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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ

Πολιτιστικές διαδρομές
στα υπεραιωνόβια
ελαιόδεντρα
Τα Υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα της Κρήτης
Έρχονται από τα βάθη του χρόνου.
Κάποιες από αυτές στον ίσκιο τους, φιλοξένησαν και Μινωίτες.
Έχουν νιώσει στον κορμό τους πολλούς κατακτητές, οι ρίζες τους είναι
ποτισμένες, με ιδρώτα, δάκρυα και αίμα, έχουν θρέψει τους προγόνους μας,
έχουν ζήσει και συντροφέψει γενιές και γενιές, ακόμη και πολλούς από εμάς.
Μέχρι σήμερα στέκουν αδιάψευστοι και ζωντανοί μάρτυρες της ιστορίας
μας. Έχουν πολλά να μας διηγηθούν. Περνάμε συχνά από δίπλα τους .
Ας τις ακούσουμε που μας μιλούν.
Ας τις κάνουμε δώρο στα παιδιά και τα εγγόνια μας, ας τους δώσουμε την
ευκαιρία να τις αγαπήσουν και να αγαπηθούν .

Είναι η κληρονομιά και ο πολιτισμός μας

Σε όλη την Κρήτη, διασώζονται μέχρι σήμερα πολλά αρχαία
ελαιόδεντρα μερικά δε από αυτά, διατηρούνται από τους μινωικούς
χρόνους. Αρχαιότερη όλων, εκτιμάται ότι είναι η ελιά του Καβουσίου
στο νομό Λασιθίου, όπου και δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός μας.
Χρονολογείται από τον 15ο αιώνα π. Χ., έχει περίμετρο βάσης 22,10μ.,
διάμετρο βάσης 7,10μ και η ηλικία της ξεπερνά τα 3.500 έτη!

Κοινωνική Συνεταιριστική
ΕπιχείρησηΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ
Έδρα: Κάτω Χωριό Ιεράπετρας
www.eptastiktos.gr
email: 7stiktos@gmail.com
7stiktos.ancient@gmail.com
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Δρόμων της Ελιάς.

ένα
των

Σε συνεργασία με την Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών, τα
Δημοτικά Διαμερίσματα, τους
φορείς των ξενοδόχων και της
εστίασης, τους πολιτιστικούς
συλλόγους, τους ιδιοκτήτες
υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων,
να
δημιουργήσουμε
ένα
Πολιτιστικό Δίκτυο για τα
υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα.
Υπογράφουμε
πρωτόκολλο
συνεργασίας με δεσμεύσεις
ΜΟΝΟ ηθικές και όχι νομικές.
Με
την
αρωγή
της
Περιφέρειας Κρήτης και των
Δήμων
του
Λασιθίου
θα
επιδιώξουμε την επίτευξη των
στόχων του δικτύου.

Έχουμε καταγράψει περισσότερα από 100 ελαιόδεντρα.
Η καταγραφή περιλαμβάνει, επικοινωνία με τον
ιδιοκτήτη- διαχειριστή της ελιάς, μετάβαση στην ελιά,
μέτρησή της, φωτογράφισή της, λήψη συντεταγμένων και
ιστορικού ελιάς, καθώς και άλλα στοιχεία, αν ποτίζεται, αν
λιπαίνεται, την μορφολογία της κλπ. Η μέση ηλικία των
μέχρι σήμερα καταγεγραμμένων ελαιοδέντρων, είναι τα
1800 έτη. Η μικρότερη είναι 700 ετών και η μεγαλύτερη
υπερβαίνει τα 3000 έτη. Δημιουργούμε ηλεκτρονικό
αρχείο και τις τοποθετούμε σε χάρτη της Google maps.
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Άμεσοι στόχοι
Τυποποίηση ελαιολάδου από υπεραιωνόβιες ελιές. Σε
εκδήλωση στις 09/11/16, παρουσιάσαμε δημόσια την
συλλεκτική συσκευασία που θα περιέχει το εν λόγω
ελαιόλαδο. Θα τυποποιηθεί μικρός αριθμός φιαλών του 0,5
λίτρου, οι οποίες θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας.
(Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στα τηλέφωνα, το email ή
την ιστοσελίδα του ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΥ).

Συλλεκτική συσκευασία δώρου με
ελαιόλαδο από αρχαίους ελαιώνες
Κάθε συσκευασία του 0,5 λίτρου
Φέρει αρίθμηση, έχει την φωτογραφία συγκεκριμένου
ελαιοδέντρου, αναφέροντας διαστάσεις, τοποθεσία και
όνομα παραγωγού ή διαχειριστή. Περιέχει ένθετο

Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων ανά δημοτικό
διαμέρισμα, που να συνδέουν τον Υπεραιωνόβιο Ελαιώνα
με
τους
γειτονικούς
οικισμούς,
τους
κοντινούς
αρχαιολογικούς χώρους, τα ξωκλήσια της περιοχής, τις
περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Στόχος η ανάδειξη
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και πλεονεκτημάτων και η
ανάπτυξη βιώσιμου οικοτουρισμού με στόχο την αειφορική
διαχείριση της υπαίθρου και κατ’ επέκταση των
υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων.

κείμενο (σε 8 γλώσσες) που περιγράφει το σχεδιασμό
του προγράμματος υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων.

Οι συσκευασίες: Είναι αποτέλεσμα συλλογικής
προσπάθειας. Έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Δίνουν
δίκαιη τιμή στον παραγωγό και πρόσθετο εισόδημα.
Ενισχύουν το πρόγραμμα καταγραφής. Διαφημίζουν
τον τόπο μας και τα προϊόντα του. Προστατεύουν

Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών για το
κάθε τοπικό δίκτυο.

το ελαιόδεντρο.
Προϋποθέτει

Ανάπτυξη
προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
με
επισκέψεις
των
μαθητών
και
εκπαιδευτικών στις διαδρομές του δικτύου, με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους.
Διεξαγωγή σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και ενήλικες
σε όλα τα επίπεδα. Διαγωνισμοί σε σχολεία και
διαγωνισμοί ανοικτοί σε πολίτες με διαφορετική
θεματολογία
κάθε
χρονιά.
Όπως
διαγωνισμός
φωτογραφίας με θέμα τα αρχαία ελαιόδεντρα, συγγραφής
ιστορίας η παραμυθιού, γλυπτικής κλπ
Γιορτές και χοροί, ποιητικές και μουσικές διαδρομές,
γευσιγνωσία
στα
προϊόντα
του
τόπου
μας,
διαγωνισμοί κουζίνας.

την

συνυπογραφή

Πρωτόκολλου

Ηθικής Συνεργασίας μεταξύ του συνεταιρισμού μας
και των παραγωγών.
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Το επόμενο βήμα

Κοιν.Σ.Επ. ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ

Σηματοδότηση των διαδρομών με σήμανση των μονοπατιών
προς τα Υπεραιωνόβια Ελαιόδεντρα,
τους αρχαιολογικούς
χώρους, τα ξωκλήσια, τις περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

[72200 Κάτω Χωριό Ιεράπετρας]

Συμμετοχή του δικτύου σε θεματικές εκθέσεις.

0030 6932403188
0030 6981916832
[email: 7stiktos@gmail.com
&7stiktos.ancient@gmail.com]
Επισκεφθείτε μας στην τοποθεσία

Δια βίου εκπαίδευση και σεμινάρια εξειδίκευσης και
επαγγελματικής
αποκατάστασης
ενηλίκων,
καθώς
και
ενημέρωσης για τις καλές γεωργικές πρακτικές για την παραγωγή
ποιοτικού ελαιολάδου.

Web[www.eptastiktos.gr]

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς,
ανάλογα με την θεματολογία μετέχουν χωριά με κοινά
χαρακτηριστικά (πχ βοτανικό μονοπάτι, μονοπάτι παρατήρησης
αρπακτικών πουλιών κλπ).
Ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης ή ακόμη και
χορηγίες για εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων ή δημιουργίας νέων.
Ανάπτυξη προγράμματος υιοθεσίας αρχαίων και ιστορικών
ελαιοδέντρων για την περαιτέρω αειφόρο διαχείρισή τους.
Μεταφύτευση αρχαίων ελαιοδέντρων που ξεριζώνονται, είτε σε
δημόσιο χώρο που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό ή στην
περιοχή που προορίζεται να γίνει βοτανικό πάρκο στον Απηγανιά.
Δημιουργία
θυγατέρων
προερχόμενων
από
αρχαία
ελαιόδεντρα, που θα δίνονται ως δώρο στους επισκέπτες μας ή
θα συνοδεύει τις συλλεκτικές μας συσκευασίες κλπ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ: Βαλσαμικό
μηλόξυδου με χαρουπόμελο,
Ελαιόλαδο Βασιλικού,
Σιρόπι Χαρουπιού

Βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

