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Ο χωρΟς της εκθεςης
η τεχνόπολις είναι ένα ξεχωριστό εμβληματικό αθηναϊκό τοπόσημο το οποίο έχει 
χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο. στο κέντρο της πόλης, στην οδό πειραιώς, σε αυτόν 
το χώρο ενάμιση αιώνα πριν άρχιζε να χτυπάει η βιομηχανική καρδιά της πόλης, αφού 
εδώ λειτούργησε το πρώτο εργοστάσιο ενέργειας της χώρας. τώρα, τρεις δεκαετίες μετά 
το κλείσιμο του εργοστασίου φωταερίου, ο χώρος λειτουργεί, υπό την αιγίδα του δήμου 
αθηναίων, ως πολιτιστικός πολυχώρος, φιλοξενώντας φεστιβάλ, καλλιτεχνικές και εμπορικές 
εκθέσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα είναι και ένας χώρος αναψυχής που 
δεσπόζει στην περιοχή του γκαζιού (στην οποία έδωσε ουσιαστικά και το έναυσμα για να 
εξελιχθεί στο δημοφιλέστερο σήμερα meeting point της αθηναϊκής διασκέδασης). από το 
τέλος του ιανουαρίου του 2013 λειτουργεί εδώ και το Βιομηχανικό μουσείο φωταερίου, 
ένας χώρος που φωτίζει άγνωστες πτυχές της ιστορίας της πρωτεύουσας. 
διαμορφωμένη σαν μια μικρή πλακόστρωτη πόλη, με πολλά κτίσματα να τη συνθέτουν, η 
τεχνόπολις είναι ιδανική για μια τέτοιου είδους διοργάνωση, μακριά από την ψυχρότητα των 
συνηθισμένων εκθεσιακών χώρων και συνυφασμένη με μια επιβλητική αυθεντικότητα που 
συνάδει με τη φιλοσοφία του εγχειρήματος.

πΟιΟι ειμαςτε 
η δεσμη εκδοτικη α.ε. (www.athinoramaumami.gr, www.athinorama.gr, περιοδικό 
«αθηνόραμα») εδώ και 36 χρόνια (από το 1976) ασχολείται αδιάλειπτα με τη γαστρονομία, την 
ελληνική κουζίνα και τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, τα οποία αναδεικνύει μέσα από θεσμούς 
επιβράβευσης, δοκιμές αξιολόγησης και δημοσιογραφικά θέματα. γνωρίζει σε βάθος το 
χώρο και συνδέεται στενά με τον παραγωγικό κόσμο και τους τομείς της ποιοτικής εστίασης 
και του τουρισμού. γνωρίζει απαιτήσεις και φιλοδοξίες και επηρεάζει ένα τεράστιο κοινό σε 
ό,τι έχει σχέση με θέματα γαστρονομίας, διατροφής και προϊόντων.
h «τεχνόπολις-γκάζι ανώνυμη εταιρεία οτα προστασίας και ανάδειξης Βιομηχανικού 
αρχαιολογικού πάρκου αθηνών» (τεχνόπολις δήμου αθηναίων  α.ε.) λειτουργεί από το 1999, 
στεγάζεται στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου που ιδρύθηκε το 1857, συνολικής έκτασης 30 
περίπου στρεμμάτων και  στόχος των ανθρώπων της αποτελεί η παρουσίαση και η δράση όλων 
των νέων τάσεων και σύγχρονων μορφών τέχνης. οι εκδηλώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στις 
εγκαταστάσεις της από τον μάιο 1999 έως σήμερα είναι εκατοντάδες.



η φιλΟςΟφiα της eκθεςης
στην έκθεση, με τίτλο «ελλάδα γιορτή γεύσεις», θα έχουν το προνόμιο να 
συμμετάσχουν παραγωγοί ελληνικών ποιοτικών προϊόντων διατροφής, οι 
οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό, 
όπως και στους επαγγελματίες εστίασης και φιλοξενίας (ξενοδόχοι, εστιάτορες).  
τα προϊόντα τα οποία θα παρουσιαστούν στην έκθεση έχουν δοκιμαστεί από τη 
γευσιγνωστική μας ομάδα και έχει αξιολογηθεί ότι πληρούν τα ποιοτικά standards 
που επιβάλλει ο προσανατολισμός της. 

η έκθεση «ελλάδα γιορτή γεύσεις» ξεφεύγει από τη λογική των τυποποιημένων 
εκθέσεων τροφίμων και ποτών που έχουν διοργανωθεί μέχρι σήμερα, καθώς 
περιλαμβάνει αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα και απευθύνεται μόνο σε 
παραγωγούς με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι 
μια γιορτή ελληνικών γεύσεων, ένα φεστιβάλ ελληνικού γευστικού πολιτισμού, στο 
πλαίσιο του οποίου η αφρόκρεμα της παραγωγικής ελλάδας θα συναντηθεί με 
το μεγάλο κοινό που ενδιαφέρεται για τις αυθεντικές τοπικές ελληνικές γεύσεις, 
συνυφασμένες διαχρονικά με την εθνική μας ταυτότητα: τυριά, αλλαντικά, 
ζυμαρικά, ελιές και ελαιόλαδο, αβγοτάραχο, σάλτσες και ντιπ, μανιτάρια και 
λαχανικά, ποτά και κρασιά, αρτοποιήματα, ξίδια και κρέατα, βότανα, ξηροί καρποί, 
αλάτια, μπαχαρικά, μέλι, γλυκά και μαρμελάδες. ολόκληρος ο κόσμος των 
ατόφιων, γνήσιων γεύσεων απ’ άκρου εις άκρον της επικράτειας θα ξεδιπλωθεί 
από 12 έως 14 απριλίου 2013 στην τεχνόπολη. κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι 
εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να πωλούν τα προϊόντα τους. 
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουν την πρόσθετη δυνατότητα μιας πιο ουσιαστικής και 
με μεγαλύτερη διάρκεια επαφής με τους εν δυνάμει πελάτες τους (καταναλωτές, 
επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού).

ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί επίσης στη γενικότερη εμφάνιση της έκθεσης αλλά 
και στην αισθητική των περιπτέρων. στόχος θα είναι η ανάδειξη του ποιοτικού 
χαρακτήρα των εκθετών και των προϊόντων, μακριά από τη λογική του γιγαντισμού 
των περιπτέρων που είναι συνδεδεμένη με τις κλασικές επαγγελματικές εκθέσεις. 
για το λόγο αυτό, μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο, μοναδικής industrial αισθητικής 
χώρο της τεχνόπολης στο γκάζι, θα είναι διαθέσιμοι διάφοροι τύποι περιπτέρων.
είναι βέβαιο ότι το κύρος και η εμπειρία που χαρακτηρίζουν τη δεσμη 
εκδοτικη/αθηνοραμα και την τεχνοπολισ/δημοσ αθηναιων θα έχουν 
ως αποτέλεσμα μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση παρουσίασης/προβολής των 
ελληνικών ποιοτικών προϊόντων. η έκθεση «ελλάδα γιορτή γεύσεις» θα είναι ένα 
γαστρονομικό και πολιτιστικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας που θα δημιουργήσει 
αίσθηση στη σημερινή συγκυρία, στο κρίσιμο σταυροδρόμι ανάπτυξης, ανανέωσης 
και ανάτασης που χρειάζεται η ελλάδα. είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μας συμφωνούμε 
στην αναγκαιότητα αυτής της προσπάθειας και στην ιδέα του «πατριωτικού 
καταναλωτισμού» την οποία στηρίζει. 
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η ανaδειξη της δυναμικhς των πΟιΟτικων 
ελληνικων πρΟϊoντων μeςα απo την eκθεςη
τα ελληνικά ποιοτικά διατροφικά προϊόντα αποτελούν ένα σημαντικό (ίσως το πιο σημαντικό μαζί 
με τον τουρισμό) μέσο ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας και η ανάδειξή τους μπορεί και πρέπει να 
συμβάλει αποτελεσματικά στη συλλογική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση με πολλούς τρόπους.

α. η καθιέρωσή τους στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μείωση των 
εισαγωγών και εξοικονόμηση πόρων. 
β. η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η υιοθέτησή τους από τον Έλληνα απλό καταναλωτή ή 
επαγγελματία (εστίαση, τουρισμός) είναι το απαραίτητο και βασικό εφαλτήριο για την ανάπτυξη των 
εξαγωγών. δεν υπάρχει διεθνώς κανένα προϊόν, το οποίο πέτυχε να κατακτήσει την παγκόσμια αγορά 
χωρίς να έχει καταξιωθεί, να έχει δημιουργήσει ισχυρή εσωτερική παραγωγική βάση και να έχει αποκτήσει 
γόητρο στη χώρα από την οποία προέρχεται. 
γ. είναι προφανές ότι τα δύο προηγούμενα θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
(πολλές εξ αυτών στην περιφέρεια), οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας, στην 
αποσυμφόρηση μεγάλων αστικών κέντρων και στην οικονομική τόνωση της περιφέρειας.

τα ελληνικά ποιοτικά διατροφικά προϊόντα αποτελούν σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της τουριστικής 
ανάπτυξης καθώς ο αμιγώς γαστρονομικός τουρισμός ενδιαφέρει ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό επισκεπτών. 
η εθνική κουζίνα μιας χώρας και τα εμβληματικά τοπικά προϊόντα ενισχύουν τα κλασικά κίνητρα (θάλασσα, 
ήλιος, ξενοδοχειακές υποδομές, αξιοθέατα κ.λπ.) μεγάλης μερίδας υποψήφιων επισκεπτών και επηρεάζουν σε 
σημαντικό βαθμό την επιλογή τους.
επίσης, η ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διείσδυσή τους στην αγορά του τουρισμού. στη συγκεκριμένη περίπτωση ο στόχος 
υπηρετείται με δύο τρόπους:

α. με τη δημιουργία ερεθισμάτων σε όλους τους ξενοδόχους και εστιάτορες της χώρας. 
απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η συντεταγμένη παρουσίαση των προϊόντων και η γνώση που 
πρέπει να αποκτήσουν τα μέλη της ξενοδοχειακής και της εστιατορικής κοινότητας σε ό,τι αφορά τα 
πρωτογενή ποιοτικά διατροφικά υλικά. με βάση αυτή την εξοικείωση θα δημιουργηθούν τα απαραίτητα 
ερεθίσματα, τα οποία θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια να επιλέξουν και να υιοθετήσουν τα προϊόντα που 
ταιριάζουν στη φιλοσοφία και στις ανάγκες της κάθε επιμέρους επιχείρησης.
β. με τη αναγνώριση των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων από ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. 
είναι προφανές ότι η υιοθέτησή τους δεν μπορεί να αφορά το σύνολο. αναμφισβήτητα, όμως, η αποδοχή 
τους από μια μερίδα του είναι δυνατόν να δημιουργήσει την απαραίτητη «κρίσιμη μάζα», η οποία μπορεί 
να ασκήσει μέσω της «απαίτησης για παρουσία των προϊόντων» αποτελεσματικές πιέσεις για μια ευρύτερη 
αποδοχή, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
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Οι παραλληλες εκδηλωςεις
σημαντικό στοιχείο της έκθεσης είναι και το πρόγραμμα παράλληλων 
εκδηλώσεων, οι οποίες αναδεικνύουν τα ελληνικά προϊόντα και τον πλούτο 
των ελληνικών γεύσεων. αναλυτικά:

α. Εργαστήρια γευστικών δοκιμών με ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα 
θεματολογία (π.χ. σπάνια παλαιωμένα τυριά της ελλάδας, κρέας από σπάνιες 
αυτόχθονες ράτσες, ποιοτικά/παραδοσιακά ελληνικά αλλαντικά, οι γευστικές 
σχολές του καβουρμά, παλαιωμένες σαντορίνες, το πιο δυνατό χαρτί του 
ελληνικού κρασιού, αυθεντικά ελληνικά λικέρ, παραδοσιακά γλυκά κ.ά.).
β. Μαθήματα μαγειρικής από διάσημούς Έλληνες σεφ σε ειδικά 
διαμορφωμένες κουζίνες. 
γ. Σεμινάρια με τίτλο «μαέστρος της παράδοσης», όπου σε παρεΐστικο 
κλίμα θα μάθουμε π.χ. πώς να ζυμώνουμε ψωμί, να ανοίγουμε φύλλο και να 
κάνουμε πίτες, να φτιάχνουμε σπιτικά τουρσιά και γλυκά, πελτέδες, σάλτσες 
και πολλά άλλα.
δ. Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με επίκαιρα θέματα που 
ενδιαφέρουν παραγωγούς και κοινό. ενδεικτικά αναφέρουμε:
•συζητήσεις για τις σύγχρονες τάσεις παγκοσμίως, τη συμπεριφορά  
του καταναλωτή και τις απαιτήσεις του.
•συζητήσεις με τουριστικούς φορείς με στόχο την προώθηση των ελληνικών 
προϊόντων στους χώρους φιλοξενίας και την επαφή τους με τον εισερχόμενο 
τουρισμό.
•συζήτηση με τίτλο «το μέλλον της ελληνικής κουζίνας: τοπικές γεύσεις 
στην υψηλή γαστρονομία».
•συζητήσεις με εστιάτορες για την εξεύρεση διαύλων επικοινωνίας και 
διοχέτευσης των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στο χώρο της εστίασης.
•συζητήσεις για θέματα packaging, marketing και προώθησης ελληνικών 
ποιοτικών προϊόντων στην εσωτερική αλλά και τη διεθνή αγορά.
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h ΓαςτρΟνΟμια 
ςτην εκθεςη
οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν δημιουργικές 
γεύσεις από βραβευμένα στο πλαίσιο των 
χρυσών σκούφων εστιατόρια ελληνικής 
κουζίνας, τα οποία θα μαγειρεύουν 
ζωντανά και θα προσφέρουν τα πιάτα 
τους σε μορφή μεζέδων. 
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πΟιΟι ςυμMετεχΟυν,  
πως και Γιατι
για την πρώτη αυτή διοργάνωση, ο αριθμός των εκθετών  
δεν θα είναι μεγαλύτερος των 120 και αφορά:

εταιρείες που παράγουν κατά βάση τυποποιημένα προϊόντα  
προσβάσιμα στον καταναλωτή.

εταιρείες που παράγουν προϊόντα με ποιοτικούς οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες, οι οποίοι έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέσα από 

δοκιμές της ομάδας κριτικών γεύσης της δεσμη εκδοτικη α.ε.  
(www.athinoramaumami.gr και περιοδικό «αθηνόραμα»).

εταιρείες που παράγουν προϊόντα, τα οποία έχουν διακριθεί  
ή βραβευθεί σε ανάλογες διεθνείς εκθέσεις ή διαγωνισμούς.

Ζητούμενο της διαδικασίας αυτής είναι το σύνολο των προϊόντων που  
θα εκτεθούν να υπακούουν σε υψηλά ποιοτικά standards με τρόπο που  
η επαφή των επισκεπτών της έκθεσης με αυτά και η γενική εντύπωση  
που θα αποκομίσουν να λειτουργεί καταλυτικά υπέρ μιας συνολικά  
ποιοτικής πρότασης, η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Οι υπΟςτηρικτες  
της εκθεςης
εκτός από τους οργανωτές της έκθεσης (δεσμη εκδοτικη α.ε. 
/ αθηνοραμα και δημοσ αθηναιων / τεχνοπολισ - γκαΖι), 
σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του στόχου θα διαδραματίσουν:

οι Έλληνες επώνυμοι και βραβευμένοι με χρυσο σκουφο ή 
βραβείο ελληνικησ κουΖινασ εστιάτορες και τα όργανα του 

κλάδου. με την παρουσία τους θα δοθεί η ευκαιρία έναρξης ενός 
γόνιμου διαλόγου με τους παραγωγούς, που θα συμβάλει στο να 
υιοθετηθούν τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και να αποτελέσουν 
αντικείμενο τρέχουσας χρήσης στους χώρους εστίασης.

οι Έλληνες ξενοδόχοι. με την ήδη συμφωνημένη στήριξη του 
σετε (σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων) σε 

συνδυασμό με το εγχείρημα «η γαστρονομία στο marketing του 
ελληνικού τουρισμού». σημειωτέον ότι η δεσμη εκδοτικη α.ε. 
είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές/χορηγούς του σετε στη 
φιλόδοξη αυτή προσπάθεια που επιθυμεί να φέρει σε επαφή τον ξένο 
επισκέπτη με τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και την εθνική μας κουζίνα.

κατά τη διάρκεια της έκθεσης, μέσα από την οργάνωση εκδηλώσεων, 
θα επιδιωχθεί η συνάντηση ομάδων ή και εκπροσώπων των 
παραγωγών με επιχειρηματίες του ξενοδοχειακού χώρου και 
εκπροσώπους του κλάδου. στόχος των επαφών αυτών θα είναι η 
ανάλυση και η αντιμετώπιση προβλημάτων που παρεμποδίζουν 
μέχρι σήμερα την παρουσία ελληνικών ποιοτικών προϊόντων σε 
ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες ασχολούνται με τον εισερχόμενο 
τουρισμό και όχι μόνο.

Οι επιςκεπτες της εκθεςης
η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους φίλους της γεύσης και των ποιοτικών 
ελληνικών προϊόντων. σε αυτούς που αναζητούν και υιοθετούν νέες ιδέες και 
αυθεντικές εμπειρίες για την καθημερινή τους διατροφή. παράλληλα απευθύνεται 
σε κάθε είδους επιχειρηματίες (μεταπωλητές, εστιάτορες, ξενοδόχους κλπ) οι οποίοι 
αναζητούν την ποιότητα για να την προτείνουν στις χιλιάδες των πελατών τους. 

τιμη εισοδου στην εκθεση: € 5
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η πρΟΒΟλη της eκθεςης
η επιτυχία της έκθεσης και η συμμέτοχη του αθηναϊκού (και όχι μόνο) κοινού σε αυτήν είναι διασφαλισμένη 
χάρη στην ύπαρξη ενός δυναμικού και εξαιρετικά αποτελεσματικού, όπως έχει ήδη αποδειχθεί από 
παλαιότερες διοργανώσεις, μηχανισμού επικοινωνίας και προβολής, αυτόν του «αθηνοράματος». 

Ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται: 
α. στην εμβέλεια και την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών μέσων της δεσμη εκδοτικη α.ε. τόσο 
το www.athinoramaumami.gr όσο και το www.athinorama.gr, με πάνω από 1.100.000 μοναδικούς 
επισκέπτες το μήνα, έρχονται σε επαφή και επηρεάζουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού 
καταναλωτικού κοινού. κάνουν καθημερινά προτάσεις και διαμορφώνουν συνήθειες και καταναλωτικές 
συμπεριφορές. 
β. στη δύναμη και στην εγκυρότητα του καταξιωμένου περιοδικού «αθηνόραμα». 
γ. στη χρησιμοποίηση του δημοτικού ρ/σ «αθήνα 9.84» και των διαφημιστικών χώρων που διαθέτει ο 
δήμος αθηναίων στο ευρύτερο κέντρο της πόλης και στις μεγάλες πλατείες.

Πέραν αυτού, όμως, η προβολή της έκθεσης θα διασφαλιστεί:
α) με την παρουσία 5.000 αφισών στις βιτρίνες ισάριθμων εμπορικών καταστημάτων στις 
σημαντικότερες εμπορικές περιοχές του λεκανοπεδίου αττικής. 
β) με τη διανομή 50.000 διαφημιστικών φυλλαδίων σε όλους τους σταθμούς του μετρό, καθώς  
και στα κεντρικά σημεία της πόλης.
γ) με διαφημιστικά spots σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
δ) με την αποστολή προσκλήσεων σε επαγγελματίες που διευθύνουν ποιοτικά εστιατόρια της 
αθήνας, ξενοδοχεία-μέλη του σετε, μεγάλες αλυσίδες σ/μ, καταστήματα delicatessen κ.λπ.



10



τιμΟκαταλΟΓΟς εκθετων
Τιμή συμμετοχής: € 150 ανά m2  
στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται φπα

Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνονται: 
• το ενοίκιο του περιπτέρου
• η βασική δομή από προφίλ αλουμινίου octanorm Gmbh,  
τετράγωνης διατομής, τύπου M-1000 με πλήρωση πάνελ  
δερματίνης hDK Gmbh χρώματος οξιάς
• μετώπη με την αναγραφή της επωνυμίας του εκθέτη  
και τον τόπο παραγωγής των προϊόντων
• πάγκος μήκους 2 m με 2 ντουλάπια
• 2 σκαμπό
• ραφιέρα με 4 ράφια
• 2 φωτιστικές μονάδες (σποτ) 150 watt η καθεμία
• 1 πρίζα 500 watt
• μεγάλο διακοσμητικό ταμπλό στην πλάτη του περιπτέρου 
με εικαστικό θέμα που αναφέρεται στον τόπο παραγωγής των 
προϊόντων

Τρόπος πληρωμής: 
• το 50% του κόστους θα καταβληθεί εντός 3 ημερών  
από την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής.
• το υπόλοιπο 50% του κόστους καθώς και ο φπα θα καταβληθούν  
το αργότερο έως τις 22 μαρτίου 2013.
• σε όσους εκθέτες εξοφλήσουν το σύνολο του ποσού συμμετοχής 
τους καθώς και τον φπα ταυτόχρονα με την υπογραφή της 
δήλωσης συμμετοχής θα δοθεί έκπτωση 10% επί του συνολικού 
ποσού.

Η πληρωμή θα γίνει στις τράπεζες:  
aLPha BaNK νο 112002002 010 536 
ή εθνικη τραπεΖα νο 067 470 010 45
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h διαρρυθμιςη των εκθεςιακων χωρων 
ςτα ςπιτια της τεχνΟπΟλης
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kτιριΟ Β  (δεξαμενες καθαριςμΟυ)

kτιριΟ a (MhXaνΟυρΓειΟ)

αρχιτεκτονικές κατόψεις των χώρων που θα φιλοξενήσουν τα περίπτερα των εκθετών
(οι «ιστορικές» ονομασίες των χώρων προέρχονται από τη χρήση που είχαν τα κτίρια κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του εργοστασίου φωταερίου από το 1857 έως το 1984)
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kτιριΟ Γ  (νεΟι φΟυρνΟι)

kτιριΟ δ  (αεριΟφυλακιΟ 2)



δεσμη εκδοτικη α.ε., λεωφ. μεσογειων 2-4, πυργοσ αθηνων, Β΄ κτιριο, αμπελοκηποι,  τ.κ. 115 27,  
e-mail: giorti@athinorama.gr, τηλ.: 2107450100, 2107450200, FaX: 2107450227


