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Αγαπεηέ θύξηε ζπλάδειθε, 

  

 

Με ηδηαίηεξε ραξά απεπζύλνκαη ζε εζάο, γηα λα ζαο πξνζθαιέζσ λα επηζθεπζείηε ην 

lounge café – resto ¨Ya¨. Δίκαη ν Γεώξγηνο Ψαξαδέιιεο (ΣΔ 81 ε.α) θαη έρσ αλαιάβεη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ¨Ya¨, καδί κε άιινπο άμηνπο ζπλαδέιθνπο από ηε ΣΣΔ.  

Τν ¨Ya¨ είλαη έλαο πιήξσο αλαθαηληζκέλνο θαη ζύγρξνλνο ρώξνο δηαζθέδαζεο, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Άιζνο Σηξαηνύ ζην Γνπδή, θνληά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (δίπια ζηε 

Γηεύζπλζε Αξρείσλ ηνπ ΓΔΣ θαη ζηελ Δζληθή Γιππηνζήθε), ζ΄ έλα θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ, 

κε απόιπηε εζπρία θαη καθξηά από ην ζόξπβν ηεο πόιεο, αιιά θαη κε αζθάιεηα, θαζώο ν 

επξύηεξνο ρώξνο επηηεξείηαη επηζηακέλα, ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο δύν ππνπξγείσλ. Γηαζέηεη πνιύ 

κεγάιν ρώξν δσξεάλ ζηάζκεπζεο, παηδηθή ραξά θαη ειεύζεξν δίθηπν WiFi. 

Τν ¨Ya¨ έρεη άλεηνπο θαη κνληέξλνπο ρώξνπο, πνπ αλαπηύζζνληαη ζε πνιιαπιά 

επίπεδα, όπνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε ην πνηό ή ην θαγεηό ηεο πξνηίκεζήο ζαο, επηιέγνληαο 

κέζα κηα κεγάιε πνηθηιία πξνηάζεσλ κε εθιεθηά θαη πγηεηλά εδέζκαηα, από ηηο 07.00 κέρξη 

αξγά ην βξάδπ, όιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο. Δπίζεο ν επξύηεξνο ρώξνο πξνζθέξεηαη γηα ηηο 

θνηλσληθέο - νηθνγελεηαθέο ή άιιεο εθδειώζεηο ζαο, ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ νπνίσλ ζρεδηάδνπκε 

καδί ζαο. 

Τν ¨Ya¨ είλαη ήδε γλσζηό ζε πνιινύο ζπλαδέιθνπο όισλ ησλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ θαη έρεη 

εμειηρζεί ζε ηόπν θαζεκεξηλήο ζπλάληεζήο ηνπο.  

Σαο πεξηκέλνπκε ινηπόλ ζην ¨Ya¨ ζηελ θαζεκεξηλή ζαο έμνδν κε ηελ παξέα ζαο γηα 

θαθέ ή θαγεηό ή νπνηαδήπνηε άιιε εθδήισζή ζαο. Θα είλαη ραξά καο λα ζαο ππνδερζνύκε 

θαη λα ζαο πεξηπνηεζνύκε, έρνληαο λα πξνζθέξνπκε θάηη ην μερσξηζηό σε χαμηλότερες τιμές, 

εηδηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

 

Με  εθηίκεζε 

 

Γεώργιος Ψαραδέλλης 
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Πώς θα μας βρείτε : 

α. Αλεβαίλνληαο (κε ην όρεκά ζαο) ηε ι. Π. Καλειινπνύινπ (πξώελ ι. Καηεράθε κεηά ηε 

δηαζηαύξσζε κε ηε ι. Μεζνγείσλ) πξνο Καξέα, κεηά από ην Υπνπξγείν Γεκνζίαο Τάμεσο θαη λπλ 
πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ην Μλεκείν Κππξίσλ Ζξώσλ, ζηξίβνπκε δεμηά ζην πξώην θαλάξη θαη 

αθνινπζνύκε ηηο ππάξρνπζεο πηλαθίδεο κε ηε ζήκαλζε ¨Ya¨ ή Badminton. 

β. Καηεβαίλνληαο (κε ην όρεκά ζαο) ηε ι. Π. Καλειινπνύινπ από Καξέα, ακέζσο κεηά ηε 
κεγάιε δηαζηαύξσζε πξνο Παπάγνπ-Εσγξάθνπ, ζπλερίδνπκε γηα 100 κέηξα πεξίπνπ ζηελ αξηζηεξή 

ισξίδα, ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζην πξώην θαλάξη θαη αθνινπζνύκε ηηο ππάξρνπζεο πηλαθίδεο κε ηε 

ζήκαλζε ¨Ya¨ ή Badminton. 

γ. Αλεβαίλνληαο ηε ι. Μεζνγείσλ (κε ην όρεκά ζαο ή πεδή) ζηξίβνπκε δεμηά ζην θαλάξη πξνο 

ηε Σρνιή ηεο Αζηπλνκίαο θαη Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο (ζην ύςνο ηνπ Υπνπξγείν Αλάπηπμεο) θαη 

αθνινπζνύκε ηηο ππάξρνπζεο πηλαθίδεο κε ηε ζήκαλζε ¨Ya¨ ή Badminton. 

δ. Όζνη επηζπκνύλ λα έξζνπλ κε ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο (metro: ζηάζε Καηεράθε ή αζηηθά 

ιεσθνξεία: ζηε δηαζηαύξσζε ι. Μεζνγείσλ κε ι. Π. Καλειινπνύινπ), θηλνύκελνη πξνο Καξέα, 

ππάξρεη ζπληνκόηεξε δηαδξνκή πεδώλ, ζηξίβνπκε δεμηά ζην πάξθν ακέζσο κεηά ηελ πεξίθξαμε ηνπ 
Υπνπξγείνπ Γεκνζίαο Τάμεσο. 

ε. Γηα όζνπο είλαη εμνηθεησκέλνη θαη ρξεζηκνπνηνύλ ζπζθεπέο destinator / GPS, νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ ¨Ya¨ είλαη: Βόξεηα 37
ν
 59’ 16.68’’ θαη 23

ν
 46’ 37.65’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


