
 

 

 

 

 

 

  



Αντικείμενο 
Η Κορινθιακή (μαύρη) σταφίδα είναι ένα εκλεκτό διαχρονικό προϊόν της 

Ελλάδας. Γνωστή από την αρχαιότητα, διακινείται στην Ευρώπη εδώ και αιώνες, 

καταγράφοντας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες μια πολύ δυναμική πορεία, 

πότε στον πλούτο και τον πολιτισμό και πότε στην πτώχευση και τον πόλεμο.  

Ο φορέας «Πριμαρόλια ΑΜΚΕ» επιδιώκει την τεκμηρίωση και την ανάδειξη της 

αξίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της σταφίδας, συμβάλλοντας στη 

διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης και μοναδικής ταυτότητας στους τόπους 

παραγωγής, παράλληλα με τη δικτύωσή τους με τα λιμάνια της σταφίδας στην 

Ευρώπη. 

Στόχοι 
• Αφύπνιση της συλλογικής «σταφιδικής συνείδησης» της τοπικής 

κοινωνίας.  

• Ανασκαφή μνημών και αρχείων. 

• Δημιουργία συγκίνησης και κινήτρων. 

• Ανάταση του τοπικού ηθικού. 

• Δημιουργία δυνατής ταυτότητας της περιοχής, χτίζοντας τον μύθο της 

μαύρης σταφίδας. 

Χρηματοδότηση 
• Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (LEADER κ.ά.) 

• Διακρατικές συνεργασίες. 

• Προγράμματα ευρωπαϊκά διασυνοριακά/ εδαφικής συνεργασίας 

(INTERREG κ.ά.) 

• Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». 

• Δήμοι περιοχών της σταφίδας. 

• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών.  

Επιδιωκόμενη υποστήριξη 
• Υπουργεία Υπ.Α.Α.Τ. Υπ.Πο.Α. Υπ.Το. 

• ΟΤΑ - Δήμοι περιοχών της σταφίδας. 

• Αναπτυξιακές εταιρείες περιοχών της σταφίδας. 

• Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. 



Τομείς ενδιαφέροντος 
Προϊόν [Προϊόν και διατροφή] 

• Μοναδικότητα προϊόντος 

• Διατροφική αξία - super food 

• Γαστρονομία της σταφίδας 

Ιστορία [Μύθος και ιστορία] 

• Από την αρχαιότητα στο σήμερα 

• Από τον πλούτο στην καταστροφή 

Πολιτισμός [Τέχνη και πολιτισμός] 

• Η αρχιτεκτονική της σταφίδας 

• Ο πολιτισμός της σταφίδας 

• Τα αρχεία της σταφίδας 

• Οι γιορτές της σταφίδας 

• Τα Πριμαρόλια, χθες και σήμερα 

Δικτύωση [Δρόμοι της μαύρης σταφίδας] 

• Δικτύωση των λιμανιών 

• Δρόμοι της μαύρης σταφίδας 

• Διακρατικές κοινές δράσεις 

Δράσεις 
• Προώθηση κατανάλωσης και δη συνειδητής. 

• Ανάδειξη γαστρονομίας της σταφίδας. 

• Δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Φεστιβάλ Πριμαρόλια. 

• Έρευνα αρχείων, τεκμηρίωση και ψηφιακό αποθετήριο.  

• Δημιουργία εκδόσεων (Εκπαιδευτικές/ σχολικές, Βιβλία). 

• Δράσεις αύξησης τοπογνωσίας και ένταξης μαθημάτων στο σχολικό 

πρόγραμμα. 

• Δημιουργία εργαστηρίου και εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές. 

• Συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

• Προτάσεις δημιουργίας πραγματικών / εικονικών μουσείων, ανεύρεσης 

και συλλογής μουσειακού υλικού κ.λπ. 

• Αξιοποίηση/ αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών (κτήρια, αποθήκες, 

συλλογές κ.ά.) με εκδηλώσεις. 

  



«Πριμαρόλι, η πρώτη θαλασσία αποστολή εις Εσπερίαν σταφιδοκάρπου, 

χαιρετιζομένη άλλοτε δια κανονιοβολισμών». 

«Η σταφίδα είνε χρυσάφι… ησθένησεν όμως η σταφίς και 

ο χρυσός δεινώς εσπάνησεν εν τη χώρα». 

 

 

…Την ακμή ακολούθησε η κρίση και η παρακμή, ώσπου ο κόσμος «…μια 

μέρα αίφνης εξύπνησε από πλούσιος φτωχός, από ξεχρέωτος ως το λαιμό 

χρεωμένος» και η κοινωνία «…πλέουσα εις φως και λάμψιν χρυσίου 

ευρέθη αίφνης εις το σκότος της απελπισίας και της καταστροφής, και εις 

το σκότος αυτό ωσεί ανανήψων είδε την μαυρομμάταν του μη 

χρυσίζουσαν πλέον, αλλά μαύρην, και με όλη την γλύκαν της πικράν». 

 

 

ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δνση: Ζήρια Αιγιαλείας, ΤΚ 25009 

Τηλ.: +30 6974 642277 26910 25453 

Web site: www.primarolia.com  

E-mail: info@primarolia.com  


