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Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2013-2014 

«Και γίναμε όλοι…σταφίδα!» 

 
Στις 18 Ιανουαρίου 2014 αρχίσαμε το ταξίδι  μας στο δρόμο της 

σταφίδας . Δύσκολα , ίσως, θα φανταζόμασταν τότε ότι θα ζούσαμε τόσα 

πολλά με αφορμή ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα .Αρχικά, γνωρίσαμε τα μέλη 

της ομάδας μας μέσα από παιχνίδια εμπιστοσύνης συνεργασίας. 

Χωριστήκαμε σε επιμέρους ομάδες εργασίας  κι αναζητήσαμε τα χνάρια 

της σταφίδας από την αρχαιότητα , μέχρι τον Μεσαίωνα και τους νεότερους 

χρόνους. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εμβαθύναμε ήταν  :α.η σταφίδα 

από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα ,και η εξέλιξη της 

καλλιέργειας του προϊόντος την περίοδο 1830-1880.  

β. τα χρόνια της ακμής της από το 1880-1893,οικονομία, επαγγέλματα, 

αστικοποίηση, υποδομές. 

 γ.  τα χρόνια της κρίσης, από το 1893-1903 ,  οι αιτίες της , οι  δραματικές 

πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και οι ατελέσφορες λύσεις που έδωσαν οι 

κυβερνήσεις της εποχής.  

Δ. η  μετανάστευση και η εκβιομηχάνιση της περιοχής μας ως απόρροια της 

σταφιδικής κρίσης.  

Ε. Τέλος, η παρουσία της σταφίδας στις τέχνες- τη ζωγραφική, τη 

λογοτεχνία, τη μουσική- καθώς και η δεσπόζουσα θέση της στη διατροφή. 

 

Για να μάθουμε τα μυστικά της καλύτερα, πήραμε συνέντευξη από 

ειδικούς στο χώρο της σταφίδας και μάθαμε από πρώτο χέρι τη διαδρομή της 

από το χωράφι μέχρι το τραπέζι μας 

 

 

Μια άλλη δράση ήταν η περιήγησή μας σε κτίρια – σταθμούς για την 

ιστορία της σταφίδας μέσα στην πόλη του  Πύργου. Τα παιδιά φωτογράφησαν 



τους χώρους και μετά από τη μελέτη ιστορικών πληροφοριών συμπλήρωσαν 

το σχετικό σταυρόλεξο και έφτιαξαν ένα μικρό βίντεο.  

Προβάλλαμε το ντοκιμαντέρ ΄ Η μαυρομάτα ΄ του Χρήστου 

Κωνσταντόπουλου και τα παιδιά συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας. Από την 

προβολή εμπνεύστηκαν οι μαθητές και δημιούργησαν και οι ίδιοι βίντεο με την 

παρουσία της σταφίδας στην πόλη του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής!  

Οργανώσαμε και υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το πρόγραμμα Αγωγής 

Σταδιοδρομίας επίσκεψη στο τμήμα ιατρικής , για να ακούσουμε αλλά και να 

πειραματιστούμε σε θέματα διατροφής Επόμενος προορισμός το οινοποιείο 

ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ .  

Στη συνέχεια ήρθε  η πρόταση της Καταναλωτικής Συνείδησης και του 

Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Γοροζίδη να μας ωθήσει και σε 

άλλες δημιουργικές δράσεις. Οι μαθητές δημιούργησαν έργα ζωγραφικής, 

διακόσμησαν κεραμικά με την τεχνική ντεκουπάζ .και ετοίμασαν μία 

παρουσίαση με τα τοπικά προϊόντα του νομού μας και μία παρουσίαση για τη 

διατροφική αξία της σταφίδας.   

 

Η δράση ωστόσο που τα παιδιά απόλαυσαν ήταν η δραματοποίηση του 

σεναρίου που εμπνεύστηκαν διαβάζοντας το διήγημα του Α. Καρκαβίτσα «Το 

σύγνεφο» σε σύντομη θεατρική παράσταση 

Στη γιορτή παρουσίασης του συνόλου των σχολικών προγραμμάτων οι 

μαθητές του προγράμματός μας κέρασαν τους καλεσμένους και τους 

συμμαθητές τους γευστικές δημιουργίες με βασικό συστατικό τη σταφίδα.  

                                                             Οι υπεύθυνες καθηγήτριες :  
                                                             Αφροδίτη Τζανέτου ΠΕ06  

                                             Γεωργία Ταγαρίδη ΠΕ02 


