
 
 
2η ΒΙΟ-ΤΕΡΨΗ Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων και Αγροτουρισμού, στο 
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Γ΄, 1-4 Νοεμβρίου 2007 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΤΕΡΨΗ-ποιότητα ζωής» διοργανώνει την 2η 
ΒΙΟ-ΤΕΡΨΗ έκθεση βιολογικών προϊόντων και αγροτουρισμού, στο Λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, αποθήκη Γ’ στις 1,2,3 και 4 Νοεμβρίου 2007. 

Στην έκθεση συμμετέχουν έμποροι βιολογικών και οικολογικών προϊόντων, 
βιοκαλλιεργητές απ΄ όλη την Ελλάδα, αγροτουριστικές μονάδες και μοναδικά 
καλλιτεχνήματα παραδοσιακής τέχνης.  

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό και οι ώρες λειτουργίας είναι 
10 πμ. έως 9 μμ.  

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Υφυπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Κωνσταντίνος  Κιλτίδης και ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης 
την Παρασκευή 2/11/2007 στις 6.30 μμ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Πέμπτη 01-11-2007 

6.30 μμ: Προβολή του ντοκιμαντέρ «ΕΜΕΙΣ ΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» (“WE FEED 
THE WORLD”, του Erwin Wagenhofer) 

Παρασκευή  02-11-2007  

11.30 πμ: Προβολή της εκπομπής «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» με τίτλο «Από τα 
μεταλλαγμένα στα Βιολογικά» 

18.30 μμ: Εγκαίνια από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Κωνσταντίνο Κιλτίδη και τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη. 

19.00 μμ: Χορωδία Μακεδονία  

19.30 μμ: Βιολογικό δείπνο, χορηγία του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Βιοκαλλιεργητών και Βιοκτηνοτρόφων  Νομού Δράμας. 

Σάββατο 03-11-2007  

11.00 πμ: Προβολή της εκπομπής «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» με τίτλο «Ένας 
υπέροχος χημικός κόσμος» 

12.00 πμ: Καφέ ή τσάι με βιολογικά αρτοσκευάσματα, χορηγία της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΕ. 

17.00 πμ: Προβολή του ντοκιμαντέρ «2050, είναι ήδη πολύ αργά;» των Ruth 
Chao Garcia, Javier Silva Salinas. 

18.30 πμ: Περιποίηση προσώπου σώματος με βιολογικά προϊόντα ελιάς. Επίδειξη 
προϊόντων από την «Αρμονία – ελαιώνες Σακελλαρόπουλου». 

 

 



Κυριακή 04-11-2007  

10.00 πμ. έως 15.00 μμ: Συνέδριο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» 
με θέμα «Το μέλλον μας δεν θα είναι (μετα) αλλαγμένο» 

11.30 πμ: Προβολή της εκπομπής «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» με τίτλο «Η 
Ανθρωπότητα πειραματόζωο» 

13.30 μμ: Περιποίηση προσώπου σώματος με βιολογικά προϊόντα. Επίδειξη 
προϊόντων από την «Beauty Life». 

16.30 μμ: Προβολή της εκπομπής «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» με τίτλο 
«Αυτοκτονώντας με το πιρούνι μας». 

18.00 μμ: Επίδειξη παρασκευής «τανομένου σορβά» από την ΡΑΓΙΑΝ ΑΕ 

21.30 μμ: Αποχαιρετιστήριο πάρτι συμμετεχόντων. 

Σε όλη την διάρκεια της έκθεσης λειτουργεί το «ΒΙΟ-ΜΠΑΡ» προσφέροντας 
βιολογικό καφέ, τσάι, χυμούς και βιολογικά αρτοσκευάσματα, καθώς και γλυκά.  

Επίσης σερβίρεται βιολογικό γεύμα και δείπνο με βιολογικό κρασί.  

Τα μενού παρασκευάζονται από την σχολή Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και είναι  
ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. 
 
Πηγή: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, “ΤΕΡΨΗ-ποιότητα ζωής” 
         Δελτίο Τύπου, Θεσσαλονίκη, 29-10-2007 

 


