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Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε στις αρχές

Νοεμβρίου η παρουσίαση της
νέας καινοτόμου προσθήκης
στα λεωφορεία του Οργανι-
σμού. 

Πρόκειται για μια νέα οθόνη
παρουσίασης δεδομένων, η
οποία θα εγκατασταθεί κατ’
αρχήν σε πιλοτικό πρόγραμμα
σε 10 λεωφορεία.

Η οθόνη θα δίνει τη δυνατό-
τητα στο επιβατικό κοινό να
έχει οπτική αναφορά στην επό-
μενη στάση, στο συνολικό
δρομολόγιο της γραμμής, στις
στάσεις που έχουν προηγηθεί
με ευδιάκριτα γραφικά.

Στη δεξιά πλευρά της οθό-
νης θα προβάλλονται πληρο-
φορίες για την πρόγνωση του
καιρού  καθώς και τα τελευ-
ταία νέα (πολιτικά, αθλητικά,
πολιτιστικά), τα οποία θα ανα-
νεώνονται συνεχώς.

Στο κάτω μέρος της οθόνης
υπάρχει κυλιόμενη λωρίδα για
μηνύματα, τα οποία θα ανανε-
ώνονται  άμεσα μέσω της τη-
λεματικής.

Παράλληλα, δίνεται η δυνα-
τότητα σε επιχειρηματίες της
πόλης μας να προωθήσουν με
διαφημιστικές καταχωρήσεις
τα καταστήματα ή τις υπηρε-
σίες που παρέχουν απευθυνό-

μενοι σε ένα ευρύτατο κοινό.
Η παρουσία των λειτουρ-

γιών της οθόνης έγινε υποδειγ-

ματικά παρουσία του Προέ- 

δρου του Οργανισμού κ. Χρή-
στου Στεφανίδη, του Αντιπρο-

έδρου κ. Νίκου Πετρόγιαννη,
των συμβούλων κ. κ. Χρή-
στου Βαβούτη, Βασίλη Τζα-
βάρα, Κωνσταντίνου Λα- 
μπάδα, Αντώνη Χατζημπα-
λιώτη, του Προέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και
εκπροσώπου του Δήμου Θεσ- 
σαλονίκης κ. Παναγιώτη
Αβραμόπουλου, του εκπρο-
σώπου της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας κ.
Δημητρίου Βάνη, του εκπρο-
σώπου του Δημοσίου κ. Μά-
ριου Τάσση και άλλων
υπηρεσιακών παραγόντων.

Η όλη παρουσίαση ήταν
άψογη και άκρως αναλυτική.
Η ικανοποίηση όλων ήταν φα-
νερή στα πρόσωπα όλων των
παριστάμενων μετά το τέλος
της δοκιμαστικής διαδρομής.

Ο Ο.Α.Σ.Θ. ακόμη και σε
αυτή τη δύσκολη, για όλους μας,
συγκυρία δείχνει ότι προχωράει
με γνώμονα τη βελτίωση των
συνθηκών με-  ταφοράς των επι-
βατών του και ακολουθεί τις εξε-
λίξεις των καιρών. 

Είμαστε σίγουροι ότι τέτοιες
προσπάθειες συνάδουν ώστε ο
Ο.Α.Σ.Θ. να παραμένει στην
κορυφή των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, σεβόμενος τους
επιβάτες του, προσφέροντας
πάντα για το καλύτερο.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο Ο.Α.Σ.Θ.
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σ α ς  ε ύ χ ο ν τ α ι  

Κ α λ ά  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α  

κ α ι  α ί σ ι ο ν  κ α ι  ε υ τ υ χ έ ς  τ ο  2 0 1 2



Σελίδα 2η

Ο.Α.Σ.Θ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2310/919.900, 945.811

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2310/910.122, 981.211

ΜΕΛΗ Δ.Σ.
2310/948.064, 981.230
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2310/945.239, 981.204

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2310/951.297, 981.215
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2310/981.245, 981.255

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
2310/981.231, 947.267

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2310/951.472, 981.222

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2310/949.103, 981.205
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
2310/950.748, 981.214, 981.232
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

2310/981.141, 981.142, 981.244
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

2310/981.227
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2310/950.856, 981.225
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2310/935.856, 981.217
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

2310/947.845, 981.221
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

2310/981.218
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

2310/981.223
ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2310/933.930, 981.219
185 (τριψήφιο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
2310/451.930

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2310/981.100

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ 2310-981.163
ΙΚΕΑ Α΄ 2310-981.353
ΙΚΕΑ Β΄ 2310-981.305
Σταυρούπολη 2310-981.440
Χορτιάτη 2310-981.156
ΚΤΕΛ Α΄ 2310-534.468        
ΚΤΕΛ Β΄ 2310-981.169        

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2310/431.812
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 2310/681.918

ΤΑ ΝΕΑ ΤOΥ O.Α.Σ.Θ.
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔOΣΗ

Ιδιοκτήτης:
OΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚOΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ

Eκδότης:
XPHΣTOΣ BABOYTHΣ

Υπεύθυνοι Σύνταξης
Oι Σύμβουλοι:

Xρήστος Bαβούτης
Αγγελική Γρηγοριάδου

Kων/νος Λαμπάδας

Διεύθυνση:
Αλεξ. Παπαναστασίου 90, Τ.Κ. 546 44

Τηλέφωνα 2310 945246, 2310 945811
FAX. 2310 940001

ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ M. TPIANTAΦYΛΛOY & ΣIA OE
Έδρα: Iφιγενείας 4  -  Βυζάντιο Θεσσαλονίκη
Τηλ. κέντρο: 2310 429303   Fax: 2310 429301
Ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο :  B I . Π E .  Λ A K K Ω M A T O Σ
Tηλ. κέντρο: 23990 20330   Fax: 23990 20339
e - m a i l :  t r i a n t m i @ o t e n e t . g r

Kροκεών 18 & Πολυκράτους, 104 42 Aθήνα, Tηλ. 210 5156500-29, 210 5133910-11, Fax. 210 5132110
Moναστηρίου 289, 546 28 Θεσσαλονίκη, Tηλ. 2310 515740, 2310 516406, Fax. 2310 515711

Ξεκίνησε και επίσημα
τον Οκτώβριο η νέα ποδο-
σφαιρική περίοδος.

Οι κάτοχοι του νταμπλ
«ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ» είχαν
βάλει όμως ήδη μπροστά
τις μηχανές από τον Σε-
πτέμβριο.

Υπό το βλέμμα του νέου
τεχνικού κ. Βάϊου Ζέκκα
και του νέου Γενικού Αρ-
χηγού κ. Μόσχου Άγγου,
ολοκληρώθηκε η προετοι-
μασία στην Κουτσού-
φλιανη. 

Η σωστή προετοιμασία
έγινε φανερή από τις πρώ-
τες αγωνιστικές. 

Την πρώτη αγωνιστική
αντιμετώπισαν την ομάδα
της Επιλογής. Με συνοπτι-
κές διαδικασίες και με σκό-
ρερ τους Μήντσιο, Φρά- 

γκο και Παπαδόπουλο,
κέρδισαν με σκορ 3 – 0.

Τη δεύτερη αγωνιστική
αντιμετώπισαν την ομάδα
των Δικηγόρων. Έχοντας
να αντιμετωπίσουν σε όλη
τη διάρκεια του αγώνα

εκτός των αντιπάλων και
την εχθρική διαιτησία, κα-
τόρθωσαν με σκόρερ τον
Μασμανίδη να κερδίσουν
με 1 – 0. 

Την τρίτη αγωνιστική οι
«ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ» αντιμε-

τώπισαν την ομάδα της
ΔΕΗ. Με δύο εντυπωσιακά
τέρματα στο 8΄ και 13΄
λεπτό του Γεωργιάδη, οι
παίκτες μας κατέβασαν το
«γενικό διακόπτη» των αν-
τιπάλων.

Η ανωτερότητα της
ομάδας σε συνδυασμό με
την συνεχή αγωνιστικό-
τητά τους και τη διάθεσή
τους  να προσφέρουν ποι-
οτικό ποδόσφαιρο πέτυχαν
ακόμη τρία τέρματα στο β΄
ημίχρονο με τους Μήντσιο,
Τσιλιγγιρίδη και Πολυχρο-
νιάδη και  επικράτησαν  με
το άνετο   5 – 0. 

Όπως είναι φανερό, από
τις πρώτες αγωνιστικές, οι
«ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ» με 3
νίκες σε 3 αγώνες και 9 –
0 τέρματα είναι και φέτος
το απόλυτο φαβορί για
τον τίτλο του Πρωταθλή-
ματος.

Τους ευχόμαστε καλή
ποδοσφαιρική χρονιά και
γεμάτη επιτυχίες.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ,

ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ 

Σ Α Σ  Ε Υ Χ Ο Ν Τ Α Ι

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ ΑΙΣΙΟ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ

2012
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους  κ.κ.  Μετόχους ότι από το οικονομικό  έτος
2012 (περίοδος 1-1-2011/31-12-2011)  είναι  υποχρεωτικό ο
κάθε φορολογούμενος για να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TAXINET  για την κατάθεση φο-
ρολογικής δήλωσης να εκδώσει έναν ατομικό κλειδάριθμο και
να ολοκληρώσει την διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του Οργανισμού οι οποίοι συμ-
πληρώνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις  με την βοήθεια του
Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Δράκου και του Γενικού Διευθυντή
κ. Ζερβούλια Αντρέα όπως προσέλθουν στο γραφείο των
Μελών του Δ.Σ, προκειμένου  να τους χορηγηθούν προς συμ-
πλήρωση  τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να αποκτήσουν από την
Εφορία τον προσωπικό τους κλειδάριθμο.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους εκ των κ.κ. Μετόχων συμ-
πληρώνουν την φορολογική τους δήλωση κατ’ ιδίαν (μόνοι τους
ή με την βοήθεια λογιστή).

Σας επισημαίνουμε ότι η προσέλευσή σας θα πρέπει να είναι έγ-
καιρη προς καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Παρακαλούνται όσοι προσέρχονται να έχουν μαζί τους τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά:                                                   

1.Ταυτότητα 
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας  Οικονομικού έτους 2010 ή 2011

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευ-
θύνεστε στον κ. Χαράλαμπο Δράκο Τηλ. 2310948064 και
2310981230.

Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου 2011

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Χρήστος Απ. Στεφανίδης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων
(Τηλ. 2310981231 και 2310947267) για να δηλώσουν τυχόν αλλαγές των προ-
σωπικών τους στοιχείων (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλε-
φώνου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους έχει διαφοροποιηθεί) για την ενημέρωση
του αρχείου του Οργανισμού 

ΕΚ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
«Γεια σας
Ονομάζομαι Τατιάνα – Δήμη-

τρα Ραπάι είμαι από την Αλβα-
νία και κατοικώ στη
Θεσσαλονίκη. Μένω στον Άγιο
Παντελεήμονα (Μονάδα Κοινω-
νικής Φροντίδας).

Πριν 4 χρόνια ενημερώθηκα
για τα προσπελάσιμα λεωφο-
ρεία του Ο.Α.Σ.Θ.  για τα
άτομα με αναπηρία.

Από τότε έχω τη δυνατότητα
και την ευχέρεια να μετακινού-
μαι με αυτά τα λεωφορεία,
στην σχολή μου, να πηγαίνω σε
διάφορες εκδηλώσεις και γενι-
κότερα να έχω περισσότερη
κοινωνική ζωή. 

Γι αυτό το λόγο θέλω να
απευθύνω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ από καρδιάς σε όλους

όσους εργάζονται για τη δική
μας εξυπηρέτηση, στο τηλεφω-
νικό κέντρο που κλείνουμε τα
ραντεβού, στους οδηγούς που
μας συμπεριφέρονται πολύ
καλά και μας προσφέρουν την
αγάπη τους αλλά και σε όλους
του ς συνοδούς που προσπα-
θούν  και αγωνίζονται για την
καλύτερη εξυπηρέτηση στη με-
τακίνησή μας. 

Με εκτίμηση
Τατιάνα – Δήμητρα Ραπάι

* * *

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,
Ονομάζομαι Κοντός Βασί-

λειος και έχω την τιμή από το
2005 να ανήκω στη μεγάλη οι-
κογένεια του Ο.Α.Σ.Θ. Όλα
αυτά τα χρόνια άκουγα από συ-

ναδέρφους για το πόσο κοντά
είναι διεύθυνση και εργαζόμε-
νοι.

Πριν λίγες μέρες ένα άτυχο
συμβάν μου έδωσε την ευκαιρία
να το διαπιστώσω και εμπρά-
κτως. Έρχομαι μέσα από αυτήν
την επιστολή να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε εσάς και μέσω
εσάς σε όλη τη διοίκηση αλλά
και τα μέλη του Ο.Α.Σ.Θ. για
το μεγάλο ενδιαφέρον που δεί-
ξατε στέλνοντας το γιατρό του
οργανισμού στο νοσοκομείο,
αλλά και με τα προσωπικά σας
τηλεφωνήματα για την πορεία
της υγείας μου.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ.

Με εκτίμηση
Κοντός Βασίλειος

ΑΜ - 0150

Τ ην Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 ορ-
κίστηκε ενώπιον του Αρχιεπισκόπου

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου η
νέα Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ.
Λουκά Παπαδήμο. 

Η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης:

Πρόεδρος της Κυβέρνησης
και Πρωθυπουργός

Λουκάς Παπαδήμος

Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης
Ευάγγελος Βενιζέλος
Θεόδωρος Πάγκαλος

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργός:  Δημήτρης Ρέππας
Υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας
Υφυπουργός: Παντελής Τζωρτζάκης

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος
Αναπλ.: Παντελής Οικονόμου
Αναπλ.: Φίλιππος Σαχινίδης
Υφυπουργός: Ιωάννης Μουρμούρας (ΝΔ)

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργός: Τάσος Γιαννίτσης
Αναπλ.: Φώφη Γεννηματά
Υφυπουργός: Πάρις Κουκουλόπουλος

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Σταύρος Δήμας (ΝΔ)
Αναπλ.: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υφυπουργός: Δημήτρης Δόλλης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Δημήτρης Αβραμόπουλος

(ΝΔ)
Αναπλ.: Γιάννης Ραγκούσης
Αναπλ.: Γιώργος Γεωργίου (ΛΑΟΣ)
Υφυπουργός: Κώστας Σπηλιόπουλος

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Αναπλ.: Σωκράτης Ξινίδης
Υφυπουργός: Θάνος Μωραΐτης 
Υφ. για θέματα Ναυτιλίας Άδωνις Γεωρ-

γιάδης (ΛΑΟΣ) 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής 

Υπουργός: Γιώργος Παπακωνσταντίνου 
Υφυπουργός: Νίκος Σηφουνάκης 
Υφυπουργός: Γιάννης Μανιάτης

Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων

Υπουργός: Άννα Διαμαντοπούλου
Αναπλ.: Κώστας Αρβανιτόπουλος (ΝΔ)
Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων 

Υπουργός: Μάκης Βορίδης (ΛΑΟΣ)
Αναπλ.: Γιάννης Μαγκριώτης 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης

Υπουργός: Γιώργος Κουτρουμάνης
Υφυπουργός: Γιάννης Κουτσούκος

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  

Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
Υφυπουργός: Δ. Βαρτζόπουλος (ΝΔ)

Υφυπουργός: Μάρκος Μπόλαρης
Υφυπουργός: Μιχάλης Τομασίδης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Υπουργός: Κώστας Σκανδαλίδης
Υφυπουργός: Γιάννης Δριβελέγκας
Υφυπουργός: Αστέριος Ροντούλης (ΛΑΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργός: Μιλτιάδης Παπαϊωάννου
Υφυπουργός: Γιώργος Πεταλωτής
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Χρήστος Παπουτσής
Υφυπουργός: Μανώλης Όθωνας
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπουργός: Παύλος Γερουλάνος
Υφυπουργός: Γιώργος Νικητιάδης
Υφυπουργός: Πέτρος Αλιβιζάτος (ΝΔ)

Υπουργός Επικρατείας
Γ. Σταυρόπουλος (νομικός σύμβουλος)

Ευχή και ελπίδα όλων μας είναι να τα κατα-
φέρει στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Βορίδη Μάκη 
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ-
γανισμού Αστικών  Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
και εγώ προσωπικά σας συγχαίρουμε για την από-
φαση σας να συμμετάσχετε στην Οικουμενική
αυτή προσπάθεια για την σωτηρία της Πατρίδος.

Είμαστε στην διάθεση σας όποτε εσείς κρίνετε
απαραίτητο, να σας ενημερώσουμε άμεσα, για
όλα τα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό μας.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
σας.

Μετά τιμής       
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΠΡΟΣ: Τον κ. Λουκά Παπαδήμο 
Πρόεδρο Κυβερνήσεως

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών  Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και

εγώ προσωπικά σας συγχαίρουμε για την γενναία απόφαση σας να αναλάβετε τα ηνία της Πατρίδος
μας στην πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης Ιστορίας της.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον τιτάνειο αγώνα σας.
Θα θέλαμε να θεωρήσετε ως δεδομένη, οποιαδήποτε βοήθεια είναι εφικτή από τον Οργανισμό μας.
Καλή δύναμη και καλό κουράγιο.

Μετά τιμής       
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
«Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε τις ευχαριστίες του Πρωθυπουργού τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και στο

σύνολο των εργαζομένων του Οργανισμού σας για τις ευχές που είχατε την καλοσύνη να του απο-
στείλατε, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του.»

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης
Χρήστος Τζουτζουράκης



«Ο έχων την τιμήν να επικοινωνή
μαζί σας είναι συνταξιούχος λειτουρ-
γός της Θέμιδος. Ως συνταξιούχος
έχω πείραν της ζωής. Ως λειτουργός
της Θέμιδος ακριβολογώ.

Εχθές, 1ην Δεκεμβρίου, ευρέθην
εις την Θεσσαλονίκη. Επληροφορή-
θην ότι λειτουργεί  «πολιτιστική
γραμμή». Ηκολούθησα το δρομολό-
γιον των 11:00΄ π.μ..

Επειδή κάθε καλή προσπάθεια πρέ-
πει να επαινείται, και πολύ περισσότε-
ρον κατά τας ημέρας μας όπου ό,τι το
καλόν έχει εκπέσει ως μετοχή πτωχευ-
σάσης Τραπέζης, οφείλω να συγχαρώ
την υπηρεσία αυτήν του Ο.Α.Σ.Θ. και,
κατά συνέπειαν, υμάς ως προϊστάμε-
νον αυτής.

Η ξενάγησις ήτο πλήρης. Ο οδηγός
του αυτοκινήτου προσπάθησε, και
επέτυχε, να μετατρέψη εις εύκολο πε-
ρίπατο, τη διάβαση από τους δυσβά-
τους – και λόγω των πορειών
διαμαρτυρίας – δρόμους της συμπρω-
τευούσης.

Ιδιαιτέραν μνείαν επιθυμώ να επι-
δαψιλεύσω προς τον συνοδόν, κύριον
Δημήτριον Καραβάτον. Ο νεαρός
αυτός γνωρίζει την αποστολήν η
οποία του ανετέθη. Δεν αγνοεί και την
μέθοδον να την ολοκληρώση κατά τον
καλύτερο τρόπο. Και, όπως διεπί-
στωσα, διακρίνεται και από ένα χαρα-
κτηριστικό, σπάνιον κατά τας ημέρας
μας, επιδιώκει, περισσότερον από το
να διδάξη, να διδαχθή. Διδάσκει δε
και διδάσκεται με χαμόγελο – επίσης
σπάνιον εις τους καιρούς μας.»

Μετά της προσηκούσης τιμής
Ευάγγελος Δ. Τσουλούφης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

«Κύριε Πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις

ευχαριστίες μας για την πρόσφατη ξε-
νάγησή μας, την Τρίτη 29.11.2011,
στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τη

γραμμή 50 του Ο.Α.Σ.Θ. (πολιτιστι-
κός γύρος της Πόλης).

Οι γνώσεις που αποκτήσαμε θα μας
χρησιμεύσουν πολύ στην καλύτερη
οργάνωση του προγράμματος που
επεξεργαζόμαστε αυτή την περίοδο
στην τάξη μας και έχει θέμα: «Ο
τόπος όπου ζω».

Φυσικά, στην καλύτερη επιτυχία
της εκπαιδευτικής μας επίσκεψης βοή-
θησε πολύ και η άψογη ξενάγηση του
συνοδού μας κ. Δημήτρη Καράβατου,
τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.»

Με εκτίμηση
Οι μαθητές και μαθήτριες του Δ1 και

Δ2 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου  Παλαιοκάστρου του Δήμου

Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Κ.Α.Π.Η.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

«Εκ μέρους των 33 ατόμων από το
ΚΑΠΗ της Καλαμαριάς που περιηγή-
θηκαν την πόλη με το λεωφορείο της
πολιτιστικής γραμμής του Ο.Α.Σ.Θ.
θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας
συγχαρώ για τη δυνατότητα που μας
έδωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοι-
νωνιών να γνωρίσουμε τα ιστορικά
σημεία της πόλης. Η ξενάγηση ήταν
υπέροχη. Ο συνοδός κ. Καράβατος
αναλυτικός και ευ γενέστατος. Τα βίν-
τεο που προβάλλονταν από τις δύο
οθόνες άρεσαν πάρα πολύ. Το μόνο
μεγάλο μειονέκτημα ήταν τα μαυρι-
σμένα παράθυρα που περιόριζαν την

ορατότητα. Ελπίζουμε ότι γνωρίζετε
το πρόβλημα και θα το διορθώσετε.
Σκεφτόμαστε να επαναλάβουμε τη
διαδρομή κάνοντας στάση στα μνη-
μεία.»

Με εκτίμηση
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

* * *
«Σας γνωρίζω ότι την Κυριακή

25/9/2011 επιβιβάστηκα στο λεω-
φορείο της Πολιτιστικής διαδρομής
Θεσσαλονίκης μετά  της οικογενείας
μου, με ξεναγό τον κ. Δ. ΚΑΡΑΒΑΤΟ.

Κατ’ αρχήν θα ήθελα με την πα-
ρούσα να εκφράσω τα συγχαρητήρια
μου για την πρωτοβουλία υλοποίησης
της εν λόγω διαδρομής (που ήταν υπέ-
ροχη και άκρως εκπαιδευτική – δια-
φωτιστική επί της ιστορίας και των
μνημείων της πόλης), αλλά και για την
άριστη κατάρτιση, ευγένεια και επαγ-
γελματικότητα του συνοδού – ξεναγού
μας.

Αφ’ ετέρου θα ήθελα να εισηγηθώ
την ελαφρώς μεγαλύτερη χρονική
διάρκεια «στάσεων» του οχήματος για
επίδειξη κτιρίων – μνημείων, ειδικά
στα σημεία που αυτά βρίσκονται «στο
βάθος» ανάμεσα σε άλλα κτίρια, έτσι
ώστε να προλαβαίνουν οι επιβάτες να
τα βλέπουν (λίγο παραπάνω από στιγ-
μιαία, μερικά δευτερόλεπτα) και να
συνειδητοποιούν  τα λεγόμενα του ξε-
ναγού.

Και πάλι συγχαρητήρια για την
υψηλού – ευρωπαϊκού  επιπέδου υπη-
ρεσία που προσφέρετε (και με λογικό
κόστος, ειδικά στην εποχή μας).»

Με τιμή 
ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 350
ΠΚΘ

* * *
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ -  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

«Με την παρούσα επιστολή θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε, εκ μέρους
του νοσηλευτικού  προσωπικού της
Γαστρεντερολογικής Κλινικής του
Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», τον συ-
νοδό μας κ. Καραβάτο Δημήτριο γιατί
με μεράκι αλλά και γνώση κατάφερε
να ζωντανέψει μπροστά στα μάτια μας
την ιστορία της πόλης και να συνδέσει
το μακρινό παρελθόν με τη Θεσσαλο-
νίκη του σήμερα. Τέλος, μας προσέ-
φερε μια πραγματικά δημιουργική
ξενάγηση, δικαιολογώντας πλήρως τη
ρήση ότι «ο ξεναγός αποτελεί έναν
πρεσβευτή εντός των ορίων της
χώρας».

Η Προϊσταμένη της
Γαστρεντερολογικής Κλινικής
Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ιωάννου Σοφία

* * *
Κ.Α.Π.Η.

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

«Ύστερα από την υπέροχη βόλτα
που είχαμε σήμερα, αισθανόμαστε την
ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για το
πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζετε
στην πόλη μας και μας δίνετε έτσι την
ευκαιρία να γνωρίσουμε τα ιστορικά
μνημεία του κέντρου Θεσσαλονίκης.

Επίσης, θέλουμε να σας ευχαριστή-
σουμε για τον κ. Καράβατο Δημήτριο,
που ήταν συνοδός μας σε αυτήν την
περιήγηση και να τον συγχαρούμε

τόσο για την ξενάγησή του όσο και για
την άριστη συμπεριφορά του προς τα
άτομα της τρίτης ηλικίας που συνο-
δεύαμε.»

Η Κοινωνική Λειτουργός
ΤΟΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

* * *

AMERICAN FARM COLLEGE

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Στα πλαίσια ενός περιπάτου μηνι-

αίου στο κέντρο της πόλης μας ορι-
σμένοι μαθητές μας είχαν την χαρά να
περιηγηθούν σε σημαντικά αξιοθέατα
της Θεσσαλονίκης με το λεωφορείο
της Πολιτιστικής Διαδρομής (Νο 50).
Τα παιδιά αποκόμισαν τις καλύτερες
εντυπώσεις και σ’ αυτό συνέβαλε σε
μεγάλο βαθμό ο συνοδός κ. Δημ. Κα-
ράβατος, ο οποίος με τις γνώσεις του
και όλες γενικά τις πληροφορίες που
έδινε με ενθουσιασμό, έκανε την εμ-
πειρία των παιδιών εξαιρετικά ευχάρι-
στη και αξέχαστη.»

Με εκτίμηση
Αικ. Διάφα
Δ/τρια ΓΕΛ

* * *

ΧΕΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

«Κύριοι,
Με την σημερινή επιστολή μας λαμ-

βάνουμε την ευκαιρία να σας συγχα-
ρούμε για την πρωτοβουλία που
αναπτύξατε και υλοποιήσατε τόσο επι-
τυχημένα, όσον αφορά τη γραμμή πο-
λιτισμού, που ξεκινά από το Βασιλικό
Θέατρο και χρησιμοποιήσαμε 15 κυ-
ρίες της ομάδας μας. 

Πραγματικά, αν και είμαστε όλες
στην ομάδα ώριμες γυναίκες, επαγγελ-
ματίες, μανάδες, άνθρωποι με ενδια-
φέροντα και ενεργό δράση για το
περιβάλλον και όχι  μόνο, μας δόθηκε
η ευκαιρία να ξαναγνωρίσουμε και να
ανακαλύψουμε κάποια ιστορικά ση-
μεία της πόλης μας που δεν ξέραμε.

Ιδιαίτερη μνεία, θα θέλαμε να κά-
νουμε στην συμβολή του εξαίρετου
και επαρκέστατου ξεναγού Δημ. Κα-
ράβατου που με τις τεράστιες γνώσεις
του στην Ιστορία  και την τέχνη, μας
έκανε να κρεμόμαστε από τα χείλη του
και να μην θέλουμε να τελειώσει η ξε-
νάγηση. Ήταν ευγενέστατος, πλήρως
ενημερωμένος στο αντικείμενό του,
πραγματικά θα ευχόμασταν να συναν-
τάμε τέτοιους επαγγελματίες , στην
τουριστική πραγματικότητα της χώρας
μας.

Δεχτείτε λοιπόν τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια και ευχόμαστε πάντα τέ-
τοιες πρωτοβουλίες που
αναβαθμίζουν την τουριστική υπο-
δομή της πόλης μας.»

Για τη ΧΕΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Μαρία Παπαδοπούλου 

* * *

«Κάναμε τον Σεπτέμβριο μια πολύ
ωραία βόλτα με το λεωφορείο της
Πολιτιστικής Διαδρομής. 

Συγχαρητήρια στον Ο.Α.Σ.Θ. και
ιδιαίτερα στον κ. ΚΑΡΑΒΑΤΟ Δημή-
τριο για την προθυμία του.»

Ευαγγελία Πράσσου 
Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Αθήνα 

* * *

Σελίδα 4η

Ξεκίνησε σαν μια σκέψη. Ωρίμασε και υλοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 από τον Οργανισμό με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των ιστορικών
μνημείων της πόλης μας. Καθιερώθηκε σαν θεσμός που πλέον συμπεριλαμβάνεται σε όλους τους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Οι Θεσσαλονικείς αγκάλιασαν την προ-

σπάθεια και πολλοί ξαναείδαν τη Θεσσαλονίκη μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Οι εκπαιδευτικοί της πόλης, αναγνωρίζοντας την χρηστικότητά της, αυξάνουν
συνεχώς την επισκεψιμότητά της με μαθητές όλων των ηλικιών.

Η Πολιτιστική Γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ. είναι πλέον ένα ακόμη στολίδι της Θεσσαλονίκης. Με ιδιαίτερη χαρά δημοσιεύουμε ορισμένες ενδεικτικές επιστολές επιβατών.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο.Α.Σ.Θ. - ΔΕΝ ΕΤΥΧΕ... ΠΕΤΥΧΕ

Tα Διοικητικά Συμβούλια και τα μέλη
των Σωματείων Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ.

ευχόμαστε σε σας και στις οικογένειές σας
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά

Oι Πρόεδροι των Σωματείων Μετόχων Ο.Α.Σ.Θ.

«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», 

«ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»


