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Το 2016 έφτασε κι αυτό
στο τέλος του και πέρασε στο
παρελθόν μας ……..πέρυσι και
πρόπερσι από αυτό το βήμα της
επικοινωνίας μας μιλούσαμε
για ελπίδα και ευχόμασταν για
καλύτερα χρόνια. Δυστυχώς
η λαϊκή ρήση "κάθε πέρσι και
καλύτερα" επαληθεύεται στο
έπακρον.
Το 2016 ήταν μια από τις
δυσκολότερες χρονιές στην
μακρόχρονη πορεία του Οργανισμού. Μέσα σε μια Ελλάδα
που ταλανίζεται από χιλιάδες
προβλήματα, με την ύφεση να
έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της
Πατρίδας μας, με την ανεργία
να καλπάζει και με τις επιχειρήσεις να κλείνουν σε καθημερινή βάση ο Οργανισμός δεν θα
μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος.
Ο αγώνας ήταν καθημερινός,
σκληρός και αδυσώπητος. Ήταν
και είναι ένας αγώνας για επιβίωση, μια μάχη για να υπάρχει
αύριο, ένας πόλεμος που θα
καθορίσει το μέλλον του Οργανισμού. Δεν πέρασε ούτε
ένα λεπτό ούτε μια ώρα ούτε
μια ημέρα που εγώ προσωπικά
και όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσαμε να
μαχόμαστε για την εξασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας του
Οργανισμού.
Μια και μοναδική η συνιστώσα που μας οδηγούσε και θα
μας οδηγεί. Ο Ο.Α.Σ.Θ. να αποτελεί ένα κόσμημα για την πόλη
μας, ένα πρότυπο λειτουργικότητας για ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας ζωντανός Οργανισμός

που εξελίσσεται καθημερινά για
να αναβαθμίζεται με μοναδικό
γνώμονα την βελτιστοποίηση
των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας.
Και η αναγνώριση είναι Παγκόσμια. Στο 7ο Ετήσιο Διεθνές
Συνέδριο με θέμα «Ηλεκτρονικό κόμιστρο και Πληροφόρηση
Επιβατικού Κοινού» στο Λονδίνο απενεμήθη στον Οργανισμό
το 1ο βραβείο στην κατηγορία
«Καινοτόμος πρωτοβουλία και
εφαρμογή στην πληροφόρηση
του επιβατικού κοινού σε πραγματικό χρόνο».
Και συνεχίζουμε, δεν σταματήσαμε ούτε θα σταματήσουμε
να είμαστε στις επάλξεις μέχρι
την τελική δικαίωση. Έχουμε
αποδείξει πολλάκις στο παρελθόν ότι κανένας και τίποτε δεν
θα σταθεί εμπόδιο στον αγώνα
μας αυτό γιατί έχουμε το δίκαιο
με το μέρος μας. Αντλούμε την
δύναμή μας από εσάς, τους
Μετόχους, όλους εσάς που με
την αμέριστη κατανόηση και
στήριξή σας μας γιγαντώνετε
καθημερινά όλο και περισσότερο. Γιατί εσείς είστε ο Οργανισμός, εσείς είστε ουσιαστικά
που έχετε βάλει πλάτη για να
αντέξουμε όρθιοι ολόκληρο το
χρόνο. Εμείς είμαστε οι εντολοδόχοι, οι εκτελεστές της δικής
σας βούλησης. Θα είμαστε εδώ
δυνατοί και ενωμένοι με την
δύναμη της αγάπης σας και
της εμπιστοσύνης σας να μας
θωρακίζει. Όσο είμαστε ενωμένοι κανένας δεν μπορεί να
μας νικήσει. Και όσοι θελήσουν
να σπάσουν αυτή την γροθιά

της ενωτικής μας δύναμης θα
βρεθούν απομονωμένοι, μόνοι
τους και στιγματισμένοι για μια
ακόμη φορά ως ριψάσπιδες.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και εγώ προσωπικά ξέρουμε ότι τις Άγιες ημέρες
των Χριστουγέννων η σκέψη
όλων μας είναι στραμμένη στην
Γέννηση του Θεανθρώπου. Στις
αναμνήσεις από την παιδική
μας ηλικία, στο στόλισμα του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου
στο σαλόνι του σπιτικού μας,
στα γράμματα που γράφουν τα
παιδιά στον Άη – Βασίλη, στις
μυρωδιές που πλημμυρίζουν το
σπίτι από τα κουλουράκια που
ψήνονται πλασμένα από τα χέρια των γιαγιάδων και των μαμάδων μας, στα πρωινά κάλαντα με τις χαρμόσυνες φωνές
των παιδιών.
Και όλα αυτά συγκεντρωμένα στις τρεις λέξεις που έρχονται στο μυαλό μας και ακούγονται ακόμη πιο δυνατά αυτές

τις Άγιες ημέρες. Πίστη, Ελπίδα
και Αγάπη. Πίστη ότι υπάρχει
μια Ανώτερη δύναμη που προσέχει και νοιάζεται για τον κάθε
έναν από εμάς καθημερινά. Ελπίδα για ένα καλύτερο σήμερα
και για ένα ακόμη καλύτερο
αύριο. Αγάπη για την οικογένεια μας, για τους φίλους μας,
για τους συνανθρώπους μας.
Είναι αυτές οι ημέρες που
αν και δεν είναι ορατή αισθανόμαστε την παρουσία Του
παντού γύρω μας. Του πιο ταπεινού Βασιλέα που γνώρισε
η ανθρωπότητα Του Σωτήρος
ημών Ιησού Χριστού. Του Θεανθρώπου που γεννήθηκε σε
μια φάτνη με μόνους μάρτυρες
κάποιους απλούς βοσκούς. Του
Βασιλέα των Ουρανών. Όλοι
μια ημέρα θα κλίνουν το γόνυ
μπροστά του, θα προσκυνήσουν το Μεγαλείο του και θα
ομολογήσουν ότι αυτός είναι
ο Ένας και Μοναδικός Υιός του
Θεού. Ακόμη και όσοι τον αμ-

φισβητούν, ακόμη και οι εχθροί
Του, ακόμη και όσοι απλά Τον
αγνοούν, όλοι θα γονατίσουν
μπροστά Του έστω και την ημέρα της Κρίσης.
Η μαγεία των Χριστουγέννων είναι δυνατή αλλά η δύναμη που φωλιάζει στις καρδιές
μας είναι ακόμη πιο μαγική. Η
αγάπη μας για τον συνάνθρωπο, η ικανότητά μας να ανανεώνουμε την πίστη μας και να
φέρνουμε την ελπίδα στις ζωές
μας και στις ζωές των οικείων
μας είναι το μεγαλύτερο δώρο.
Όλοι ξέρουμε ότι τα Χριστούγεννα εκτός από όλα τα αλλά
είναι και μια γιορτή που παραδοσιακά προσφέρουμε και
δεχόμαστε δώρα. Ας δούμε βαθειά μέσα μας για να καταλάβουμε ότι τα καλύτερα δώρα,
δεν είναι αυτά που είναι τυλιγμένα με πολύχρωμες κορδέλες
αλλά αυτά που δίνονται με όλη
μας την καρδιά τυλιγμένα με
τις κορδέλες της πίστης της
αγάπης και της ελπίδας.
Αγαπητοί Μέτοχοι σας εύχομαι ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και στις
οικογένειές σας και ας προσευχηθούμε όλοι μαζί ώστε
το 2017 να μας φέρει την
ηρεμία και την γαλήνη για
να βαδίσουμε σε ένα καλύτερο αύριο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ο.Α.Σ.Θ. σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα,
αίσιον και ευτυχές το 2017
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΤΥΦΛΩΝ λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Σε συνέχεια της άριστης συνεργασίας μας επί σειρά ετών, εκ μέρους της
Διοίκησης του Πανελληνίου Συνδέσμου
Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας σας ευχαριστούμε
θερμά για τη υλοποίηση και τη χρηματοδότηση όλης της δαπάνης σχεδίασης,
παραγωγής και εγκατάστασης των οπτικών απεικονίσεων σημαντικών μνημείων της πόλης στην Πολιτιστική Γραμμή
του Ο.Α.Σ.Θ.».
Με εκτίμηση
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος, Χρήστος Κεσόγλου
Από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ λάβαμε
το ακόλουθο έγγραφο:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Για μια ακόμα φορά σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο αίτημά
μας για χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων
μετακίνησης από τον Οργανισμό σας,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από
τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας
του Ερυθρού Σταυρού για τα συνοδευόμενα παιδιά των ομάδων Δημιουργικής
Ψυχαγωγίας Δημοτικού Σχολείου και
Γυμνασίου, τα οποία προέρχονται από
άπορες οικογένειες της πόλης μας.
Την περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 –
Ιουνίου 2016 οι δύο ομάδες των εθελοντών συνόδευσαν κάθε Τρίτη 30 περίπου παιδιά σε εξόδους και δράσεις μέσα
στην πόλη με σκοπό την κοινωνικοποίηση, ένταξη, ψυχαγωγία και εκπαίδευση
των παιδιών.
Όλη αυτή η δραστηριότητα πιστεύουμε ότι δεν θα πραγματοποιούνταν αν
δεν υπήρχε η οικονομική αυτή βοήθεια,
με τη μορφή εισιτηρίων, από μέρους σας
την προηγούμενη χρονιά.
Σας ευχαριστούμε και πάλι».
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ

Από την Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας λάβαμε το ακόλουθο ευχαριστήριο έγγραφο:
«Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά
Δια του παρόντος επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας
για την πρόθυμη ανταπόκριση στο αίτημά μας και την ενίσχυση της γραμμής
από τα ΙΚΕΑ προς το Ησυχαστήριο με
δύο εφεδρικά λεωφορεία για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολυάριθμων προσκυνητών κατά την αγρυπνία της 11ης Ιουλίου επί τη μνήμη του
Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου.
Ευχόμεθα ο Φιλάνθρωπος Θεός, δια
πρεσβειών και του Οσίου Παϊσίου να
σας χαρίζη, να ευλογή πλούσια τον κόπο
της εργασίας σας και να εκπληρώνη τις
προσωπικές και οικογενειακές προσδοκίες σας».
Μετ’ εκτιμήσεως και ευχαριστιών
Η Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου
Μοναχή Φιλοθέη
και αι συν εμοί εν Χριστώ Αδελφαί

Από το Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αγαπητοί κύριοι,
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Ειδικά Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» σας ευχαριστούμε
θερμά για τη χορηγία τεσσάρων καρτών

απεριορίστων διαδρομών μηνός Αυγούστου 2016 για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων προστατευόμενων κοριτσιών
Θα θέλαμε να γνωρίζετε πως στους
δύσκολους καιρούς που διανύουμε είναι
πράγματι συγκινητική η διάθεσή σας να
είστε δίπλα μας, στηρίζοντας το έργο και
τη λειτουργία της ΜΕΛΙΣΣΑΣ.
Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να σας
έχουμε κοντά μας».
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος, Σαραφιανού Φωτεινή

Από την κα ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ Λίτσα
λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να
συγχαρώ τον οδηγό του λεωφορείου
Ο.Α.Σ.Θ. (γραμμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ) ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
(0582), που μετά από ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη μέσα στο λεωφορείο
(λιποθυμικό επεισόδιο της αδερφής μου),
έδειξε γενναιότητα, σεβασμό. Επίσης
οφείλω να αναφερθώ στο ανθρώπινο
αλλά και επαγγελματικό ενδιαφέρον που
επέδειξε ο παραπάνω οδηγός».
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ

Από την κα Ζιάνα Δέσποινα, Υπεύθυνη
Οικονομικών για το ELSA Thessaloniki
Summer, λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
Με το παρόν email θα θέλαμε να σας
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για
τη συμβολή σας στη διοργάνωση του
Θερινού Νομικού Σχολείου για το Ιατρικό
Δίκαιο και τη Βιοηθική που διοργανώθηκε
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης
Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η συνεργασία σας υπήρξε σημαντική
για την ενίσχυση του παράλληλου πολιτιστικού προγράμματος και την ανάδειξη
της πόλης της Θεσσαλονίκης στους συμμετέχοντες από το εξωτερικό.
Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμβολή σας. Ελπίζουμε να μείνατε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας και να
έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε
μαζί σας και σε επόμενες δράσεις μας».
Με εκτίμηση
Δέσποινα Ζιάνα

Από ELSA Θεσσαλονίκης λάβαμε την
ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Στεφανίδη,
Με το παρόν email που σας αποστέλλουμε θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε
πάρα πολύ γα τη χορηγία σε είδος, πιο
συγκεκριμένα για τα 100 εισιτήρια για
τις λεωφορειακές σας γραμμές που μας
προσφέρατε για τη εκπόνηση του συνεδρίου μας με θέμα «Το νομικό καθεστώς
των ομόφυλων ζευγαριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η χορηγία σας συνέβαλε
καταλυτικά στην εκπόνηση από μέρους
μας μιας υψηλού επιπέδου δράσης, ενώ
ταυτόχρονα μας διευκόλυνε να διατηρήσουμε μηδενικό κόμιστρο συμμετοχής για
τους συνέδρους στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που βιώνουμε. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε
και για την αγαστή συνεργασία που είχαμε
μαζί σας σε προσυνεδριακό επίπεδο για
τη μεταφορά και παράδοση του υλικού
της χορηγίας.
Η προσφορά αυτή καταδεικνύει σε
μεγάλο βαθμό το αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης που έχει η εταιρία σας και επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την επιθυμία
σας να στηρίξετε την κοινωνία των πολιτών και ιδίως τις δράσεις της νεολαίας σε

μία εποχή κατά την οποία η διεκπεραίωση
τέτοιων δράσεων καθίσταται όλο και πιο
δύσκολη.
Για ακόμα μία φορά θα θέλαμε να σας
ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά
σας».
Με εκτίμηση
ELSA Θεσσαλονίκης

Από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ.
ΜΠΟΥΤΑΡΗ, λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κύριε Στεφανίδη
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη
δωρεά 300 εισιτηρίων που θα διατεθούν
στους τρεις εθελοντές εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι θα διδάξουν στο πρόγραμμα «Εκμάθηση Γερμανικής Γλώσσας» της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού.
Παρακαλώ δεχτείτε τις ευχαριστίες και
των δημοτών της Θεσσαλονίκης για την
ευγενή σας πρωτοβουλία και τις ευχές
όλων να συνεχίσετε να στηρίζετε το κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο του Δήμου
Θεσσαλονίκης».
Με εκτίμηση
Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Από την κα ΚΟΥΣΑΚΗ Ζωή λάβαμε την
ακόλουθη συγχαρητήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. του
Ο.Α.Σ.Θ.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη πολιτιστική γραμμή Νο 50 που δημιουργήσατε. Ομολογώ ότι είχα ακούσει και είχα δει
πολλές φορές το βιντεάκι της πολιτιστικής
γραμμής και συμμετείχα σε μικρό βαθμό
από την αρχή της δημιουργίας της αλλά
δεν είχα πάρει την απόφαση να κάνω τη
διαδρομή. Δοθείσης όμως της ευκαιρίας
να ξεναγήσω τον αδερφό μου με την
οικογένειά του που ήρθαν για λίγους
μήνες Θεσσαλονίκη, λόγω της φοίτησής
του στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή
Πολέμου, μπήκαμε στο λεωφορείο της
πολιτιστικής γραμμής. Η συχνότητα της
γραμμής πάρα πολύ καλή, το ίδιο και η διαδρομή σαν χρόνος. Αυτό που μας εντυπωσίασε όλους πρωτίστως όμως ήταν η
αφήγηση του κ. Δημητρίου Καράβατου. Η
χροιά της φωνής του, η γνώση του για τα
μνημεία καθώς και το ύφος που τα διηγούνταν μας κέντρισαν το ενδιαφέρον.
Ήταν σαν να ακούγαμε για τα μνημεία
πρώτη φορά. Είχαμε διαβάσει στα ανίψια
μου για τα μνημεία που θα επισκεπτόμασταν αλλά αυτά που ακούσαμε κατά τη
διάρκεια της διαδρομής ήταν πολύ ενδιαφέροντα και κάποια ομολογουμένως
άγνωστα για μας. Ήταν πολύ ευχάριστη
η διαδρομή και πολύ ενδιαφέρουσα.
Φυσικά συγχαρητήρια και στον οδηγό
γιατί είναι πολύ δύσκολα κάποια σημεία
προσπέλασης ειδικά για ένα λεωφορείο.
Ο αδερφός μου και η οικογένειά του έμειναν πολύ ενθουσιασμένοι και δυστυχώς
κάναμε τη διαδρομή την τελευταία μέρα
της αναχώρησής τους από Θεσσαλονίκη.
Διαφορετικά επιθυμία του ήταν να σας
συγχαρεί ο ίδιος για το έργο αυτό.
Εύχομαι στους δύσκολους αυτούς καιρούς να βγει νικητής ο Οργανισμός και
να συνεχίσει η πολιτιστική γραμμή και να
δημιουργηθούν και άλλες γιατί η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη μνημεία και ιστορία.
Δεν ξέρω αν κατάφερα να μεταφέρω τον
ενθουσιασμό και την υπέροχη εμπειρία
που ζήσαμε αλλά πραγματικά ήταν εξαιρετική».
Με εκτίμηση
Κουσάκη Ζωή,
Κουσάκης Δημήτριος
(Αντισμήναρχος Πολεμικής
Αεροπορίας)

Από την Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού Νεολαίας & Δία Βίου
Μάθησης του Δήμου Καλαμαριάς λάβαμε
την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Στεφανίδη
Σας ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική συμπαράσταση και υποστήριξή σας
στη επιτυχή διοργάνωση του έκτου Φεστιβάλ Παιδείας, της Αντιδημαρχίας Παιδείας,
Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας & Διά
Βίου Μάθησης του Δήμο Καλαμαριάς».
Με εκτίμηση
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΑΡΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ

Από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ λάβαμε την
ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αγαπητέ κύριε Στεφανίδη
Ευχαριστούμε θερμά εσάς προσωπικά
και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ
για την ικανοποίηση του αιτήματός μας σχετικά με εμφάνιση κυλιόμενων ψηφιακών
μηνυμάτων σε πολυσύχναστες στάσεις των
λεωφορείων της πόλης μας με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.
Τα μηνύματα που επιλέγησαν για ευαισθητοποίηση των πολιτών, συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία της εφετινής καμπάνιας προώθησης της ιδέας της εθελοντικής
αιμοδοσίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημαντική συμβολή σας στη διάδοση της ιδέας της
εθελοντικής αιμοδοσίας και για την πολύ
καλή συνεργασία με τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών του Ο.Α.Σ.Θ., που τροφοδοτούν τα Νοσοκομεία μας με το πολύτιμο
αίμα τους.
Με τιμή
Η συντονίστρια Διευθύντρια του Κέντρου
Αίματος Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Ελένη Χασαποπούλου – Ματάμη

Από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε
Με την παρούσα θέλουμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες
για την υποστήριξή σας στη διεξαγωγή
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Άρσης
Βαρών σε πάγκο 2016 με την κάλυψη
των μετακινήσεων της Εθνικής Ομάδας
Κύπρου. Η συμβολή σας ήταν πραγματικά
ουσιαστική.
Ελπίζοντας να μας δοθεί σύντομα η
ευκαιρία να συνεργαστούμε ξανά, σας ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά».
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Φουντουλάκης

Από τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Αχιλλέα ΖΑΠΡΑΝΗ, λάβαμε
την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Στα πλαίσια της κινητοποίησης όλων
των μελών της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας για τη διοργάνωση Ημέρας Δράσης
για τους πρόσφυγες, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων
στο στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου (Διαβατά), οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά
εσάς και όλους τους συνεργάτες σας για
την ευγενική διάθεση ενός αρθρωτού λεωφορείου καθώς και την ασφαλή μετάβαση
και μεταφορά των εθελοντών και μελών
του Πανεπιστημίου μας, επιβεβαιώνοντας
για άλλη μία φορά την άριστη συνεργασία
που έχουμε με τον Οργανισμό σας».
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης

Από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμοι κύριοι,
Δια της παρούσας σας μεταφέρουμε
τις θερμές ευχαριστίες των μελών του
Σωματείου μας που χρησιμοποιούν τις
λεωφορειακές γραμμές για τις ενέργειες
προς βελτίωση των δρομολογίων σας,
επ’ ωφελείαν των.
Παραμένουμε σε αναμονή της πληρέστερης αξιολόγησης των παρεμβάσεών
σας από το επιβατικό κοινό προκειμένου
να σας ενημερώσουμε κατά το δυνατόν
αξιόπιστα για το εύρος της αποτελεσματικότητάς τους.
Με εκτίμηση,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Από τον Α.Σ. ΑμεΑ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Με μεγάλη μας χαρά και συγκίνηση
πληροφορηθήκαμε τη θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας για χορήγηση
δελτίου δωρεάν μετακίνησης του αθλητή μας με 80% αναπηρία Εμίλ Γκουλιέφ.
Όπως πολύ σωστά αναφέρετε στο έγγραφό σας με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε
στη διαπαιδαγώγηση του νεαρού και
αυτή είναι η μέγιστη συνεισφορά στην
ολοκλήρωση ενός ατόμου.
Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά
μας όλον τον Οργανισμό και εσάς προσωπικά. Ευχόμαστε να είστε καλά και
να συνεχίσετε να συνεισφέρετε όπως
μπορείτε».
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, Π. Αλβανός

Από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΥΚΩΝ «ΑΡΙΑΔΝΗ» του Δήμου Νεάπολης
– Συκεών, λάβαμε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:
«Αγαπητέ Πρόεδρε,
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου «ΑΡΙΑΔΝΗ» σας ευχαριστεί για την
προσφορά σας στην εκδήλωση του Αι –
Γιάννη του Κλήδονα του Συλλόγου.
Θερμά συγχαρητήρια για την άψογη
παρουσίαση του μουσικού σχήματος και
της χορευτικής ομάδας του Ο.Α.Σ.Θ.».
Με την πεποίθηση
για περαιτέρω συνεργασία μας
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ.
Αμοιρίδου Αναστασία

Από τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Αμπελοκήπων «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ», λάβαμε την ακόλουθη
ευχαριστήρια επιστολή:
«Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστούν και συγχαίρουν τους
μουσικούς και τραγουδιστές της ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΜΠΑΝΙΑΣ του ΟΑΣΘ για τη συμμετοχή τους και την εξαιρετική εμφάνισή τους στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
«Παλαιολόγεια 2016». Η συμβολή τους
στην επιτυχία των εκδηλώσεων ήταν
σημαντική.
Επίσης ευχαριστούμε τον Πρόεδρο
του Ο.Α.Σ.Θ. για την έγκρισή του να
αναρτηθούν διαφημιστικές αφίσες της
εκδήλωσης στα λεωφορεία της γραμμής
της περιοχής μας».
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 15ΧΡΟΝΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΗΣ
Καλά στην υγεία της βρέθηκε η 15χρονη που
είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Ευόσμου
Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του
Παιδιού, στον εντοπισμό του κοριτσιού καταλυτικό ρόλο έπαιξε η άμεση κινητοποίηση πολιτών, οι
οποίοι αμέσως μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού επικοινώνησαν με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή
για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» και ενημέ-

ρωσαν ότι είδαν την ανήλικη να επιβιβάζεται σε
αστικά λεωφορεία.
Άμεσα ενημερώθηκε ο Ο.Α.Σ.Θ. Μετά από σχετική ανακοίνωση του Κε.Ρ.Κυ. μέσω ασυρμάτου
για τον τυχόν εντοπισμό του ατόμου μέσα σε λεωφορείο, ο οδηγός του λεωφορείου Νο 901 της
γραμμής Νο 12 «ΚΤΕΛ – Κάτω Τούμπα», κ. Βουδούρης Βασίλειος, Α.Μ. 0184, ανέφερε ότι, κατά
την επιστροφή προς ΚΤΕΛ, αντιλήφθηκε εντός του

λεωφορείου ασυνόδευτη ανήλικη, η οποία ταίριαζε στη δοθείσα περιγραφή. Σε συνεννόηση με το
Κε.Ρ.Κυ., η ανήλικη παραλήφθηκε στον Τ.Σ. Ν.Σ.
Σταθμού από την έφοδο και μεταφέρθηκε στο Α.Τ.
Κάτω Τούμπας.
Το Χαμόγελο του Παιδιού βρίσκεται κοντά στην
κοπέλα προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητά της αλλά και να παράσχει ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένειά της.

Σελίδα 4η

ΠPOΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.
Αγαπητές Συναδέλφισσες,
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Όπως καλά γνωρίζετε
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η περίοδος που
διανύουμε είναι ιδιαίτερα
ταραγμένη για τα θέματα
του Οργανισμού και απαιτεί
δύσκολους και λεπτούς χειρισμούς.
Αφορμή για την κατάσταση αυτή αποτελεί ασφαλώς
η στάση του Ελληνικού Δημοσίου, που οφείλει υπέρογκα ποσά στον Οργανισμό,
η έλλειψη των οποίων καθιστά δύσκολη την απροβλημάτιστη λειτουργία του, με
αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην μισθοδοσία του
προσωπικού, στην απόδοση
των μερισμάτων των Μετόχων, στην καταβολή του

ΦΠΑ, στις εισφορές προς το
ΙΚΑ (δόση ρύθμισης και μηνιαία εισφορά), στις εισφορές
προς τον Ο.Α.Ε.Ε., τους προμηθευτές (πετρέλαια, αγορές
λεωφορείων και ανταλλακτικών συντήρησης λεωφορείων,
κ.λ.π). Τα ποσά αυτά οφείλονται για διαφόρους λόγους
(διαφορά ΦΠΑ, αντισταθμιστικής καταβολής παρελθόντων
ετών Υπουργείων Μεταφορών
και Οικονομικών, διαιτησία,
οφειλές Υπουργείων Παιδείας
και Εργασίας, κ.λ.π.). Το Διοικητικό Συμβούλιο απέναντι σε
αυτήν την κατάσταση έχει ως
μόνα όπλα την σκληρή οικονομία και την σφιχτή διαχείριση από την μια και την συνεχή
προσπάθεια εκταμίευσης των
οφειλομένων ποσών από την
άλλη. Στα πλαίσια αυτά κατόρθωσε την αναγνώριση από το

Δημόσιο της οφειλής της διαφοράς του ΦΠΑ της αντισταθμιστικής καταβολής των ετών
2015-2017, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα ως τροποποίηση
(Νόμος 4443, άρθρο 71, ΦΕΚ
232, Τεύχος Α, 9.12.2016) και
ευελπιστούμε πως σύντομα θα
καταβληθεί. Το κονδύλι αυτό
θα καταβληθεί για την μισθοδοσία του προσωπικού, αλλά
είναι ένα ελάχιστο ποσό από τα
συνολικώς οφειλόμενα από το
Ελληνικό Δημόσιο.
Ευνόητο είναι πως δεν
εγκαταλείπουμε καμιά από τις
υπόλοιπες - δίκαιες και απορρέουσες από τον νόμο και τις
συμβάσεις - διεκδικήσεις μας
(διαφορές ετών 2014 – 2015
– 2016) και ευελπιστώ πως
σύντομα θα έχουμε ευχάριστα
νέα που θα μας επιτρέψουν
την σταδιακή αποκατάσταση

της ροής καταβολής των μερισμάτων. Γνωρίζω πως το
μέρισμα είναι απαραίτητο στην
συντριπτική πλειοψηφία των
μετόχων του Οργανισμού και
θα πράξω ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την διασφάλισή του. Παρά την δύσκολη
συγκυρία, θα επαναλάβω για
άλλη μια φορά πως αν κάποιος
Μέτοχος έχει απόλυτη ανάγκη,
ας επικοινωνήσει μαζί μου και
θα κάνω ότι μπορώ.
Σε όλη αυτή την περίοδο
προσπαθώ να κάνω δηλώσεις όταν είναι απαραίτητο και
όταν έχω κάτι σημαντικό να
πω. Η πολλή δημοσιότητα αυτές τις δύσκολες στιγμές κάνει
κακό στον Οργανισμό. Προτιμώ να μπορώ να λύνω τα προβλήματα αθόρυβα αλλά να τα
λύνω, παρά να εμφανίζομαι
καθημερινά στις τηλεοράσεις

για την δημιουργία εντυπώσεων. Αν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ακολουθούσαν
την ίδια τακτική, νομίζω θα
ήταν καλύτερα για όλους.
Δυστυχώς κάποιοι συνεχίζουν να βλάπτουν την κοινή
προσπάθεια με αχρείαστες
και βλαπτικές δημοσιεύσεις.
Ξεκαθαρίζω επίσης πως
όλες οι πράξεις της Διοίκησης έχουν την σύμφωνη
γνώμη όλων των επαγγελματικών σωματείων των
Μετόχων, τα Προεδρεία
των οποίων ενημερώνονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Αγαπητοί κ.κ. Μέτοχοι,
Όπως όλοι γνωρίζουμε,
η χώρα μας έχει περιέλθει
σε δεινή οικονομική κατάσταση. Το Δ.Σ. του Οργανισμού προσπαθεί διαρκώς,
υπό τις δυσμενείς συνθήκες
που έχει επιβάλλει η κρίση,
να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς τους
Μετόχους. Δυστυχώς, το
Ελληνικό Δημόσιο έχει φανεί ανακόλουθο ως προς τις
υποχρεώσεις του απέναντι
στον Οργανισμό, σε σημείο
που τα οφειλόμενα χρημα-

τικά ποσά να έχουν φτάσει σε
δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα η καθημερινή εύρυθμη
λειτουργία του Οργανισμού να
μην είναι πλέον δυνατή.
Επιπροσθέτως, από τον Ιούνιο του 2015 επιβλήθηκαν και
ισχύουν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) στους εγχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς, με άμεσο αποτέλεσμα
την ουσιαστική αδυναμία του
Οργανισμού για άμεση πρόσβαση και εκταμίευση μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του προς πληρωμή

των μηνιαίων μερισμάτων των
Μετόχων από το Κεντρικό Ταμείο του. Παρόλη τη καταβολή
κάθε δυνατής προσπάθειας για
την εξυπηρέτησή σας, έχει καταστεί πλέον πρακτικά αδύνατη η πληρωμή των μερισμάτων
μέσω μετρητών.
Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι,
η καταβολή των μερισμάτων
θα πραγματοποιείται μέσω των
τραπεζικών λογαριασμών που
έχετε δηλώσει στο αρμόδιο
Τμήμα Μετόχων.
Σε αυτό το σημείο θα θέλα-

με να επιστήσουμε τη προσοχή σας στο γεγονός ότι, είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ιδιότητα
ως δικαιούχου ή συνδικαιούχου του εκάστοτε τραπεζικού
λογαριασμού του μετόχου
στον οποίο καταβάλλεται το
σχετικό μέρισμα.
Παρακαλείστε, όσοι είστε δικαιούχοι μερίσματος, αλλά δεν
είστε δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει, ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείται τη δήλωση νέου διαφορετικού λογαριασμού προς κα-

τάθεση του μερίσματός σας,
να προσέλθετε το συντομότερο δυνατόν στο αρμόδιο
Τμήμα Μετόχων του Οργανισμού προς διευθέτηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
και εγώ προσωπικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την
κατανόησή σας.
Με εκτίμηση
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

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»,
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

