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Κορδέλες Ευαγγελίου
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Το εργαστήριο
Με σεβασμό και πίστη στην παράδοση
της εκκλησίας μας και με διάθεση για
πρωτότυπα σχέδια και φρέσκες ιδέες,

η δημιουργική ομάδα τoυ εργαστηρίου μας,
εμπλουτίζει καθημερινά την συλλογή
μας με νέες ιδέες και σχέδια μοναδικά.

Διαλέγουμε τα καλύτερα υφάσματα και 
υλικά, δημιουργούμε ευφάνταστους και

πετυχημένους χρωματικούς συνδυασμούς.
Οι ιδέες μας δεν σταματούν μόνο στα 
εκκλησιαστικά ενδύματα αλλά περιλα-
μβάνουν και μια γκάμα ιερών κεντημά-

των αλλά και πρωτότυπων αντικειμένων 
για να καλύψουν κάθε ανάγκη. 

Οδηγός μας η εμπειρία και η 
έμπνευση, στόχος μας το τέλειο σχέδιο

και η άψογη εξυπηρέτηση σας.
Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο του
εκκλησιαστικού κεντήματος και σας
περιμένουμε στο χώρο μας για να 

μοιραστούμε τις ιδέες μας και να δημι-
ουργήσουμε κεντήματα αποκλειστικά 

για εσάς.
Για εμάς το κέντημα είναι το πάθος μας,

για εσάς πηγή έμπνευσης.
 

Παναγιώτης Τενεκέτζης
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Τα ιερατικά άμφια στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
δεν αποτελούν απλά τελετουργικά ενδύματα, 

αλλά και σύμβολα που εκφράζουν έννοιες πνευματικές. 
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Ακόμη και ο ιερέας φορώντας τα άμφια την ώρα της 
λειτουργίας διαφοροποιείται όχι μόνο από τους 

υπόλοιπους πιστούς αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό του. 
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Μια ιδέα αρκεί για να σου ανοίξει ορίζοντες και να σε
οδηγήσει παντού. Ακούμε τις σκέψεις σας, μελετάμε 

τις ιδέες και τις ανάγκες σας, πραγματοποιούμε τις
επιθυμίες σας. Γιατί το εκκλησιαστικό κέντημα είναι

ζήτημα ουσίας. 
Γιατί το εκκλησιατικό κέντημα είναι πάνω απ’ όλα μια

ιδέα και οχι απλά ύλη.
Γιατί το εκκλησιαστικό κέντημα είναι ένα κομμάτι της

ιστορίας μας.

Ευχαριστούμε
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