
Θεµατική ενότητα:
Γνωρίζω µία

γαλακτοβιοµηχανία
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Συζητούµε για όσες πληροφορίες µπορούµε να αντλήσουµε από αυτά

(βίντεο µπορούµε να βρούµε στο youtube). 

Βλέπουµε βίντεο για τη
γαλακτοβιοµηχανία που θα επισκεφτούµε

Το 1954 ο ηπειρώτης Γιώργος Τσινάβος 
ιδρυτής της εταιρίας, άνοιξε ένα µικρό 
ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες, 
το οποίο παρήγαγε και διέθετε παγωτά και
είδη ζαχαροπλαστικής στην πόλη.

Ο Αµερικανός Πρόεδρος Ντουάιτ Αιζενχάουερ
σε µια εθιµοτυπική επίσκεψή του στην Αθήνα
το 1959… δέχθηκε ως δώρο ένα… αγριοκάτσικο
κρι κρι! Η είδηση αυτή έκανε το γύρο της
επικράτειας και για καιρό απασχολούσε την
κοινή γνώµη µέσα από τους τίτλους των
εφηµερίδων. Αυτό είναι, φαίνεται πως σκέφτηκε
ο Γιώργος Τσινάβος και υιοθέτησε το κρι κρι
για το οποίο µιλούσαν όλοι ως ονοµασία
για τα προϊόντα του. Οι πρώτες διανοµές
παγωτού Κρι Κρι γίνονταν µε πλανόδιους
πωλητές

∆ίνουµε στους µαθητές µας µια σειρά από φωτογραφίες που αφορούν στην ιστορία µιας

γαλακτοβιοµηχανίας. Ας δούµε το παράδειγµα της Κρι Κρι. Οι φωτογραφίες δίνονται µπερδεµένες.

Οι µαθητές καλούνται σε οµάδες να βάλουν τις φωτογραφίες σε χρονολογική σειρά.

Κάτω από κάθε φωτογραφία βάζουν ένα µικρό κείµενο επεξηγηµατικό (ό,τι νοµίζουν).

Στο τέλος ενώνουµε τις φωτογραφίες και τα κείµενα και κάνουµε µια εικονοϊστορία.

Μπορούµε να µαντέψουµε χρονολογίες (φυσικά κατά προσέγγιση).

Ποια στοιχεία των φωτογραφιών µπορεί να µας βοηθήσουν;

Συγκρίνουµε τις εικονοϊστορίες µας και επιβεβαιώνουµε από την ιστοσελίδα της Κρι Κρι αν είναι σωστές. 

Ακολουθούν οι φωτογραφίες (εδώ δίνονται µε τη σωστή σειρά)

Εικονοϊστορία 



Οι πρώτες διανοµές παγωτού Κρι Κρι γίνονταν
µε πλανόδιους πωλητές και ειδικά χειροκίνητα
καροτσάκια που είχαν ως ψυκτικό µέσο τον
πάγο και το αλάτι. Τα παγωτά Κρι Κρι και
ιδιαίτερα το Κασσάτο,

Το 1963 ήταν δύσκολη χρονιά για την οικογένεια
Τσινάβου. Η µοίρα φαίνεται πως είχε άλλα
σχέδια καθώς ο Γιώργος Τσινάβος, πεθαίνει
ξαφνικά σε ηλικία µόλις 35 ετών, αφήνοντας
τη µικρή του εταιρία στη σύζυγο και στον
αδερφό του αφού ο γιος του, Παναγιώτης,
ήταν µόλις 6 ετών. Οι κληρονόµοι,
αποδεικνύονται εξίσου ικανοί και ευρηµατικοί
και έτσι, το 1971, η εταιρία Κρι Κρι, αποκτά την
πρώτη αυτόµατη γραµµή παραγωγής παγωτού,
αντικαθιστώντας το ανθρώπινο χέρι…

Το 1991 η επιχείρηση µπαίνει στην
αγορά γιαουρτιού.

Τη δεκαετία του ’60, τοποθετούνται από την
Κρι-Κρι τα πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία

το 1987, κατασκευάζεται ένα νέο εργοστάσιο
για την Κρι Κρι που παράγει παγωτό και
γιαούρτι.

Παραµονή Χριστουγέννων του 2013,
η Ελλάδα πάγωσε βλέποντας στις οθόνες
τις φλόγες να τυλίγουν τις γραµµές
παραγωγής γάλακτος και γιαουρτιού της
εταιρείας Κρι Κρι στις Σέρρες. 
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Βλέπουµε την παρακάτω φωτογραφία. 

Ποιες πληροφορίες µας δίνει; Σε ποια εποχή νοµίζετε ότι τραβήχτηκε;

Με ποιον τρόπο τότε πωλούνταν τα παγωτά; Γιατί; 

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. 

!



Οι πρώτες διανοµές παγωτών γίνονται µε πλανόδιους πωλητές και ειδικά αυτοφερόµενα

κασελάκια που χρησιµοποιούσα ως ψυκτικό µέσο τον πάγο και το αλάτι.

Τα συγκεκριµένα κασελάκια ήταν φτιαγµένα από ξύλο και λαµαρίνα και ζύγιζαν περίπου 30 κιλά

το καθένα, ενώ η χωρητικότητά τους ήταν περίπου 40 τεµάχια παγωτού έκαστο.

Ο πωλητής κρεµούσε το κασελάκι µε ειδικό λουρί και το µετέφερε ο ίδιος στην αγορά. 
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  http://users.sch.gr/vaxtsavanis/galatas.html 

Μελετούµε προσεκτικά την προηγούµενη φωτογραφία.

Προσπαθούµε να απαντήσουµε σε µια σειρά από ερωτήσεις:

-  ποιος απεικονίζεται στη φωτογραφία

-  ποιος πιθανολογούµε είναι ο τόπος που τραβήχτηκε;

-  ποια άλλα πρόσωπα απεικονίζονται στη φωτογραφία;

-  τι κάνει ο πρωταγωνιστής της φωτογραφίας και τα άλλα πρόσωπα;

-  ποια αντικείµενα υπάρχουν στο «κάδρο»;

-  από τις εκφράσεις του προσώπου του πρωταγωνιστή και τη στάση του σώµατός του,

   τι συµπεράσµατα µπορούµε να βγάλουµε για τον χαρακτήρα του ή την ψυχική του διάθεση;

-  η φωτογραφία είναι ασπρόµαυρή ή έγχρωµη; Γιατί;

-  ποια είναι η γωνία λήψης της;

-  ποιος µπορεί να τράβηξε τη φωτογραφία;

-  γιατί τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία; Ποιο µπορεί να είναι το κίνητρο του δηµιουργού της;

-  τι µπορεί να έκανε ο πρωταγωνιστής πριν τη φωτογραφική λήψη;

     Αφήνουµε τη φαντασία µας να ταξιδέψει.

Θυµόµαστε άλλο παραδοσιακό επάγγελµα (εκτός από αυτό του παγωτατζή) 

που σήµερα έχει εξαφανιστεί λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης; 

Ρωτούµε τους παππούδες και τις γιαγιάδες µας και συγκεντρώνουµε πληροφορίες. 

Πώς προµηθεύονταν στη µεταπολεµική Ελλάδα το γάλα οι οικογένειες; 

Τι ξέρουµε για το επάγγελµα του γαλατά ;



Με αφορµή όσα µάθαµε για την ιστορία της γαλακτοβιοµηχανίας που επισκεφτήκαµε,

δηµιουργούµε δικά µας γραµµατόσηµα για την ιστορία της επιχείρησης. 

Συζητούµε για τον φιλοτελισµό (που είναι η δραστηριότητα, η ενασχόληση που 

σχετίζεται µε τη γνώση, µε τη συλλογή και την εµπορία των γραµµατοσήµων). 

Αναζητούµε µαθητές που οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν αυτή την ενασχόληση. 

Φέρνουµε γραµµατόσηµα στην τάξη και συζητούµε για τα χαρακτηριστικά τους. 

Βλέπουµε κάποια γραµµατόσηµα που απεικονίζουν γαλακτοκοµικά προϊόντα αλλά και 

γραµµατόσηµα επιχειρήσεων που απεικονίζονται σε γραµµατόσηµα και τα αναλύουµε. 

Ένα γραµµατόσηµο
για τη γαλακτοβιοµηχανία µας…





Πώς απεικονίζονται σε αυτά τα γαλακτοκοµικά προϊόντα; 

Τι πληροφορίες µας δίνουν γι’ αυτά; 

Ποιο µήνυµα θέλουν να στείλουν τα συγκεκριµένα γραµµατόσηµα και 

ποιος ήταν ο στόχος των δηµιουργών τους;

Τα παιδιά δηµιουργούν δικά τους γραµµατόσηµα για την ιστορία της 

γαλακτοβιοµηχανίας που επισκέφτηκαν. 

Τα γραµµατόσηµά τους µπορούν να έχουν µεγαλύτερη µέγεθος από τα κανονικά. 

Ακολουθεί παράδειγµα (ψευδο)γραµµατοσήµου…


