Νέο Φάληρο 5 Μαίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

<< 2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ >>

Το δεύτερο φεστιβάλ ελαιολάδου και ελιάς, πραγματοποιείται από 9-11 Μαίου, στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι επισκέπτες στο τριήμερο των εκδηλώσεων, θα έχουν
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον θαυμαστό κόσμο της ελιάς ( και των
προϊόντων της, με κυρίαρχο το ελαιόλαδο ), στενά συνδεδεμένο με την ιστορία, τη
μυθολογία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις μας και την οικονομία μας.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και στους χώρους του Περιστυλίου και του φουαγιέ, θα
πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, ενώ στα Περίπτερα και στα Εκθετήρια,
Περιφέρειες, Νομαρχίες, Τοπικές Ενώσεις Δήμων, Δήμοι, Εταιρείες, Συνεταιρισμοί,
Παραγωγοί, κ.λ.π., θα προβάλουν – εκθέσουν τα προϊόντα τους.
Παράλληλα διοργανώνονται :
•
•
•
•
•

Συνέδριο για την Ελιά και το Λάδι.
Διαγωνισμός ελαιολάδου.
Συζητήσεις σε θέματα ελιάς και ελαιολάδου.
Γευσιγνωσία ελαιολάδου.
Εκθέσεις ζωγραφικής με θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο

Στο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, θα αναβιώσει- λειτουργήσει παραδοσιακό
ελαιοτριβείο, ενώ εδέσματα της ελληνικής κουζίνας θα παρασκευάζονται με
επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο.
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τυποποιητές ελαιολάδου
Τυποποιητές βρώσιμης ελιάς
Ελαιοτριβεία
Εταιρίες ελαιουργικών μηχανημάτων
Εταιρίες και συνεταιρισμοί παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας
ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς
Εταιρίες παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ελιάς
Εταιρίες και συνεταιρισμοί παραγωγής Βιολογικού Ελαιολάδου και Ελιάς
Εταιρίες και συνεταιρισμοί με βασική παραγωγή παραδοσιακά προϊόντα λάδι
– ελιές
Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες

•
•

Δήμοι που κύρια παραγωγή τους είναι το ελαιόλαδο και τα παραδοσιακά
προϊόντα
Γενικοί εκθέτες που σχετίζονται με το ελαιόλαδο και τις ελιές

Το << 2ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς >>, είναι πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνδιοργανώνεται και στηρίζεται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΥΠΕΧΩΔΕ, τη Νομαρχία
Πειραιά, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού, την Εθνική
Διεπαγγελματική Ελαιολάδου και Ελιάς, την ΠΕΜΕΤΕ, τον ΣΕΒΙΤΕΛ, τον ΕΣΒΙΤΕ,
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το 3ο Δημοτικό
Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.
Η είσοδος ( Παρασκευή και Σάββατο, 10 π.μ.- 9 μ.μ , Κυριακή 10 π.μ. – 8 μ.μ.) είναι
ελεύθερη.

