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Έργο με Λασέ της κ. Σταυρούλας Σκεπετάρη



Αγαπητές/-οί μου φίλες/-οι,
Το καλοκαίρι ήρθε, φέρνοντας και-

νούργια δεδομένα στην ζωή μας. Μέ-
τρα κοινωνικής απόστασης και προ-
στασίας με τα οποία δυστυχώς θα
πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε
και όσο μπορούμε να ζούμε χωρίς
αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν
θα μπορούμε να απολαύσουμε όσο
το δυνατόν πιο δημιουργικά και ευ-
χάριστα το καλοκαίρι μας.  

Δυστυχώς η καραντίνα δεν μας
επέτρεψε να συνεχίσουμε τα καθιε-
ρωμένα μαθήματά μας, αλλά ελπί-
ζουμε ότι η δημιουργική απασχόληση
όλων μας με την χειροτεχνία και το
κοπανέλι μας παρηγόρησε κάπως για
τον υποχρεωτικό εγκλεισμό μας.

Όπως προαναφέρθηκε στο προ-
ηγούμενο τεύχος, κατανοώντας την
ψυχολογική και οικονομική πίεση που
δεχτήκαμε όλον αυτόν τον καιρό και
με μέγιστο σεβασμό προς την προ-
στασία της υγείας όλων μας, τα μα-
θήματα από τον Οκτώβριο θα πραγ-
ματοποιούνται πλέον κατόπιν τηλε-
φωνικής συνεννόησης.  

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ξε-
κουραστούμε όσο πιο πολύ γίνεται

και να μαζέψουμε ενέργεια και δυ-
νάμεις για μία νέα ενδιαφέρουσα
εκπαιδευτική χρονιά.

Εγώ από καρδιάς σας εύχομαι
ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι
και μία καλή και γρήγορη επάνοδο
με φρέσκιες ιδέες στο Σύλλογό μας
ώστε να δημιουργήσουμε μαζί και-
νούργια εντυπωσιακά χειροτεχνήμα-
τα!

Σας εύχομαι να απολαύσετε το
καινούργιο τεύχος της ηλεκτρονικής
πλέον εφημερίδας μας, όπου θα ανα-
φερθούμε στην τεχνική του λασέ,
στην άφιξη των βιβλίων εκ Γαλλίας
«1003 dentellieres», στην περιεκτι-
κότατη πτυχιακή εργασία της κ. Αρ-
γυρούλη για το Κοπανέλι και φυσικά
στα νέα του O.I.D.F.A.

Θα ήθελα επίσης να σας ευχαρι-
στήσω ειλικρινά για το ενδιαφέρον
σας για το Σύλλογο και για τα τηλε-
φωνήματά σας που μας έδωσαν τόση
δύναμη κατά τη διάρκεια της καραν-
τίνας.

Καλό και δημιουργικό καλοκαίρι! 
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Ενημέρωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώ-

σουμε ότι τα μαθήματα θα ξεκινή-

σουν καλώς εχόντων των πραγ-

μάτων την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

2020. 

Όμως εξαιτίας των νέων συν-

θηκών που έχουν διαμορφωθεί μέ-

χρι σήμερα, κρίνεται αναγκαία η

πρότερη επικοινωνία μαζί μας με

στόχο τον καλύτερο προγραμμα-

τισμό των μαθημάτων. 

Γι’ αυτόν τον λόγο καλό θα ήταν

από αρχές Σεπτεμβρίου να επικοι-

νωνείτε στα τηλέφωνα της κ. Χρι-

στίνας (210 2751700) και της 

κ. Ευθυμίας (210 3474924) για να

δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής

στα μαθήματα της νέας εκπαιδευ-

τικής χρονιάς. 

Σας ευχόμαστε ένα καλό και

ξεκούραστο καλοκαίρι με υγεία και

φρέσκιες ιδέες για μια νέα δημι-

ουργική χρονιά! 

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 
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Η  άφιξη  του  βιβλίου  «1003  Dentellieres»
Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση λόγω κορωνοϊού

έφτασε στα γραφεία του Συλλόγου μας το βιβλίο

“1003 dentellieres” όπου γίνονται ειδικές αναφορές

σε πλέκτες/τριες της δαντέλας ανά τον κόσμο. Σε

αυτό το τεύχος συμπεριλαμβάνονται οι κ.κ. Κουκου-

λάρη, Αγγουράκη και Τζεφεράκος τόσο με τα προ-

σωπικά τους έργα όσο και με ιδιαίτερες αναφορές

στο ελληνικό Κοπανέλι και τον Σύλλογό μας.

Αυτό το βιβλίο είναι το τελευταίο πόνημα των εκ-

δοτών Claudette και Michel Bouvot με το οποίο

γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια καταγραφής των

πλεκτριών δαντέλας σε διεθνές επίπεδο ώστε να

προβληθούν οι ιδιαίτερες παραδοσιακές τεχνικές

ανά τον κόσμο.

Αντίτυπα του βιβλίου θα βρείτε στα γραφεία του

Συλλόγου μας, Δραγατσανίου 6, Πλατεία Κλαυθμώ-

νος, όπου διατίθενται έναντι αντιτίμου. 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε

στο τηλέφωνο της Προέδρου κ. Χριστίνας 2102751700

και στο τηλ. της Γεν. Γραμματέα κ. Ευθυμίας

2103474924.

Ευθυμία Αγγουράκη

Ειδική Γραμματέας του Συλλόγου

Με αφορμή την εθνική

επιτροπή «Ελλάδα 2021»

που θεσπίστηκε για τα 200

χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και της οποίας

η κ. Καμηλάκη αποτελεί μέλος, δόθηκε μία συνέντευξη

στο κανάλι της Βουλής στις 06/06/2020 στην εκπομπή

«Διαβουλεύσεις» της κ. Ματρώνης Δικαιάκου με θέμα

«Ελληνική Δημιουργία με Ταυτότητα και Διάρκεια».

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενδιαφέρουσας συνέν-

τευξης συζητήθηκε το θέμα της αναγκαιότητας αξιο-

ποίησης του λαϊκού πλούτου μέσω των νέων τεχνολο-

γιών και της ανάδειξης της χειροτεχνίας μέσω της επι-

χειρηματικότητας της νέας γενιάς ώστε να αποτελέσει

εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας και ταυτόχρονα

κινητήριο δύναμη για τους μελλοντικούς χειροτέχνες.

Επίσης κρίθηκε απαραίτητη για την επίτευξη αυτού

του φιλόδοξου σχεδίου η δημιουργία ενός οργανισμού

που θα συντελέσει στην ανάπτυξη των εφαρμοσμένων

τεχνών και της χειροτεχνίας στην χώρα μας.

Σε κάθε περίπτωση η κ. Καμηλάκη με αυτήν την

πρωτοβουλία επέτυχε να στρέψει το ενδιαφέρον στην

ελληνική χειροτεχνία και στον αγνοημένο μέχρι πρότινος

πλούτο της λαϊκής κληρονομιάς μας. 

Ευχόμαστε να γίνει σύντομα πραγματικότητα αυτό

το σχέδιο και να αναδειχθεί η διαχρονική αξία της

λαϊκής τέχνης.

Χριστίνα Κουκουλάρη

Πρόεδρος του Συλλόγου «Χριστίνα»

Συνέντευξη  της  κ.  Καμηλάκη  με  θέμα:

«Ελληνική  Δημιουργία  και  ταυτότητα»
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Εισαγωγή

Το λασέ ή αλλιώς όπως ονομάζεται στην γενέθλια

χώρα του, την Ρουμανία «dantela românaescӑ/lase-

ta-macrame», είναι ένας τύπος δαντέλας που δημι-

ουργείται με τον εκλεπτυσμένο συνδυασμό της βε-

λόνας με το βελονάκι δημιουργώντας εντυπωσιακά

μοτίβα και προσφέροντας στην/ον πλέκτρια/-η ευρύ

πεδίο αυτοσχεδιασμού και πειραματισμών με τις τε-

χνικές των βελονιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.

Όμως προτού αναλύσουμε την συγκεκριμένη δαν-

τέλα είναι απαραίτητο πρώτα να αναφερθούμε στην

καταγωγή της, την φιλοσοφία που την συντροφεύει

και τον τρόπο που όλα τα παραπάνω επηρεάζουν το

έργο μας.

Πηγή διαδίκτυο: kento.gallery.ru

Η καταγωγή της

Το λασέ (όπως έχει επικρατήσει στον ελλαδικό

χώρο) είναι ένα άκρως διαδεδομένο είδος δαντέλας

στην Ρουμανία, γνωστό ως “macramé”, σύμφωνα με

το βιβλίο της Silvia Murariu “Romanian point lace”.

Φημολογείται ότι αυτός ο τύπος δαντέλας με αραβική

προέλευση, δημιουργήθηκε κατά τον δέκατο όγδοο

αιώνα στην Κεντρική Ευρώπη με κύρια πηγή έμπνευσης

την δαντέλλα reticello (ιταλική Αναγέννηση).

Κατόπιν συνδέθηκε και με την Γαλλική Επανάσταση

στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν Γάλλοι εξόριστοι ευ-

γενείς μετέφεραν αυτήν την γνώση στον καινούργιο

τόπο εγκατάστασής τους.

Λίγο αργότερα η δαντέλα αυτή διαδόθηκε σε

χώρες όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Αγγλία (κατά

την βικτωριανή εποχή) όπως επίσης στην Δανία, την

Γερμανία και την Ρουμανία, την οποία βέβαια συναντά

κανείς με διαφορετικές παραλλαγές τόσο ως προς

τα σχέδια όσο και ως προς την τεχνική εκτέλεση.

Πηγή διαδίκτυο: ergoxeiro.gallery.ru

Το λασέ ή «macramé» στην Ρουμανία

Η Ρουμανία, ούσα μία χώρα πλούσια σε φυσικές

ομορφιές, με εξαιρετικό κλίμα, άφθονους αμπελώνες

(από όπου παράγονται τα φημισμένα κρασιά της), με

Αφιέρωμα στο Λασέ
ή αλλιώς  ρουμάνικη  δαντέλα  βελόνας

Μέρος  1ο
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έντονο το συναίσθημα της ορθόδοξης θρησκευτικής

πίστης και ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο να την περι-

βάλλει, χρησιμοποίησε στα εργόχειρά της μοτίβα και

σχέδια, τα οποία προέρχονταν από σχήματα αντικει-

μένων όπως ομπρέλες, καλάθια λουλουδιών ή φρού-

των, μουσικά όργανα και σχήματα καρδιάς. Σε πολλές

περιπτώσεις και όντας έντονο το θρησκευτικό στοιχείο

βλέπει κανείς σχήματα αγγέλων, σταυρών και αστε-

ριών, τα οποία πλέκονται συνήθως για να πλαισιώσουν

κάποιου είδους κοινωνικο-θρησκευτική εκδήλωση

όπως έναν γάμο, μία βάπτιση κ.λπ.

Επίσης οι Ρουμάνες/-οι πλέκτριες/-ες σε πολλές

περιπτώσεις επηρεασμένες/οι από τα αμπέλια που

ευδοκιμούν, προσπάθησαν να αποδώσουν την κίνηση,

την πλαστικότητα και ορισμένως την υφή των στα-

φυλιών με την βελόνα τους στο λασέ.

Όπως προαναφέρθηκε οι Ρουμάνοι ονομάζουν

αυτό το είδος της δαντέλας ως «macramé» εξαιτίας

του λεπτού πάχους του νήματος που χρησιμοποιείται

για την δαντέλα. Βέβαια καθώς η λέξη «macramé»

χρησιμοποιείται για να περιγράψει στον υπόλοιπο

κόσμο τις, κατά την ελληνική ορολογία «δεσιές»,

πολλές φορές επικρατεί σύγχυση όσον αφορά τι

είναι το «λασέ» και τι το «macramé».

Θεωρητικά η δημιουργικότητα του λασέ εκφράζεται

μέσα από την ποικιλομορφία και τον αρμονικό συν-

δυασμό μεταξύ της λασέτας (σιρίτι πλεγμένο με βε-

λονάκι) και τον πλούτο των διαφορετικών βελονιών.

Ομοιότητες με το κρητικό κοπανέλι

Το λασέ έχει συγγενή μορφή με το κρητικό κοπα-

νέλι σε μια πιο απλή εκδοχή, γι’ αυτό άλλωστε είναι

κοινά αποδεκτό ότι τα σχέδια του λασέ με μερικές

τροποποιήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για

το κοπανέλι. Ο λόγος είναι ότι και στις δύο περιπτώ-

σεις: στο μεν λασέ χρησιμοποιούμε την λασέτα που

περιφέρεται στο σχέδιο και ενώνουμε με την βελόνα

τα γεμίσματα, στο δε κοπανέλι χρησιμοποιείται το

πανάκι αντί της λασέτας και το συμπλήρωμα των

κενών γίνεται κατά τη διάρκεια του πλεξίματος με τα

ξυλάκια.

Σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να ισχυριστεί

ότι λασέ και κοπανέλι ανήκουν στην ίδια οικογένεια

δαντέλας όσον αφορά τα μοτίβα και την περιφορά

της λασέτας.

Σε επόμενο αφιέρωμα θα αναλύσουμε τα υλικά

και τους γνωστούς τρόπους με τους οποίους εκτελείται

η συγκεκριμένη δαντέλα με το εντυπωσιακό αποτέ-

λεσμα. 

Πηγή διαδίκτυο:

http://creations-smaranda.blogspot.ca/2010/12/

ma-collection-de-napperons-en-lacet.html?m=1

Έρευνα και συγγραφή κειμένου:

Βαλαβάνη Νικολέτα

Ειδική Γραμματέας

Αφιέρωμα στο Λασέ
ή αλλιώς  ρουμάνικη  δαντέλα  βελόνας
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Σε αυτό το τεύχος της εφημερίδας μας, θα

ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου

και τις θερμότερες των ευχών μου στην μαθήτριά

μου Νίκη Αργυρούλη για μια λαμπρή επαγγελματική

και προσωπική σταδιοδρομία, μετά την απόκτηση

του πτυχίου της Μηχανικού Κλωστοϋφαντουργού,

κατόπιν εκπονήσεως της πτυχιακής της εργασίας

με θέμα το κοπανέλι.

Η κ. Αργυρούλη μετά από ενδελεχή έρευνα

και κοπιώδη προσπάθεια στα πλαίσια της εργασίας

της κατάφερε να αφήσει ως παρακαταθήκη έναν

ανεκτίμητο θησαυρό γνώσεων για το κοπανέλι

και την κατά τόπους εξέλιξή του στον χρόνο, τις

τεχνικές και τα είδη του. 

Εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσει με αμείωτο

ενδιαφέρον την ενασχόλησή της με αυτό το είδος

και να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα όσον

αφορά την επιστημονική έρευνα για το κοπανέλι.

Συγχαρητήρια και καλή πρόοδο!

Υ.Γ.: Την εργασία της κ. Αργυρούλη μπορείτε να

την βρείτε αναρτημένη στο διαδίκτυο. 

Η Πρόεδρος

Χριστίνα Κουκουλάρη

Ειδική μνεία στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας της φίλης

και μαθήτριας του Συλλόγου μας κ. Νίκης Αργυρούλη με θέμα:

«Χειροποίητη δαντέλα - Ιδιαίτερο είδος, κοπανέλι ιστορική επισκόπηση 

και κατασκευαστική εξέλιξη στον ευρωπαϊκό και ελλαδικό χώρο»

Γωνία με λασέ της κ. Σταυρούλας Σκεπετάρη

Δαντέλα από κοπανέλι 
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Ο κορωνοϊός έγινε τέχνη και η τέχνη τώρα αφορά
σε απεικόνιση του ιού, σε μάσκες και στην πρωτοτυπία
τους και η δαντέλα δεν λείπει από την δημιουργία. Σε
λίγο τα θέματα των διαγωνισμών θα έχουν να κάνουν
με την δαντελοποιητική μάσκας, κορωνοϊού και του
νέου τρόπου ζωής μας. Και εμείς θα πλέκουμε και θα
πλέκουμε και να θυμόμαστε το πόσο καλά είναι να
έχουμε ελευθερία κινήσεων στην καθημερινότητά μας
και το πόσο πολύτιμο είναι το κάθε λεπτό χρόνου!

Η έκθεση της Ισπανίας επίσης ανεστάλει για ένα
χρόνο αργότερα.

Μέσα σ’ όλα αυτά, η Εσθονία μας περιμένει;;;!!! το
2021 και η Γερμανία το 2023. Χρόνο έχουμε για να
σκεφθούμε και για να σχεδιάσουμε και για να υλοποι-
ήσουμε δαντέλα, ελπίζοντας και ευχόμενες και για τα-
ξιδιωτική ελευθερία.

Τον Οκτώβριο υγιώς εχόντων των πραγμάτων, όλες
να συναντηθούμε πάλι, αλλά προς το παρόν, το 3ο
τεύχος που μας έρχεται από τον Ο.Ι.D.F.A., έχει πολλά
σχέδια και αρκετά περίτεχνα και με πολλές ευανάγνωστες
οδηγίες.

Η δαντέλα βελόνας όλο και πιο πολλά μας δίνει
(μέσω Ο.Ι.D.F.A.).

Τις οδηγίες πλέξης των διαφόρων σχεδίων που μας
στέλνουν οι φίλες μέσω του περιοδικού του O.I.D.F.A.,
μπορούν να εφαρμοστούν και σε δικά μας σχέδια, ή να
γίνει και μίξη σχεδίων και πλέξεων για τη δημιουργία
νέων ιδεών.

Δηλαδή σε κομμάτια κοπανελιού μπορούμε να προ-
σθέσουμε ή να συνεχίσουμε το σχέδιο με δαντέλα βε-
λόνας, κομμάτια με δεσιές, ή μέρη με τεχνική βενίζ, ή
λασέ, ή τενερίφ, ή σε μέρη που πρέπει να μπει
ύφασμα, να μπει τούλι, είτε σκέτο ή να το κεντήσουμε.
Δηλαδή ένα είδος Μωσαϊκού, ή Κολάζ δαντέλας, ή πα-

τσγουόρκ, όπως θέ-
λετε το λέτε. Το απο-
τέλεσμα θα είναι πάν-
τα δαντελένιο, πρω-
τότυπο, αρκεί να προ-
σέξουμε τα χρώματα
της κλωστής, τα με-
γέθη και να διαχωρί-
ζονται σωστά οι πυ-
κνότητες των σχεδίων.

Όσες μπαίνετε στο
διαδίκτυο θα βρείτε
πολλές ιδέες, αλλά
αναμίξτε τες, μην τις
αντιγράφετε όπως τις
βλέπετε. Στην αρχή
κάντε μικρές αλλαγές
και σιγά-σιγά θα μπο-

ρείτε να κάνετε κομμάτια εξ ολοκλήρου δικά σας και
της αρεσκείας σας.

Τώρα θα μου πείτε μα το κοπανέλι θέλει κουσούνι
κυλινδρικό, το τορσόν επίπεδο και το τούλι θέλει το
σχέδιο σε πλαστικοποιημένο χαρτόνι, όπως και το
μωσαϊκό και το βενίζ. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε
χωριστά τα κομμάτια και μετά τα συνδέουμε, αλλά
έχοντας κατά νου το τελικό σχέδιο. Η σύνδεση μπορεί
να γίνει και με βελόνα και με βελονάκι και με κοπανέλια
και με απλή ραφή ή αζούρ... και 2 σειρές αζούρ, η μία
πολύ κοντά στην άλλη αποτελεί δαντέλα όπως και το
κοφτό σε κοντινές αποστάσεις επίσης είναι δαντέλα
βελόνας.

Μικρά ή μεγάλα κεντήματα επίσης μεγαλώνουν και
άλλο, ειδικά στα σεμέν με σταυροβελονιά, δημιουρ-

γώντας γύρω τους λασέ με Λα-
σέτα είτε δική μας είτε έτοιμη,
με βελονιές να γεμίζουν τα
κενά της. Το χρώμα της πρέ-
πει να είναι αρμονικό με το
κέντημα και δεν χρειάζεται
να είναι απαραίτητα χρυσό
ανοικτό ή σκούρο.

Οι εικόνες που βλέπετε ίσως
βοηθήσουν να καταλάβετε τι εννοώ. 

Μια απλή λασέτα μπήκε κυκλικά συνεχόμενα και
στις 2 πλευρές στην απλή πάνινη πράσινη τσάντα. Η
σκέτη τσάντα κοστίζει 2€.

Η λευκή είναι συμμετοχή σε διαγωνισμό της Ισπανίας.
Το ύφασμα είναι ρετάλι του ΙΚΕΑ. Η τεχνική είναι απλό
στερέωμα των κλωστών, βάσει του σχεδίου, δημιουρ-
γώντας ένα λούκι.Το χρώμα της κλωστής στερεώματος
να είναι ιδίου χρώματος με το νήμα που δημιουργεί το
σχέδιο, αλλιώς θα χαλάσει η τελική όψη. 

Η φωτό κάτω μας δείχνει σύνδεση με βελονάκι δια-
φόρων κομματιών. Κομματιών που μπορεί να μην είναι
με βελονάκι αλλά να έχουν θηλειές, ή να τους προσθέ-
σουμε θηλειές, ώστε να συνδεθούν επιτυχώς. Οι καρ-
φίτσες παίζουν σημαντικό ρόλο. Για βάση μπορούμε ν’
ακουμπήσουμε επάνω σ’ ένα φελιζόλ καλυμμένο με
χαρτί.

Αν σας μπέρδεψα με τις τε-
χνικές, ελάτε στο Σύλλογο «Χρι-
στίνα», στο κέντρο της Αθήνας,
για να σας ξεμπερδέψουμε! Όλα
έχουν να κάνουν με σχήματα
και χρώματα και φυσικά τα χέρια
μας και τα διάφορα εργαλεία
που κάνουν την διαφορά. Κοινός
παρανομαστής το νήμα. Η διεύ-
θυνση γνωστή. 

Ο λόγος που ανέβασα φω-
τογραφίες είναι διότι η διαδι-

κτυακή εφημερίδα έχει χρώμα και δείχνει ευκρινώς
απόψεις και τεχνικές.

Αυτά τα στοιχεία μας χρειάζονται τώρα περισσότερο
παρά ποτέ. Και μην ξεχνάμε οι Ελληνίδες, ότι δεν
υστερούμε σε φαντασία, αλλά αφηνόμαστε στην φαν-
τασία των άλλων και αυτό βοηθάει μόνο στην αρχή,
μετά οδηγούμε στο πουθενά.

Η καραντίνα ίσως μας βοηθήσει στην ενδοσκόπηση
της Δαντέλας που γίνεται το γιατρικό μας... Προμήθειες
να έχετε και όλα τ’ άλλα θα κυλήσουν ομαλά. 

Ξεθάψτε νήματα και υφάσματα ξεχασμένα και μι-
σοτελειωμένα κομμάτια. Ίσως αποτελέσουν έμπνευση
μεταμοντέρνας δαντέλας.

Υπομονή για το άμεσο μέλλον...      
Σοφία Τσαμπαρά

Κομμάτι από το διαδίκτυο



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. 

����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 

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 
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 φιλέ βελονάκι της Νικόλ Βαλαβάνη

Καλό  Καλοκαίρι


