνει χώρες…

Οι φωτογραφίες που συ-
νοδεύουν τα κείμενα είναι
πολύ ωραίες και ειδικά στο
κείμενο που αφορά στην Βελ-
γίδα, που κατά τον πόλεμο
έγραφε με δαντέλα τα αισθήματά
της, αλλά μετά από αυτόν δεν ξανάπλεξε, διότι η
δαντέλα της θύμιζε πράγματα που ήθελε να ξεχάσει.

Έμαθα ότι το πρόγραμμα LACE 8, βοηθά στον
σχεδιασμό της δαντέλας, μέσω κομπιούτερ, και κάνει
πιο ζωηρά σε σχεδιασμό (καλή αποτύπωση) είτε πα-
λαιά σχέδια είτε δικά μας.

Επίσης η ιδέα της Προέδρου από την Αυστραλία,
να θυμόμαστε ότι, τα δώρα που ενισχύουν και τα
έσοδα του O.I.D.F.A. και ευχαριστούν τις φίλες μας
και τους συγ γενείς μας, διατίθενται όχι μόνο στα Συ-
νέδρια, αλλά στην τελευταία σελίδα του περιοδικού
υπάρχουν αναλυτικά. Μέσω Facebook και της ιστο-
σελίδας του O.I.D.F.A., μπορείτε και να τα δείτε.
Τονίζει ότι οι ομαδικές παραγγελίες έχουν φθηνότερα
ταχ/κά. Είναι μικρά, φθηνά και πρωτότυπα και ορι-
σμένα χειροποίητα και για όσες δεν ασχολούνται με
την δαντέλα. Τα βιβλία, είναι για τις δαντελούδες,
σε χαμηλές πλέον τιμές, αφού δεν πωλούνταν στις
αρχικές τιμές, που ξεπερ νούσαν τα 20€. Υπάρχει
επίσης κατάλογος στην τελευταία σελίδα κάθε τεύχους.
Το επόμενο τεύχος, θα περιέχει νέα από την Εσθονία
και θα το παραλάβετε το φθινόπωρο. Οικονομία λοι-
πόν για όσες θέλετε να έρθετε. 

Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό της Εσθονίας με
θέμα “Το παραμύθι” και τα δελφίνια μας, για το
ελληνικό περίπτερο. Όσες κυρίες δεν έχουν λάβει
προδιαγραφές, ας μ’ ενημερώσουν να τους τις στείλω! 

Καλό μας καλοκαίρι και 1 ώρα δαντέλας την
ημέρα, τον ψυχογιατρό τον κάνει πέρα. Για τον
οφθαλμίατρο δεν ξέρω....

Σοφία Τσαμπαρά 
τηλ.: 210 29 29 351, για κάθε διευ κρίνηση.



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 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 κοπανέλι της κ. Πάτρας Παπαναστασίου

Καλό Καλοκαίρι


