
 

 

 

 

 

 

 

Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας  

 

∆ελτίο τύπου 

 

Αποδράστε µε άξονα την καλλιτεχνική και αργυροχρυσοχοΐκή παράδοση στη 

Στεµνίτσα Αρκαδίας, από τις 14 έως τις 16 ∆εκεµβρίου 2012. Εκεί µπορείτε να 

επισκεφτείτε την έκθεση των σπουδαστών της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας 

που πραγµατοποιείται στο εκπληκτικό διώροφο κτίριο της και αποτελείται από 

κοσµήµατα- έργα µαθητών που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να σπουδάσουν την 

Αργυροχρυσοχοΐα σε έναν δηµιουργικό συνδυασµό παραδοσιακών τεχνικών και 

σύγχρονης αντίληψης.  

 

Η έκθεση λειτουργεί: Παρασκευή από τις 16.00’ έως  τις 22.00’ και Σάββατο-

Κυριακή από τις 10.00’ το πρωί έως τις 22.00’ το βράδυ. Το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει επίσης: 

• παιδικά εργαστήρια χαλκογραφίας και αργυροχρυσοχοΐας (Παρασκευή 

16.00’ µε 20.00’ και Σάββατο-Κυριακή 12.00’ µε 16.00) 

• διαλέξεις µε θέµα την τέχνη των µετάλλων, τις τεχνικές και την ιστορική 

σύνδεση της µε την περιοχή της Στεµνίτσας (την Κυριακή στις 12.30’)  

• κλήρωση λαχειοφόρου (την Κυριακή στις 19.00’) 

 

Η όλη εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του ∆ήµου Γορτυνίας και της Σχολικής 

Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Γορτυνίας, στη διακόσµηση του 

χώρου συµβάλλει µε παραχώρηση έργων του και ο ξυλογλύπτης Χρήστος 

Σιµόπουλος (µε έδρα στην Ελάτη Αρκαδίας), ενώ µε την ευκαιρία της εκδήλωσης οι 

ξενώνες της Στεµνίτσας προσφέρουν καλύτερες τιµές διαµονής (10-20% για 2-3 

διανυκτερεύσεις) από τις 13 έως και τις 17 του µήνα).  

  

Την επίσκεψη στη Στεµνίτσα µπορεί κανείς να συνδυάσει µε το (µικρό αλλά πολύ 

καλά οργανωµένο) Λαογραφικό Μουσείο της Στεµνίτσας (ζητήστε την ξενάγηση της 

κ. Αθηνάς), µε το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη ∆ηµητσάνα και, για τους 

φυσιολάτρεις, µε εξορµήσεις στο ποτάµι του Λούσιου, στο κρεµαστό µοναστήρι του 

Αγ. Ιωάννη του Πρόδροµου, στο «κρυφό σχολειό» της µονής Φιλοσόφου και στο 

δάσος του Μαινάλου.    

 

info: Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεµνίτσας λειτουργεί από το 1976, γέννηµα 

ντόπιων τεχνιτών (µπάρµπα-Λάµπης Κατσούλης, Αριστείδης Βλαχόγιαννης), που 

διδάχθηκαν απευθείας µέσα από τη µακρόχρονη µεταβυζαντινή παράδοση. Στη 

Στεµνίτσα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή µπορείτε επίσης να βρείτε µαθητές τους 

αλλά και νεότερους αποφοίτους που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο χώρο 

της Αργυροχρυσοχοΐας. Περισσότερες πληροφορίες για τη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας 

θα βρείτε στο site της Σχολής: http//:epas-stemn.ark.sch.gr   


