
Ανοιχτή επιστολή 

της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας 

 

Εκ µέρους της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας και σχέση µε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας περί 

κατάργησης ειδικοτήτων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της ειδικότητας της Αργυροχρυσοχοΐας 

καταθέτουµε κείµενο διαµαρτυρίας και τεκµηριωµένο αίτηµα µη πραγµατοποίησης του σχεδίου αυτού.  

 

Γενικότερα θεωρούµε απαράδεκτη την τακτική της κατάργησης ως λύση των όποιων  προβληµάτων γιατί όχι µόνο 

δεν προσφέρει λύση αλλά δηµιουργεί σοβαρές ελλείψεις και περισσότερα προβλήµατα.  

 

Ειδικότερα δε: 

 

o Για την επαγγελµατική εκπαίδευση: 
Θεωρούµε λάθος να βάλλεται η επαγγελµατική εκπαίδευση της χώρας, και µάλιστα, αντί να δηµιουργηθεί 

ένα σύστηµα ∆/βάθµιας εκπ/σης µε ισοδύναµη βαρύτητα µεταξύ γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

να καταργούνται ειδικότητες µε αποτέλεσµα να οδηγείται µεγάλο µέρος µαθητών σε επαγγελµατικά 

αδιέξοδα, ενώ ταυτόχρονα ολόκληροι κλάδοι καταδικάζονται σε µαρασµό και ολοκληρωτικό αφανισµό 

(πόσο µάλλον όταν µιλάµε για  ειδικότητες που δεν υπάρχει αντίστοιχή τους στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση).  

Η ∆/βάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση παράγει ένα µεγάλο µέρος των καταρτισµένων αποφοίτων που 

κυρίως αυτοαπασχολούνται, χωρίς να επιβαρύνουν ουσιαστικά τους δείκτες ανεργίας (αντίθετα αποτελούν 

σοβαρή εργασιακή διέξοδο). Κατοχυρώνει δε εκπαιδευτικές και εργασιακές δυνατότητες σε µια µεγάλη 

ποικιλία πληθυσµιακών οµάδων, τόσο νεαρής όσο και µεγαλύτερης ηλικίας, αφού η ελάχιστη προϋπόθεση 

για τη φοίτηση είναι το αποδεικτικό της Α Λυκείου και όχι το απολυτήριο Λυκείου (όπως στα ΙΕΚ) ή οι 

εξετάσεις (όπως στην τριτοβάθµια εκπαίδευση). ∆ηλαδή κατοχυρώνει το δηµόσιο και δηµοκρατικό αγαθό 

της παιδείας και της κατάρτισης για εργασία. Σηµειωτέον δε ότι µε αυτή την ενέργεια της κατάργησης 

απειλείται αυτή τη στιγµή το µέλλον όλων των µαθητών που φοιτούν στις εν λόγω ειδικότητες (και 

πιθανότατα και η επαγγελµατική κατοχύρωση των ήδη αποφοίτων;) 

 

o Για την ειδικότητα της Αργυροχρυσοχοΐας: 
Ο επαγγελµατικός κλάδος της Αργυροχρυσοχοΐας έχει βαθιές ρίζες στην µακραίωνη πολιτιστική ιστορία 

και στον παραγωγικό ιστό της χώρας (από την αρχαιότητα έως σήµερα). Όχι µόνο επιβίωσε σθεναρά 

όλους τους αιώνες της ιστορίας µας, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις παρήγαγε ανάπτυξη και πολιτισµό 

ακόµα και σε δύσκολες περιόδους (πχ τουρκοκρατία). Στη σύγχρονη Ελλάδα το νήµα της παράδοσης και 

των τεχνικών διασώζεται πια µόνο µέσω των Σχολών (των οποίων η κατάργηση σχεδιάζεται και) από τις 

οποίες έχουν αποφοιτήσει σηµαντικοί και καταξιωµένοι τεχνίτες αλλά και καλλιτέχνες. Αποτελεί, 

επιπλέον, ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτιστικό αντικείµενο µε προεκτάσεις στη «βαριά» τουριστική 

βιοµηχανία. Κατά την άποψη µας αποτελεί επίσης και εξαγώγιµο προϊόν, σύµφωνα µε παρατηρήσεις µας, 

ακόµα και στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Για όλα τα παραπάνω θεωρούµε, λοιπόν, ότι η ειδικότητα αυτή 

πρέπει πάσει θυσία να διατηρηθεί, δεδοµένου ότι µιλάµε για πολύ µικρό αριθµό σχολών ανά την Ελλάδα, 

ότι το κόστος λειτουργίας της ειδικότητας είναι µειωµένο λόγω του µικρού αριθµού εργαζοµένων 

(σύµφωνα µε τις λίστες που ανακοινώθηκαν: 16 άτοµα) και ότι επιπλέον µέχρι στιγµής έχει δαπανηθεί 

µεγάλο ποσό για το εξοπλισµό και την κτιριακή υποδοµή των εργαστηρίων, που θα πάει χαµένο. 

Παράλληλα οι απόφοιτοι των σχολών αυτών δεν προσβλέπουν σε κάποια πρόσληψη, κυρίως 

αυτοαπασχολούνται αναπτύσσοντας επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην Ελλάδα αλλά και στο 

εξωτερικό. Επιπλέον, ο κλάδος της Αργυροχρυσοχοΐας δεν υπάρχει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, τα 

δηµόσια ΙΕΚ της ειδικότητας είναι απελπιστικά λίγα και αποκλείουν πληθυσµιακές οµάδες χωρίς 

απολυτήριο Λυκείου,ενώ τα ιδιωτικά ΙΕΚ είναι πολύ δαπανηρά. Συµπερασµατικά, θέλουµε ένας τέτοιος 

σηµαντικός κλάδος να περάσει σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτικούς φορείς ή επιθυµούµε να υπάρχει 

δηµόσια µερίδα στην ανάπτυξη του;  
 

o Για τη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας: 
Στη Στεµνίτσα Αρκαδίας, περιοχή µε αποδεδειγµένη αργυροχρυσοχοϊκή παράδοση τουλάχιστον 500 

χρόνων (που αποτέλεσε στη µεταβυζαντινή περίοδο πανελλαδικό πυρήνα ανάπτυξης µε βάση την 

Πελοπόννησο αλλά και µε δραστηριότητα σε Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Μολδοβλαχία κ.α) η 

παράδοση συνεχίστηκε αδιάλειπτα µε πολλούς και σηµαντικούς αργυροχρυσοχόους. ∆ύο από αυτούς, ο 



(µπάρµπα-) Λάµπης Κατσούλης, βραβευµένος για το έργο του από την Ακαδηµία Αθηνών, και ο 

Αριστείδης Βλαχόγιαννης ξεκίνησαν το 1976  τη λειτουργία της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας 

(αρχικά σαν σχολή του ΕΟΜΜΕΧ και από το 1980 υπαγόµενη στο Υπουργείο Παιδείας).  

 

Από τότε η σχολή αυτή παράγει άρτια καταρτισµένους τεχνίτες αλλά και (σε κοινωνικό επίπεδο) αποτελεί 

πυρήνα πολιτιστικής και οικονοµικής ανάπτυξης καθώς και τουριστικό πόλο έλξης για την ευρύτερη 

περιοχή του (τωρινού) ∆ήµου Γορτυνίας. Η συγκεκριµένη λοιπόν σχολή αναγνωρίζοντας το ρόλο της στην 

τοπική κοινωνία αλλά και την εκπαιδευτική ευθύνη που φέρει προς µαθητές και αποφοίτους έχει να 

επιδείξει στο βιογραφικό της πάµπολλες συµµετοχές τόσο σε εκθέσεις (τοπικού ή πανελλαδικού 

επιπέδου), όσο και σε διαγωνισµούς (πανελλαδικού και ευρωπαΐκού επιπέδου) και µάλιστα µε πολλές 

διακρίσεις, ενώ παράλληλα διοργανώνει ή συµµετέχει στη διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων αλλά και 

τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για όλα τα παραπάνω η σχολή αποτελεί σήµερα έναν 

από τους βασικούς πυρήνες για την τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη, όχι µόνο της Στεµνίτσας αλλά 

και του ∆ήµου Γορτυνίας. Να τονιστεί επίσης ότι η τοπική κοινωνία αναγνωρίζοντας και αυτή µε τη σειρά 

της το ρόλο της σχολής υποστηρίζει τις δραστηριότητες της και ειδικά µέσω των τοπικών συλλόγων, 

συνδέσµων και σωµατείων η σχολή υποστηρίζεται και οικονοµικά, ιδιαίτερα από το Ίδρυµα Χρ.Β. 

Ρούνιου, το οποίο καλύπτει σηµαντικό µέρος των εξόδων της σε εξοπλισµό εδώ και χρόνια. Επιπροσθέτως 

η παρουσία της σχολής αποτελεί το βασικό λόγο για την επικείµενη δηµιουργία του Μουσείου 

Αργυροχρυσοχοΐας στη Στεµνίτσα (στη διαµόρφωση, στήριξη και διαδραστική λειτουργία του οποίου 

παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο). Σηµειώνεται δε ότι µε βάση την ύπαρξη και παρουσία της έχει ήδη 

εκπονηθεί σχέδιο προβολής της περιοχής (ως τόπος αργυροχρυσοχοϊκού προορισµού) από το ∆ήµο 

Γορτυνίας και τους τοπικούς φορείς ενώ ήδη ετοιµάζεται να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο εργαστήριο 

αποφοίτων µε παραγωγικό τοµέα, συνδέοντας έτσι στην πράξη την εκπαιδευτική διαδικασία µε την αγορά.  

 

Τα τελευταία χρόνια η σχολή διευρύνει τους ορίζοντές της ακόµα περισσότερο ανοίγοντας διαύλους 

επικοινωνίας και ανταλλαγών µε το εξωτερικό, σε εκπαιδευτικό επίπεδο - µε αναγνωρισµένους φορείς 

όπως το Βρετανικό Μουσείο - αλλά και σε εργασιακό επίπεδο, µε πανευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς 

διοργανώσεις του αντικειµένου, όπως η συµµετοχή στην Munich Show –Mineralientage Munchen, αλλά 

και η φετινή πρώτη διοργάνωση της Εαρινής Σύναξης Αργυροχρυσοχόων (εξειδικευµένα σεµινάρια από 

επαγγελµατίες του χώρου προς µαθητές και αποφοίτους πανελλαδικά) που φιλοδοξεί σε βάθος πενταετίας 

να σταθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα ετοιµάζει ένα πρόγραµµα για την παραγωγή e-learning 

υλικού που θα είναι ανοιχτό και προσιτό σε όλους. Υλοποιεί δηλαδή στην πράξη ένα διευρυµένο και 

εξωστρεφές σχολείο που ταυτόχρονα προσφέρει κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Απόδειξη αυτών η 

κατακόρυφη αύξηση φοιτούντων µαθητών, η ποιότητα των παραγόµενων έργων (σχ: http://epas-

stemn.ark.sch.gr) το βιογραφικό της σχολής και η αδιαµφισβήτητη φήµη της (ακόµα και στο εξωτερικό) 

ως «µία από τις καλύτερες αργυροχρυσοχοϊκές σχολές». 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν να κλείνει µια σχολή που: 

o είναι ιστορική 

o είναι άρτια εξοπλισµένη και στεγάζεται χωρίς ενοίκιο σε δηµοτικό κτίριο 

o προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση 

o βρίσκεται σε πλήρη άνθηση παραγωγικότητας και δραστηριοτήτων 

o κερδίζει διαρκώς διακρίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη 

o δικτυώνεται διαρκώς σε εκπαιδευτικό και εργασιακό επίπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη 

o έχει ανοδική πορεία στον αριθµό των µαθητών (µε 47 εγγραφές το 2012-13) 

o διδάσκει σε µαθητές από όλη την Ελλάδα 

o βρίσκεται σε ορεινό οικισµό και συνδέεται απόλυτα µε τον κοινωνικό, πολιτιστικό, τουριστικό 

και οικονοµικό ιστό του τόπου 

o αποτελεί το κέντρο σηµαντικών δραστηριοτήτων (Μουσείο Αργυροχρυσοχοΐας, εργαστήριο 

αποφοίτων), που βρίσκονται σε εξέλιξη (και για µέρος των οποίων έχουν ήδη δαπανηθεί ποσά) 

o διοργανώνει η ίδια δραστηριότητες (Εαρινή Σύναξη Αργυροχρυσοχόων, πλατφόρµα e-learning), 

που υλοποιούν στην πράξη (και για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη δηµόσια εκπαίδευση) 

σηµαντικά ανοίγµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον επαγγελµατικό χώρο και στη δια βίου 

µάθηση.  

o έχει χαµηλές ανάγκες ετήσιας κρατικής χρηµατοδότησης (στο ύψος των 13.000€) και 

χρηµατοδοτείται επιπλέον και από άλλο οργανισµό (Ίδρυµα Χρ. Β. Ρούνιου) 



o χρειάζεται για να λειτουργεί πλήρως µόνο 4 εκπαιδευτικούς (3 αργυροχρυσοχόους+ 1 

καλλιτεχνικών µαθηµάτων) 
 

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούµε ακράδαντα ότι η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας 

πρέπει να παραµείνει ανοικτή και σε πλήρη λειτουργία και ως εκ τούτου η συνέχεια της 

αργυροχρυσοχοϊκής εκπαίδευσης στη Στεµνίτσα να συνεχιστεί ανεµπόδιστα.  
 

 

 

Υπογράφεται: 

 

Η ∆/ντρια της ΕΠΑ.Σ. Στεµνίτσας: 
 Όλγα Παπαδοπούλου 

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων της ΕΠΑ.Σ. Στεµνίτσας:  
Σαρακινιώτη Θεοδώρα, Σχίζα Ελένη, Μπενοπούλου Σοφία 

 

Τοπικοί Φορείς: 

Ο ∆ήµαρχος Γορτυνίας και δηµοτικοί Σύµβουλοι 

Το Τοπικό Συµβούλιο ∆.∆. Στεµνίτσας 

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Στεµνίτσας 

Ο Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «Υψούντας» 

Πατριωτικός Σύνδεσµος Τρικολώνων 

Το Σωµατείο Ιδιοκτητών Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Στεµνίτσας 

 

Το Κοινωφελές Ίδρυµα Χρ. Β. Ρούνιου 

 

Κάτοικοι της Στεµνίτσας 

 

Μαθητές και απόφοιτοι της ΕΠΑ.Σ. Στεµνίτσας 


