Συλλεκτική συσκευασία δώρου
με ελαιόλαδο από αρχαίους ελαιώνες
«Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα
την ξαναφτιάχνεις», Οδυσσέας Ελύτης.

Αρχαίες ελιές της κρητικής γης!
Γεμάτες ιστορία, πολιτισμό, ήλιο, αλμύρα, κόπο, χαρά, λύπη, μεράκι, λεβεντιά!
Όλα αυτά τα στοιχεία, τα μαζέψαμε εμείς οι παραγωγοί, από τον κάθε ελαιώνα, το κάθε δέντρο,
καρπό-καρπό και χωρίς βίαιο τρόπο μόνο με την αγάπη μας, φροντίσαμε και μας έδωσε η ελιά το
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό της.
Σταγόνα, σταγόνα το συγκεντρώσαμε σε μια συλλεκτική συσκευασία με σκοπό να αναδείξουμε τον
πολιτισμό των αρχαίων ελαιόδεντρων και για πρώτη φορά αυτά να πάρουν τη θέση που τους
αξίζει ώστε να μην κόβονται για καυσόξυλα. Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις το πολιτιστικό
δίκτυο των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων.
Στήριξε την δημιουργία του πολιτιστικού δικτύου των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων.
Παράγγειλε τώρα την συλλεκτική συσκευασία δώρου
Αν είσαι ιδιοκτήτης κατάγραψε τα ελαιόδεντρα που έχεις και δήλωσε συμμετοχή στο
πρόγραμμα τυποποίησης του ελαιόλαδου.

Περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα καταγραφής υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων
(700-3500 ετών) και ανάδειξης αρχαίων ελαιώνων

Καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων.
Προγράμματα υιοθεσίας
Πολιτιστικές διαδρομές στους αρχαίους ελαιώνες
Σχεδιασμός αναπτυξιακών δράσεων σε σχέση με τον Πολιτισμό της Ελιάς (σήμανση,
μονοπάτια, πληροφοριακό υλικό, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα,
βιωματικά εργαστήρια) σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες .

Κάθε συσκευασία, φέρει αριθμό σειράς, την φωτογραφία του συγκεκριμένου
υπεραιωνόβιου ελαιόδεντρου, τον αύξοντα αριθμό του ελαιώνα, με περιγραφή
(διαστάσεις, τοποθεσία κ.λπ.) και το ονοματεπώνυμο παραγωγού ιδιοκτήτη.
Όλες οι συσκευασίες συνοδεύονται από ένθετο σε οκτώ γλώσσες που εξηγεί το
πρόγραμμα δημιουργίας πολιτιστικού δικτύου υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων της
Κρήτης.
Τα έσοδα, από την πώληση των αριθμημένων συλλεκτικών συσκευασιών,
διατίθενται για την πληρωμή δίκαιης τιμής στον παραγωγό ιδιοκτήτη, την ανάπτυξη
της τοπικής απασχόλησης, την χρηματοδότηση του προγράμματος δημιουργίας
πολιτιστικού δικτύου υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων και ανάδειξης των αρχαίων
ελαιώνων.
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