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ΚΕΜΠΑ

Πανδαισία Αγγέλων. Έργα από Κρητικό Κοπανέλι και βελονάκι της κ. Ευθυμίας Αγγουράκη
και Σαϊτάκι της κ. Μάρθας Τσόγκα



Λένε ότι ο καιρός κυλάει σαν
το νερό στο αυλάκι. Πότε πέρασε
το καλοκαίρι πότε ήρθε το φθινό-
πωρο ούτε που το καταλάβαμε.
Εμείς, εδώ στο Σύλλογο με νεανική
δύναμη ψυχής, σας περιμένουμε
για να περάσουμε μαζί τον χειμώνα
μαθαίνοντας κάποιες από τις ωραί-
ες παραδοσιακές τεχνικές δαντέ-
λας που διδάσκονται στο Σύλλογο
από αξιόλογους εκπαιδευτές και
εκπαιδεύτριες. Το καλοκαίρι που
μας πέρασε συναντηθήκαμε με
την κ. Γιώτα Legrand (Ελληνίδα
ομογενή εκ Γαλλίας), η οποία μα-
θαίνοντας για τον Σύλλογό μας
από το διαδίκτυο θέλησε να μας
γνωρίσει, παρακινούμενη από την
ιδιαίτερη αγάπη της για τις παρα-
δοσιακές τεχνικές δαντέλας. Μετά
από πρόσκλησή μας μετέβη στο
γραφείο του Συλλόγου, συνοδευό-
μενη από την Πρόεδρο της δικής
της Σχολής δαντέλας Torchon
(Cluny) κ. Nicole Wallard, ώστε
να παρακολουθήσουν τα πρώτα
στάδια της τεχνικής του κρητικού

κοπανελιού και των κρητικών δε-
σιών από την κ. Σπύρου. Αν οι κυ-
ρίες Legrand και Wallard, έκαναν
ολόκληρο ταξίδι με στόχο να γνω-
ρίσουν τις παραδοσιακές μας τέ-
χνες, για όλους εμάς είναι υπο-
χρέωση απέναντι στην παράδοσή
μας να μάθουμε αυτές τις τεχνικές.
Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ότι κα-
θετί που φτιάχνουμε με τα χέρια
μας είναι ευλογία. 

Στη συνέχεια της εφημερίδας
μας θα ενημερωθείτε για την επί-
σκεψη ενός Γαλλικού Καναλιού
στο Γαβαλοχώρι με στόχο την
έρευνα του Κρητικού Κοπανελιού. 

Επίσης θα αναφερθούμε στις
εντυπώσεις από το ετήσιο τσάι
μας. Θα ακολουθήσει η συνέχεια
του αφιερώματος στην τεχνική
του Τorchon και όπως πάντα τα
νέα του O.I.D.F.A.

Σας περιμένουμε, από τη νέα
χρονιά με ανανεωμένη διάθεση
για καινούργιες δημιουργίες. 
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Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω διακοπής

της ατέλειας του περιοδικού μας, παρακα-
λούμε πολύ, όποιος επιθυμεί 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 θα πραγμα-

τοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020
και ώρα 5:30 μ.μ. στο γραφείο του
Συλλόγου μας.                      Το Δ.Σ. 

Μπορείτε να μας βρείτε 
στις ηλεκτρονικές σελίδες: 

• Στο email: syllogosxristina@gmail.com 
• 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 οικονομική
και υλική ενίσχυση στον Σύλλογό μας,
τις κ.κ.: Λουράκη Ζαμπία, Κρασάκη Μάγδα,
Παπουτσάκη Βασιλική, Λουράκη Σταυ-
ρούλα, Τσίτου Πανωραία (Ρέα).        

Το Δ.Σ.

Καλό  ΧειμώναΠρόσκληση
Σας περιμένουμε στην κοπή της βασι-
λόπιτας που θα γίνει την Κυριακή 
26 Ιανουαρίου 2020 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. 

Γιώτα Legrand, Χριστίνα Κουκουλάρη και Nicole Wallard
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Ανακοίνωση 
Τα μαθήματα θα σταματήσουν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 για τις διακοπές 

των Χριστουγέννων και θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020.

Σας ευχόμαστε από καρδιάς Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος.
Το Δ.Σ.

Ένα  Γαλλικό  Κανάλι  στο  Γαβαλοχώρι
Η δημοσιογράφος Mari Laure Daguenel

με τους συνεργάτες της από το Γαλλικό

κανάλι ART TV, επισκέφθηκαν το καλοκαίρι

του 2019 την Κρήτη, με σκοπό να κατα-

γράψουν την επίδραση της Ενετοκρατίας,

στη Μεγαλόνησο. 

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, επι-

σκέφθηκαν και το Γαβαλοχώρι, με πρω-

τοβουλία της υπεύθυνης του Λαογραφικού

Μουσείου του χωριού μας κ. Τασίας 

Φρονιμάκη, προκειμένου να καταγράψουν

την ιστορία του Κρητικού Κοπανελιού. 

Η κ. Τασία τους υπέδειξε την αυλή του

σπιτιού μου, διότι ήθελαν να μάθουν πως

δημιουργείτο-πλεκόταν το κοπανέλι τα

παλιά χρόνια. Συνήθως μαζευόντουσαν

οι κοπανελούδες στις αυλές των σπιτιών

τους, στις "ρούγες" συμμετέχοντας κατά

αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική ζωή του χωριού, όπου

τραγουδούσαν, συζητούσαν και όλες μαζί έπλεκαν. Το

τηλεοπτικό επιτελείο έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για

την εποχή της Ενετοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό

εκείνη την εποχή το κρητικό κοπανέλι πλεκόταν κατά

κύριο λόγο στα Σφακιά. 

Έτσι μαζεύτηκαν μερικές κοπανελούδες του χωριού

στην αυλή μου, από τις οποίες πήραν συνέντευξη με

καλύτερη δήλωση της μαθήτριας Γεωργίας Λουράκη, η

οποία ερωτηθείσα για τον λόγο που μαθαίνει κοπανέλι,

απάντησε αυθορμήτως ότι όσες σπουδές και να κάνει

το κοπανέλι θα είναι πάντα το μεράκι της. Όσο γίνονται

τέτοιες δηλώσεις από νέους ανθρώπους το Κοπανέλι

θα συνεχίζει να υπάρχει. Μετά από αυτή την όμορφη

συνάντηση, όπου καλεσμένοι και οικοδεσπότες φάνηκαν

ενθουσιασμένοι, δεσμευτήκαμε αμφότεροι για εκ νέου

συνάντηση στο μέλλον. 

Η Πρόεδρος 

Χριστίνα Κουκουλάρη
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Μέρος 2o

Η προεργασία πριν το πλέξιμο
Για να πλεχτεί μία όμορφη δαντέλα ασφαλώς χρει-

άζεται και μία απαραίτητη προετοιμασία για την εργασία
που πρόκειται να ξεκινήσουμε. Η/Ο καθεμία/νας θα φαν-
ταζόταν αν άκουγε την λέξη «προεργασία» κάτι σαν να
ετοιμάζεται κανείς για μάχη και πρέπει να καταστρώσει
ένα σχέδιο... Για να μην μακρηγορούμε η δαντέλα είναι
μια μάχη, μία γοητευτική μάχη, φαντασίας και επιδεξιό-
τητας όπου κάθε πλέκτρια/ης ανακαλύπτει ένα καινούργιο
άγνωστο κόσμο... Ας ξεκινήσουμε όμως να γνωρίζουμε
τα στάδια εργασίας:

Επιλογή σχεδίου
Αν και θα έπρεπε πρώτα να αρχίσουμε με τον σχε-

διασμό σχεδίου, όπως προανέφερα στο προηγούμενο
τεύχος ο τομέας του σχεδιασμού δαντέλας τύπου
torchon δυστυχώς δεν είναι ανεπτυγμένος στον ελλαδικό
χώρο (με πάντοτε φυσικά φωτεινές εξαιρέσεις).

Οπότε θα πάρουμε ως δεδομένο ότι έχουμε να επι-
λέξουμε από σχέδια που έχουμε «ξεσηκώσει» από
κάποιο περιοδικό ή να επιλέξουμε από τα χιλιάδες που
υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Βρίσκουμε λοιπόν το σχέδιο που μας αρέσει και στο
οποίο φυσικά υπάρχουν οδηγίες για το πάχος και το
είδος της κλωστής, τα κοπανέλια, την σμίκρυνση ή την
μεγέθυνση που πρέπει να γίνουν, όπως επίσης και για
τον τρόπο που έχει φανταστεί ο εκάστοτε σχεδιαστής
να πλεχτεί και από που ξεκινάει.

Οπότε ξεπατικώνουμε το σχέδιο, βγάζουμε και extra
φωτοτυπίες που μπορεί να χρειαστούν και ξεκινάμε.

Τύλιγμα των κοπανελιών

Έστω λοιπόν ότι βρήκαμε το σχέδιο που θέλουμε να
υλοποιήσουμε με την κλωστή και τα κοπανέλια που
χρειάζονται, τα οποία πρέπει να τα τυλίξουμε. Πώς
γίνεται όμως αυτή η διαδικασία; (εδώ κάνοντας μια πα-
ρένθεση θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο εξωτερικό
υπάρχουν ειδικά εργαλεία για το τύλιγμα της κλωστής)
αλλά στην προκειμένη εμείς θα ασχοληθούμε με τον
γνωστό παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο.

Λοιπόν κρατώντας οριζοντίως με το δεξί μας χέρι το
ένα ξυλάκι, παίρνουμε την άκρη της κλωστής από το
κουβάρι με το αριστερό μας και αφού στρίψουμε το
νήμα λίγες φορές γύρω από την εσοχή στο ξυλάκι με
κατεύθυνση προς εμάς, αρχίζουμε να περιστρέφουμε
το νήμα γύρω από το ξυλάκι (δεξιόστροφα σύμφωνα με

Πηγή διαδίκτυο: hitch2.jpeg 

Εισαγωγή  στην  τέχνη  του  Torchon

Πηγή διαδίκτυο: clothstrippat.jpeg



τους δείκτες του ρολογιού) μέχρι να το γεμίσουμε
αρκετά για το σχέδιό μας. Ύστερα κάνουμε τον κόμπο
στερεώματος, ο οποίος είναι: 

Φέρνουμε μία στροφή στον αντίχειρά μας την κλωστή
από το κοπανέλι και στην τρύπα της κλωστής περνάμε
από κάτω προς τα πάνω το ξυλάκι.

Αφού τυλίξουμε το ένα ξυλάκι, το περνάμε στο αρι-
στερό μας χέρι κρατώντας το ανάμεσα στον αντίχειρα
και την παλάμη και μετά παίρνοντας κλωστή με το δεξί
μας χέρι την τυλίγουμε στο αριστερό εκεί όπου ήδη
βρίσκεται το τυλιγμένο μας κοπανέλι. Κατόπιν παίρνουμε
στο δεξί μας χέρι ένα άδειο ξυλάκι και με την άκρη της
κλωστής που βρίσκεται στο αριστερό επαναλαμβάνουμε
την πρώτη διαδικασία. 

Αυτό επαναλαμβάνεται σε όλα τα ξυλάκια τα οποία
κατά αυτόν τον τρόπο καταλήγουν δεμένα ζευγάρια.

Τοποθέτηση σχεδίου
Αφού τυλίξουμε τα κοπανέλια, παίρνουμε κατόπιν

την φωτοτυπία του σχεδίου (όχι το κυρίως πατρόν

καθότι καταστρέφεται κατόπιν), την τοποθετούμε στο
μέσο του tableau μας, αφού πρώτα προσθέσουμε από
κάτω 2-3 φύλλα εφημερίδας, τα οποία καλό είναι να
μην προεξέχουν από την φωτοτυπία και καλύπτουμε το
σχέδιο από πάνω με μία ζελατίνα αρχειοθέτησης σε έν-
τονο χρώμα (ροζ, μπλε, πράσινη) για να μπορούμε να
πλέκουμε χωρίς να φοβόμαστε αν θα περάσει μελάνι
στην κλωστή μας…

Ύστερα εκεί που μας δείχνει το σχέδιο ότι πρέπει να
ξεκινήσουμε τοποθετούμε κάθετα και με ελαφριά κλίση
προς τα πίσω τις καρφίτσες πάνω στις τελίτσες και
κρεμάμε τα ζευγάρια που μας λέει το σχέδιο. 

(Εδώ πρέπει να γίνει μία παρατήρηση: ο εκάστοτε
σχεδιαστής προτείνει ένα σημείο που ξεκινάει το σχέδιό
του, αυτό όμως δεν είναι απόλυτο καθώς τον/την
πλέκτη/τρια μπορεί να μην τον/την βολεύει να ξεκινήσει
από εκείνο το σημείο και να αρχίσει από κάπου αλλού).

Στο επόμενο τεύχος θα αναφερθούμε στις βασικές
αρχικές πλέξεις.

Η Ειδική Γραμματέας 
Νικολέτα Βαλαβάνη

Διακρίσεις  εκπαιδευτριών  μας

Η κ. Βασιλική Μουστάκα και η κ. Σοφία Τσαμπαρά καταπληκτικές εκπαιδεύτριες

και οι δυο του Συλλόγου μας στα μαθήματα του παραδοσιακού κεντήματος του

Χιώτικου Μωσαϊκού, του κεντήματος στο Τούλι και του Βενίζ αντιστοίχως, έλαβαν μέρος στον «Διαγωνισμό

Κεντήματος» με θέμα την πεταλούδα που διοργάνωσε η D.M.C. Κλωσταί Πεταλούδα και πήραν τιμητική

διάκριση για τα έργα τους. Τους δίνουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας, να έχουν πάντα επιτυχίες και

υγεία να μας προσφέρουν τις γνώσεις τους. Το Δ.Σ.
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Πηγή διαδίκτυο: windbobbin.jpeg

copyrights: Lorelei Halley 2012

Πηγή διαδίκτυο: Le blog de Bernadette (Pinterest)



Όπως κάθε χρόνο με το άνοιγμα του Συλλόγου

διοργανώθηκε το καθιερωμένο «τσάι» μας για να ξεκι-

νήσει όμορφα το νέο διδακτικό έτος μας.  

Φέτος όμως το ετήσιο ραντεβού μας διεξήχθη λίγο

νωρίτερα καθώς θελήσαμε κατά αυτό τον τρόπο να

καλωσορίσουμε στο Σύλλογό μας δύο νέα μέλη τις κυ-

ρίες Παναγιώτα Legrand και Nicole Wallard που ταξί-

δεψαν από την Γαλλία για να γνωρίσουν το κρητικό

κοπανέλι, την κ. Χριστίνα και φυσικά τον Σύλλογο, για

τον οποίο είχαν ακούσει τόσα πολλά στο εξωτερικό. 

Ασφαλώς και είχε προηγηθεί μια πρώτη συνάντηση

με την κ. Χριστίνα μέσα στο καλοκαίρι, όπου είχαν

ενημερωθεί για την λειτουργία και την φιλοσοφία του

Συλλόγου, έχοντας πάρει μία «πρόγευση» μαθημάτων

από το Κρητικό Κοπανέλι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάς ενημέρωσαν

για τον δικό τους Σύλλογο (που εδρεύει στο Clermont

της Γαλλίας) και τις τεχνικές που διδάσκονται εκεί

όπως και για την διαφορετική οπτική του γαλλικού

κοινού για την δαντέλα. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εντυπωσιάστηκαν

ιδιαιτέρως από τα έργα των μαθητριών/ών μας και θέ-

λησαν να γίνουν μόνιμα μέλη μας, ώστε να προσφέρουν

πιο ενεργή συμμετοχή στο μέλλον. Μέρος του ενθου-

σιασμού τους αποτέλεσε και η πρόταση για εισαγωγή

αφιερώματος των Ελληνίδων/ων πλέκτριων/ών κοπα-

νελιού στο ετήσιο γαλλικό περιοδικό....

Η συνάντηση έληξε σε φιλικό κλίμα και υπόσχεση

πιθανής μελλοντικής συνεργασίας. 

Η Γενική Γραμματέας

Ευθυμία Αγγουράκη 
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Εντυπώσεις  από  το  τσάι  στα  γραφεία  του  ΣυλλόγουΕντυπώσεις  από  το  τσάι  στα  γραφεία  του  Συλλόγου

Ευχαριστούμε τα μέλη του Συλλόγου “ΧΡΙΣΤΙΝΑ” για την υπέροχη υποδοχή που
μας έκαναν, για τη διαθεσιμότητά τους απέναντί μας και την τόσο μεγάλη καλοσύνη

τους. Φεύγουμε πλουσιότερες από γνώσεις τεχνικής όσο και από ανθρώπινη επικοινωνία. 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την κ. Χριστίνα, την κ. Ευθυμία και την κ. Κατερίνα για τα ιδιαίτερα μαθήματά

τους. Και πάλι πολλά ευχαριστώ.
Δεν σας ξεχνούμε,

Γιώτα, Nicole

Ευχαριστήριο 
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Γοητευτικά και αυτήν την φορά τα κείμενα απ’ όλο
τον κόσμο που αφορούν στην δαντέλα και όχι μόνο.
Στο τεύχος αυτό υπάρχουν και οι πρώτες ειδήσεις του
Συνεδρίου. Σ’ ένα υπολογισμό που έκανα το κόστος θα
είναι περίπου στις 2.000€ για 9 διανυκτερεύσεις.

Αρχίζουμε πρώτα από τα εισιτήρια, εξοφλώντας
την αεροπορική εταιρεία. Μετά κάνουμε τις αιτήσεις
συμμετοχής μας σε Συνέδριο και 4ήμερη εκδρομή,
κατόπιν εντός Απριλίου εξοφλούμε και τα δύο.    

Διαβάστε προσεκτικά την μετάφραση στο σημείο
αυτό. Μιλάμε πάντα για μέλη του Ο.Ι.D.F.A. και για
αιτήσεις που έγιναν προ του τέλους Φεβρουαρίου 2020.  

Όσες κυρίες μέλη ή μη μέλη, θέλουν κάτι να τους
αγοράσουμε, που αφορούν σε κλωστές ή άλλα έχοντα
σχέση με τις κλωστικές αναζητήσεις, μας ενημερώνουν.
Θα σας ενημερώσω δε, για το κόστος της τσάντας του
συνεδρίου, για όσα μέλη την θέλουν.            

Eπίσης όσες έχετε σκοπό να λάβετε μέρος στον
διαγωνισμό “το Παραμύθι”, περιμένω να μ’ ενημερώσετε
για τον τίτλο της δαντέλας, το μέγεθος και την τεχνική,
διότι πρέπει να κάνω αίτηση για την συμμετοχή σας,
ακόμη και αν δεν έχετε αρχίσει την δαντέλα. 

Πιστεύω δε ότι τα κείμενα του περιοδικού και οι
φωτό, μπορούν να μας διδάξουν πράγματα. Για τις κυ-
ρίες-μέλη που δεν μπαίνουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν
σχεδιαγράμματα, που με μία πιο προσεκτική ματιά,
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους για να
μάθουν νέες τεχνικές ή να βοηθηθούν να καταλάβουν
τις ήδη γνωστές. Επίσης οι περιγραφές είναι γλαφυρές
ώστε ακολουθώντας τες, ειδικά στην μπιμπίλα, να
βρείτε άκρη. Επίσης τα σχέδια μπορούν να αποδοθούν
και σε άλλη τεχνική. Μπορείτε να τα μεγαλώσετε ή να
τα μικρύνετε και να δημιουργήσετε μία νέα εκδοχή.
Επίσης μπορείτε να αναμίξετε τις τεχνικές, αυτές που
σας αρέσουν καλύτερα. Το άρθρο της σελ. 31 παίζοντας
με Βελονιές-Πλέξεις, πέραν του τρόπου δημιουργίας
βελονιών μέσω προγράμματος, μας δείχνουν και ένα
τρόπο πλέξης με χρώματα και σχήματα. Στο προηγούμενο
τεύχος υπήρχε η απόδοση των σχεδιαγραμμάτων αυτών
σε κέντημα ή επάνω σε ύφασμα με το βελονάκι. Κάντε
μία αναδρομή, όσες έχετε όρεξη δημιουργίας.  

Στο Σι-ντι που σας έδωσα από την Ολλανδία, υπάρ-
χουν φωτό, από το περίπτερο της Ιρλανδίας, όπως πε-
ριγράφεται στο αντίστοιχο, επίσης γλαφυρό άρθρο τους.
Και οι φωτό του τεύχους είναι πολύ καθαρές. Το
επόμενο τεύχος θα είναι το 1ο του 2020, που αυτό ση-
μαίνει ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς στην εξόφληση
της συνδρομής μας. Καλό θα ήταν να γίνει έως και το
τέλος του έτους. Η συνδρομή έχει ήδη αυξηθεί 2 φορές,
αλλά εγώ δεν σας το ανακοίνωσα, διότι όλες έχουμε
προβλήματα... αλλά τώρα πρέπει. Αυτό σημαίνει ότι
είναι 40€ χωρίς μετάφραση και 45€ με μετ/ση. Με 5€
επιπλέον δεν θα πτωχύνουν. Τα δε μέλη που θέλουν να
συμμετέχουν στο Συνέδριο, στο Αμβούργο, να μην
σταματήσουν επίσης. Οι γνωστές σας που θέλουν να
γίνουν μέλη πρέπει τώρα να εγγραφούν. Επίσης, αν
εσείς θέλετε να δωρίσετε συνδρομή σε φίλες σας ή σε
κάποιο Σύλλογο, σκεφθείτε τα υπέρ και τα κατά αυτού
του δώρου.                      

Θα ήθελα να γράψω 2 λόγια για το φεστιβάλ κεν-
τήματος της DMC-Πεταλούδα, όπου 2 μέλη του Συλ-
λόγου «Χριστίνα» πήραν κάποια διάκριση. Όλη η

Ελλάδα έλαβε μέρος με 330 κομ-
μάτια. 

Στις αρχές Δεκεμβρίου θα
προκηρυχθεί ο επόμενος δια-
γωνισμός, με έργα σε βελο-
νάκι. Τα νήματα πρέπει να
είναι της DMC-Πεταλούδα και
αυτό θα φαίνεται από τα ετικε-
τάκια που θα επισυνάψετε μαζί
με την φόρμα συμμετοχής σας. Αρχίστε
να καταστρώνετε σχέδια, δικά σας και πρότυπα και
πρωτότυπα!!!!!!   

Περιμένω τηλεφωνήματά σας για οτιδήποτε αφο-
ρά στο Συνέδριο και τις Συνδρομές και για ότι ξεχά-
στηκε ν’ αναφερθεί!   

Καλές Εορτές μαζί με τις οικογένειές σας και τις
δαντέλες μας!!!!

Σοφία Τσαμπαρά   τηλ. 210 29 29 351



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- ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10:00-12:00
Μωσαϊκό Χίου
και Βενίζ 

Μπιμπίλα με συνεννόηση         τηλ.: 210 8648628
Βελονάκι με συνεννόηση τηλ.: 210 3474924
Κέντημα και Αζούρ με συνεννόηση τηλ.: 6938349413
Φιλέ (δίχτυ) ΔΕΥΤΕΡΑ απόγευμα 17:00-19:00
Μπιμπίλα τρισδιάστατη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10:00-12:00
Δαντέλα Βρυξελλών DUCHESSE 12:00-14:00
Torchon Κοπανέλι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10:00-12:00

Εκπαιδεύτριες -  Εκπαιδευτές:
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
Φιλέ (δίχτυ):                                Αυγουστής Κλάδιος
Torchon Κοπανέλι:                       Νικολέτα Βαλαβάνη

Όλες - οι εκπαιδεύτριες - εκπαιδευτές 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 Κρητικό Κοπανέλι 
της κ. Χριστίνας Κουκουλάρη

Καλή Χρονιά 


