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Αγαπητές/-οί φίλες/-οι,
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος

πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλί-
μα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βα-
σιλόπιτας στο καθιερωμένο μας στέκι
του εστιατορίου «Άτταλος», κατά την
οποία ανταλλάχθηκαν όμορφες ευχές
για Υγεία, Δημιουργία και ένα Ευτυ-
χισμένο Νέο Έτος.

Το φλουρί έτυχε σε μία αγαπημένη
μου φίλη την κ. Ρούλα Κωνσταντίνου,
η οποία μας τίμησε με την λαμπερή
παρουσία της. Σε αυτό το σημείο θα
πρέπει να ευχαριστήσω για πολλοστή
φορά την οικογένεια του κ. Σαράντη
και της κας Κατερίνας Πασχαλίδη, η
οποία μας προσφέρει με απλόχερη
αγάπη κάθε χρόνο την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα, η οποία κοσμεί το γιορτινό
τραπέζι του Συλλόγου μας.

Ένα άλλο γεγονός, το οποίο έλαβε
χώρα κατά τη διάρκεια της πρωτο-
χρονιάτικης γιορτής μας, ήταν η απο-
νομή διπλώματος διδασκαλίας στον
αξιότατο εκπαιδευτή του Συλλόγου
μας κ. Γεώργιο Τζεφεράκο, ο οποίος
μετά από επτά χρόνια συνεχούς πα-
ρουσίας και ενεργής συμμετοχής στα
μαθήματα και τις κοινές δραστηριό-
τητες του Συλλόγου, έγινε ένας τέ-
λειος δάσκαλος του κρητικού κοπα-
νελιού. Συγχαρητήρια στον κ. Τζεφε-
ράκο με τις καλύτερες ευχές για νέες
επιτυχίες στον τομέα της διδασκαλίας
του κοπανελιού!

Όμως τα ευχάριστα γεγονότα της
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας ήρθε
να επισκιάσει μια υποβόσκουσα ανη-
συχία που κατόπιν επιβεβαιώθηκε με
τον χειρότερο τρόπο, η εμφάνιση μιας
νέας νόσου (του γνωστού σε όλους
μας κορωναϊού) η οποία ανάγκασε

τον κόσμο και κατ’ επέκτασιν και τον
Σύλλογό μας να κλείσει για αόριστο
χρονικό διάστημα, τηρώντας τις οδη-
γίες προστασίας που δόθηκαν από
τον ΕΟΔΥ για πλήρη καραντίνα.

Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν
γνωρίζει τι «μέλλει γενέσθαι», πώς
θα είναι ο κόσμος μετά την πλήρη
άρση των μέτρων, πόσο μάλλον εμείς.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι
διαφορετικός με περισσότερες απο-
στάσεις και μέτρα ασφαλείας. Αυτό
πρακτικά για τον Σύλλογό μας σημαίνει
αλλαγή στον μέχρι τώρα τρόπο διδα-
σκαλίας για την προστασία όλων μας.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων προ-
γραμματίζεται η επανέναρξη των μα-
θημάτων την 1η Οκτωβρίου και μόνο
κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα του
Συλλόγου και των εκπαιδευτριών/-ών
σας.

Επίσης η εφημερίδα μας ακολου-
θώντας τις επιταγές της τεχνολογίας
παύει πλέον να είναι έντυπη και γίνεται
διαδικτυακή. Θα μπορείτε αν θέλετε
να την βρείτε στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου μας.

Στη συνέχεια του τεύχους μας θα
ακολουθήσει μια ιστορική αναδρομή
της πορείας της έντυπης μορφής της
εφημερίδας από το 1999 μέχρι τώρα,
το τελευταίο μέρος του αφιερώματος
στην τεχνική Torchon και φυσικά τα
νέα του O.I.D.F.A.

Σας εύχομαι ένα καλό και δημι-
ουργικό καλοκαίρι, με υγεία και υπο-
μονή στους δύσκολους καιρούς που
διανύουμε!
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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. 

Ενημέρωση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Δια-

σώσεως και Διαδόσεως του Κοπανελιού
«Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ» αποφάσισε ότι καλώς
εχόντων των πραγμάτων και εφόσον
μας το επιτρέψουν οι συνθήκες και τα
μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας από τον
ΕΟΔΥ, η επανέναρξη των μαθημάτων
θα πραγματοποιηθεί με την νέα εκπαι-
δευτική χρονιά που ξεκινά την Πέμπτη
1η Οκτωβρίου 2020.

Λόγω των νέων συνθηκών θα ανα-
διαμορφωθεί ο τρόπος και ο χρόνος
της διδασκαλίας των μαθημάτων, γι’
αυτόν τον λόγο θα ήταν καλό στις αρχές
του Σεπτεμβρίου να επικοινωνείτε στα
τηλέφωνα του Συλλόγου (κ. Χριστίνα
210-2751700 / κ. Ευθυμία 210-3474924)
για να μας ενημερώνετε για το μάθημα
που θέλετε να παρακολουθήσετε και
αντίστοιχα να σας ενημερώνουμε πως
θα πραγματοποιείται.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πλέον
τα μαθήματα θα γίνονται ΜΟΝΟ ΚΑΤΟ-
ΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, καθότι ο χώρος στα
γραφεία του Συλλόγου μας επιτρέπει
μόνο 8 άτομα με αποστάσεις ενός μέ-
τρου μεταξύ μας.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω εξελί-
ξεις θα σας ενημερώσουμε και να σας
υπενθυμίσουμε ότι πάντα μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα
του Συλλόγου ή διαδικτυακά στην σελίδα
στο facebook για τυχόν απορίες.

Σας ευχόμαστε ένα όμορφο και δη-
μιουργικό καλοκαίρι!

Καλή αντάμωση τον Οκτώβριο!
Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

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 

Καλώς μας ήρθες Άνοιξη



3

Αναδρομή στην ιστορία του περιοδικού «Κοπανέλι»
Μια  ιστορία  με  άρωμα  δαντέλας 

Η «πρόταση» που έγινε 

πραγματικότητα

Πριν από περίπου είκοσι χρόνια

η αείμνηστη κινητήριος δύναμη του

Συλλόγου, η Ντέπη Κούτσικα θέτει

πρoς το τότε Διοικητικό Συμβούλιο

την πρόταση της δημιουργίας μιας

εφημερίδας με στόχο την ενημέ-

ρωση του κοινού γύρω από τον Σύλ-

λογο, το έργο του, τα Νέα του

O.I.D.F.A. και τις πληροφορίες για

την δαντέλα. Μια πρόταση άκρως

πρωτοποριακή σε σχέση με τα ελ-

ληνικά δεδομένα. 

Έτσι με την έγκριση του Συμ-

βουλίου εκδίδεται για πρώτη φορά

το τεύχος του Οκτωβρίου-Νοεμβρί-

ου-Δεκεμβρίου 1999 «Koπανέλι».

Το πρώτο τεύχος της εφημε-

ρίδας «Κοπανέλι»

Το πρώτο τεύχος αποτελείται

από τον πρώτο χαιρετισμό της Προ-

έδρου κ. Χριστίνας Κουκουλάρη,

ακολουθούν λίγα λόγια για την ίδρυ-

ση του Συλλόγου και μερική πα-

ρουσίαση των μελών που απαρτίζουν

τον Σύλλογο σε διοικητικό και εκ-

παιδευτικό επίπεδο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται

για πρώτη φορά τα νέα του

O.I.D.F.A. στην ελληνική εκδοχή

τους και ακολουθούν οι εντυπώσεις

από την εκδρομή μας στην πανέ-

μορφη Κρήτη, τόπο γεννήσεως και

καταγωγής της Προέδρου μας και

κοιτίδα της τεχνικής του κρητικού

κοπανελιού. 

Ιδιαίτερες μνείες γίνονται σε

αποσπάσματα από περιοδικά και

εφημερίδες για το βιβλίο το οποίο

εκδόθηκε μέσω του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

με τον τίτλο «Η ελληνική δαντέλα

στο μουσείο Victoria and Albert

Hall», του οποίου συγγραφείς ήταν

η Ντέπη Κούτσικα-Φόρου και η διε-

θνώς αναγνωρισμένη για το συγ-

γραφικό της έργο, διεθνολόγος κ.

Λίλα ντε Τσάβες.

Το τεύχος του 2002 

και το Συνέδριο του O.I.D.F.A.

Μέσα σε αυτά τα 21 χρόνια

έχουν γραφτεί πολλά ενημερωτικά

άρθρα για τις τεχνικές δαντέλας

που διδάσκονται στο Σύλλογο με

λεπτομέρειες και πληροφορίες

λαογραφικού και υλικοτεχνικού εν-

διαφέροντος, όπως επίσης και εν-

τυπώσεις από διάφορες εκδηλώσεις,

συνέδρια, ομιλίες και εκδρομές που

έχουν λάβει χώρα αυτά τα τριάντα

χρόνια ύπαρξης του Συλλόγου

«Χριστίνα».
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Μία εξ αυτών των σημαντικών

στιγμών ήταν η ανάθεση του παγ-

κόσμιου Συνεδρίου του O.I.D.F.A.

από την Ελλάδα για πρώτη φορά

το 2006.

Η πρώτη αναφορά για το Συνέ-

δριο γίνεται στο τεύχος της εφημε-

ρίδας Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμ-

βριος 2002 με εξώφυλλο το λογό-

τυπο του Ο.I.D.F.A. εμπνευσμένο

από τη Ντέπη Κούτσικα και σχε-

διασμένο από την κ. Αγγελική Ζύ-

μνη. 

Από εκείνο το τεύχος μέχρι και

το τέλος του Συνεδρίου, ακολού-

θησαν σταδιακές αναφορές σε σχέ-

ση με τις προετοιμασίες για την εκ-

δήλωση, με τελευταία τον αποχαι-

ρετισμό της Ντέπης Κούτσικα, που

έφυγε στο τέλος του Συνεδρίου

αφήνοντάς μας παρακαταθήκη το

μεγάλο όραμά της για τη διάδοση

του κρητικού κοπανελιού και την

αγάπη της για τη διάσωση της πα-

ράδοσης της δαντέλας.

Άλλα σημαντικά τεύχη - 

Το πρώτο έγχρωμο τεύχος

Αναφορά πρέπει να γίνει και στα

τεύχη που αναφέρονταν στην πα-

ρουσία μας στα συνέδρια του

O.I.D.F.A. τo 2002 στο Nottingham

της Αγγλίας όπως και το 2004 στην

Πράγα της Τσεχίας, όπως επίσης

και στο πρώτο έγχρωμο τεύχος για

τα είκοσι χρόνια του Συλλόγου το

2011, όπου υπήρχε ιδιαίτερη μνεία

στην έκδοση του Λευκώματος με

τον τίτλο:

«20 χρόνια προσφοράς στην

Ελληνική Παράδοση - Η ανα-

βίωση του Κοπανελιού» (εκδόσεις

Καρπούζη) και στις παρουσιάσεις

που έλαβαν χώρα στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων προς

τιμήν του Συλλόγου.

Το τεύχος Νο 82

Η τελευταία έντυπη μορφή - 

Η νέα αρχή στον κόσμο 

της τεχνολογίας

Αισίως φθάνουμε στο τεύχος 82

Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2020, το

οποίο είναι το τελευταίο ενεπίγραφο

έντυπο καθώς από εδώ και πέρα η

έκδοση της εφημερίδας θα γίνεται

αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, την

οποία θα μπορείτε πλέον να βρείτε

είτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

www.kopaneli.gr είτε στην ομάδα

μας στο facebook: Σύλλογος 

Κοπανελιού «Χριστίνα» όπου πλέον

θα είναι έγχρωμη.

Όποιος/-α θέλει αποκλειστικά

την έντυπη μορφή θα μας ενημε-

ρώνει πλέον τηλεφωνικώς.

Με εκτίμηση 

Η Γενική Γραμματέας 

του Συλλόγου

Ευθυμία Αγγουράκη
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Αφού αναλύσαμε στα τελευταία δύο τεύχη την

τεχνική του Torchon, τα απαραίτητα εργαλεία και τον

τρόπο που ξεκινάμε μία δαντέλα τέτοιου τύπου, θα

ασχοληθούμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος με τις βα-

σικές πλέξεις που όλες στηρίζονται στην φιλοσοφία

της μικροϋφαντικής και του αργαλειού, δηλαδή πάντα

υπάρχει η σαΐτα, τα στημόνια και τα υφάδια.

• Η βασική πλέξη ή πλέξη «πανάκι» ή «ολόκληρη

πλέξη»

Η πλέξη «πανάκι» είναι η μητέρα όλων των πλέξεων.

Συνηθίζουμε στο Σύλλογο να λέμε ότι όταν ξέρει να

κάνει κανείς επιδέξια την πλέξη «πανάκι» δεν υπάρχει

είδος κοπανελιού που να μην μπορέσει να καταλάβει.

Όμως η πλέξη αυτή έχει έναν κανόνα για να την θυ-

μάται κανείς:

Σταυρώνω-Στρίβω-Σταυρώνω (1-2-1 κινήσεις)

Κοινώς ξεκινώντας από την άκρη φροντίζουμε να

έχουμε στα χέρια μας 2 ζευγάρια κοπανέλια (4 ξυλάκια)

και περνάμε το 2ο ξυλάκι πάνω από το 3ο, το 2ο πάνω

από το 1ο και το 4ο πάνω από το 3ο και ξανά το 2ο

πάνω από το 3ο. Αφού ολοκληρώσουμε την κίνηση

αυτή αφήνουμε το πρώτο ζευγάρι και με το δεύτερο

ζευγάρι συνεχίζουμε τις ίδιες κινήσεις μέχρι να φτάσουμε

στο τέλος της σειράς όπου βάζουμε καρφίτσα ανάμεσα

στο δεύτερο και το τρίτο ζευγάρι και περιμένουμε.

• Η μισή πλέξη ή πλέξη «φιλτιρέ»

Η πλέξη «φιλτιρέ» ή αλλιώς μισή πλέξη είναι μία τε-

χνική άκρως βοηθητική και διακοσμητική όταν θέλουμε

είτε να καλύψουμε μεγάλες αποστάσεις στο πλεκτό

μας είτε να δώσουμε μία ψευδαίσθηση ιριδίσματος.

Ο κανόνας για να την θυμόμαστε είναι απλός:

Σταυρώνω-Στρίβω (1-2)

Ξεκινώντας από τα δεξιά παίρνουμε στα χέρια μας

τα δύο ζευγάρια κοπανέλια και περνάμε το 2ο ξυλάκι

πάνω από το 3ο και στην συνέχεια το 2ο πάνω από το

1ο και το 4ο πάνω από το 3ο. Αφού τελειώσουμε με

αυτήν την κίνηση αφήνουμε το πρώτο ζευγάρι κοπανέλια

στην άκρη και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς

όπου βάζουμε καρφίτσα ανάμεσα στο δεύτερο και στο

τρίτο ζευγάρι και περιμένουμε.

• Η ολόκληρη πλέξη ή αλλιώς πλέξη «τούλι» 

Η πλέξη «τούλι» είναι επίσης ιδιαιτέρως διακοσμητική

καθότι σχηματίζει μικρές κυψέλες που παραπέμπουν

σε ύφασμα τούλι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι

μία πλέξη η οποία σε πολλά σημεία κάνει το πλεκτό

μας να φαίνεται πιο κρουστό.

Ο κανόνας της είναι απλός:

Σταυρώνω-Στρίβω-Σταυρώνω-Στρίβω (1-2-1-2) 

Ξεκινώντας από τα δεξιά παίρνουμε στα χέρια μας

τα δύο ζευγάρια κοπανέλια και περνάμε το 2ο ξυλάκι

πάνω από το 3ο και στην συνέχεια το 2ο πάνω από το

1ο και το 4ο πάνω από το 3ο και μετά ξανά το 2ο πάνω

από το 3ο και κατόπιν το 2ο πάνω από το 1ο και το 4ο

πάνω από το 3ο. Αφού τελειώσουμε με αυτήν την

κίνηση αφήνουμε το πρώτο ζευγάρι κοπανέλια στην

άκρη και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς όπου

βάζουμε καρφίτσα ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο

ζευγάρι και περιμένουμε.

• Απλή κλειστή καρφίτσα  

Η κλειστή καρφίτσα είναι και αυτή μία διακοσμητική

πλέξη την οποία θα βρούμε σε διάφορες παραλλαγές

σε σχέση με την βιβλιογραφία. Μοιάζει σαν αποτέλεσμα

λίγο με την πλέξη τούλι στην απλή της μορφή, αλλά

αυτό που την κάνει τόσο όμορφη είναι ο τρόπος με τον

οποίο οι παραλλαγές της προσφέρουν ποικιλομορφία

στο πλεκτό. Κατά γενικό κανόνα πλέκεται πλάγια.

Ο κανόνας της είναι: 

Σταυρώνω- στρίβω- στρίβω ΚΑΡΦΙΤΣΑ σταυρώνω-

στρίβω- στρίβω

Έχοντας μπροστά μας δύο ζευγάρια κοπανέλια περ-

νάμε το δεύτερο πάνω από το τρίτο, μετά το 2ο πάνω

Εισαγωγή  στην  τέχνη  του  Torchon
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από το 1ο και το 4ο πάνω από το 3ο, επαναλαμβάνοντας

την τελευταία κίνηση ακόμα μία φορά. Ύστερα τοποθε-

τούμε την καρφίτσα στο ενδιάμεσο των δύο ζευγαριών

και επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία.

Αφού ασχοληθήκαμε με τις τρεις βασικές πλέξεις

και την μία βασική διακοσμητική, θα περάσουμε στις

πλέξεις των τελειωμάτων είτε των εσωτερικών είτε

των εξωτερικών.

• Ούγια

Είναι η πιο κοινή πλέξη για το τελείωμα της δαντέλας

μας. Χρησιμοποιείται κυρίως στην εσωτερική πλευρά

του πλεκτού, καθότι σχηματίζει μία μικρή τρυπούλα

που μας βοηθά αργότερα να την ράψουμε με το ύφασμα. 

Ο κανόνας μας στην ούγια είναι:

Σταυρώνω- στρίβω- σταυρώνω- στρίβω- στρίβω (1-

2-1-2-2) καρφίτσα ανάμεσα στο δεύτερο με τρίτο ζευγάρι

Καθώς φτάνουμε στο τέλος της σειράς που πλέκουμε

με τα δύο τελευταία ζευγάρια ανά χείρας, κάνουμε μία

στρίψη στο δεύτερο ζευγάρι που κρατάμε και πλέκουμε

την πλέξη τούλι κοινώς «σταυρώνω-στρίβω-σταυρώνω-

στρίβω» συν μια στρίψη δεξιόστροφα στο τελευταίο

ζευγάρι. Βάζουμε καρφίτσα ανάμεσα στο δεύτερο και

το τρίτο ζευγάρι και συνεχίζουμε με την πλέξη που

έχουμε επιλέξει.

• Φιφικάκι

Διακοσμητική πλέξη κατάλληλη για το τελείωμα της

δαντέλας μας. Σχηματίζει ένα εξόγκωμα στο τέλος κάτι

το οποίο το καθιστά κατάλληλο για την εξωτερική

πλευρά της δαντέλας, εφόσον δεν θέλουμε να ενωθεί

με ύφασμα.

Ο κανόνας της:

Σταυρώνω-στρίβω- σταυρώνω-στρίβω-στρίβω Καρ-

φίτσα ανάμεσα στο 1ο και 2ο ζευγάρι. Σταυρώνω-στρί-

βω-σταυρώνω-στρίβω-στρίβω (1-2-1-2-2 Χ2)

Καθώς φτάνουμε στο τέλος της σειράς που πλέκουμε

με τα δύο τελευταία ζευγάρια ανά χείρας, κάνουμε μία

στρίψη στο δεύτερο ζευγάρι που κρατάμε και πλέκουμε

την πλέξη τούλι κοινώς «σταυρώνω-στρίβω-σταυρώ-

νω-στρίβω» συν μια στρίψη δεξιόστροφα στο τελευταίο

ζευγάρι. Βάζουμε καρφίτσα ανάμεσα στο πρώτο και το

δεύτερο ζευγάρι και ξανακάνουμε την πλέξη τούλι συν

μία στρίψη δεξιόστροφα στο δεύτερο ζευγάρι και συνε-

χίζουμε να πλέκουμε.

Αυτές ήταν οι βασικές πλέξεις με τις οποίες ξεκινάμε

μία δαντέλα Torchon και σίγουρα υπάρχουν απεριόριστες

πλέξεις και παραλλαγές αυτών, τις οποίες μπορούμε

μόνο να αναφέρουμε επιγραμματικά όπως τα φύλλα, η

αράχνη, το αχιβαδάκι, το καφεδάκι, τα τρίγωνα κτλ. (τα

οποία τα έχουμε ονομάσει έτσι πιο πολύ για διευκόλυνση

απομνημόνευσης των πλεκτριών παρά για την ορολογία

η οποία είναι διαφορετική κατά τόπους).

Άλλωστε η μαγεία του Torchon έγκειται στις πολλα-

πλές παραλλαγές των πλέξεων που μπορεί κανείς να

συναντήσει.

Έρευνα:  

Η Ειδική Γραμματέας 

Νικόλ Βαλαβάνη 
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Tα ελληνικά νέα του O.I.D.F.A. 
Μετά την αποφυλάκισή μας, λόγω Κορωνοϊού,

όλα βαίνουν καλώς ελπίζω και εύχομαι, για όλους
εμάς. 

Ένα τέτοιο διάλειμμα ίσως και να ήταν απαραίτητο
για να καταλάβουν οι “πλούσιοι” ότι έπαψαν να
είναι πλούσιοι, ενώ οι φτωχοί, χάνουν λίγα, διότι
δεν έχουν πολλά να χάσουν.

Πάντως οι μόνοι άνθρωποι που δεν έπληξαν
μέσα στο σπίτι, είναι όσοι έχουν χόμπυ. Είμαστε
από τους τυχερούς, αν δεν υπήρχε η γκρίνια των μη
εχόντων χόμπυ! Αρκεί να είχατε υλικά. Αν και ήταν
μία ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουμε λιμνάζοντα
στο χρόνο αποθέματα, ή να πειραματιστούμε με
αυτά σε νέες εφαρμογές. 

Στο Διαδίκτυο είδαμε εσάρπες να τελειώνουν και
μάσκες ν’ αρχίζουν. Σύλλογος δαντέλας της Γαλλίας
έπλεξε μία πολύ ωραία δαντελένια μάσκα... εις
ανάμνησιν της κατάστασης. Μουσειακό κομμάτι!!

Το ΝΕΟ είναι ότι το συνέδριο της Εσθονίας του
2020, μετατέθηκε. Το 2021 θα γίνει στην Εσθονία
και το 2023 στην Γερμανία. Η Εσθονία ζητάει σχέδια
για την τσάντα του συνεδρίου και για το βελονάκι.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και οδηγίες
γραμμικές. Έχουμε βέβαια χρόνο να τα ψάξουμε και
να τα βρούμε και να το συζητήσουμε. Όποια απορία
σας μπορώ να την λύσω.

Ελπίζουμε αυτήν την φορά να μπορέσουμε να
πάμε και οικονομικά και έστω μέσω μισογεμάτου
αεροπλάνου. 

Ο αριθμός των μελών της Ελλάδος παρέμεινε ο
ίδιος, που τις αποχωρήσεις τις συμπλήρωσαν νέες
εγγραφές. Τα μέλη του Ο.Ι.D.F.A. είναι λιγότερα
αλλά με την αύξηση της συνδρομής τα έσοδα αυξή-
θηκαν, ενώ οι Ολλανδές οφείλουν ένα σεβαστό
ποσόν στον Οργανισμό από κακοδιαχείριση.

Πολύ συγκινητικό το εγχείρημα που αφορά στο
κείμενο «Τα Ρόδα της Καρδιάς» του 1ου τεύχους
2021. Πιστεύω ότι και πολλές Ελληνίδες, πήραν τον
δρόμο της ξενιτιάς, είτε γι’ Αμερική είτε γι’ Αυ-
στραλία, μπόρεσαν να επιζήσουν και να κερδίσουν
την ζωή τους δουλεύοντας με το νήμα και τα επαγ-
γέλματα που συνδέει. Συγχαρητήρια στην πρωτο-
βουλία και την υλοποίησή του, που ακόμη συνεχίζεται.
Το καλύτερο Μνημόσυνο!! 

Στο 2ο τεύχος, διαβάζουμε ότι στην Σλοβενία,
μία δασκάλα δαντέλας μπήκε στον πειρασμό και τα
κατάφερε να μάθει μία μικρή αόματη εκ γενετής, να
πλέκει δαντέλα. Τα βήματα που ακολούθησε περι-
γράφονται πολύ καθαρά στο σχετικό άρθρο, ώστε
αν γνωρίζετε και εσείς κάποια τέτοια περίπτωση,
ζητήστε την βοήθεια κάποιας δαντελούς. Τα υπόλοιπα
είναι λεπτομέρειες που εύκολα λύνονται.

Προσέξατε ότι οι κοινοποιήσεις (1ο τεύχος) για
τα 3 νέα βιβλία που αφορούν στην δαντέλα, αφορούν
σε ταινιωτή δαντέλα. Νομίζω είναι μία εύκολη και
γρήγορη απόδοση ουτού του είδους της δαντέλας
εμπορεύσιμης από πολύ παλιά. Μάλλον πλεκόταν
γρήγορα, εύκολα και με λιγότερα ζεύγη κοπανελιών. 

Στη σημερινή εκδοχή της,
οι Ιαπωνέζες, έπλεξαν με 7
ζεύγη, σχέδια πολύπλοκα
μεν κατά την όψη, εύκολα
δε στο πλέξιμό τους, δίνον-
τας την εντύπωση τεχνικών
που απαιτούσαν περισσότερα
ζεύγη. 

Ζήτησα από την εκδότρια του
περιοδικού να βάζει αποσπάσματα, δηλ.
Σχέδια από τα νέα αυτά βιβλία, ώστε και σχέδια να
έχουμε και την ύλη να κρίνουμε, ώστε να μπορέσουμε
να τ’ αγοράζουμε. Μου υποσχέθηκε ότι θα το κάνει,
και το έκανε. Είναι ένα σχέδιο από το νέο βιβλίο της
Σλοβενίας (τεύχος 2ο). Λεπτομέρειες θα βρείτε στην
σελ. των «Εκδόσεων» του 2ου τεύχους. Και εδώ
έχουμε ταινιωτή δαντέλα.

Η Ολλανδική ομάδα “περί κλωστής”, στην σελ.
28 (1ου τεύχους) είναι ενδιαφέρουσα. Τα έργα τους,
σε μάσκες και μεγάλα δακτυλίδια, τα είδαμε στο Συ-
νέδριο της Ολλανδίας, όπως και μαύρη δαντέλα με
αναφορές στον ζωγράφο Καντίνσκυ και νομίζω ότι
τα έχουν και όλα τα μέλη του Ελληνικού Ο.Ι.D.F.A.,
σε Σι-ντι. Αν μπορείτε ρίξτε πάλι μία ματιά. Έχει
ιδέες πρωτοπόρες και όχι δύσκολες (Τα εγγόνια
βοηθούν). 

Η ομάδα αυτή αποτελείται από 9 μέλη, που δου-
λεύουν μαζί και μαζί προωθούν την μοντέρνα δαντέλα
και δουλεύοντας και διδάσκοντας την αγαπημένη
τους ενασχόληση.

Επίσης, υπάρχει ένα σχέδιο που είναι πλεγμένο
με φωσφορίζουσα κλωστή DMC, (1ο τεύχος) που
διακρίνεται καλύτερα την νύκτα. Από το ματσάκι
των 6 κλωστών, πλέκουν μόνον με την μία χρυσή
κλωστή και 23 ζεύγη κοπανελιών.

Υπάρχει και ο διαγωνισμός της DMC, που περι-
λαμβάνει κάθε είδος δαντέλας με θέμα “Την πετα-
λούδα”. Περιλαμβάνει και λασέ και κοπανέλι και
σαΐτα και βελονάκι και επικεντημένες σε πλεκτό
κάνναβο (φόντο-βάση). Τους όρους θα τους βρείτε
είτε στο σχετικό ειδικό έντυπο της Πεταλούδας, είτε
στο Ιντερνέτ, είτε στον Σύλλογο “Χριστίνα”, όπου
έχω αφήσει μερικά αντίτυπα, από τον Οκτώβριο και
μετά. Αρκεί οι κλωστές να είναι “Πεταλούδα”. Μέσω
Facebook ενημερώνεστε καλύτερα νομίζω. Μέσα
στους όρους προτείνονται και τα σχετικά νήματα
που δίνουν καλά αποτελέσματα στην τεχνική που
θα χρησιμοποιήσετε.

Και επειδή ίσως και να βρεθούμε και πάλι εντός
των τοίχων… φροντίστε να έχετε πρώτα την υγεία
σας, μετά να έχετε υλικά και ιδέες στο συρτάρι. Το
καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν παύει να είναι καλοκαίρι,
ελπίζοντας πάντα να ΜΗΝ το περάσουμε σε αυλές
και μπαλκόνια και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ας ευ-
χηθούμε ο κορωνοϊός να είναι παρελθόν και εμείς
υγιείς και δραστήριοι.

Υπομονή λοιπόν! Και αισιοδοξία. Και αυτό θα πε-
ράσει! 

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

νν
αα

κκ
οο

ίί νν
ωω

σσ
ηη

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 δεσιές της κ. Αικατερίνης Σπύρου

Καλό Καλοκαίρι


