
                                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15ο Athens Technopolis Jazz Festival 
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

Μουσική παντού 

 

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συναντά την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων σε τζαζ 

μονοπάτια... Δυο οργανισμοί, με έντονη δραστηριότητα στη μουσική εξέλιξη της πόλης, 

εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους στις 3 Ιουνίου 2015, στο 15ο Athens Technopolis Jazz 

Festival, για πέντε μέρες γεμάτες μουσική και υπόσχονται πολλές εκπλήξεις στο μέλλον.  

 

Το Athens Technopolis Jazz Festival, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς 

θεσμούς της Αθήνας, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια και η Στέγη συμμετέχει σε αυτή τη 

γιορτή.  

 

Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί jazz τάσεις από κάθε σημείο του πλανήτη, με 

μουσικά συγκροτήματα που μας ταξιδεύουν ακόμα και σε απομακρυσμένα μέρη του 

κόσμου.   

 

Συμμετέχουν καλλιτέχνες από Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρος, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία, 

Λουξεμβούργο, Τσεχία,  Ελβετία, Ισπανία,  Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία. Ισραήλ, Βέλγιο 

και Τουρκία. 

 

Αναλυτικά, από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015:  

 

 

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 

 

 20.00 Athens Big Band 

 

Η Athens Big Band ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία του βιρτουόζου πιανίστα Γιάννη 

Τερεζάκη και έκτοτε καταγράφει μια πολύ ενεργή και σημαντική παρουσία στα μουσικά 



δρώμενα του δήμου της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Το ρεπερτόριο που 

ερμηνεύει, περιλαμβάνει ιστορικές συνθέσεις και ενορχηστρώσεις των πρωτοπόρων 

δημιουργών της μουσικής φιλολογίας για σύνολο Big Band και καλύπτει ένα πολύ ευρύ 

φάσμα των μουσικών ρευμάτων της τζαζ. Η Athens Big Band έχει παρουσιαστεί σε όλες τις 

μεγάλες αίθουσες και φεστιβάλ μουσικής και τεχνών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην 

ελληνική περιφέρεια. Την έχουν διευθύνει κορυφαίοι μαέστροι και συνθέτες της τζαζ και 

σύγχρονης μουσικής όπως ο WilliamRusso και ο DonOwens, ενώ έχει πραγματοποιήσει  

συνεργασίες με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους σολίστες. Οι μουσικοί εκτελεστές που 

απαρτίζουν την Athens Big Band έχουν επιλεγεί μεταξύ των ικανότερων Ελλήνων σολίστ και 

διακρίνονται για την υψηλή δεξιοτεχνία τους στον αυτοσχεδιασμό και  διακρίνονται για την 

ευελιξία τους στην ερμηνεία  των διαφορετικών ρευμάτων της τζαζ. 

 

 

 21.00 The Wonderfall Quartet (Ελλάδα) 

 

Η Ειρήνη Κωνσταντινίδη (φωνή, στίχοι), ο Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο), ο Κωνσταντίνος 

Μάνος και ο Θάνος Χατζηαναγνώστου (ντραμς, σύνθεση) αποτελούν αυτό το γκρουπ που 

εδώ και μερικά χρόνια διακρίνεται στη νέα τοπική τζαζ σκηνή μέσα από τους δίσκους και τις 

εμφανίσεις του. Η μουσική του Wonderfall Quartet βασίζεται σε μια καθαρά ευρωπαϊκή 

ατμοσφαιρική τζαζική ανάπτυξη με έμφαση στα αιθέρια φωνητικά και την καθαρότητα του 

ήχου. Το γκρουπ έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής δυο δίσκους, το «TheWonderfall 

Quartet» και το «Horizon», που τονίζουν ακριβώς την αχρονική / διαχρονική ποιητική 

διάσταση της μουσικής μέσα από μελωδικές, μίνιμαλ, εσωτερικές και ονειρικές 

ηχορυθμικές καταδύσεις και αναδύσεις της φαντασίας και του νου. 

http://www.thewonderfallquartet.com/  

 

 

 22.00 Nicola Conte Combo 

 

Πολυπράγμων και δημιουργικότατος μουσικός, παραγωγός και DJ, ο Nicola Conte έχει 

σφραγίσει το σύγχρονο jazzthing στην Ιταλία, την Ευρώπη και τον κόσμο. Ο Nicola Conte 

δίνει ένα χαρακτηριστικό ιταλικό χρώμα και άρωμα στην acid jazz με την οποία ασχολήθηκε 

από τα πρώτα του βήματα στην κολεκτίβα Fez του Μπάρι και με την οποία συνεχίζει να 

ασχολείται μέσα από moderns wingin’ και lounge επεκτάσεις στην bossa nova και την 

βραζιλιάνικη μουσική γενικότερα, την exotica ή το σύγχρονο jazz dub. Ακολουθώντας μια 

πολύπλευρη μουσική παράδοση και δράση, ο Nicola Conte έχει δημιουργήσει τη δική του 

ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα και κάθε βήμα του, δισκογραφικό ή live, την πάει 

παραπέρα, όπως ο πιο πρόσφατος δίσκος του, με τίτλο «Free Souls». www.nicolaconte.it  

 

 

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 

 

 20.00 Athina Kontou Band (Γερμανία) 

 

http://www.thewonderfallquartet.com/
http://www.nicolaconte.it/


Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Γερμανία, η Αθηνά Κοντού έχει κάνει σπουδές 

μουσικολογίας και μπάσου έχοντας σαν κύρια κατεύθυνσή της την τζαζ. Από πέρυσι  

συνδυάζει την τζαζ με τις ελληνικές της μουσικές ρίζες δημιουργώντας ένα γκρουπ όπου 

συμμετέχουν η τραγουδίστρια (και εξαδέλφη της) Καλλιόπη Σκούρτου, που προσθέτει στο 

σύνολο την αυθεντική ελληνική φωνής της. Οι μελωδίες και αρμονίες της τζαζ 

ενσωματώνονται στο ρεπερτόριο του γκρουπ από τον σαξοφωνίστα Philipp Sebening και 

τον πιανίστα Johannes Bigge, που επίσης παίζει και τσέμπαλο – δίνοντας μια μοναδική 

χροιά που κινείται μεταξύ της ευρωπαϊκής κλασικής μουσικής και του ελληνικού 

μπουζουκιού. Ο Sebastian Flaig συμπληρώνει το σύνολο με τους ανατολίτικους ρυθμούς 

του και την τέλεια τεχνική του στα κρουστά.  

 

 

 21.00 Andreas Rodosthenous Ethnic Jazz Ensemble (Κύπρος) 

 

Tο γκρουπ αποτελούν οι Ανδρέας Ροδοσθένους (άταστο ηλεκτρικό μπάσο), Γιώργος 

Μορφίτης (πιάνο), Άλκης Αγαθοκλέους (νέυ) και Στέλιος Ξυδιάς (ντραμς). Φτιάχτηκε για την 

ηχογράφηση του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του Ανδρέα Ροδοσθένους αλλά όμως 

συνεχίζει να αφήνεται στη μαγεία της διαδραστικής μουσικής και του αυτοσχεδιασμού 

έκτοτε. Η συνεργασία των τεσσάρων μουσικών σε σχέση με την διαδραστική και 

αυτοσχεδιαστική δράση ωριμάζει με τα χρόνια και δίνει πάντα καινούριες όψεις. Μέσα από 

αυτή τη διαδικασία βγαίνουν τα κομμάτια του γκρουπ που έχει στον τίτλο του τον όρο 

ethnicjazz. Πρόκειται για μουσική που χτίζει γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε ακούσματα 

και μνήμες που προέρχονται από Ανατολή και Δύση παίρνοντας η ίδια ένα σύγχρονο 

πρόσωπο. https://www.facebook.com/andreas.rodosthenous?ref=aymt_homepage_panel  

 

 

 22.00 Nigun (Ουγγαρία) 

 

Οι Nigun ιδρύθηκαν από τον κιθαρίστα και συνθέτη Andras Parniczky το 2001. Μοναδικό 

στην Ευρωπαϊκή jazz σκηνή σχήμα σε σχέση με το ότι αντλεί τη μουσική του από τις 

Ανατολικοευρωπαϊκές Εβραϊκές παραδόσεις. Παρότι η μουσική των Nigun μπορεί να 

χαρακτηριστεί εύστοχα ως "Klez-jazz”, η δημιουργικότητα και το αυθόρμητο πνεύμα των 

μουσικών του είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν 

διαφορετικά είδη, πράγμα το οποίο μπορούμε να απολαύσουμε στο τελευταίο τους 

άλμπουμ με τίτλο «Lebedik». Οι Nigun αναπτύσσουν τη μουσική τους μέσα από ποικίλες 

τζαζ φόρμες και τεχνοτροπίες και έχουν εμφανιστεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και 

στην Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον. http://www.nigun.eu/index.html  

 

 23.00 OrangeTrane (Πολωνία) 

 

Ακολουθώντας την πλούσια τζαζική παράδοση της Πολωνίας, το γκρουπ βρίσκεται στην 

τοπική σκηνή από το 1994. Ήδη από το 1997 οι Orange Trane ξεχώρισαν παίζοντας σε ένα 

στυλ που συνδυάζει δημιουργικά την παράδοση της τζαζ με τις σύγχρονες fusion εκφάνσεις 

της και δίνοντας συναυλίες σε τζαζ κλαμπ και μεγάλα φεστιβάλ της χώρας τους. Το γκρουπ 

διακρίθηκε και βραβεύτηκε σε πολλές περιπτώσεις ενώ κυκλοφόρησε και δίσκους όπως το 

https://www.facebook.com/andreas.rodosthenous?ref=aymt_homepage_panel
http://www.nigun.eu/index.html


ντεμπούτο τους «Obertas» και «My Personal Friend» του 1998. Από το 2011, ο Piotr 

Lemańczyk (κοντραμπάσο) και ο Tomasz Łosowski (ντραμς, κρουστά) ανασυγκρότησαν το 

γκρουπ έχοντας μαζί τους τον βιμπραφωνίστα Dominik Bukowski. Το 2012 ηχογράφησαν το 

άλμπουμ «Orange Trane Acoustic Trio» και κατόπιν το «Fugu». http://orangetrane.pl/  

 

 

 

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 

 

 

 21.00 Orfeas Wärdig Tsoukalas Quartets (Σουηδία) 

 

Ο επικεφαλής του γκρουπ OWTQ, ο σαξοφωνίστας Orfeas Wärdig Tsoukalas, είναι 

ελληνικής καταγωγής που έχει ζήσει και μεγαλώσει στη Σουηδία έχοντας στενή επαφή και 

με την ελληνική και με την σουηδική μουσική σκηνή. Έχοντας ισχυρές ρίζες στη σύγχρονη 

τζαζ – όπως και οι υπόλοιποι μουσικοί του γκρουπ – ο Orfeas ξεκινάει από τον John 

Coltrane και φθάνει μέχρι τις σημερινές αυτοσχεδιαστικές τάσεις που κυριαρχούν στην 

τζαζ. Το γκρουπ – που συναποτελούν οι Σουηδοί Kristoffer Rostedt (ντραμς), Daniel 

Edvardsson (κιθάρα) και Simon Petersson (κοντραμπάσο) – έχει ήδη κυκλοφορήσει το 

πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο «Prologue», και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές 

ανοίγοντας στο OWTQ το δρόμο για μια ιδιαίτερα πετυχημένη περιοδεία στη Σκανδιναβία. 

 

 

 22.00 Jeff Herr Corporation (Λουξεμβούργο) 

 

Το γκρουπ τώρα αποτελούν οι Jeff Herr (ντραμς), Maxime Bender (σαξόφωνο) και Laurent 

Payfert (κοντραμπάσο) και είναι ένα δυναμικό τρίο που αναπτύσσει τη μουσική του πάνω 

σε ισχυρές μελωδικές ηχορυθμίες που κινούνται πάνω σε μια post-nowave και freefunk 

αντίληψη. Οι τρεις μουσικοί δείχνουν να έχουν ενδογενή αρμονική δόμηση στα κομμάτια 

τους – όπως ακούμε στον πρόσφατο δίσκο τους, «LayerCake», που περιέχει και κομμάτια 

των DavidBowie και JimiHendrix. Ο Herr και το γκρουπ Corporation έχει μια ενδιαφέρουσα 

πορεία και εξέλιξη στην ευρωπαϊκή τζαζ σκηνή από το 2003 μέχρι τις μέρες μας, έχοντας 

στο ενεργητικό του τρία ξεχωριστά και πολύ μεταβλητά ως προς την αισθητική τους 

άλμπουμ. http://jeff-herr.com/  

 

 

 23.00 Emil Viklický “Grand Moravia” Trio (Τσεχία) 

 

Ο πιανίστας Emil Viklický είναι μια από τις μεγάλες τζαζ προσωπικότητες της παλιάς 

Τσεχοσλοβακίας – και της νυν Τσεχικής Δημοκρατίας. Είχε την ευκαιρία να σπουδάσει στις 

ΗΠΑ στα τέλη των ‘70’s και έτσι ανέπτυξε μια ιδιαίτερη επαφή με την straight jazz την οποία 

φρόντισε να αναμείξει με folk μελωδικά στοιχεία της πατρίδας του – ιδιαίτερα της περιοχής 

της Μοραβίας. Όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί μια από τις κύριες συνιστώσες της τσέχικης 

τζαζ και η εκτενής δισκογραφία του εκτείνεται από mainstreamjazz μέχρι σύγχρονη κλασική 

http://orangetrane.pl/
http://jeff-herr.com/


μουσική. Το τρίο του, με την επεξήγηση «Grand Moravia», συναποτελείται από τον 

μπασίστα Petr Dvorsky και τον ντράμερ Cyryl Zelenak, δυο έμπειρους και πολυπράγμονες 

τζαζίστες. http://www.viklicky.com/trio.php  

 

 

 

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 

 

 20.00 Gabriele Pezzoli Trio (Ελβετία) 

 

Ένα Ελβετικό τρίο που ξεχωρίζει μέσα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή τζαζ σκηνή εδώ και 

αρκετά χρόνια. Το αποτελούν οι Gabriele Pezzoli (πιάνο), Taavo Remmel (κοντραμπάσο) και 

Brian Quinn (ντραμς) και έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ ως τώρα – με πιο πρόσφατο το 

φετινό «Viljandi». Ο Gabrielle Pezzoli από το Λοκάρνο έδειξε από την αρχή ένα ισχυρό 

ενδιαφέρον για τον τζαζικό αυτοσχεδιασμό ενώ βασίστηκε σε μια ξεκάθαρη κλασική 

τεχνοτροπία ενώ τα μουσικά του ενδιαφέροντα ανοίγουν και προς την ποπ ή την 

ηλεκτρονική. Το αποτέλεσμα είναι η μουσική του τρίο να είναι πάντα όμορφη και 

ενδιαφέρουσα, πράγμα που φαίνεται σε κάθε του παρουσία, δισκογραφική ή live. 

http://www.gabrielepezzoli.com/  

 

 

 21.00 Gorka Benitez & David Xirgu (Ισπανία) 

 

O Βάσκος σαξοφωνίστας Gorka Benitez είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο σπουδαίους 

μουσικούς της ισπανικής τζαζ σκηνής. Οι αναφορές του στο σαξόφωνο είναι ξεκάθαρες: 

ξεκινούν από τον Sonny Rollins και φθάνουν ως τον Joe Lovano και, γενικώς, ο ήχος του έχει 

ένα αμερικάνικο τζαζικό άρωμα καθώς έχει ζήσει και δουλέψει στη Νέα Υόρκη αμέσως 

μετά τις σπουδές του στο Μπιλμπάο. Τώρα, με έδρα τη Βαρκελώνη, δουλεύει με αρκετά 

δικά του σχήματα έχοντας όμως σαν βασικό του συνεργάτη τον ντράμερ David Xirgu. Όντας 

φίλοι επί σειρά ετών, οι δυο μουσικοί αναπτύσσουν ντουέτα μεταξύ τους που δεν 

ξεφεύγουν από τα όρια της τζαζικής παράδοσης, ακολουθώντας γοητευτικούς 

ρυθμομελωδικούς δρόμους. https://soundcloud.com/mondaymusicproducers/alejandro-

pe-rez-gorka-ben-tez  

 

 

 22.00 Duo Carlos Bica & Joao Paulo Esteves da Silva (Πορτογαλία) 

 

Ο μπασίστας Carlos Bica και ο πιανίστας Joao Paulo είναι δύο από τις πιο γνωστές και 

διακριτές προσωπικότητες της σύγχρονης πορτογαλικής τζαζ σκηνής. Συνεργάζονται μαζί 

πάνω από δέκα χρόνια σε κοινά projects ή γκρουπ που έχει φτιάξει ο ένας και συμμετέχει 

και ο άλλος. Ο Carlos Bica είναι πιο γνωστός στο διεθνές προσκήνιο καθώς συμπράττει με 

ξένους μουσικούς κυρίως στο δικό του Azul Trio. Ο Joao Paulo έχει ξεκινήσει από την 

κλασική μουσική ως παιδί-θαύμα, όμως όταν στράφηκε στην τζαζ βρήκε τον πραγματικό 

του εαυτό. Ο Joao Paulo συμμετέχει στο γκρουπ Materia-Prima του Carlos Bica ενώ τον Bica 

τον συναντάμε στο «White Works», το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Joao Paulo.  

http://www.viklicky.com/trio.php
http://www.gabrielepezzoli.com/
https://soundcloud.com/mondaymusicproducers/alejandro-pe-rez-gorka-ben-tez
https://soundcloud.com/mondaymusicproducers/alejandro-pe-rez-gorka-ben-tez


 

 

 23.00 Marjorie Barnes & Equinox (Ιρλανδία & Ολλανδία) 

 

Η Marjorie Barnes έχει μια μακρόχρονη πορεία στην κλασική σόουλ και τζαζ σκηνή αφού 

στα μέσα των seventies ήταν η κεντρική τραγουδίστρια του δημοφιλούς σόουλ γκρουπ The 

Fifth Dimension. Από τότε γύριζε όλο τον κόσμο τραγουδώντας πλάι σε μεγάλους σταρ της 

μουσικής, συμμετέχοντας σε μιούζικαλ, φεστιβάλ τζαζ, μεγάλες συναυλίες κ.λπ. Από το 

1978 ως το 2000 ήταν εγκατεστημένη στην Ευρώπη όπου έφτιαξε οικογένεια και 

καλλιτεχνικό όνομα σαν σπουδαία τραγουδίστρια των τζαζ στάνταρντ, πράγμα που 

εξακολουθεί να υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, η 

Marjorie ξεκίνησε από πέρυσι μια καρποφόρα και δημιουργική συνεργασία με το ιρλανδικό 

τζαζ γκρουπ Equinox. http://www.equinoxjazzquintet.com/  

 

 

Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 

 

 21.00 Yoav’s Eshed Trio Millionaires (Ισραήλ) 

 

Ο Yoav Eshed είναι ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος κιθαρίστας που ξεχωρίζει στην ισραηλινή – 

και όχι μόνο – τζαζ σκηνή τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε να μαθαίνει μουσική από τα πολύ 

παιδικά του χρόνια και έπιασε την κιθάρα στα 13 του, δείχνοντας ένα εξαιρετικό ταλέντο σ’ 

αυτό το όργανο. Από αυτή την ηλικία επίσης άρχισε να εμφανίζεται με τοπ τζαζ μουσικούς 

της χώρας του. Τα τελευταία χρόνια ο Yoav Eshed σπουδάζει συνεχώς με υποτροφίες στις 

ΗΠΑ και διακρίνεται στις live εμφανίσεις του και σε διαγωνισμούς εντός και εκτός του 

Ισραήλ. Πιο πρόσφατη είναι η περσινή του βράβευση στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ του 

Μοντρέ – όπου πήρε το 3ο βραβείο στον διαγωνισμό κιθάρας. http://www.yoaveshed.com/  

 

22.00 Hijaz (Βέλγιο) 

 

Ένα πολυεθνικό κουαρτέτο που ενώ έχει ως σημείο εκκίνησης την πλούσια αραβική 

παράδοση, εξελίσσεται μέσω της τζαζ τεχνοτροπίας σε κάτι ονειρικό και πανανθρώπινο. Το 

γκρουπ Hijazz αποτελούν ο Τυνήσιος Moufadhel Adhoum (ούτι), ο ελληνικής καταγωγής 

πιανίστας Niko Deman, ο Πορτογάλος μπασίστας Ruy Salgado και ο Βέλγος ντράμερ / 

περκασιονίστας Chryster Aerts και το πεδίο δράσης του είναι κυρίως οι πολλαπλές και 

πολύμορφες μουσικές της Μεσογείου που ενώνονται και δημιουργούν μια μοναδική και 

απολαυστική ατμόσφαιρα. Το γκρουπ έχει κυκλοφορήσει τρεις δίσκους («Dunes», 

«Chemsi» και «Nahadin») μέσα από τη μουσική των οποίων βλέπει κανείς να καταργούνται 

τα σύνορα και οι περιοριστικοί καταναγκασμοί. Με τους Hijaz βιώνουμε μια πραγματική 

αίσθηση πολιτισμικής ελευθερίας. http://www.hijaz.be/Hijaz/Hijaz.html  

 

 

 23.00 Mercan Dede Secret Tribe (Τουρκία) 

 

http://www.equinoxjazzquintet.com/
http://www.yoaveshed.com/
http://www.hijaz.be/Hijaz/Hijaz.html


Είναι ένας από τους πιο δημιουργικούς σύγχρονους Τούρκους μουσικούς. Ο Mercan Dede 

αντλεί από τα μουσικά / φιλοσοφικά διδάγματα της πλούσιας σουφικής παράδοσης και τα 

εφαρμόζει στη σύγχρονη μουσική – ακουστική ή ηλεκτρική / ηλεκτρονική. Έτσι πετυχαίνει 

να δίνει ένα καινούριο μουσικό μείγμα που έχει ιδιαίτερη αισθητική αξία τόσο στους 

σύγχρονους όσο και στους παραδοσιακούς κύκλους διεθνώς. Με την μουσική του ο Mercan 

Dede καλύπτει μια ευρεία ηχητική γκάμα που πιάνει από την tribal / house και την καθαρή 

παραδοσιακή ως την world jazz με ιδιαίτερη ευστροφία. Τα ταξίδια του Mercan Dede ανά 

τον κόσμο έχουν σαν αποτέλεσμα να ενσωματώνει στη μουσική του στοιχεία από 

διαφορετικές κουλτούρες και να έχει μια πραγματικά κοσμοπολίτικη άποψη. 

http://www.mercandede.com/EN/  

 

«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3475518, 210 3453548  

press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com  

 

 https://www.facebook.com/pages/Τεχνόπολις-Δήμου-Αθηναίων/115300882032 

 https://twitter.com/Technopolis2015 

 http://instagram.com/technopolis_athens 

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση 

«Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο» 
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https://twitter.com/Technopolis2015
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