
 

«Χτίζουμε σχέσεις, αναπτύσσουμε δεσμούς» 

Ευρωπαϊκές Μέρες Χειροτεχνίας σε Ζαγόρι  

και Γιάννινα - 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 2017  

 

Για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Ζαγορίου, μαζί με το Εθνικό Πάρκο της 

Βόρειας  Πίνδου, το Ριζάρειο Χειροτεχνικό Κέντρο και το Μουσείο 

Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου 

Πειραιώς, οργανώνει σε τοπικό επίπεδο τις Ευρωπαϊκές Μέρες 

Χειροτεχνίας, το τριήμερο 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 2017. 

Συμμετέχουν εργαστήρια δημιουργών από την περιοχή του Ζαγορίου και 

των Ιωαννίνων. 

Η δράση συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ΙΝΜΑ (Εθνικό 

Ινστιτούτο των Χειροτεχνικών Επαγγελμάτων) της Γαλλίας με έδρα το 

Παρίσι. 

Ο φετινός θεματικός άξονας έχει τίτλο: «Χτίζουμε σχέσεις, αναπτύσσουμε 

δεσμούς» 

Σχέσεις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές. Δεσμούς ανάμεσα  στις 

γενιές, τις ειδικότητες, τις περιοχές, τους επαγγελματίες. Με το θέμα αυτό 

το Εθνικό Ινστιτούτο των Τεχνών του Παρισιού (ΙΝΜΑ), στοχεύει να 



αναδείξει την ποικιλία των επαγγελμάτων αυτών και τις διασυνδέσεις που 

προκαλούν ή έχουν ως  αποτέλεσμα. 

Ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα τους (πολιτιστικός, κοινωνικός, 

οικονομικός κ.λ.π.), οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσω των χειροτεχνικών 

επαγγελμάτων, αποτελούν και το θεμέλιο της ταυτότητάς τους. Πρόκειται 

για τη μεταβίβαση της γνώσης από τον τεχνίτη προς τον εκπαιδευόμενο, για 

τη συνάντηση ενός καταναλωτή με έναν επαγγελματία που μοιράζονται τις 

ίδιες πολιτιστικές αξίες, είναι η σχέση ενός πολίτη με μια ζωντανή άυλη 

πολιτιστική κληρονομιά, η σχέση διαφάνειας και γειτνίασης μιας  τοπικής 

επιχείρησης με τον τόπο της. 

Ο τόπος θα αποτελέσει  ακριβώς το υπόβαθρο για την ανάδειξη της 

επώνυμης και ιστορικής τεχνογνωσίας που βρίσκεται στο κέντρο της 

ποιότητας ζωής και για τη σύνδεσή της με νέους τρόπους παραγωγής και 

έκφρασης. 

Το θέμα «Χτίζουμε σχέσεις-αναπτύσσουμε δεσμούς» μας προσκαλεί να 

αναδείξουμε καθετί που συνδέει, που μας ενώνει και μας συναθροίζει, δηλ. 

κάθε τι που βοηθάει χάρη στις τέχνες και στη χειροτεχνία να μειωθεί η 

απόσταση  ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στους πολίτες και στον 

πολιτισμό, ανάμεσα στις περιφέρειες και στους  λαούς της Ευρώπης. 

Τα χειροτεχνικά επαγγέλματα αποτελούν κληρονομιά  μιας μακρόχρονης 

τεχνογνωσίας. Η Ευρώπη προσπαθεί να δώσει μια ώθηση στα χειροτεχνικά 

επαγγέλματα  με διάφορους τρόπους: 

 Με την ενίσχυση και τη γενίκευση της καινοτομίας 

 Με την αναγνώριση και την ανάδειξη των χειροτεχνικών 

επαγγελμάτων 

 Με την προστασία τους, θεωρώντας ότι αυτά τα επαγγέλματα 

αποτελούν μια άυλη πολιτιστική κληρονομιά (υποστήριξη της 

κατάρτισης των χειροτεχνών, διατήρηση της τεχνογνωσίας, 

υποστήριξη σε διεθνές επίπεδο, καταπολέμηση των απομιμήσεων) 

 Την υλοποίηση της δράσης υποστηρίζουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Ζαγορίου (ΑΝΕΖ) και η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου 

(ΕΤΕΖ). 

Πληροφορίες:  www.zagori.gov.gr,  www.journeesdesmetiersdart.eu 

http://www.zagori.gov.gr/
http://www.journeesdesmetiersdart.eu/


Tηλ. 6944394193 

 

 

 

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων και τα εργαστήρια 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 

Ασπράγγελοι Ζαγορίου 

Τηλ.: 26530 22245, 26530 22241 

pindos.np@gmail.com   |   www.pindosnationalpark.gr 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή 09:00 - 15:00, Σάββατο 10:30 -15:30 

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου αποτελεί την μεγαλύτερη 

χερσαία προστατευόμενη περιοχή της χώρας μας περιλαμβάνοντας 

στην έκτασή της σχεδόν ολόκληρο το Ζαγόρι, τμήμα της Κόνιτσας 

και του Μετσόβου και το δυτικό τμήμα του Νομού Γρεβενών. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου & Πίνδου 

συμμετέχοντας στις Ευρωπαϊκές Μέρες Χειροτεχνίας που 

διοργανώνονται από το Δήμο Ζαγορίου στις 31 Μαρτίου & 1-2 

Απριλίου 2017 θα υλοποιήσει: 

 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με 

θέμα: Οι παραδοσιακές τέχνες στο Ζαγόρι: πέτρα και ξύλο 

από τον Μιχάλη  Οικονομίδη και τον Μιχάλη Κοντογιάννη. 

 Εργαστήρι κατασκευής λιθόγλυπτων στον Ελαφότοπο από 

τον Μιχάλη Οικονομίδη. 

 

 
ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Μονοδένδρι Ζαγορίου 

26530 71382, 2653 071311 

www.rizarios.eu 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή 09:00 -16:00 

http://www.pindosnationalpark.gr/
http://www.rizarios.eu/


Η Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου ιδρύθηκε το 

1979, με σκοπό την εκπαιδευτική, πολιτιστική καθώς και 

κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής του Ζαγορίου, γενέτειρας των 

μεγάλων Εθνικών Ευεργετών Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη. 

Σκοπός της Σχολής είναι η διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών, 

που σήμερα τείνουν να εξαφανιστούν. Παράλληλα, όμως, στοχεύει 

να δώσει στα κορίτσια της ευρύτερης περιοχής επαγγελματική 

κατάρτιση, σε μία εποχή όπου η ανεύρεση εργασίας είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη. Έτσι το όραμα των αείμνηστων αδελφών Ριζάρη 

υλοποιείται καθημερινά. 

Κατά τις Ευρωπαϊκές Μέρες Χειροτεχνίας θα λειτουργεί στο χώρο 

του Χειροτεχνικού Κέντρου έκθεση με τις κατασκευές των 

δημιουργών που συμμετέχουν. 

 

 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Ακρόπολη Ιτς Καλέ, 

Κάστρο Ιωαννίνων 

Τηλ: 26510 64065 

www.piop.gr 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-10:00 -18:00, κλειστό κάθε Τρίτη 

Πρόκειται για μουσείο θεματικό, αφού πραγματεύεται την 

τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, 

αλλά ταυτόχρονα  και μουσείο περιφερειακό, αφού εστιάζει 

κυρίως στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου. 

Χρονικά, η έκθεση αναφέρεται κατά βάση στη μεταβυζαντινή 

περίοδο, από τον 15ο αιώνα και έπειτα, χωρίς ωστόσο να λείπουν 

και αναφορές στο απώτερο παρελθόν, καθώς η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ασημικών ανάγεται συχνά 

σε πολύ παλαιότερες περιόδους. 

Σκοπός του είναι η διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη 

αργυροτεχνία και η διάχυση της πληροφορίας γύρω από την 

τεχνολογία της στο ευρύ κοινό. Επίσης, η  σύνδεση αυτής της 

τεχνολογίας με τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής γύρω από τα 

οποία αυτή αναπτύχθηκε και άκμασε. 

http://www.piop.gr/


 Παρασκευή 31 Μαρτίου και Σαββατοκύριακο1&2 Απριλίου 

10:00 με 15:00, με ιδιαίτερη τιμή σας περιμένουμε στο 

Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων για να μυηθούμε στο 

μαγικό κόσμο του σχεδιασμού, της κατασκευής των 

κοσμημάτων αλλά και των πολύτιμων λίθων. Μια μοναδική 

ζωντανή εμπειρία από τη γέννηση της ιδέας των 

κοσμημάτων μέχρι την υλοποίηση τους. Δημοσθένης 

Παπαδόπουλος και Αλέξης Κήττας, δημιουργούν μαζί 

μπροστά στα μάτια του κοινού. 

 

Dimos Δημοσθένης Παπαδόπουλος 

Εργαστήριο σχεδιασμού κοσμημάτων 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, σπούδασε σχεδιασμό και κατασκευές 

κοσμημάτων στο Παρίσι όπου στη συνέχεια δούλεψε σε αρκετά 

εργαστήρια και γραφεία σχεδιασμού. Από το 2005 σχεδιάζει 

κοσμήματα για διάφορους ελληνικούς και ξένους οίκους 

κοσμημάτων και συγχρόνως διατηρεί κατάστημα με δικές του 

δημιουργίες σε χρυσό. 

Βλαχλείδη 2, Ιωάννινα   |   Τηλ.: 26510 74605 

Facebook: Dimos Papadopoulos 

 

Αλέξης Κήττας 

Εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων 

Κώστα Φρότζου 9, Ιωάννινα τηλ.6949475265 

Facebook: Alexis kittas και σελίδα χρυσόλιθος 

email: kittakos89@hotmail.com 

Ο Αλέξης Κήττας γεννήθηκε στα Ιωάννινα, ακολουθώντας την 

παράδοση του πατέρα του Δημήτριου Κήττα, σπούδασε 

κατασκευή κοσμημάτων στη Φλωρεντία της Ιταλίας και διατηρεί 

εργαστήριο κοσμημάτων στα Ιωάννινα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Κουκλοθέατρο ΑΝΤΡΑΛΑ, Σωκράτης Παππάς 

Εργαστήριο κατασκευής χειροποίητης μαριονέτας. 

mailto:kittakos89@hotmail.com


Ζωσιμαδών 16, Ιωάννινα   |   Τηλ.6974291513 

Facebook: antrala puppet theater 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή 10:00 -14:00 & 17:00-21:00, Σάββατο 

18:00-21:00 

Η ομάδα κουκλοθέατρου “Αντράλα” δημιουργήθηκε το 

Σεπτέμβρη του 2015, με σκοπό τη διατήρηση και τη διάδοση της 

τέχνης του κουκλοθέατρου. Επιπλέον στόχοι της είναι η 

κατασκευή και διδασκαλία της κατασκευής κούκλας, εμψύχωση 

και εκμάθηση της κίνησης της κούκλας, όπως επίσης η 

προετοιμασία και η διεκπεραίωση μιας παράστασης. 

 
“ΦΑΙΔΩΝ” Φαίδων Ηλίας 

εργαστήριο αργυροχοΐας 

"ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ", Εργαστήριο 101 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 

Tηλ. 26510 79105, 6946093232 

www.faidon.com.gr 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή 09:00-14:00 

Το Εργαστήριο Αργυροχοΐας "ΦΑΙΔΩΝ" ασχολείται με την 

κατασκευή συρματερών ειδών - filigree. 

Με αφετηρία μια από τις πιο παραδοσιακές τεχνικές, αυτή των 

συρματερών-filigree, δημιουργεί χειροποίητα έργα τέχνης. 

Εκκλησιαστικά είδη, σκεύη και κοσμήματα αποτελούν ορισμένα 

μόνο από τα είδη που κατασκευάζονται στο εργαστήριο. Με έδρα 

τα Ιωάννινα, την πόλη με την πολύχρονη ιστορία στο χώρο της 

αργυροχοΐας, ο Φαίδων δημιούργησε ένα σύγχρονο εργαστήριο 

στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας 

Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.). 

 

 
ΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ χειροποίητα εργαλεία 

Εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων εργαλείων 

Ζάππα 1 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 29166 

www.telisgiannena.gr 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή 09:00 -14:00 & 18:00-21:00, Σάββατο 

09:00-14:00 

http://www.faidon.com.gr/
http://www.telisgiannena.gr/


Το εργαστήριό μας, με σεβασμό και αγάπη προς την παράδοση και 

την ποιότητα, κατασκευάζει επί τρεις γενιές χειροποίητα προϊόντα 

υψηλής ποιότητας που αποτελούν κομμάτι της ζωής και της 

ιστορίας κάθε πελάτη μας. 

 

 
ΣΑΪΤΑ Λένα Γεροθανάση 

εργαστήριο επεξεργασίας πρόβειου μαλλιού 

Ελαφότοπος Ζαγορίου 

Τηλ.: 6942 485213 

www.rokkazagori.gr 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή & Σάββατο 10:00 - 18:00 / Κυριακή 14:00 

- 18:00 

Η σαΐτα είναι το εξάρτημα του αργαλειού που “κουβαλάει” το 

υφάδι, έρχεται και πάει ανάμεσα στα στημόνια και υφαίνει το 

υφαντό.  Όπως η σαΐτα, έτσι κι εγώ πάω πέρα δώθε μαζεύοντας 

γνώσεις εμπειρίας από τους παλιούς και ανάμεσα σε αυτούς και 

τους σύγχρονους υφαίνω το δικό μου μονοπάτι… 

Εδώ βρήκα το μαγικό κύκλο της επεξεργασίας του πρόβειου 

μαλλιού, όπως μου τον παρέδωσαν οι ηλικιωμένες γυναίκες των 

Ζαγοροχωρίων, τις οποίες ευχαριστώ πολύ. Οι παραδοσιακές 

τεχνικές τους, οι συνταγές τους και οι συμβουλές τους καθώς και η 

όρεξη για δημιουργία είναι ο θησαυρός που κουβαλάω και 

μοιράζομαι κάθε μέρα. 

 
ΑΝΩ ΚΑΤΩ Γιώτα Στεφανοπούλου 

Εργαστήριο - εκθετήριο μάλλινων δημιουργιών 

Ελάτη Ζαγορίου 

Τηλ. 26530 71615 & 6978315000 

FB: ANO KATO 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή & Σάββατο 11:00 -19:00 / Κυριακή 14:00 

- 19:00 

Στο εργαστήριο ΑΝΩ ΚΑΤΩ λειτουργεί εκθετήριο – πωλητήριο, 

όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει τις μοναδικές χειροποίητες  

δημιουργίες. Είναι χειροτεχνίες, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί  

http://www.rokkazagori.gr/


με την τεχνική του πιλήματος (felt). Η πρώτη ύλη που 

χρησιμοποιώ είναι διαφορετικές ποιότητες πρόβειου μαλλιού, και 

φυσικά υφάσματα. Ένα μέρος των υλικών που χρησιμοποιώ τα 

βάφω η ίδια, με φυτικές βαφές. Επίσης οργανώνονται σεμινάρια 

που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους και μπορεί να είναι 

ατομικά ή ομαδικά. 

 
Μιχάλης Κοντογιάννης 

Εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων επίπλων 

Ηλιοχώρι Ζαγορίου   |   Τηλ. 6951616962, 6974064268   |  

mixaliskontogiannis5@gmail.com 

Ο Μιχάλης Κοντογιάννης ζει και δημιουργεί τα έργα του στο 

Ηλιοχώρι ένα μικρό χωριό του Ζαγορίου που βρίσκεται εντός του 

Εθνικού Πάρκου τής Βόρειας Πίνδου. Στο εργαστήριο ξυλείας-

χειροποίητων επίπλων κι έχοντας ως πρώτη ύλη δέντρα μαύρης 

Πεύκης και ρόμπολου που φυτρώνουν σε μεγάλο υψόμετρο μέσα 

σε ένα αλπικό τοπίο φτιάχνει με φαντασία μεράκι και υπομονή 

πρωτότυπα και μοναδικά έργα 

 
ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ Ιουλία Ζήτη, Γιάννης Υφαντής 

Εργαστήριο ξυλογλυπτικής και χειροποίητων ειδών 

Τσεπέλοβο Ζαγορίου 

Τηλ. 26530 81130, 6973309430 

facebook: trypokarydostsepelovo 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή & Σάββατο 10:00 - 21:00 / Κυριακή: 

10:00 - 18:00 

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα που έχεις όταν αφήνεις τη ζωή 

στην πόλη και ζεις μόνιμα σε χωριό είναι ότι η φύση που σε 

περιβάλλει σου δίνει την έμπνευση να δημιουργήσεις. Έτσι κι 

εμείς, μόνιμοι κάτοικοι πια του Τσεπελόβου, δημιουργήσαμε τον 

"Τρυποκάρυδο". Με όρεξη και μεράκι σκαλίζουμε στο ξύλο 

χειροποίητα διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, κοσμήματα 

και πυρογραφίες αλλά και δημιουργίες από νήμα, χαράσσοντας με 

τον τρόπο αυτό και για εμάς ένα νέο, διαφορετικό δρόμο από 

αυτόν που είχαμε συνηθίσει στους ρυθμούς της πόλης. 

mailto:mixaliskontogiannis5@gmail.com


 

 
MELAGRANA 

Εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων και αξεσουάρ 

Καπετάν Κρομμύδα 13, Ιωάννινα 

Τηλ.: 2651 307993   |   www.melagrana.gr 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή & Σάββατο 10:00 - 19:00 

MELAGRANA σημαίνει dreaMs, obsEssion, Love, fAntasy, 

Glam, inteRnet, personAlity, iNspiration, hAppiness ή αλλιώς ρόδι 

στα ιταλικά! Το ρόδι αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια, έτσι 

και η MELAGRANA από πολλές ιδέες που δίνουν έμπνευση για 

περισσότερες παιχνιδιάρικες δημιουργίες σχετικά με την 

κατασκευή κοσμημάτων και αξεσουάρ και τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων! 

 

 
ΚΕΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΙ... Δημητρούλα Σταύρου 

Εργαστήριο γλυπτικής 

28ης Οκτωβρίου 63 & Σαμουήλ 

Τηλ.: 26510 79668, 6977005529 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή & Σάββατο 10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00 

Άρχισε με ρεαλιστική και αφαιρετική προσέγγιση της γλυπτικής 

φόρμας και συνέχισε σε έργα με γραμμικές και αρχιτεκτονικές 

φόρμες. Εμβαθύνοντας με διάφορα μαθήματα και σεμινάρια στην 

τέχνη της κεραμικής, διακοσμεί τις φόρμες με τη χρήση οξειδίων-

πυροχρωμάτων-μπατανάδων-υαλωμάτων. Οι τεχνικές ψησίματος 

των κεραμικών όπως ηλεκτρικός φούρνος, οι πρωτόγονες τεχνικές 

ψησίματος με σύγχρονη τεχνολογική προσέγγιση όπως pitfiring, 

paper kiln, sagar, το αναγωγικό ψήσιμο σε καμίνι υγραερίου 

καθώς και τα οξειδωτικά και αναγωγικά ψησίματα αποτυπώνονται 

στα έργα της. 

 

 
ΠΙΝΕΛΙΕΣ Βερονίκη Νέσση 

Εργαστήριο ζωγραφικής σε πορσελάνη και γυαλί 

http://www.melagrana.gr/


Κωλέττη 13, Ιωάννινα   |   Τηλ.: 26510 20830   |   Facebook: 

PINELIES 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή 10:00 -14:00 & 18:00 - 21:00 / Σάββατο 

10:00 - 14:30 

Στο εργαστήριο Πινελιές, το οποίο άνοιξε πριν 12 περίπου χρόνια, 

η Βερονίκη Νέσση ζωγραφίζει πάνω σε πορσελάνη και γυαλί με 

θερμά σμάλτα και τις κατάλληλες κάθε φορά τεχνικές. Τα θερμά 

σμάλτα μετά από το κατάλληλο ψήσιμο σε ειδικούς φούρνους 

ενσωματώνονται με την πορσελάνη και το γυαλί και έτσι τα 

χρώματα μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Μετά από τα ψησίματα 

που απαιτούνται μπορεί να δεθούν με χρυσό ή ασήμι και να γίνουν 

κοσμήματα ή ακόμη και χρηστικά-διακοσμητικά αντικείμενα. 

 

 
CRAFTLET Ελένη Κιοσσέ 

Εργαστήριο κατασκευής χειροποίητων κοσμημάτων 

Παπάζογλου 14,  Ιωάννινα   |   Τηλ. 6976997766 & 2651553958   |   

www.craftlet.com 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Σάββατο 11:00-15:00, Κυριακή 12:00-14:00 

Το εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων Craftlet, στεγάζεται σε 

έναν ιδιαίτερα ζεστό χώρο που έχουν δημιουργήσει η Ελένη 

Κιοσσέ και ο Αλέξανδρος Γκολογιάννης, στον πεζόδρομο της 

οδού Παπάζογλου, στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων. 

Δουλεύοντας με σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικές, 

συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο υλικά όπως ασήμι, χαλκό, ξύλο 

και ημιπολύτιμους λίθους για την κατασκευή των σύγχρονων 

χειροποίητων κοσμημάτων τους. Κύριο χαρακτηριστικό των 

κοσμημάτων τους είναι τα έντονα χρώματα, με οδηγό και 

εμπνευστή τους την φύση. 

 

 

 
Veni Lentzi Graphic Designer – Βένη Λέντζη 

Εργαστήριο Δημιουργικό… 

http://www.craftlet.com/


Φ.Τζαβέλα 31, Ιωάννινα   |   Τηλ. 26510 22891   |   

www.venilentzi.gr 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή & Σάββατο 10:00-12:00 

Το μικρόβιο της δημιουργίας προϋπήρχε, από τη γέννηση της 

Βένης , αλλά το εναρκτήριο λάκτισμα στον επαγγελματικό στίβο 

ήταν η γραφιστική. Συν τω χρόνω η σκυτάλη δίνεται σε 

χειροποίητες κατασκευές με χρήση διαφόρων υλικών και η 

δημιουργός αναλαμβάνει την κατασκευή κοσμημάτων, 

χειροποίητων διακοσμητικών αλλά και χρηστικών αντικειμένων. 

Αναλαμβάνει προσωπικό σχεδιασμό εκδηλώσεων, γάμου και 

βάπτισης, από το σχεδιασμό έως το τελικό απτό αποτέλεσμα και 

τη διακόσμηση. 

 

 
APOPLANITY Μπαρσούκη Ευθαλία 

Σχεδιασμός / Δημιουργία χειροποίητου κοσμήματος 

Ανεξαρτησίας 57, Ιωάννινα   |  Tηλ: 2651072480, 6978428561   |   

www.apoplanity.com 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ-Παρασκευή: 10:00-14:00, 18:00 -21:00, Σάββατο: 

10:00-14:00 

Ορμώμενοι από την αγάπη για τη δημιουργία, στο εργαστήριο 

apoplanity, συνθέτουμε ιδέες και υλικά με στόχο την κατασκευή 

πρωτότυπων, καλλιτεχνικών κοσμημάτων. Υλικά όπως το ασήμι, ο 

χαλκός, ο ορείχαλκος σε συνδυασμό με ημιπολύτιμους λίθους, 

κορδόνια, σμάλτο, χαρτί και ύφασμα, αλλά και παραδοσιακές 

τεχνικές, όπως το κέντημα και η μικρουφαντική πλάθουν τις 

δημιουργίες μας, στα πλαίσια της σύγχρονης εικαστικής 

αισθητικής. 

 

http://www.venilentzi.gr/
http://www.apoplanity.com/

