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Ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ),   ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού 

Συμβουλίου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας,  σας προσκαλούν στην εκδήλωση που 

συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του ΣΦΣ 

στην οδό Σιδηροδρόμων  (παραπλεύρως σταθμού Πελοποννήσου) 

Η εκδήλωση έχει ως θέμα « Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Σταθμού 

Πελοποννήσου»  και έχει σκοπό  να αναδείξει τα προβλήματα που δημιουργεί στην περιοχή 

η εγκατάλειψη του σταθμού και να διερευνήσει τρόπους επίλυσης τους. Η εκδήλωση θα 

περιλαμβάνει:  

Σύντομη παρουσίαση της ιστορίας του Σταθμού και του δικτύου των ΣΠΑΠ, συνοδευόμενη 

και από φωτογραφικό υλικό, από τον κ. Σπύρο Φασούλα, μέλος της Επιτροπής Δημοσίων 

Σχέσεων του ΣΦΣ 

Ενημέρωση και εισήγηση από τον Πρόεδρο του ΣΦΣ κ. Πέτρο Ράλλη σχετικά με την  

επικρατούσα σήμερα κατάσταση στο κεντρικό κτίριο του σταθμού,  στο παραπλεύρως 

ευρισκόμενο κτίριο, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει και 

προτάσεις για την μελλοντική συνεργασία του ΣΦΣ με την 4η Δημοτική Κοινότητα 
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Εισήγηση του Προέδρου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Γιώργου Ρωμανέα και προτάσεις  

για την μελλοντική συνεργασία της Κοινότητας με τον ΣΦΣ προς όφελος των κατοίκων της 

περιοχής αλλά και του ΣΦΣ  

Στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να  παρέμβουν με τοποθετήσεις και προτάσεις, 

μέλη του ΣΦΣ,  μέλη του κοινοτικού Συμβουλίου 4ης Δημοτικής κοινότητας και κάτοικοι της 

περιοχής. 

 

Πριν και μετά την εκδήλωση, οι παρευρισκόμενες και οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση 

θα μπορούν να επισκεφτούν την μακέτα του Τομέα μοντελισμού  του ΣΦΣ. 

 Προσοχή: Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με μάσκα και επίδειξη αρνητικού PCR ή rapid 

test, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας    

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του «Συλλόγου των Φίλων του Σιδηροδρόμου».                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      .              Ο Γ.Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Π. Ράλλης                                                                                                 .               Φ. Λυκομήτρος                                                
 

 

 

 
 


