




Για σένα Μαυρομάτα μου… 



… γιατί … 

  Υπήρξεν εποχή κατά την οποίαν η σταφίς 
απετέλει τον άξονα περί ον εστρέφετο και 
ερρυθμίζετο η ιδιωτική και δημοσία οικονομία της 
Ελλάδος. Ήτον το κυριότερον προϊόν της γης, 
ούτινος η κατανάλωσις εγένετο εις το εξωτερικόν 
και επομένως εισήγετο δι’ αυτού χρυσός, 
χρησιμεύων δια να πληρώνη τα εισαγώμενα εις τον 
τόπον αλλοδαπά προϊόντα … 
 

Π. Βουρλούμης 

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, 1930 







…για το μόχθο των ανθρώπων που σε 
δούλευαν… 

 Στου ήλιου το φως το πορφυρό, νταπ-ντουπ, δουλεύουν τον αγρό,  

Κι από την κάψα ιδρώνουνε και στάνε τα κορμιά τους: 

Αίμα και κόπος και δαρμός, που γίνεται ύστερα χυμός 

- μαύρος, ξανθός, γλυκός χυμός – και σβει τα βάσανά τους. 

 
Φώτος Πασχαλινός 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ  

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 





…για την υποτέλεια που άθελά σου 
έφερνες … 

Με τον αγώνα του ’21, ο λαός απαλλάχτηκε, βέβαια, από τους 
Τούρκους δυνάστες, όχι όμως και από την υποτέλεια του 
στους Έλληνες  κοτσαμπάσηδες… Τα Μακρίσια ήταν αρχικά 
τσιφλίκι των Δεληγιάννηδων και των Παπαλέξηδων. 
… 
Οι σταφιδοπαραγωγοί δούλευαν όλο το χρόνο, χωρίς να 
εισπράττουν από πουθενά τίποτα. Περίμεναν τον Αύγουστο 
να καλύψουν, από τη σταφίδα τους, όση τους άφηναν οι 
διάφορες θεομηνίες, τις ανάγκες τους όλης της χρονιάς. Στο 
μεταξύ, για να ζήσουν, αναγκάζονταν να δανείζονται και να 
αγοράζουν με πίστωση τα αναγκαία για την καλλιέργεια της 
σταφίδας τους φάρμακα… 
 

Γιώργης Μπουλαλάς 

Τα Μακρίσια και ο Αρχαίος Σκιλλούς 





…για τις μνήμες που ξυπνάς … 

Καιροί πειρατές κουρσεύουν πλωτές αναμνήσεις 

και αίφνης αναδύονται 
 

ο γαιοκτήμων κύριος Χειμώνας και η σταφίδα του  

οι εργάτες ξαναμμένοι στα υπόστεγα του ήλιου 

το παιδί που ήσουν και το άνθισαν βλαστήμιες 

η φιλαρμονική στις λάσπες εμβατήρια και 

κάλαντα μιας εποχής χωρίς μάτια ελέους. Άκου 
 

Ηλίας Γκρής  

Μαγεμένο πουλί  





…γιατί γίνεσαι του κοριτσιού η προίκα… 

... προικοσύμφωνο του 1865 του Λεχαινίτη εμπόρου 
Λινάρδου Πίτσουλα που δίνει την κόρη του στον 
δικηγόρο του Πύργου Ι. Τσέγκο με προίκα 58.000 
δραχμές, από τα οποία 30.000 είναι η αξία φυτείας 100 
στρεμμάτων με σταφίδα, αμπέλια, ελιές, οπωροφόρα 
και εξοχικό σπίτι …. 
 

Δημήτρης Ψυχογιός 

Προίκες, σταφίδα και ψωμί 





… για τις τζιβιέρες σου … 

Αύται συνίστανται εκ πλαισίου τετραγώνου 2μ. μήκους 
και 1μ. πλάτους.  Ο πυθμήν ή «πάτος» των Τζιβιερών 
του παλαιού τύπου αποτελείται ή εκ Σανίδων, οπότε 
καλούνται αύται «Πατωταί Τζιβιέραι» ή εκ Καλάμων 
και οπότε αποκαλούνται «Καλαμωταί». 
 

Κώστας Βέης 

Μέθοδοι αποξηράνσεως της σταφίδος από αρχαιότητος μέχρι σήμερον 





… και τα αλώνια σου … 

Ως γνωστόν η ξήρανσις επί Αλωνίων είναι η 
συνηθεστάτη εν Ελλάδι, διότι, ομολογουμένως είναι η 
μάλλον πρόχειρος και η ολιγότερον, εκ πρώτης όψεως, 
δαπανηρά… 
 

Κώστας Βέης 

Μέθοδοι αποξηράνσεως της σταφίδος από αρχαιότητος μέχρι σήμερον 





… για τη βροχή που φοβάσαι … 

«Μην κλαις καϋμένη Ρούμελη 

«και μη βογγάς Μωρηά. 

«Σκόρπισε σ’ όλους ο Αύγουστος 

«βροχή και συμφορά» 
 

Δημοτικό Τραγούδι 



Α. Τάσσος, Πρωτοβρόχι στον κάμπο (Ξυλογραφία 1953) 



Κάμε στάρι Παναγιά 

Να σου κάμω τα σπερνά. 

Κάμε λάδι και κρασί 

Και σου τάζω ένα φλουρί 

Να το δώσω του παπά 

Για να κάμη λειτουργιά. 

Η σταφίδα νάν πολλή 

Και να μη πέση βροχή 

Και σου βάζω έξι αρνιά 

Κ’ σταφίδα έξι σακιά 
 

Δημοτικό Τραγούδι 





… για τα σταφιδεργοστάσιά σου … 







… γιατί έφερες το τραίνο … 

1878: η μεγάλη ακμή, η μεγάλη άνοδος της τιμής της 
σταφίδας. Ο δήμαρχος Λετρίνων Πέτρος Αυγερινός 
καλεί τον Στρέιτ να του σχεδιάσει την πρώτη στην 
Ελλάδα δημοτική σιδηροδρομική γραμμή, από τον 
Πύργο στον λιμένα του Κατακώλου. Το τραίνο θα 
λειτουργήσει το 1881. Σπεκουλαρίσματα στην περιοχή: 
οι σταφιδέμποροι, οι εξαγωγείς, οι τοκογλύφοι, οι 
τραπεζίτες, οι μεγάλοι κτηματίες. Σταφιδεργοστάσια, 
το καπνεργοστάσιο Καραβασίλη: η ανωτέρα τάξις, η 
μεσαία τάξις, ο λαός. 

 

Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλος 

ΤΟΠΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 





Στα βαγόνια του ΣΠΚ (Σιδηρόδρομος Πύργου – 
Κατακώλου), βελγικής συνήθως κατασκευής, 
αυστηρά και εντυπωσιακά διαχωρισμένες οι θέσεις: 
Iη,  IIα και  IIIη.  

 

Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλος 

ΤΟΠΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 





… γιατί ήσουν η πρέσβειρά μας … 

1862:  Ιδρύεται στο Λονδίνο η ελληνική ετερόρρυθμη 
μετοχική Εταιρεία Ι. Ευσταθίου, Ηλείος και Σία. 
Σκοπός της η προώθηση του εμπορίου της 
ελληνικής σταφίδας και των ελληνικών 
κρασιών. 





1878:  Αρχίζει το εξαγωγικό μπουμ της  ελληνικής 
σταφίδας στη Γαλλία. Μέσα σε ένα χρόνο οι 
εξαγωγές της ελληνικής σταφίδας στη χώρα 
αυτή αυξήθηκαν έντεκα φορές… 

 





…για τα πλοία που γέμιζες στα λιμάνια … 

Πριμαρόλι λεγόταν το πλοίο που φόρτωνε τον πρώτο 
καρπό της σταφιδικής σεζόν για κάποιον από τους έξι ή 
επτά συνήθεις λιμένες προορισμού. Το πριμαρόλι του 
Λίβερπουλ, το πριμαρόλι το Κόντινεντ, το πριμαρόλι 
του Λονδίνου … Τα φορτία αυτά έπιαναν τις καλύτερες 
τιμές επειδή φθάνοντας, έβρισκαν την αγορά 
διψασμένη… 
 

Αθηνά Κακούρη  

Πριμαρόλια 





…γιατί έτρεφες τον κόσμο στην Κατοχή… 

…Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να 
ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, 
μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, φέγγοντας μ’ ένα δαδί, 
μία-μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα… 

 

Οδυσσέας Ελύτης  

Το Άξιον Εστί 

Η πορεία προς το μέτωπο 





… για τις πεντανόστιμες συνταγές σου … 

Σταφιδόψωμο με μαστίχα 
 

700 γραμμάρια αλεύρι 
1 κ.σ. καλαμποκάλευρο 
1 κουταλάκι κανέλα 
1 κουταλάκι μοσχοκάρυδο 
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ 
1 πρέζα τριμμένη μαστίχα Χίου (σε σκόνη) 
1 ½ φλιτζάνι σταφίδες μαύρες 
1 μπουκάλι σόδα των 500 ml 
½ φλιτζανιού ηλιέλαιο 
2 κουταλιές μέλι ή μισό φλιτζάνι ζάχαρη 
 

Ιστορίες και συνταγές της Μαυρομάτας 

Ημερολόγιο 2009 

Ε.Α.Σ. Ηλείας-Ολυμπίας 





… για τα ολόγλυκα γλυκά σου … 

Μαρμελάδα με μαύρη σταφίδα 
 

1 κιλό μαύρη σταφίδα 

½ κιλό ζάχαρη 

1 ποτήρι νερό 

Χυμό ½ λεμονιού 

 
Ιστορίες και συνταγές της Μαυρομάτας 

Ημερολόγιο 2009 

Ε.Α.Σ. Ηλείας-Ολυμπίας 





… και τα ολόγλυκα κρασιά σου … 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1860 ο Θεόδωρος 
Μερκούρης, και ενώ ακόμη βρίσκεται στην 
Αλεξάνδρεια, αρχίζει να γίνεται ιδιοκτήτης του 
Κτήματος … 
Κεντρικός άξονας της εκμετάλλευσης του 
νεοσύστατου Κτήματος είναι η σταφιδοκαλλιέργεια, 
που εισέρχεται τότε δυναμικά στην 
εμπορευματοποιημένη γεωργική παραγωγή της 
χώρας αλλά και η αμπελοκαλλιέργεια για την 
παραγωγή κρασιού  - με το Refosco  έρωτα νεανικό 
από το πέρασμα του στην Ιταλία.  
 

Βασίλης Κανελλακόπουλος 

Χρίστος Κανελλακόπουλος 

Το Κτήμα Μερκούρη και το αγροτικό τοπίο του στο πέρασμα του χρόνου 







…για τα βραβεία και τα διπλώματά σου… 



… για τις διαφημίσεις σου … 





… για τα πρατήριά σου … 



… και τους συνεταιρισμούς σου … 



… για τη γιορτή σου … 

Η μυρωδιά της φρέσκιας σταφίδας ακόμα χαϊδεύει τα 
ρουθούνια μου. Όμορφη αίσθηση και η προσμονή του 
μεγαλύτερου πολιτιστικού γεγονότος στην περιοχή μας. 
Παιδί ήμουν όταν περιμέναμε με λαχτάρα σαν το πρώτο 
δώρο των Χριστουγέννων το Παρασκευοσαββατοκύριακο 
πριν το Δεκαπενταύγουστο για να επισκεφτούμε με την 
παρέα το χώρο της Γιορτής της Σταφίδας. Ειδικά 
διαμορφωμένος για να φιλοξενεί τόσο τα ονόματα που 
φιγουράριζαν στις πρώτες σελίδες των περιοδικών της 
εποχής, όσο και εκδηλώσεις που αναμφίβολα θα μείνουν 
χαραγμένες στην καρδιά και το μυαλό μας, κυρίως για τον 
εκπαιδευτικό τους ρόλο… 
 

Δήμητρα (Μέμα) Σταθοπούλου 

Γιορτή Σταφίδας Κρεστένων 

Παιδικές αναμνήσεις 







… Θυμάμαι μόλις διέσχιζα την καγκελόπορτα, έτρεχα 
αμέσως στο μικρό περίπτερο με τις αμέτρητες κούτες 
σταφίδας και σταφιδόψωμων. Μέσα από ένα άσπρο 
πλεγμένο δίχτυ και κάτω από μια ομπρέλα για να κρατά την 
υγρασία της βραδιάς, οι γυναίκες μας μοίραζαν νόστιμο 
ψωμί με κόκκους σταφίδας (σταφιδόψωμο), φρέσκα 
σταφύλια (από σταφίδα) και ένα κυπελάκι με ξερή σταφίδα. 
Τι λαχτάρα ήταν αυτή! Κάθε μέρα, κάθε φορά, νιώθαμε λες 
και τρώγαμε πρώτη φορά. Το μυρίζαμε στην αρχή με μανία 
και μετά δεν αφήναμε ψίχουλο!... 
 

Δήμητρα (Μέμα) Σταθοπούλου 

Γιορτή Σταφίδας Κρεστένων 

Παιδικές αναμνήσεις 





… για την αισθητική των ανθρώπων σου … 



… για την αγάπη 
των ανθρώπων σου  

που σε φυλλομετρούν κάθε μέρα … 





… για τις μελέτες και τις έρευνες … 



… για την τέχνη που εμπνέεις … 

Απρίλη πετάνε τα κλήματα της σταφίδας την πρώτη 
ένδειξη καρπού, αρχίζουν δηλαδή – πάνω στις 
γυμνές τους βέργες – να διαμορφώνονται τα φύλλα 
και τα μικροσκοπικά σταφυλάκια. Και όπως τα 
σαλιγκάρια μετά τη βροχή έτσι ξεπροβάλλουν 
παντού στις σταφιδοπεριοχές οι μεσίτες και οι 
έμποροι, οι φομπίστες και οι σταφιδοπαραλήπτες… 
 

Αθηνά Κακούρη  

Πριμαρόλια 





Α. Τάσσος, Αγρότες (Ξυλογραφία 1953) 



Ανέβηκα στα διάσελα 

κι αγνάντια στην Μπαρμπάσαινα 

για να ιδώ τον Τριτσιμπήδα, 

πόχει αμπέλια και σταφίδα, 

Στης Μπαρμπάσαινας τον κάμπο 

Τριτσιμπήδας κάνει γάμο. 

Και καλεί και συμπεθέρους 

ούλους τους Μπαρμπασαιναίους 

- Ποιόνε θα πάρεις Μαριορή, 

τον Τριτσιμπήδα πουν’ παιδί 

Πουν’ παιδί και παληκάρι 

και βαρεί και το γιογκάρι. 

Πόχει αμπέλια και σταφίδες 

έχει και πολλές μερίδες. 
Δημοτικό Τραγούδι  



… Το συγκεκριμένο επεισόδιο με τον τίτλο «ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ» ξεκινά το ταξίδι στο μύθο από τα 

Λιμάνια στα παράλια της Δυτικής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κίνηση πρωτόγνωρη για μια αγροτική περιοχή, όπου 

πλοία και τρένα μεταφέρουν στους σταθμούς αναμνήσεις και κουβαλούν την ιστορία ενός τόπου. Μυθολογικές 

παραδόσεις συνθέτουν τα ιστορικά και γεωγραφικά όρια της ΗΛΕΙΑΣ, όπου ξένοι περιηγητές και κατακτητές 

θαύμαζαν το μεγαλείο του τόπου και τα αμπέλια της. Κάμποι, νερά, ποτάμια, κλίματα και χωράφια συνθέτουν το 

μαγευτικό τοπίο και ενώνουν τους ανθρώπους με τον φυσικό τους χώρο. Μας οδηγεί στο απέραντο πράσινο της 

γης και στο εύφορο έδαφος και τα σταφυδάμπελα, παραθέτοντας ιστορικές πληροφορίες για την ανάπτυξη και 

ευημερία της περιοχής από το 1900 έως τις αρχές του 20ου αιώνα.  
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx  

http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx


Ο Δημήτρης Σπύρου γεννήθηκε το 
1954 στα Διάσελλα Ολυμπίας.  
Τέλειωσε τη Δραματική Σχολή και 
σπούδασε Κινηματογράφο.  
Το 1985 άρχισε να σκηνοθετεί.  
Από το 1989, έχει αναπτύξει 
ιδιαίτερη δραστηριότητα στον τομέα 
του κινηματογράφου για Παιδιά και 
Νέους, κάνοντας αρχικά την ταινία 
«Ο ΨΥΛΛΟΣ» η οποία γνώρισε 
διεθνή επιτυχία, και κατόπιν 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
τηλεοπτικές παραγωγές.  

«Η ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ»  
(1995) ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους  



… για τις εργασίες  
μαθητών και φοιτητών  

που πασχίζουν να σε ανακαλύψουν … 
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