
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3o Διεθνές Συνέδριο Παραδοσιακού Ντεκουπάζ 

28 Μαΐου-1 Ioυνίου 2019 

& 1ο Εκπαιδευτικό διήμερο για υποψήφιους δασκάλους  
Παραδοσιακού Ντεκουπάζ 

3-4 Ιουνίου 2019 

 

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη 

 

Découpage Artists Worldwide 
 

www.decoupage.org 

info@decoupage.org 

Τηλ.: 6996612984  

           6932327670 

                                                    2310-683812 (μόνο πρωϊνές ώρες) 

Υπό την αιγίδα του Ομίλου για 
την Unesco Τεχνών, Λόγου και 

Επιστημών Ελλάδος 

mailto:info@decoupage.org
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Το Συνέδριο διοργανώνεται με την 
υποστήριξη των μελών της Ελλάδος 

Οργανωτική Επιτροπή 

Αικ. Κουκουλίτσα-Chair (ckoukoulitsa@decoupage.org) 

Σίσσυ Κινατίδου-Co-Chair (sissykinat@gmail.com) 

Άννα Μαρίντσιου Anna-Co-Chair (marintsiou@yahoo.com) 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Caterina Koukoulitsa-Πρόεδρος (ckoukoulitsa@decoupage.org) 

Roy Larking-Αντιπρόεδρος (roy.larking@decoupage.org) 

Φιόνα Βάρις- Γενική Γραμματέας (fionalouka@yahoo.com) 

Σίσσυ Κινατίδου-Ταμίας(sissykinat@gmail.com 

Rosanna Del Bon-Μέλος (info@delbondecoupage.it) 

 

 

Eπιτροπή Αξιολόγησης 

Petro Schonken-Judging Chairman (petro@lbphotography.co.za) 

Cheryl Neethling-Instructor and Skills Advisor (justcrafts@telkomsa.net) 

Roy Larking -Committee Member (roy.larking@decoupage.org) 
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Σίσσυ Κινατίδου (αριστερά), Αικ. Κουκουλίτσα, 

Άννα Μαρίντσιου (δεξιά) 

Χαιρετιστήριο Μήνυμα 

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι του Ντεκουπάζ, 

Με χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο
 Διεθνές 

Συνέδριο και στο 1ο
 Εκπαιδευτικό διήμερο για 

υποψήφιους δασκάλους του Παραδοσιακού 
Ντεκουπάζ, που για πρώτη φορά διοργανώνονται 
στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης με την 
στήριξή του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσής μας.  

Ένας από τους πιο γνωστούς ζωγράφους του 20ου
 

αιώνα ο Ηenri Matisse πίστευε  ότι: «σχεδιάζοντας 
με το ψαλίδι…. το απόκομμα του χαρτιού, μου 

επιτρέπει να σχεδιάζω με χρώμα».  

Ας ανταποκριθούμε λοιπόν στην πρόκληση αυτή να ζωγραφίσουμε με το ψαλίδι! Σας 
περιμένουμε στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, όπου ο 
βασικός μας στόχος θα είναι να μυηθούμε στην τέχνη του ντεκουπάζ σε ένα γεμάτο πρόγραμμα 
επιδείξεων και σεμιναρίων ώστε να αποκτήσουμε τις γνώσεις για το παραδοσιακό ντεκουπάζ–
κοπή, σύνθεση, φινίρισμα-σε συνδυασμό με μία πληθώρα μοντέρνων τεχνικών. Μετά τη λήξη 
του Συνεδρίου θα ακολουθήσει για τα Μέλη μας ένα εκπαιδευτικό διήμερο, 2-3 Ιουνίου, για 
υποψήφιους δασκάλους Παραδοσιακού Ντεκουπάζ από καταξιωμένους Mastercraftsman της 
Ένωσής μας. Συνημμένα θα βρείτε ένα πρώτο γενικό πρόγραμμα και στην πορεία θα 
ακολουθήσουν λεπτομερέστερες ενημερώσεις.  

Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ζήσετε μοναδικές στιγμές παρέα με νέους και παλιούς 
φίλους, που σας ενώνει η αγάπη για το ντεκουπάζ και το πάθος για δημιουργία στην νύμφη του 
Θερμαϊκού, τη φιλόξενη Θεσσαλονίκη. Θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τους 
αρχαιολογικούς της χώρους, μουσεία, μνημεία, να δοκιμάσετε την ιδιαίτερη κουζίνα της και να 
απολαύσετε την νυκτερινή ζωή της.  

Έχοντας στο νου ότι ο Francis Henry Taylor (Διευθυντής του Μουσείου Metropolitan της Νέας 
Υόρκης από το 1940 έως το 1955) στο βιβλίο του Art Treasures of the Metropolitan, ανάμεσα 
στα αντικείμενα τέχνης αναφέρει και τα έργα ντεκουπάζ του Μουσείου, ευχόμαστε η 
συμμετοχής σας να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου μας ώστε το Συνέδριο μας να 
αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα και πηγή έμπνευσης για τους μελλοντικούς ντεκουπέρς. 

Με εκτίμηση, 

H Οργανωτική Επιτροπή 

 

Αικατερίνη Κουκουλίτσα 

Σίσσυ Κινατίδου και Άννα Μαρίντσιου. 
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Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου 

 

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 

«Τη βραδιά εκείνη επιστρέψαμε στο σπίτι μας, με τη 
συνείδηση πως είχαμε εκπληρώσει ένα απλό κοινωνικό μας 

καθήκον” 

Έτσι ένιωσαν η Αναστασία και ο Γεώργιος Βαφόπουλος 
όταν, μια βραδιά του Νοέμβρη του 1979, δήλωναν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ότι διαθέτουν ολόκληρη την περιουσία 
τους, απόκτημα σαράντα χρόνων δουλειάς, για την δημιουργία ενός πολιτιστικού 
κέντρου.  Ίσως, γιατί μόνον ένας Ποιητής και μία Δασκάλα νιώθουν τόσο απλά το 
κοινωνικό τους καθήκον. 
Αποτέλεσμα αυτού του κοινωνικού καθήκοντος ήταν η δημιουργία του Βαφοπούλειου 
Πνευματικού Κέντρου. 
Το Κέντρο κτίστηκε με χρήματα του ζεύγους Βαφόπουλου σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε 
από τον Δήμο Θεσσαλονίκης,  στον Ανατολικό τομέα της πόλης, στην οδό Γ. Βαφόπουλου 
3.  Το εν λόγω οικόπεδο επιλέχθηκε λόγω θέσεως ως το καταλληλότερο για το σκοπό αυτό. 
(Πηγή: https://thessaloniki.gr/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιώργος και Αναστασία Βαφοπούλου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Γ. Βαφοπούλου 3 

ΤΚ. 546 46 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 424132 – 2310 424133 

Fax: 2310 412143 

vafopoulio@thessaloniki.gr 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ελένη Ναθαναηλίδου 

Προϊστάμενος Τμήματος: Ελένη Τσιτσιμίκλη 



 

5 

 

Αρχικό  Πρόγραμμα-Συνέδριο 2019 

 
Τρίτη 28 Μαΐου 2019 
Εγγραφές 08.00 – 12.00 

 Αξιολόγηση έργων ντεκουπάζ 

 Αξιολόγηση έργων με χρωματιστά μολύβια 

16.00   Επίσκεψη σε πολιτιστικά αξιοθέατα/μνημεία/μουσεία  (Προαιρετικό) 
 

21.00  Κοκτέϊλ 

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 
09.00-10.00  Γενική Συνέλευση 

10.00-10.30  Διάλειμμα-Καφές 

10.30-13.00  Σεμινάριο 1 (Σμιλευμένη Πεταλούδα, μόνο για Μέλη) 
13.00-15.00  Γεύμα 

15.00-16.00  Επίδειξη 1 

16.00-17.00  Επίδειξη 2 
17.00-20.00  Σεμινάριο 4 (Κλουαζονέ κρεμαστό τοίχου, Μέλη και Κοινό) 
 

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 
09.00-12.00  Σεμινάριο 2 (Πάνω και κάτω από το γυαλί, μόνο για Μέλη) 
13.00-15.00 Γεύμα 

16.00-17.00  Επίδειξη  3 
17.00-20.00  Σεμινάριο 5 (Σιλουέτες, Μέλη και Κοινό) 
 
21.00   Απονομή βραβείων-Επίσημο Δείπνο  
Παρασκευή 31 Ιουνίου 2019 
09.00-12.00  Σεμινάριο 3 (Τεχνικές χρωματιστών μολυβιών, μόνο για Μέλη) 
13.00-14.00  Γεύμα 

16.00-17.00  Επίδειξη 4 

17.00-19.00  Επίδειξη 5 (Κάτω από το γυαλί, Μichal Friedson-Israel, διάρκεια 2 
ώρες) 

 
19.00- 20.00 Παραλαβή των έργων της Έκθεσης 

Σάββατο 1Ιουνίου 2019 
Εκδρομή (Προαιρετική) 
 

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019   
Σεμινάριο για υποψήφιες δασκάλες παραδοσιακού ντεκουπάζ 

 
Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 
Σεμινάριο για υποψήφιες δασκάλες παραδοσιακού ντεκουπάζ 
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Σεμινάρια 

Όλα τα σεμινάρια σχεδιάστηκαν από την Εκδότρια του περιοδικού μας 

«Τhe Dialogue» and Instructor and Skills Advisor. 

Τρίτη  28 Μαΐου 2019 

10.30-13.00  Σεμινάριο 1  

(Μόνο για Μέλη) 

 

Σμιλευμένη Πεταλούδα 

 

Μια ενδιαφέρουσα τεχνική που γίνεται 
με τη χρήση πηλού που στεγνώνει με τον 
αέρα. 

 

 

 

 

    

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 

     09.00-12.00  Σεμινάριο 2   

     (Μόνο για Μέλη) 

 

 
 

 

 

 

Πάνω και κάτω από το γυαλί 
 

Συνδυασμός ντεκουπάζ επάνω και 
κάτω από το γυαλί με σκοπό να 
δώσουμε φόντο στο έργο μας. Η 
κορνίζα είναι διακοσμημένη με 

στένσιλ και με όμορφη τεχνική βαφής. 
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Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 

09.00-12.00  Σεμινάριο 3  (Μόνο για Μέλη) 

 

Τεχνικές χρωματιστών μολυβιών 

Διάφορες τεχνικές με μολύβια λαδιού για να δημιουργήσετε όμορφες 
μοναδικές εικόνες για ντεκουπάζ και πολλά άλλα. Μάθετε να 
δημιουργείτε υφή και βάθος σε σκιασμένες και μη σκιασμένες εικόνες. 
Θα συζητήσουμε επίσης πώς να δημιουργήσετε εικόνες με  χρώμα. 
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Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 

17.00-20.00  Σεμινάριο 4 (Ανοιχτό για το κοινό και για μέλη) 

 

Κλουαζονέ κρεμαστό τοίχου  
 

Ένα υπέροχο κρεμαστό τοίχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
κρεμάσουμε κλειδιά ή πετσέτες τσαγιού. Διακοσμημένο με μια ωραία 
τεχνική βαφής και την τεχνική κλουαζονέ. Τα πινακάκια μπορούν να 
γλιστρήσουν προς τα έξω και να τα αλλάξετε όπως επιθυμείτε. 
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Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 

17.00-20.00  Σεμινάριο 5 (Ανοιχτό για το κοινό και για μέλη) 

 

 

 

Σιλουέτες 

 

Αυτή η όμορφη διακόσμηση τοίχων 
γίνεται με διάφορες τεχνικές 
ντεκουπάζ, όπως η τοποθέτηση 
μοτίβων σε  πολυεπίπεδα και η 
ανύψωση. 
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Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 

17.00-19.00  Επίδειξη 5  

«Κάτω από το γυαλί με την αγαπητή κα. Michal Freidson από το 
Ισραήλ (Ανοιχτό για το κοινό και για μέλη) 

 

 

  

Επιδείξεις 

Η Μichal θα μας παρουσιάσει 
ντεκουπάζ κάτω από ένα 
γυάλινο πιάτο, με χαρτί, κόλλα 
και ακρυλικό χρώμα.  
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Εγγραφές-Συνέδριο 2019 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΣΗ 

Προεγγραφές 

Καταληκτική ημερομηνία  31/3/2019 

                        Μέλη  

60 ευρώ και  plus 15 ευρώ για κάθε  
σεμινάριο  

                       ή 120 ευρώ 

Εγγραφές  
Καταληκτική ημερομηνία  30/4/ 2019 

           Μέλη  
90 ευρώ και  15 ευρώ για κάθε 

σεμινάριο  
ή 150 ευρώ 

 

 
Όλες οι επιδείξεις και τα απογευματινά σεμινάρια Τετάρτης 29/5 και 

Πέμπτης 30/5 είναι ανοιχτά για το κοινό) 
Κόστος κάθε επίδειξης: 10 ευρώ 

Κόστος κάθε σεμιναρίου  : 15 ευρώ 

Καταληκτική ημερομηνία: 30 Απριλίου 2019 

         Πολιτική ακύρωσης: Σε περίπτωση ακύρωσης 

το ποσό της εγγραφής δεν επιστρέφεται.  

Το κόστος παρακολούθησης για τα Μέλη περιλαμβάνει την παρακολούθηση 
όλων των επιδείξεων και σεμιναρίων, των καφέδων, των σημειώσεων και την 
βεβαίωση παρακολούθησης.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 

Για κάθε κατάταξη: 10 ευρώ 

Για κάθε κατηγορία: 2 ευρώ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Κόστος αξιολόγησης για κάθε επίπεδο χρωματισμού κατόπιν αιτήσεως: 5  ευρώ 
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Aποστολή έργων-Κράτηση Θέσεων  

Τα Μέλη που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο μπορούν να 

αποστείλουν τα έργα τους στην κα. Σίσσυ Κινατίδου στη διεύθυνση:  

Χρήστου Μαυρομάτη 16  

55132 Kαλαμαριά 

Θεσσαλονίκη 

 

 

Κράτηση θέσεων: Παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσατε με την κα. Σίσσυ 
Κινατίδου στο κινητό: 6996612984 (πρωϊνές και απογευματινές ώρες) και στο 

σταθερό (μόνο πρωινές ώρες) 2310-683812. 

Μέγιστο νούμερο συμμετεχόντων για κάθε σεμινάριο: 20 

Προϋποθέσεις προβολής των έργων 

α. Όλα τα έργα που θα αξιολογηθούν θα προβληθούν στην Έκθεση.  
β.  Τα Μέλη θα μπορούν να εκθέτουν μέχρι και τέσσερα (4) έργα 

παραδοσιακού ντεκουπάζ. 

 

Η προβολή των έργων θα παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια της Ένωσης.  

Λόγω διαφόρων συνθηκών,  δεν θα εμφανίζονται απαραίτητα όλα  τα 
έργα  που θα αποστέλλονται για την Έκθεση.  
Η Ένωση θα παρέχει εύλογη φροντίδα και επίβλεψη των έργων, αλλά υπό 
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την απώλεια ή τη 
ζημία τους. 

       Προαιρετικές δραστηριότητες  

Επίσκεψη σε μουσείο/αρχαιολογικό τόπο  
Εκδρομή 
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Για την εγγραφή στο Συνέδριο:  

Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την κράτηση 
της θέσης σας στα σεμινάρια και τις επιδείξεις μας:  

https://www.decoupage.org/3rd-itdc-registration 

H κράτηση της θέσης θα κατοχυρώνεται μετά από την εγγραφή στο 
Συνέδριο μέσω:  

 Paypal στη διεύθυνση: memberships@decoupage.org  

 ή με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό:  

Decoupage Artists Worldwide 

IBAN: GR22 0171 5580 0065 5813 9180 260 

SWIFT-BIC: PIRBGRAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.decoupage.org/3rd-itdc-registration
mailto:memberships@decoupage.org
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Διαμονή 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη 
διαμονή επικοινωνήστε με την κα. Σίσσυ 
Κινατίδου 

Κινητό: 0030-6996612984 

Email: sissykinat@gmail.com 

 

Αirbnb και ξενοδοχεία πλησιέστερα του τόπου διεξαγωγής του 
Συνεδρίου:  

Airbnb  

1) CLASSIC VILLA OUZIEL (only 5 minutes distant from the Venue) 

2) Aristotelous square Apartment in a listed building 

3) Cozy | Renovated | City Center 

4) Downtown in Old Town! 

5) Your new vintage home | Walk everywhere 

 

Hotels 

1) Abc Hotel 

2) Metropolitan  

3) Le Palace Art Hotel 

4) Makedonia Palace 

5) Electra Palace  

 

 

mailto:sissykinat@gmail.com
http://www.classicvillas.gr/NEWSITE/villa.php
https://www.airbnb.com/rooms/25930340?check_in=2019-05-28&check_out=2019-06-05&guests=2&locale=en&location=Thessaloniki
https://www.airbnb.com/rooms/22540177?check_in=2019-05-28&check_out=2019-06-05&guests=2&locale=en&location=Thessaloniki
file:///H:/DAW/CONVENTION%202019/Downtown%20in%20Old%20Town!
https://www.airbnb.com/rooms/17588388?adults=4&check_in=2019-05-28&check_out=2019-06-05&guests=1&locale=en&location=Thessaloniki
https://hotelabc.gr/
https://www.metropolitan.gr/en/
https://lepalace.gr/el/
https://makedoniapalace.com/
https://www.electrahotels.gr/el/thessaloniki/electra-palace-thessaloniki/
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Εστιατόρια πλησίον του χώρου του 
Συνεδρίου  

1. Ουζερί Ανθέων (Γ. Βαφοπούλου 7) 
2. Devido Fast Food (Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 211) 

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες 

https://thessaloniki.travel/en/ 

https://inthessaloniki.com/ 

http://www.visitgreece.gr/en/main_cities/thessaloniki 

https://www.likealocalguide.com/thessaloniki/things-to-do 

 

Περιήγηση της πόλης 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thessaloniki.travel/en/
https://inthessaloniki.com/
http://www.visitgreece.gr/en/main_cities/thessaloniki
https://www.likealocalguide.com/thessaloniki/things-to-do
https://thessaloniki-sightseeing.com/el/arxiki/
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