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Έργο  με  κοπανέλι  της  κ.  Χριστίνας  Κουκουλάρη



Η χώρα μας έχει όλες τις ομορ-
φιές του κόσμου. Τον ήλιο, την θά-
λασσα με τις ωραίες ακρογιαλιές
της. Προσπαθήστε να ξεκουραστείτε,
να βρείτε ωραίες ιδέες, να μας φέρετε
και στον Σύλλογό μας. 

Αγαπητές -οί μου κυρίες -οι σας
υπενθυμίζουμε ότι εμείς βρισκόμαστε
στη δημιουργική γωνιά μας - Δραγα-
τσανίου 4, 3ος όροφος - να σας με-
ταδώσουμε τις γνώσεις μας από τις
τεχνικές που γνωρίζουμε. Οι αξιό-
λογες κυρίες - δασκάλες έχουν με-
γάλη υπομονή - αγάπη - μεράκι να
σας δείξουν ότι εσείς θέλετε να μά-
θετε. Τις δασκάλες μας κ.κ. Ρέα Τσί-
του, Αικατερίνη Σπύρου, Ντίνα Ρή-
γου, Λίτσα Ασβεστά, Ελένη Δαφνή,
Βασιλική Μουστάκα, Ευθυμία Αγ-
γουράκη, Σοφία Τσαμπαρά τις ευχα-
ριστώ πάρα-πάρα πολύ για την ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΚΗ προσφορά τους αναγνω-
ρίζοντας τις δυσκολίες τις οποίες
μπορεί να έχουν. 

Ξεκουραστείτε και πάλι να βρε-
θούμε όλοι μαζί για την έναρξη των
μαθημάτων την 1η Οκτωβρίου 2018.

Επισκέφθηκα την έκθεση στον
Σ.Ε.Ν. και απευθύνω θερμά συγχα-
ρητήρια στη Διεύθυνσή του, αλλά
και στις δασκάλες για το αποτέλεσμα
των μαθητριών τους. Ήταν πράγματι
αξιόλογες οι δημιουργίες κάθε τέχνης

που βρισκόταν στην έκθεση. 

Θέλω να σας τονίσω να μην αφή-
νετε το χρόνο σας χωρίς δημιουργία.
Υπάρχουν τρόποι να του δώσετε με-
γάλη αξία και στον εαυτό σας προ-
σωπικά μεγάλη ικανοποίηση. 

Στο Σύλλογό μας περιμένουμε
να σας διδάξουμε εκτός όλων των
άλλων τεχνικών το Κοπανέλι. Είναι
μια πολύ ωραία τεχνική και αν απο-
φασίσετε να έλθετε να την μάθετε
θα ικανοποιηθείτε για την τόσο φίνα
δαντέλα που δημιουργήσατε. Δεν εί-
ναι δύσκολη τεχνική αρκεί να πάρετε
την απόφαση να την μάθετε. Εμείς
έχουμε την υπομονή, το μεράκι και
την αγάπη να σας τη διδάξουμε. Σας
περιμένουμε.

Έφυγε από κοντά μας η μαθήτρια
και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου
μας Μαρία Λάλου. Εξαίρετη μητέρα,
σύζυγος, γιαγιά με ευγενική ψυχή.
Στην οικογένειά της τα θερμότερά
μου συλλυπητήρια. Θα την θυμόμαστε
πάντα με αγάπη. 

Στις επόμενες σελίδες θα διαβά-
σετε, αποχαιρετιστήρια επιστολή, τη
συνέχεια αποσπάσματος παλιάς εφη-
μερίδας και 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 στην ιστοσελίδα του Συλλό-
γου μας: 

www.kopaneli.gr
Ευχαριστούμε πολύ.

Το Δ.Σ. 

Ανακοίνωση 
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Το Δ.Σ. 

Ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά για την

οικονομική ενίσχυση στο Σύλ-

λογό μας τις κ.κ.: 

Νίτσα Γκάτζουλα 

Κατερίνα Γκογκολάκη

Βασιλική Παπουτσάκη 
Το Δ.Σ. 

Με πολλή αγάπη 
Η Πρόεδρος 
Χριστίνα 

Συλλυπητήρια

Τα θερμά μας συλλυπητήρια 
για το θάνατο
της Μαρίας Λάλου
στην οικογένειά της. 

Το Δ.Σ. 

Καλώς  μας  ήρθες  καλοκαιράκι

Μια μικρή ομάδα με μαθήτριες 
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Αντίο Μαιρούλα
Έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη

φίλη Μαίρη Λάλου.

Μια διακριτική και ήρεμη παρουσία,

γεμάτη ζωή και ενεργητικότητα. 

Μια ακούραστη, αθόρυβη μελισ-

σούλα που ασχολήθηκε και υπηρέτησε

πολλά είδη της λαϊκής μας παράδο-

σης. Πιστή μαθήτρια του Συλλόγου

και από τα ιδρυτικά μέλη αυτού, ασχο-

λήθηκε με το κοπανέλι, το κέντημα,

το πλέξιμο, τη ραπτική και τελευταία με την αγιο-

γραφία. 

Παρά την ταλαιπωρία της από θέματα υγείας η

ενασχόλησή της με όσα ανέφερα πάρα πάνω, δεν

σταμάτησε ποτέ, παρά μόλις τον τε-

λευταίο καιρό, που τα μάτια της δεν

τη βοηθούσαν κι αυτό την στενοχω-

ρούσε πολύ, όπως μου είχε εξομο-

λογηθεί. 

Έφυγε ήσυχα, αναπάντεχα, αθό-

ρυβα όπως ήταν η ίδια. 

Η είδηση του θανάτου της συγ-

κλόνισε όλους στο Σύλλογο, όλους

όσοι την έζησαν από κοντά. 

Καλό σου ταξίδι Μαιρούλα. 

Θα σε θυμόμαστε πάντα. 

Συλλυπητήρια στους δικούς της.

Αγκιναροσταχάκη Κούλα 

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 

Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΛΕΚΤΡΙΩΝ 
ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Όταν η ποσότης των πλεκτών μεγάλωσε,

η διάθεσή των έγινε δύσκολη. Οι γυναίκες

που έπλεκαν δεν μπορούσαν να τα διαθέ-

σουν οι ίδιες, διότι δεν είχαν προσβάσεις

σε ειδικούς εμπόρους έξω από το χωριό,

αλλά και διότι οι μικρές γραμματικές τους

γνώσεις και τα περιορισμένα μέσα επικοι-

νωνίας της εποχής δεν επέτρεπαν δι’ αλ-

ληλογραφίας ή άλλου τρόπου, ν’ αναπτύξουν σχέσεις

διάθεσης των πλεκτών τους, έξω από το χωριό. 

Την περίοδο 1920-1930 το Γαβαλοχώρι ζούσε μια

περίοδο εντατικής ανάπτυξης. Ιδρύθηκε ο Γεωργικός

Συνεταιρισμός Γαβαλοχωρίου από τους πρώτους του

Νομού, και οι αγρότες του χωριού συσπειρώθηκαν

και δραστηριοποιήθηκαν για την υποστήριξη των

συμφερόντων τους. Τότε ιδρύθηκε και ο Σύλλογος

Εφέδρων Πολεμιστών Γαβαλοχωρίου. Μαζί με όλα

αυτά, προοδευτικά πρόσωπα του χωριού, άνδρες

και γυναίκες, έριξαν την ιδέα, να ιδρυθεί και Σύλλογος

Πλεκτριών, αφού το εισόδημα του χωριού από αυτό

ήτο αξιόλογο και ξεπερνούσε το εισόδημα άλλων

προϊόντων. 

Έτσι ιδρύθηκε ο Σύλλογος - όπως συνήθως ακου-

γότανε, με καταστατικό, με πρόεδρο, με γραμματέα,

με ταμία, με μέλη. Πρόεδρος εκλέχτηκε τιμητικά ο

Πώς η δαντέλα του κοπανελιού ήλθε εις το Γαβαλοχώρι
Γράφει ο παπα-Μανώλης Βορεινάκης 

Εκδρομή Συλλόγου Πλεκτριών Γαβαλοχωρίου 
εις Ιεράν Μονήν Αγίας Τριάδας Ακρωτηρίου 1934
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γραμματέας της κοινό-

τητας, ο Γεώργιος Δε-

ληδάκης, ως ο πλέον

εγγράμματος και δρα-

στήριος από τους τότε

κατοίκους του χωριού.

Εκείνος μπορούσε να

κάνει την αλληλογρα-

φία και τις δημόσιες

σχέσεις του Συλλόγου

και μέσα και έξω από

το χωριό. Δυστυχώς το

καταστατικό εκείνο δεν

γνωρίζομε τι έγινε. Ήτο

στα χέρια μελών ή είχε

φυλαχτεί στην κοινό-

τητα; Ήτο ένα τεκμήριο

της δραστηριότητος

των γυναικών του χωριού εκείνης της εποχής. 

Σκοπός του Συλλόγου εκτός από τη διάθεση του

πλεκτού ήτο, και η πνευματική και πολιτιστική ανά-

πτυξη των μελών του. Έκαναν εκδρομές σε τόπους

θρησκευτικούς και ιστορικούς της Κρήτης, όπως το

Αρκάδι, διάφορες Μονές και αλλού, πράγμα δύσκολο

και σπάνιο για την εποχή εκείνη. 

Σώζεται φωτογραφία της εποχής, του Συλλόγου

του έτους 1934, εις την Αγία Τριάδα Ακρωτηρίου με

75 πρόσωπα νέων γυναικών. Επίσης φωτογραφία

του Συλλόγου Εφέδρων Πολεμιστών εις το Αρκάδι

του έτους 1934 με 70 άντρες. Ο πόλεμος του 1940

διέκοψε τις δραστηριότητες των Συλλόγων αυτών. 

ΕΜΠΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΣΣΕΣ
ΠΛΕΚΤΩΝ 

Εφ’ όσον το εμπόριο των πλεκτών ήτο προσοδο-

φόρο και αποδοτικό, από την αρχή της κατασκευής

των και εις την Κρήτη και εις την Αθήνα, ευρέθησαν

άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες που τα εμπορεύτηκαν

και τα προώθησαν. Με αυτό τον τρόπο και τα πλεκτά

διεφημίζοντο, αλλά από τη διάθεσή τους αποζούσαν

τόσο οι έμποροι όσο και εκείνες που τα κατασκεύαζαν.

Με τον καιρό έγιναν γνωστές οι πιο επιδέξιες πλέ-

κτριες (πλέχτρουσες τις λέγαμε εμείς) και οι έμποροι

από την Αθήνα και αλλού, έκαναν απ’ ευθείας πα-

ραγγελία σ’ αυτές, και μάλιστα τους έκαναν χρηματικό

δώρο (πριμ) για την τέλεια πλέξη τους - (πληροφορία

από τη Βιργινία Κουσκουμβεκάκη). Φαίνεται ότι ο

Σύλλογος έστελνε με μέλη του, πλεκτά προς πώληση,

εις τις μεγάλες Ελληνικές εκθέσεις, όπως στη Θεσ-

σαλονίκη, Ηράκλειο και αλλού. 

Οι πρώτες εμπόρισσες των πλεκτών από ό,τι

άκουγα ήτο η χωριανή μας που ζούσε στην Αθήνα

Φιλία Κρασάκη, η οποία διατηρούσε μόνιμη έκθεση

πλεκτών και εργοχείρων στην Αθήνα ως και εις την

τουριστική Αιδηψό. Είχε μεγαλώσει στο Γαβαλοχώρι,

είχε συγγενείς εκεί και γνώριζε τις γυναίκες του

χωριού με τις οποίες επικοινωνούσε όταν τις εχρει-

άζετο. Η Φιλία Κρασάκη πρέπει να θεωρηθεί προ-

στάτης των γυναικών που έπλεκαν. 

Άλλη γυναίκα από τις πρώτες και παλιές εμπό-

ρισσες με καταγωγή και αυτή από το Γαβαλοχώρι,

ήτο η Άννα Σαπουνάκη. Αυτή διέθετε τα πλεκτά κά-

νοντας επισκέψεις εις τα σπίτια πελατών της και

παίρνοντας παραγγελίες. Η ζωή όσων εργάζονταν

Πώς η δαντέλα του κοπανελιού ήλθε εις το Γαβαλοχώρι

Συνέχεια στη σελ. 6

Ενθύμιον 1937 
Γειτονιά Βόλακα, Γαβαλοχώρι Αποκορώνου Χανίων Κρήτης 
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Σχέδιο εξωφύλλου με κοπανέλι για το ρολόι
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μ’ αυτό τον τρόπο ήτο πολύ κουραστική. Έπρεπε να

είναι συνέχεια στο πόδι και να διασχίζουν την Αθήνα

καθημερινά από την μια μεριά στην άλλη. Η Άννα Σα-

πουνάκη καθώς και οι περισσότεροι από τους εμπόρους

των πλεκτών, περνούσαν μια ή δυό φορές το χρόνο

από το χωριό, έδιναν παραγγελίες και έπαιρναν τις

ετοιμασμένες. 

Αναφέρω τα ονόματα όσων θυμάμαι που εμπο-

ρεύτηκαν τα πλεκτά του χωριού μας. 

1. Φιλία Κρασάκη

2. Άννα Σαπουνάκη 

3. Αργυρώ και Πέτρος Μανιουδάκης

4. Αγγελική Κρασάκη-Οικονόμου 

5. Γεώργιος Παπουτσάκης 

6. Κατίνα και Βασίλης Καραβανάκης 

7. Ελένη Ποθουλάκη-Οικονόμου 

8. Μαρία Ε. Λουράκη 

9. Ευαγγελία Φουφουδάκη 

10. Άννα Φουφουδάκη

11. Μοναχή Αγαθαγγέλη (Αργυρώ) Τσουριστάκη

12. Ελένη Βλαχάκη (Δημοσθέναινα)

13. Ελένη Κουρή-Βασιλογιαννάκη 

14. Μαρίκα Μανουσάκη 

15. Ευαγγελία Αναστασάκη 

16. Παντελής Κουκλάκης 

Σήμερα το Γαβαλοχώρι τη δημογραφική κρίση που

περνά τη μοιράζεται με τη δαντέλα του κοπανελιού. 

Από διακόσιες και περισσότερες γυναίκες που

έπλεκαν μετά τη Γερμανική κατοχή, σήμερα είναι δύ-

σκολο αν έμειναν τριάντα, και αυτές ηλικιωμένες.

Από τις νέες πλέκουν ελάχιστες. 

Στα 100 χρόνια ζωής του κοπανελιού στο χωριό

μας, οι γυναίκες του με τις φιλότιμες προσπάθειές

τους, το αγάπησαν, το τίμησαν και το διέδωσαν.  

Αναδημοσίευση από τα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 

Τρίτη 11 Ιουλίου 2006 

Ο Κυριάκος Φρονιμάκης βγάζει μετάξι στον κήπο του 

Συνέχεια από τη σελ. 4

Πώς η δαντέλα του κοπανελιού ήλθε εις το Γαβαλοχώρι
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Ο Αύγουστος είναι κοντά και το Συνέδριο της

Ολλανδίας επίσης. Έχω ήδη λάβει αρκετές συμ-

μετοχές για την τσάντα και εύχομαι και ελπίζω

να πάνε όλα καλά. 

Ένα θέμα που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι

για να λάβει κάποια μέρος στον εκάστοτε διαγω-

νισμό του O.I.D.F.A. είναι ότι πρέπει να είναι

μέλος. 

Επίσης οι τεχνικές είναι μόνο κοπανέλι και

δαντέλα βελόνας. Ούτε δεσιές, ούτε σαϊτάκι,

ούτε βελονάκι, ούτε ύφανση με χοντρή κλωστή.

Στο ελληνικό περίπτερο (που εφέτος δεν θ’ ανοί-

ξει), μπορούμε να έχουμε όποια τεχνική θέλουμε

και λαμβάνουν μέρος όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα

σε Συλλόγους Ελληνικούς και στον O.I.D.F.A.

Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και χρονοδια-

γράμματα συμμετοχής και παράδοσης των δαν-

τελών. 

Ας μην ξεχνάμε δε ότι οι χώροι της δαντέλας

που έχουν δημιουργηθεί, δεν είναι ιδιοκτησία κα-

νενός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ν’ ακολουθούμε

κανόνες και όχι να κάνουμε χατήρια. 

Υπάρχει σ’ αυτό το τεύχος, το άρθρο που και

με γραπτές και μέσω σχεδίου, μας δείχνει πως

να κάνουμε δαντέλα βελόνας. Είτε σαν βενίζ το

δούμε, είτε σαν λασέ, το αποτέλεσμα είναι το

ίδιο. Αλλά διαβάζοντας και κινώντας τα χέρια

σας ανάλογα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε; 

Όπως παλιά που οι οδηγίες ειδικά για βελονάκι,

δίνονταν μόνο σε κείμενο και όχι σε σκίτσα. Αυτή

η μέθοδος, δηλαδή το να εξηγείς σε κάποιον

μόνο με λέξεις το πως να πλέκει ή να κάνει δαν-

τέλα βελόνας, είναι ίσως δύσκολη. Αλλά, λόγω

της πείρας που έχει κάθε μία από εμάς, θα μπο-

ρούσε σε φανταστικές μαθήτριες να μεταδώσει

την τεχνοτροπία; Δοκιμάστε να κάνετε το σχέδιο

της κάμπιας με βάση το κείμενο και παραλληλίστε

τις δικές σας κινήσεις με τις κινήσεις που μας πε-

ριγράφει η δημιουργός. Είναι ίδιες; Εγώ το δοκί-

μασα για να μπορέσω να μεταφράσω το άρθρο

και είναι όπως τα περιγράφει… 

Επίσης αναφέρεται ότι η δαντέλα Σκάνια (Σουη-

δία) είναι δαντέλα Τάσης, Τεν-

τώματος - όλες οι δαντέλες

είναι αυτού του είδους. Γι’

αυτό το λόγο το βάρος

των κοπανελιών είναι ανά-

λογο, οι κλωστές είναι πολύ

ανθεκτικές στο τέντωμα, (αν

και πολύ λεπτές), τα κουσούνια αρ-

κετά σκληρά για την σταθερότητα της καρφίτσας.

Αλλά παρ’ όλα αυτά όσο καλοδουλεμένο και αν

είναι το έργο, πάντα μικραίνει όταν το βγάζουμε

από τις καρφίτσες. Και ως εκ τούτου πρέπει να

υπολογίζουμε αυτή την μικρή απώλεια. Μέσα από

τα κείμενα και αυτού του τεύχους, γίνεται αντι-

ληπτό ότι η δαντέλα ανά την Ευρώπη, πέρασε

δύσκολα έως ότου γίνει αντιληπτή η αξία της.

Από την Ιρλανδία ως την Ρωσία και από τη Σουηδία

ως και την Μεσόγειο, έπαιξε ένα ρόλο και γοη-

τευτικό και τραγικό συγχρόνως. Οι πλούσιοι είχαν

το χέρι που διηύθυνε και οι πτωχοί το χέρι που

δημιουργούσε. Οι μεσάζοντες ίσως είχαν τα

κέρδη! Όπως και σήμερα. Αλλά κανείς δεν θα αι-

σθανθεί την χαρά της δημιουργίας εάν δεν είναι

δημιουργός, που σημαίνει ότι τα οικονομικά κέρδη

εξανεμίζονται, τα δημιουργήματα όμως μένουν

και εξακολουθούν να βρίσκονται και άλλα, όπως

μας αναφέρει το άρθρο της Ιρλανδίας. 

Πρόσφατα δε δύο (2) κυρίες που ζήτησαν να

μάθουν μωσαϊκό (κολάζ δαντέλας), διότι τους

έδωσαν πολλά κομμάτια δαντέλας που δεν ήξεραν

τι να τα κάνουν. Η μία κυρία μας βρήκε μέσω του

διαδικτύου και η άλλη είναι ήδη μαθήτρια του

Συλλόγου «Χριστίνα». 

Και το ελληνικό αυτού του τεύχους είναι ότι

Ολλανδέζα δημιουργός δαντέλας (σελ. 20) ανέ-

φερε την ελληνική λέξη χάρισμα, στο άρθρο της

με την έννοια της έμπνευσης. 

Σας εύχομαι ένα εκτός από ζεστό και καλό κα-

λοκαίρι να είναι και δημιουργικό. 

Η επόμενη επικοινωνία μας θα είναι το φθινό-

πωρο. Ελπίζω να μπορέσουμε και εφέτος να μοι-

ραστούμε τα νέα του Συνεδρίου. 

Για οιαδήποτε απορία είτε μέσω διαδικτύου,

είτε μέσω τηλεφώνου, θα είμαι στη διάθεσή σας. 

Σοφία Τσαμπαρά



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 & 210 9341339 

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

ΤΟ ΔIOI KH TI KO  ΣYMBOYΛIO 
Πρόεδρος:                             Xριστίνα Kουστουράκη - 
                                               Kουκουλάρη 
Aντιπρόεδρος:                       Γεώργιος Τζεφεράκος 
Γενική Γραμματέας:               Eυθυμία Aγγουράκη 
Eιδικός Γραμματέας:             Αυγουστής Κλάδιος�
Tαμίας:                                   Κλεοπάτρα Αγγελετοπούλου
Έφορος:                                 Άννα Μιχαηλίδου
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  4  (3ος όροφος - 16 γρ.) Αθήνα 

Κρητικό Κοπανέλι ΔΕΥΤΕΡΑ απόγευμα 17:00-19:00 
ΠΕΜΠΤΗ πρωΐ 10:00-12:00

Κοπανέλι (Νησιώτικο) ΤΕΤΑΡΤΗ απόγευμα 17:00-19:00 

Κρητικές Δεσιές ΔΕΥΤΕΡΑ  πρωΐ 10:00-12:00
ΠΕΜΠΤΗ  απόγευμα 16:00-18:00 

Σαΐτα-Πλέξιμο ΠΕΜΠΤΗ πρωΐ 10:00-12:00
με βελόνες

Λασέ ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10:00-12:00

Κέντημα στο Τούλι-
Μωσαϊκό Χίου
και Βενίζ ΔΕΥΤΕΡΑ  πρωΐ 10:00-12:00

Βελονάκι με συνεννόηση τηλ.: 210 3474924

Μπιμπίλα με συνεννόηση        τηλ.: 210 8648628
Κέντημα και Αζούρ με συνεννόηση τηλ.: 6938349413

Δασκάλες: 
Κρητικό Κοπανέλι:                Χριστίνα Κουκουλάρη 
                                               Ευθυμία Αγγουράκη
Δεσιές:                                  Αικατερίνη Σπύρου 
Κοπανέλι (Νησιώτικο):          Ελένη Δαφνή 
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 

Όλες οι δασκάλες 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


