
 

 

O Σύλλογος «Ελαίας Νήσος Λέσβος» διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο-Φεστιβάλ 

για την ελιά «Elia Lesvos Confest», στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2023 στο Δημοτικό 

Θέατρο Μυτιλήνης, με την υποστήριξη των Πανεπιστημίων Γέιλ και ΕΚΠΑ. Πρόκειται 

για μια καινοτόμο διοργάνωση, όπου κορυφαίοι επιστήμονες και επαγγελματίες από 

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ελιάς θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 

τους σχετικά με τη συμβολή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου στην ανθρώπινη 

και πλανητική υγεία. 

Η μεγάλη επιτυχία του 1ου Elia Lesvos Confest 2022 τοποθέτησε τη Λέσβο στον διεθνή 

χάρτη των μεγάλων συνεδρίων με αντικείμενο το ελαιόλαδο, που διοργανώνονται 

κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Με αυτή την επιτυχία ως παρακαταθήκη, συνεχίζουμε 

με όραμα και ενθουσιασμό με τη 2η διοργάνωσή μας.  

Στη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του Συνεδρίου,  Καθηγητές Πανεπιστημίων, 

Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων, καθώς και Ειδικοί της Γαστρονομίας και του 

Τουρισμού θα παρουσιάσουν και θα καλύψουν με ομιλίες και εργαστήρια θέματα 

όπως: 

✓ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΥΓΕΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ) 

✓ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

✓ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

✓ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

✓ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

✓ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ/ΒΡΩΣΙΜΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

✓ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

✓ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

✓ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΛΑΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Μείνετε μαζί μας για την ανακοίνωση των σημαντικών ομιλητών που θα καλύψουν 

όλες τις παραπάνω ενότητες καθώς και το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

ENGLISH VERSION 

 

The Elaias Nisos Lesvos Association is organizing the 2nd International Elia Lesvos 

Confest on 22-24 September 2023 at the Municipal Theatre of Mytilene, with the 

support of the University of Yale and the National and Kapodistrian University of 

Athens. This is an innovative event, in the framework of which scientists and 

professionals from the entire olive value chain will disseminate their knowledge and 

expertise on the contribution of extra virgin olive oil to human and planetary health 

and wellbeing. 

The great success of the 1st Elia Lesvos Confest 2022 has placed Lesvos firmly on the 

map of conferences on olive oil taking place around the world on an annual basis. With 



that success as our foundation, we continue on to our 2nd event with enthusiasm and 

an ambitious vision for the future.  

During the 2nd Confest, from 22 to 24 September 2023, University Professors, 

Representatives of Companies and Associations, as well as Gastronomy and Tourism 

Experts, will lecture and present scientific findings on subjects such as: 

 

✓ SCIENCE (HEALTH, TREATMENT, NUTRITION) 

✓ ENVIRONMENT - SUSTAINABILITY 

✓ TECHNOLOGY 

✓ FARMING PRACTICES 

✓ MARKETING 

✓ OLIVE OIL/EDIBLE OLIVES AND HEALTH 

✓ GASTRONOMY 

✓ CULTURE 

✓ TOURISM - OLIVE TOURISM 

 

Stay tuned for the announcement of the keynote speakers who will cover all the above 

sections as well as the full Conference program. 


