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O Σύλλογος «Ελαίας Νήσος Λέσβος» θα πραγματοποιήσει στη Λέσβο το 1ο Διεθνές Συνέδριο –
Φεστιβάλ για την Ελιά με τίτλο ELIA Lesvos confest.
Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή του ξεκινά από το δεδομένο ότι η ελιά αποτελεί στοιχείο της
διαχρονικής ταυτότητας της Λέσβου.
Το ELIA confest αποτελεί μια καινοτόμο μορφή πολυθεματικής εκδήλωσης, που συνδυάζει την
επιστημονική διάσταση ενός Συνεδρίου, με τον πολιτιστικό χαρακτήρα ενός Φεστιβάλ, αλλά και ενός
θεματικού event για τον Ελαιοτουρισμό. Οι δύo πρώτες ημέρες θα είναι αφιερωμένες σε ένα
επιστημονικό και ακαδημαϊκό συνέδριο σχετικά με την Ελιά, αναφορικά με την τεχνολογία, το
περιβάλλον, την υγεία, τις σύγχρονες τάσεις καλλιέργειας και το μάρκετινγκ.
Η τρίτη ημέρα του συνεδρίου θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στις γαστροτουριστικές εμπειρίες
Ελαιοτουρισμού που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το νησί και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από
τουριστικά γραφεία από Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και εξειδικευμένοι διαμορφωτές της κοινής
γνώμης (influencers).
Στόχοι της διοργάνωσης είναι:
Η έμφαση στον πολιτισμό, στη βιωσιμότητα, στην τοπική γαστρονομία, στον πρωτογενή τομέα και
στην εξωστρέφεια
Η εκπαίδευση και ενημέρωση των καλλιεργητών για τις διεθνείς τάσεις φροντίδας, προστασίας,
καλλιέργειας της ελιάς.
Η ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις στην τυποποίηση και προώθηση του προϊόντος
Η έμφαση στην ανάδειξη του Ελαιόκαρπου και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του στη διεθνή αγορά.
Η διοργάνωση θα έχει έξι κεντρικούς άξονες:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ελιά και εκπαίδευση
Ελιά και περιβάλλον
Ελιά και πολιτισμός
Ελιά και γαστρονομία
Ελιά και τουριστική προβολή
Ελιά και τρόποι αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων της ελιάς

ENGLISH
In September 2022, the ‘Elaias Nisos Lesvos’ Association will hold on Lesvos its 1st International
Conference-Festival on the subject of the Olive with the title ELIA Lesvos confest.
Our initiative in organising this event starts out from the fact that the olive has been a feature through
time of the identity of Lesvos.
The ELIA confest is an innovative form of multi themed event which combines the academic
dimension of a conference with the cultural character of a festival and also of a themed event on olive
tourism. The first two days will be devoted to a scientific and academic conference on the olive,
dealing with technology, the environment, health, contemporary trends in cultivation, and marketing.
Particular importance will be given to development, tourism, culture, sustainability, the connection
with the primary sector, local gastronomy, and education.
The third day of the conference will be devoted exclusively to the gastrotourist experiences of olive
tourism which the island is able to offer and which will be attended by representatives of tourist
agencies from Greece and abroad as well as influencers of public opinion.
The aims of the event are:
Emphasis on culture, sustainability, local gastronomy, the primary sector, and extroversion.

Education and updating of cultivators on international trends in the care, protection, and cultivation of
the olive.
Briefing on contemporary trends in the standardization and promotion of the product and an increase in
sales.
Emphasis on the highlighting of the fruit of the olive and its comparative advantages in the
international market.
The event will have six central axes:
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٠ The olive and education
٠ The olive and the environment
٠ The olive and culture
٠ The olive and gastronomy
٠ The olive and promotion of tourism
٠ The olive and ways of increasing sales of olive products

