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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1912-2012
Από τις αρχές Οκτωβρίου
του 1912 η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο με την
παραπαίουσα Οθωμανική
Αυτοκρατορία, έχοντας ως
συμμάχους τη Βουλγαρία
και τη Σερβία.
Στις 25 Οκτωβρίου η
εμπροσθοφυλακή του Ελληνικού στρατού φθάνει
προ των πυλών της Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί η καθοριστική νίκη
στη Μάχη των Γιαννιτσών
(19 – 20 Δεκεμβρίου), που
είχε κάνει ευκολότερη την
προέλαση του ελληνικού
στρατού. Ο Χασάν Ταξίν
Πασάς που υπερασπιζόταν
τη Θεσσαλονίκη δεν είχε
άλλη δυνατότητα, παρά να

ζητήσει μια έντιμη συμφωνία για την παράδοση της
πόλης.
Στις 25 Οκτωβρίου οι
απεσταλμένοι του, ζήτησαν από τον Κωνσταντίνο να επιτραπεί στον Ταξίν
να αποσυρθεί με το στρατό και τον οπλισμό του στο
Καραμπουρνού και να παραμείνει εκεί μέχρι το τέλος του πολέμου. Ο Κωνσταντίνος, φυσικά, απέρριψε τον όρο του και του
πρότεινε την παράδοση
του στρατού του και τη
μεταφορά του στη Μικρά
Ασία με δαπάνες της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Ο Οθωμανός αξιωματούχος δέχτηκε, τελικά, τους

όρους του Κωνσταντίνου
και στις 11 το βράδυ της
26ης Οκτωβρίου, ανήμερα
της εορτής του Αγίου Δημητρίου, οι πληρεξούσιοι
αξιωματικοί Ιωάννης Μεταξάς και Βίκτωρ Δούσμανης μεταβαίνουν στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης
και υπογράφουν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης της πόλης στον ελληνικό στρατό.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, παραδίνονταν ως
αιχμάλωτοι 25.000 Τούρκοι στρατιώτες και 1.000
αξιωματικοί. Στην κατοχή του Ελληνικού στρατού περιέρχονταν όλος ο
βαρύς και ελαφρύς οπλισμός του σχηματισμού (70
πυροβόλα, 30 πολυβόλα,
70.000 τουφέκια και πυρομαχικά).
Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη δύο τάγματα ευζώνων και ύψωσαν την
Ελληνική σημαία στο Διοικητήριο, ενώ οι υπόλοιπες
Ελληνικές δυνάμεις άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις
στα υψώματα γύρω από
την πόλη.

Στις 11 το πρωί της 28ης
Οκτωβρίου 1912 ο Κωνσταντίνος εισήλθε με το
επιτελείο του στη Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι έγινε πανηγυρική δοξολογία
στο ναό του Αγίου Μηνά.
Στις 29 Οκτωβρίου ήταν
η σειρά του βασιλιά Γεωργίου Α΄ να εισέλθει στην
πόλη και να επισημοποιήσει την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει σε μήνυμά του ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης
Μπουτάρης, σε αυτήν την
ιστορική επέτειο, παρ’ όλες
τις αντίξοες συνθήκες της
συνεχιζόμενης κρίσης στην
χώρα, η πόλη μας αντιμε-

τωπίζει τον εορτασμό ως
ευκαιρία να διαμορφώσει την προοπτική της: να
ανασυνθέσει την ταυτότητά της, να αναγνωριστεί
διεθνώς ως πόλη δυναμική
και δημιουργική, να αποκτήσει θέση στο χάρτη των
πρωτοπόρων Ευρωπαϊκών
πόλεων.
«Σας καλώ όλους να
γιορτάσουμε την ιστορία
μας, να συμμετέχουμε
στη γιορτή ως μέλη μιας
κοινωνίας ενεργών πολιτών και να κοιτάξουμε μπροστά, το μέλλον
της πόλης όλων μας. Να
αγαπήσουμε την πόλη
μας.»

Επιλογή Κλάδου Υγείας για «νέους» ασφαλισμένους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.
2084/92, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για
τα πρόσωπα που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση
μετά την 1/1/93 («νέοι»
ασφαλισμένοι) προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλι-

ση σε ένα φορέα κύριας
και επικουρικής ασφάλισης,
πρόνοιας και ασθένειας.
Όπου από την κείμενη νομοθεσία, λόγω παράλληλης
απασχόλησης προβλέπεται ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορέα, ο
ασφαλισμένος επιλέγει με

αίτησή του το φορέα που
επιθυμεί να ασφαλιστεί.
Εάν επιθυμεί να ασφαλιστεί
προαιρετικά και σε δεύτερο
φορέα καταβάλλει ο ίδιος
το σύνολο των προβλεπόμενων εισφορών.
Με το άρθρο 11 του Ν.
4075/12 προβλέπεται ότι οι

«νέοι» ασφαλισμένοι, που
έχουν επιλέξει να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε
άλλο φορέα σύνταξης, του
οποίου ο κλάδος παροχών
ασθενείας σε είδος έχει
ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, να
μπορούν να επιλέξουν με
αίτησή τους εντός εξαμή-

νου από τη δημοσίευση του
νόμου (δηλ. από 11/04/12
έως και 11/10/12) το φορέα για τον οποίο θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και ο οποίος θα αποδίδει αυτές στον
ΕΟΠΥΥ.
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ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ – ΙΔΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η οικονομική κρίση έχει
επηρεάσει την καθημερινότητα του καθενός μας.
Δυστυχώς το εργασιακό
πρωτάθλημα δεν ήταν δυνατό
να αποτελέσει εξαίρεση.
Η περσινή χρονιά ολοκληρώθηκε με πολλά προβλήματα και η μη διεξαγωγή του Κυπέλλου για πρώτη φορά λόγω
έλλειψης ενδιαφέροντος συμμετοχής των ομάδων ήταν το
πρώτο ηχηρό σήμα κινδύνου.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα
δεν έχει οριστικοποιηθεί αν
θα διεξαχθεί φέτος το πρωτάθλημα.
Είναι πάντως γενική πεποίθηση όλων ότι αν δεν υπάρ-

χει η δυνατότητα για ένα οργανωμένο πρωτάθλημα καλύτερα να μην γίνει καθόλου.

ΝΕΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ
Οι μόνιμα πρωταθλητές μας
θα ξεκινήσουν την νέα χρονιά
έχοντας στο τιμόνι της ομάδας
έναν παλιό γνώριμο.
Η Διοίκηση της ομάδας μετά
από ώριμη σκέψη και αφού
εξέτασε όλες τις υποψηφιότητες για την θέση του προπονητή της ομάδας αποφάσισε να
αναθέσει τα ηνία της ομάδας

στον κ. Ν. Χουλίδη.
Η Διοίκηση εκτίμησε τις
πλούσιες ποδοσφαιρικές του
γνώσεις και το ξεχωριστό
προπονητικό του ταλέντο.
Η προ 5 ετών συνεργα-

σία του με τους «Πρωτοπόρους» υπήρξε αψεγάδιαστη
και το άσβεστο πάθος του και
η δεδομένη αγάπη του για
την ομάδα αποτελούν εγγύηση για μια ακόμη πετυχημένη

χρονιά. Η ανακοίνωση της συνεργασίας με τον κ. Χουλίδη
έγινε δεκτή με ενθουσιασμό
από τους ποδοσφαιριστές της
ομάδας.
Ο απερχόμενος προπονητής
κ. Βάϊος Ζάκκας δέχτηκε να
παραμείνει κοντά στην ομάδα
και να βοηθήσει το έργο του
κ. Χουλίδη από την θέση του
βοηθού.
Ευχόμαστε υγεία σε όλους
τους αθλητές μας και στην
τεχνική ηγεσία και η νέα ποδοσφαιρική χρονιά να φέρει
νέες επιτυχίες και τίτλους για
τους «Πρωτοπόρους».

Ο.Α.Σ.Θ.
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Αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και την ανάληψη του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων από τον κ.
Κωστή Χατζηδάκη η Διοίκηση του Οργανισμού ενημέρωσε άμεσα με γραπτό υπόμνημα στις 10/08/2012 τον Υπουργό και επανήλθε στις 21/08/2012 με νέο υπόμνημα
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ο.Α.Σ.Θ.
«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Με τις υπ’ αριθμ. 8745/10.8.2012
και 8922/21.8.2012 επιστολές του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ενημερώσατε πλήρως, εμπεριστατωμένα και με σαφήνεια τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη,
αφενός για το προφίλ του Ο.Α.Σ.Θ.
αλλά και την τρέχουσα κατάσταση του Οργανισμού καθώς τα
προβλήματα που μας αφορούν
συσσωρεύονται με αποκλειστικό υπαίτιο το Ελληνικό Δημόσιο.
Η μετάβασή σας στην Αθήνα
και η συμμετοχή σας στις συσκέψεις με τα ανώτερα στελέχη του Υπουργείου, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου κ. Νικόλαου Σταθόπουλου, ήταν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την, όσο το ταχύτερο δυνατόν, επίλυση των προβλημάτων του Οργανισμού.
Τα θετικά αποτελέσματα που
αποκομίσατε με το σθένος σας
και τη μαχητικότητά σας μας χαροποιούν τα μέγιστα. Είμαστε περήφανοι που στο πρόσωπό σας,
ο Οργανισμός έχει βρει έναν ηγέτη ικανό και άξιο να κρατήσει στιβαρά το τιμόνι ακόμη και σε δρόμους κακοτράχαλους, όπως αυτούς που σήμερα διανύει η Πατρίδα μας.
Πρόεδρέ μας,
Είμαστε καθημερινά μάρτυρες
των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε καθώς και των προβλημάτων που καλείστε να δώσετε
άμεσες λύσεις. Γνωρίζουμε ότι
η αξιομνημόνευτη εργατικότητά
σας, η ισχυρή σας προσωπικότητα και το αίσθημα δικαίου που
σας διέπει, σας οπλίζουν με περίσσιο κουράγιο για να μπορείτε
να ανταπεξέρχεστε στα όποια ζητήματα προκύπτουν.
Όλοι μας είμαστε σίγουροι για
τον ηγέτη μας και σας δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι είμαστε
δίπλα σας, συμπαραστάτες και
συνοδοιπόροι σε ό,τι αποφασίσετε. Με εσάς μπροστάρη, οι Μέτοχοι του Οργανισμού μπορούν να
ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο.
Εντολή Δ. Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ο.Α.Σ.Θ. – ΤΕΩΣ 54ου
ΚΤΕΛ
& ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Ως Πρόεδρος του Σωματείου «Η
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και εκφράζοντας
την ομόφωνη γνώμη των μελών
του Δ.Σ., λαμβάνω την τιμή να
σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων
για το ενδιαφέρον σας, να μας
ενημερώσετε για τις ενέργειες
που πραγματοποιείτε αόκνως και
συνεχώς, προκειμένου να κρατηθεί ο Ο.Α.Σ.Θ. στο υψηλό επίπεδο
που δικαιωματικά κατέκτησε, ως
ο πρώτος και μόνος συγκοινωνιακός φορέας της πόλεως και του
Ν. Θεσσαλονίκης.
Με το υπ’ αριθμ. πρω-

Ο.Α.Σ.Θ. ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
που εμφατικά επισήμαινε τις εκκρεμότητες
του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του Οργανισμού.
Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Χρήστος Στεφανίδης μετέβη στην
Αθήνα και έλαβε μέρος κατ’ αρχήν σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων του αρμόδιου Υπουργείου καθώς και εκπροσώ-

πων των συγκοινωνιακών φορέων της
Αθήνας σχετικά με την εισιτηριοδιαφυγή.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που εφαρμόζει ο
Οργανισμός καθώς και στο πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου για γραμμές με πληρότητα
κάτω του 30% το οποίο από 1/10/12 επεκτάθηκε σε 35 γραμμές με την σύμφωνη

γνώμη των εργαζομένων.
Μετά το πέρας της σύσκεψης υπήρξε κατ’
ιδίαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Νικόλαο Σταθόπουλο κατά την οποία ο Πρόεδρος του Οργανισμού τον ενημέρωσε για όλα τα τρέχοντα
προβλήματα του Οργανισμού.
Αμέσως μετά την επιστροφή του στην Θεσ-

σαλονίκη ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του
Οργανισμού καθώς και τους Προέδρους
των Σωματείων Μετόχων του Οργανισμού
για το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν.
Από τα Σωματεία Μετόχων του Οργανισμού απεστάλησαν προς τον Πρόεδρο οι
ακόλουθες επιστολές.

τοκ.:
8869/7.08.2012
έγγραφο, λάβαμε την υπ’ αριθμ. πρωτοκ.:
8745/10.08.2012 επιστολή σας προς
τον Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων, και με το υπ’ αριθμ.
πρωτοκ.: 9423/5.09.2012 έγγραφό
σας μας γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
πρωτοκ.: 8922/21.08.2012 ετέρα επιστολή σας προς τον ίδιο Υπουργό.
Στις ως άνω επιστολές σας επισημαίνετε με τρόπο άψογο, καίριο και
ευθύβολο, την οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε ο Οργανισμός και η ευθύνη της οποίας,
κατά μείζονα λόγο, οφείλεται στην
εκάστοτε πολιτική ηγεσία, του αμέσως εποπτεύοντος τον Ο.Α.Σ.Θ.,
Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, αλλά και του συναρμοδίου Υπουργείου των Οικονομικών, εξ αιτίας των παραλείψεων τήρησης των υποχρεώσεων
που επιβάλλουν οι διατάξεις των
νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά και
των συμφωνιών που το Ελληνικό
Δημόσιο υπέγραψε, κατά καιρούς,
με τον Ο.Α.Σ.Θ., τις οποίες λεπτομερώς αναφέρετε.
Ως ενεργός δρων του Ο.Α.Σ.Θ. και
ενημερωμένος καθημερινά πολίτης, αναγνωρίζετε στις επιστολές σας προς τον κ. Υπουργό, την
πραγματικότητα της Οικονομικής
Κρίσης, από την οποία χειμάζεται η χώρα μας. Όμως, ως εκλεγμένος Πρόεδρος, δεν παύετε να
μάχεσθε για τα ζωτικά συμφέροντά του και συμμερίζεσθε την αγωνία των εργαζομένων του, το βάθος της οποίας βιώνετε υμείς προσωπικά κύριε Πρόεδρε, αφού είστε γνώστης όλων των προβλημάτων που απορρέουν από την ολοφάνερη καταστρατήγηση των δεσμεύσεων και των υποσχέσεων
που, κατά καιρούς, έλαβε η πολιτική ηγεσία έναντι του Οργανισμού.
Και κυρίως από τη μη τήρηση των
αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
Οι επιστολές σας διαπνέονται από
πνεύμα απόλυτης διεκδίκησης, από
αγωνιστική διάθεση κατάκτησης
των όσων, με ακρίβεια μαθηματικής
αλήθειας, αιτείσθε και κυρίως από
υψηλό φρόνημα ευθύνης, σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς, έναντι του Ο.Α.Σ.Θ., των μετόχων του,
των εργαζομένων και του επιβατικού του κοινού.
Κύριε Πρόεδρε,
Είμαστε βέβαιοι πως τα δίκαια αιτήματά σας, παρά τις αντιξοότητες
των καιρών, θα ικανοποιηθούν στο
έπακρο, αφού διαθέτετε δύο απαράμιλλα προσόντα. Αυτό της συνεχούς εγρήγορσης και ακαταπόνητης καθημερινής μάχης, όπως επίσης αυτό της μη παραίτησης και
της συνεχούς όχλησης, μέσα στα
πλαίσια των κανόνων που θέτει η
διαπραγματευτική σας ικανότητα,
δηλαδή του πείσματος που συνοδεύεται από την ευγενή σας συμπεριφορά.
Και πάλι σας ευχαριστούμε για την
ευαισθησία που δείξατε, να μας
ενημερώσετε ενδελεχώς για την
πορεία της σημερινής κατάστασης
που βιώνει ο Οργανισμός, μέσα
από την αναλυτική περιγραφή που
περιλαμβάνεται στις επιστολές σας
προς τον Υπουργό, τις οποίες μας
κοινοποιήσατε. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως είμαστε ολόψυχα στο πλευρό σας, επικροτώντας απόλυτα τις ενέργειές σας και

υποστηρίζοντας πλήρως το δίκαιο
των αιτημάτων σας, για λογαριασμό του Οργανισμού μας, του οποίου προΐστασθε.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Πετρόγιαννης

τε τόσο εσείς κ. Πρόεδρε, όσο και
το Διοικητικό σας Συμβούλιο είναι
δυσκολότατο, τέτοιο που κανένας
πρόεδρος και κανένα Διοικητικό
Συμβούλιο δεν έχει αντιμετωπίσει
μέχρι σήμερα.
Οι επιστολές αυτές, εστάλησαν την
κατάλληλη στιγμή και για τον λόγο
ότι οι αρμόδιοι του ως άνω Υπουργείου αναφέρονται σε διαρθρωτικές αλλαγές στα υπεραστικά, στις
αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών
και οπουδήποτε αλλού στην χώρα
μας. Έχουν την ευκαιρία, για ακόμα μια φορά, να κατανοήσουν, ότι
ο Ο.Α.Σ.Θ. είναι ένας υγιής Οργανισμός με σωστή διαχείριση, όπως
δείχνουν και τα συγκριτικά στοιχεία
που παραθέτετε. Ακόμη, η ενημέρωση που κάνατε θεωρούμε ότι είναι
σε έγκαιρη περίοδο, καθότι οι αρμόδιοι σημερινοί Υπουργοί οπωσδήποτε είχαν άγνοια της ιστορίας κα
των υπηρεσιών που προσφέρει ο
Ο.Α.Σ.Θ., όχι μόνο στην συγκοινωνία
αλλά με προεκτάσεις και στις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
Όπως πάντα, σας δηλώνουμε ακόμα μια φορά, ότι είμαστε στη διάθεσή σας, να προσφέρουμε και
εμείς τις όποιες υπηρεσίες κρίνετε
απαραίτητες, με πρωταρχικό γνώμονα την συμπαράσταση σε εσάς,
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν για τον
Ο.Α.Σ.Θ., τους μετόχους και τους
εργαζόμενους.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

για την πολύ μεγάλη προσπάθεια
που κάνατε για τον Οργανισμό
παρ΄ όλες τις αντίξοες συνθήκες
των ημερών μας.
Δεύτερον να σας συγχαρούμε
για την μεθοδικότητα και την σαφήνεια της τελευταίας επιστολής
σας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην
οποία αναφέρετε όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Οργανισμό αλλά και όλο το σχεδιασμό
και οικονομικό προγραμματισμό
για την εξόφληση αυτών.
Κύριε Πρόεδρε,
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επιβάλλεται η συνέχιση της ομαλής πορείας του Οργανισμού προς όφελος όλων των Μετόχων.
Αυτό θα επιτευχθεί με τη συσπείρωση Μετόχων αλλά και των διοικήσεων των Σωματείων αυτών
γύρω από το Δ.Σ. του Οργανισμού και του Προέδρου του.
Για άλλη μια φορά σας συγχαίρουμε για την επιδεξιότητα των
χειρισμών σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι σύσσωμο το Δ.Σ.
αλλά και όλα τα μέλη του Σωματείου μας είναι στο πλευρό σας.
Ευχόμαστε δύναμη για την συνέχιση του έργου σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. Χ΄΄ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας λαμβάνοντας υπόψη τις αριθμ. 8745/10.8.2012 και
8922/21.8.2012 επιστολές του
Οργανισμού προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη, σχετικά με
την πλήρη ενημέρωσή του ως προς
το προφίλ του Οργανισμού αλλά και
για τα θέματα που τον μαστίζουν,
όπως επίσης και για τις εκκρεμότητες που έχει ο Ο.Α.Σ.Θ. με το Ελληνικό Δημόσιο, σας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για τις αδιάκοπες προσπάθειες που καταβάλλετε,
ώστε να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Νοιώθουμε υπερηφάνεια ειλικρινά
που στο τιμόνι αυτού του Οργανισμού έχουμε έναν άνθρωπο που
δεν φοβάται να πει τα πράγματα
με το όνομά τους, δεν φοβάται να
πει τη γνώμη του στον οποιονδήποτε αλλά και με περίσσια άνεση
και τόλμη να διεκδικεί τα κεκτημένα. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά
ότι το δίκιο είναι με το μέρος μας
και αυτή τη δικαίωση διεκδικούμε.
Κύριε Πρόεδρε,
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζετε καθημερινά, το άγχος σας αλλά συγχρόνως και την αισιοδοξία σας ως
προς την έκβαση όλων των ενεργειών σας.
Είμαστε σίγουροι και απολύτως πεπεισμένοι ότι όλες σας οι ενέργειες θα στεφθούν με επιτυχία και να
είστε σίγουρος ότι είμαστε αρωγοί
και συμπαραστάτες σε ό,τι αποφασίσετε για το καλό του Ο.Α.Σ.Θ. και
των Μετόχων αυτού.
Εντολή Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΒΟΥΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Λάβαμε τις επιστολές που αποστείλατε στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.
Κωστή Χατζηδάκη, τις οποίες μας
κοινοποιήσατε.
Θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τον τρόπο και
την σαφήνεια που εκθέσατε, τόσο
την ιστορική διαδρομή του Οργανισμού, όσο και τις υποχρεώσεις
του Υπουργείου και της πολιτείας
προς τον Ο.Α.Σ.Θ. Πιστεύουμε ότι
έγινε σαφές ότι ο Οργανισμός δεν
είναι μια τυχαία επιχείρηση αλλά
προσφέρει αξιοζήλευτο έργο, που
ανταποκρίνεται σε διεθνείς προδιαγραφές για το έργο των αστικών
συγκοινωνιών.
Με τις σύγχρονες οικονομικές συγκυρίες, που διέρχεται η χώρα εδώ
και πολύ καιρό, κατανοούμε ότι
το έργο που έχετε να επιτελέσε-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.
«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»
Κύριε Πρόεδρε,
Σχετικά με τις υπ’ αριθμ.
8745/10.8.2012 και 8922/21.8.2012
επιστολές του Οργανισμού προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη, σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε απόλυτα με
το περιεχόμενο των δύο επιστολών.
Η κοινοποίηση των επιστολών σ’
όλους τους φορείς, Πολιτικούς παράγοντες, Περιφέρεια, τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και η δημοσιοποίηση από τα
μέσα μαζικής επικοινωνίας, εφημερίδες, τηλεόραση, ήταν μια κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση
η οποία λειτούργησε προς όφελος
του Οργανισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας καθώς και τα μέλη
του, πάντα θα βρίσκεται στο πλευρό της Διοίκησης για το καλό του
Οργανισμού.
Εντολή Δ. Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Φίλιππος Καράβατος
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Αισθανόμαστε την ανάγκη ως
Δ.Σ. του Σωματείου Λεωφορειούχων Προαστιακών Γραμμών Θεσσαλονίκης:
Πρώτον να σας ευχαριστήσουμε

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ο.Α.Σ.Θ.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Κύριε Πρόεδρε,
Με τις υπ’ αριθμ. 8869/17.8.2012
και 9423/5.9.2012 επιστολές σας, μας διαβιβάσατε τις
υπ’ αριθμ. 8745/10.8.2012 και
8922/21.8.2012 επιστολές τις
οποίες απευθύνατε προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς επίσης και στους
λοιπούς αποδέκτες, στις οποίες
αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια
τόσο η δομή όσο και τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού, καθώς και οι απαιτήσεις και οι εκκρεμότητες που προέκυψαν από
τις Διοικητικές αποφάσεις και όχι
μόνο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου μας, σας εκφράζει
τα θερμά του συγχαρητήρια για
αυτή σας την πρωτοβουλία.
Επίσης, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την τόσο αναλυτική ενημέρωση του Συνδέσμου μας και να εξάρουμε την
αποφασιστικότητα και την τόλμη
σας για τις ενέργειες στις οποίες
προβήκατε για να διασφαλίσετε
την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, στην τόσο δύσκολη
περίοδο που διανύουμε και σας
διαβεβαιώνουμε ότι πάντοτε ο
Σύνδεσμός μας θα είναι αρωγός
στην όποια προσπάθειά σας.
Με δεδομένο το ζήλο που δείξατε μέχρι σήμερα, είμαστε βέβαιοι ότι και στο μέλλον θα συνεχίσετε να υπερασπίζεστε με πάθος
τα συμφέροντα του Οργανισμού.
Εντολή Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Δροσινάκης

Σελίδα 4η

Ο Ο.Α.Σ.Θ. συμμετέχει
στον εορτασμό των 100
χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης από
τους Οθωμανούς, με
ποικίλες δράσεις και παρεμβάσεις.
Μια καινοτόμος πρωτοβουλία του Οργανισμού είναι η δημιουργία
μιας νέας λεωφορειακής γραμμής που συνδέει δύο, σχετικά άγνωστα,
Μουσεία της πόλης, το
Μουσείο Σιδηροδρόμων
και το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων.
Η νέα λεωφορειακή
γραμμή, με αριθμό 68
και ονομασία «Θεσσα-

λονίκη – Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων» έχει αφετηρία την πλατεία Αριστοτέλους και καταλήγει στο
Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων, το οποίο βρίσκεται
στο χωριό Γέφυρα (Τόψιν)
και απέχει περίπου 25 χλμ.
από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια
της διαδρομής πραγματοποιούνται λίγες στάσεις,
εκ των οποίων η μία γίνεται στο Μουσείο Σιδηροδρόμων, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.
Λειτουργεί κάθε Σαββατοκύριακο 08:00 – 15:00
για όλο το 2012 και η συ-

χνότητα εξυπηρέτησης των
λεωφορείων είναι ανά μία
ώρα περίπου. Τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη συγκεκριμένη γραμμή φέρουν γραφιστική παρέμβαση που παραπέμπει σε γεγονότα και πρόσωπα της
εποχής της απελευθέρωσης της πόλης, ενώ κατά
τη διάρκεια της διαδρομής, εντός των λεωφορείων, προβάλλεται βίντεο του
Νικόλαου Νικόλτσιου με
θέμα: «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 – 1913 με μια ματιά». Η αφετηρία στην Πλατεία Αριστοτέλους, η στάση
στο Μουσείο Σιδηροδρόμων και η στάση στο Μου-

Το Μουσείο
Σιδηροδρόμων

Δημιουργήθηκε το 2001 και
βρίσκεται επί της οδού Νέα Μοναστηρίου 7Β στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και σε αυτό
εκτίθεται: τροχαίο υλικό (ατμομηχανές, βαγόνια), συστήματα υποστήριξης της λειτουργίας του Σιδηροδρόμου (τηλέγραφοι, σήμαντρα ακύρωσης εισιτηρίων, φανάρια, σάλπιγγες μετάδοσης σημάτων κ.λπ.), βαλκανικές στολές από το 1891, καθώς
και τρένα – παιχνίδια, που δημι-

ουργούν ένα μοναδικό μαγευτικό περιβάλλον για μικρούς και
μεγάλους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν η εστιάμαξα του
«Orient Express», με θαυμάσιες
μπουαζερί στο εσωτερικό της και
η κλινάμαξα Βελγικής κατασκευής του 1946.
Το Μουσείο ανήκει στον Ο.Σ.Ε.
και τη λειτουργία του υποστηρίζουν οι εθελοντές του Συλλόγου
Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης.

σείο Βαλκανικών Πολέμων, σημαίνονται με κατασκευή που παραπέμπει σε
Εύζωνα της εποχής. Με τη
νέα γραμμή δίνεται στους
Θεσσαλονικείς η δυνατότητα επίσκεψης και περιήγησης τα Σαββατοκύριακα, με
το κανονικό εισιτήριο του
Ο.Α.Σ.Θ., σε δύο πολύ ενδιαφέροντα Μουσεία της
πόλης που σχετίζονται και
με τον εορτασμό των 100
χρόνων.
Στην επιμέλεια της προηγούμενης δράσης του
Ο.Α.Σ.Θ. συνέβαλε εθελοντικά η Ερευνητική Ομάδα
Συστημάτων Μεταφοράς
του Α.Π.Θ.

Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά
με την αξιέπαινη αυτή
δράση έχει εκδοθεί
ενημερωτικό φυλλάδιο του Ο.Α.Σ.Θ. όπου
επίσης δίνονται πληροφορίες για τους νέους
τρόπους ενημέρωσης
του επιβατικού κοινού
μέσω διαδικτύου, μέσω
σταθερού και κινητού
τηλεφώνου (συμβατικού και τρίτης γενιάς),
για διάφορα ζητήματα και, ειδικότερα, για
τον ακριβή χρόνο άφιξης των λεωφορείων σε
οποιαδήποτε στάση του
δικτύου του.

Το Μουσείο
Βαλκανικών
Πολέμων
Δημιουργήθηκε το 1999 και
βρίσκεται στο χωριό Γέφυρα που
απέχει 25 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Το κτίριο που στεγάζεται το
Μουσείο, χρησιμοποιήθηκε τον
Οκτώβριο του 1912 για τη στέγαση του Ελληνικού Επιτελείου,
το οποίο διαπραγματεύτηκε με
τον αντιπρόσωπο διοικητή των
Οθωμανικών δυνάμεων, Χασάν

Ταξίν Πασά, την αναίμακτη παράδοση της Θεσσαλονίκης στον
Ελληνικό Στρατό.
Στο Μουσείο εκτίθενται πίνακες, λιθογραφίες, χάρτες, φωτογραφίες, ξίφη, παράσημα, όπλα,
στολές και άλλα κειμήλια του
Ελληνικού, του Τούρκικου, του
Βουλγάρικου, του Σέρβικου, του
Μαυροβουνίτικου και του Ρουμάνικου στρατού, υπάρχουν επεξηγηματικές πινακίδες για τα γεγονότα της εποχής και σχετικό
διόραμα.
Το Μουσείο ανήκει στο
ΥΠ.ΕΘ.Α που φροντίζει για τη
λειτουργία του και υποστηρίζεται από τους εθελοντές του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων.

