
έρθετε... 
ΠΩ Σ  ΝΑ

Με λεωφορείο / τρόλεϊ από την οδό Κηφισίας
Δουκίσσης Πλακεντίας 10, Αμπελόκηποι

ΤΡΟΛΕΪ
- 3 Νέο Ψυχικό – Άνω 

Πατήσια – Ν. Φιλαδέλφια
- 10 Χαλάνδρι – Τζιτζιφιές

- 14 Λαμπρινή – Λ. 
Αλεξάνδρας – Γηροκομείο
- 18 Μουσείο – Χαλάνδρι 
(Μέσω Εθν. Αντιστάσεως)

- 19 Στ. Χαλανδρίου – 
Μουσείο (Σίδερα)

 ΚΑΛΩΣ ΉΡΘΑΤΕ!

1

2

3

Κατεβαίνουμε στη στάση 
"Αμπελόκηποι". 

Προχωράμε προς τον 
Σκλαβενίτη. 

Κατεβαίνουμε την οδό 
Αιτωλίας (ο δρόμος δεξιά 
από τον Σκλαβενίτη).

Περπατάμε την οδό
Αιτωλίας μέχρι το τέλος.
Όταν φτάσουμε στην
γωνία Αιτωλίας και

Δ.Πλακεντίας στρίβουμε
δεξιά.

Βρίσκουμε την
πολυκατοικία με τον

αριθμό 10.

Βρίσκουμε το κουδούνι με
το όνομα Καγιάς Σέργιος 

(1η στήλη - τελευταίο).
 

Το         βρίσκεται στο 
ισόγειο, δεξιά από το 

ασανσέρ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
- 550 Κηφισιά – Π. Φάληρο
- 653 Ψυχικό – Πανόρμου Β

(Κυκλική)
- Α7 Κηφισιά - Στουρνάρη
- Ε14 Σύνταγμα – Ο.Α.Κ.Α. – 

Υπουργείο Παιδείας 
(Express)

- Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά 



έρθετε... 
ΠΩ Σ  ΝΑ

Με λεωφορείο από την οδό Αλεξάνδρας
Δουκίσσης Πλακεντίας 10, Αμπελόκηποι

               ΤΡΟΛΕΪ

- 14 Λαμπρινή – Λ. 
Αλεξάνδρας – Γηροκομείο
- 18 Μουσείο – Χαλάνδρι 
(Μέσω Εθν. Αντιστάσεως)
- 19 Στ. Χαλανδρίου – 
Μουσείο (Σίδερα)

 ΚΑΛΩΣ ΉΡΘΑΤΕ!

1

2

3

Περπατάμε προς τα 
Goody's. 

Στρίβουμε δεξιά στην οδό 
Έσλιν.

Συνεχίζουμε να περπατάμε
στην οδό Έσλιν για αρκετά

μέτρα.

Έπειτα από μερικά μέτρα η 
οδός Έσλιν αλλάζει όνομα 
και γίνεται Δουκίσσης 

Πλακεντίας.
Συνεχίζουμε να περπατάμε 

μέχρι να βρούμε την 
πολυκατοικία με τον αριθμό

10.
 Δίπλα από το κουρείο ο 

Άγγελος

Βρίσκουμε το κουδούνι με
το όνομα Καγιάς Σέργιος 

(1η στήλη - τελευταίο).
 

Το         βρίσκεται στο 
ισόγειο, δεξιά από το 

ασανσέρ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

- 653 Ψυχικό – Πανόρμου Β
(Κυκλική)

 



έρθετε... 
ΠΩ Σ  ΝΑ

Με το μετρό
Δουκίσσης Πλακεντίας 10, Αμπελόκηποι

     Στο σταθμό "Αμπελόκηποι" 
βγαίνουμε από την έξοδο 

"Προς Πανόρμου".
  

Όταν βγούμε από το σταθμό , 
περπατάμε προς την Λεωφόρο

Κηφισίας , που βρίσκεται 
αντίθετα από την κατεύθυνση 

της εξόδου του Μετρό.

 ΚΑΛΩΣ ΉΡΘΑΤΕ!
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3

Περπατάμε μέχρι να δούμε
τα Goody's. 

Στρίβουμε δεξιά στην οδό 
Έσλιν.

Συνεχίζουμε να περπατάμε
στην οδό Έσλιν για αρκετά

μέτρα.

Έπειτα από μερικά μέτρα η 
οδός Έσλιν αλλάζει όνομα 
και γίνεται Δουκίσσης 

Πλακεντίας.
Συνεχίζουμε να περπατάμε 

μέχρι να βρούμε την 
πολυκατοικία με τον αριθμό

10.
 Δίπλα από το κουρείο ο 

Άγγελος

Βρίσκουμε το κουδούνι με
το όνομα Καγιάς Σέργιος 

(1η στήλη - τελευταίο).
 

Το         βρίσκεται στο 
ισόγειο, δεξιά από το 

ασανσέρ.

ΜΕΤΡΟ

Το        βρίσκεται κοντά στο
σταθμό μετρό 

"Αμπελόκηποι".
Αυτός ο σταθμός βρίσκεται 
στη Γραμμή 3 του μετρό 

(μπλε γραμμή).
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