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θέµα : Πολιτιστική  Γραµµή  Ο.Α.Σ. θ.  
ο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 	  

Αξιότιµοι κύριοι και κυρ ίες, 

ευχαριστούµε εσάς και όλους τούς εκπαιδευτικούς για την επιλογή  της Πολιτι-

στικής Γραµµής µεταξύ  των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των σχολείων, δί-

νοντας έτσι την ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν τα µνηµεία της Θεσσα-

λονίκης και, µέσω αυτών, την µακραίωνη ιστορ ία της. 

Κατά  τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς (2018-2019), περίπου 

170 τµήµατα σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδεύσης, 

από  όλη την Ελλάδα, περιηγήθηκαν µε την Πολιτιστική  Γραµµή, στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτικοί  και µαθητές έµειναν ενθουσια-

σµένοι από  την επίσκεψή  τούς και τις παρεχόµενες υπηρεσίες της συγκεκριµέ-

νης γραµµής, καθώς στην πλειονότητα τους εξέφρασαν εκ των υστέρων και 

εγγράφως την ικανοποίησή  τους. 

Σας υπενθυµίζουµε άτι, ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα-

λονίκης ίδρυσε και λειτουργεί  από  1-9-2009 την εν λόγω λεωφορειακή  γραµµή , 

προσπαθώντας να εξυπηρετήσει µε τον καλλίτερο δυνατό  τρόπο τόσο τούς ε-

πισκέπτες της πόλης, όσο και τους µόνιµούς κατοίκους της. Όλούς αυτούς δη-

λαδή  που επιθυµούν να έχούν τη δυνατότητα πρόσβασης µε τακτική  αστική  

συγκοινωνία στα ιστορικά  µνηµεία αλλά  και σε άλλα σηµεία ιδιαίτερου ιστορι-

κού  και πολιτιστικού  ενδιαφέροντος της πάλης µας. Μέσα στο λεωφορείο της 

Πολιτιστικής Γραµµής, η πληροφόρηση των επιβατών για τα πολιτιστικά  ή  ι-

στορικά  σηµεία ενδιαφέροντος σε κάθε στάση γίνεται οπτικοακουστικά  µέσω 

του εγκατεστηµένου συστήµατος της τηλεµατικής, ενώ  συνοδοί  έχούν την εν- 
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Θύνη της επιπλέον εξυπηρέτησης (διάθεση εισιτηρίων, παροχή  πρόσθετων  
πληροφοριών, κ.λ. π.). Για ενηµέρωση των επιβατών, διανέµεται σε κάθε επι-

βάτη ενηµερωτικό  φυλλάδιο στην ελληνική, την αγγλική, τη γερµανική , ή  τη  

ρώσικη γλώσσα. Το φυλλάδιο αυτό  περιλαµβάνει χάρτη τον Ιστορικού  Κέ-

ντρού  της πόλης µε τη διαδροµή  τον λεωφορείου, τα σηµεία ενδιαφέροντος και  
τις πλησιέστερες σ ' αυτά  στάσεις, όπως και άλλες χρηστικές πληροφορίες,  
σχετικές µε τη λειτουργία και τον τρόπο πλήρους αξιοπο ίησης της Πολιτιστικής  

Γραµµής.  

Προτείνουµε λοιπόν και πάλι σε όλα τα σχολεία να περιηγηθούν στην  
πόλη µας µε την Πολιτιστική  Γραµµή  στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρο-

νιάς. Για την καλλ ίτερη εξυπηρέτηση των σχολείων, Θα βοηθήσει ο ένκαιρος  

προ γραυνατισι.ιός της επίσκεΨπς τους, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2310  

981249 & 2310 933930. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα τον Οργανισµού  

http://oasth.gr/#θ1/polίtίstίkh-dίadromh  παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες, το  
ενηµερωτικό  φυλλάδιο και σχετικό  βίντεο για τη γραµµή .  

Τέλος, σας υπενθυµίζούµε:  

Αφετηρία και τέρµα της Πολιτιστικής Γραµµής είναι ο Λευκός Πύργος.  

Ώρες Λειτουργίας: 09:00 " - 17:00" (Οκτώβριος - Μάιος)  

08:00' - 22:00' (Ιούνιος - Σεπτέµβριος)  

Κόστος εισιτηρίου: 2,00 € το κανονικό  

1,00 € το µειωµένο (µαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι)  

∆ροµολόγια: 	Ανά  1 ώρα.  

Σας ευχόµαστε καλή  και δηµιουργική  σχολική  χρονιά!  



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

mαί1(al dim-angel. fhess. sch. qr,; mail(W.d ίm-αρ-parask. fhess. sch. qr.; m αί1(ά).dίm-αρ-αηtοη.  fhess. sch. qr,;  

mαί1(δ 1  dim-αρ-ραν1.  fhess. sch. ρτ;; dίmsap2Qatenef. gr;  

mαί1(α1.1  dim- ναsίl.  fhess. sch._gr mail(δ  1 dίm-epanοm. fhess. sch. qr,;  

mαί1(W.2dίm-epanom. fhess. ε ±. qr,; mαί1(al_3dίm-epanom. fhess. sch. qr;  

mαί1.  (W_.1 dίm. fherm. fhess. sch. qr; m αί1(W.2dίm-therm. fhess. sch. qr;  

mα ί1(al4dim-therm.thess.sch.gr  mail(δ.41dίm-thess.fhess.sch.gr-

mαί1(ά_43dίm-thess.thess.sch.gr; 44dhmscthess(άlmaίl.gr;;  

mαί1@45dίm-fhess. ϋ 888. sch. qr; m αί1(ά1.46dίm-fhess. fhess. sch. qr,  

mail(al49dίm-thess.thess.sch.gr; mαί1(ά .49dίm-thess.thess.sch.gr,;  

mαί1(α)_51dίm-fhess. fhess. sch. qr,;m αί1ΓW 53dίm-fhess. (! θ88. & Ι . ρr  

mαίΙ(W_54dίm-fhess. fhess. sch. qr m αί1(al_59dίm-fhess. fhess. sch. qr,;  

mαίΙ(ά .60dίm-fhess. 1&8ε  sch. ρτ;; mα ί1(α1.61dίm-fhess. fhess. sch. qr,;  

mαίΙ(W.63dίm-thess.thess.sch.gr,; mαί1(a1,64dίm-thess.thess.sch.gr;  

mαί1(W.65dίm-thess.thess.sch.gr, mαί1(al_66dίm-thess.thess.sch.gr;  

mαί1(a1.67dίm-fhess. fhess. εσ/ι. qr  ; maί1ΓW.3dίm-fhess. fhess. εσ/ι. qr  ;  

mαί1(al4dίm-fhess. fhess sch. qr  ; mαί1(ά  96dίm-fhess. fhess. εσ/ι.  qr,;  

mαί1ΓW 6dim-fhess. 111885. 8017. qr  ; mαί1  υΛ 7dίm-fhess. fhess. sch. qr,;  

mαί1(ά~ 8dίm-fhess. fhess. εσ/ι.  qr, mail(W.9dίm-fhess. fhess. εσ/ι.  qr,  

mαί1(al 11dim-fhess. fhess sch. qr,; ma ίKW_ 12dίm-fhess. fhess. sch. qr,; m αίΙ(W_ 13dίm-fhess. fhess. sch. qr,;  

mαί1(W.14dίm-fhess. fhess. sch. qr,; m αί1(al_ 15dίm-fhess. fhess. sch. qr,; m αί1(W Ι 7ιΙίι-η4/ιοεε fhess. sch. qr,;  

mαί1(W.18dίm-fhess. fhess. sch. qr,; m αί1 ά)..29dίm-fhess. 1/ι ε&  sch. qr;; mαί1(W 33dίm-fhess. fhess. sch. qr,;  

mαί1(W.69dίm-fhess. fhess. sch. qr; mail(W.79d ίm-fhess. fhess. sch.gr  ; mail(al_81dίm-fhess. fhess. sch. qr,;  

mαί1(W_82dίm-fhess. fhess. sch. qr, m αί1(W_84dίm-fhess. 1/ ι  838 sch. qr,; mα ί1(ά.4dίm-fhess. fhess. sch. qr,;  

mαί1(W.87dίm-fhess. fhess. εσ/ι.  qr, mαί1(ά.88dίm-fhess. fhess εσ/ι. ρτ;;  

mαί1(al.6dίm-fhess. fhess. sch. qr,; m α ί1ΓW_96dίm-fhess. fhess. sch. qr, mail(W_ 14d ίm-fhess. fhess. sch. qr,;  

mail(al 1 dίm-eid-fhess. fhess. sch. qr,; m αί1(al 16dίm-fhess. fhess. sch. qr, m α ίΙ .19dίm- 

fhess. fhess. sch. qr,; m αί1(al24dίm-fhess. fhess. sch. qr,; m αί1(W.25dίm-fhess. fhess. sch. qr,; mail(W 26d ίm-

thess.thess.sch.gr, mαί1(al_28dίm-thess.thess.sch.gr; 72d ίmthe(a1 72dίm-thess.sch.gr  mαί1@77dίm-

thess.fhess. sch. qr  ; mαί1(W.91dίm-fhess. εσ/ι.  qr,;  

mαίΙ(α1.100dίm-fhess. fhess. εσ/ι.  qr,; 	mαίΙ(W.109dίm-&1(ά) 	fhess. sch. qr,; m α ίΙ(ψιίίm- 

thess. thess.sch. gr,; mαί1(al31 dίm-fhess. fhess. sch. qr m αίΙ(a1.36dίm-fhess. fhess. sch. gr; mαί1ί  .37dίm-

thess.thess.sch.gr,; m α ί1(W1dίm-thess.thess.sch.gr  mαί1(W.94dίm-fhess.thess.sch.gr, ma ίla~2dίm- 



kalam.thess.sch.gr ;; mαί1(al.3dίm-kalam.thess.sch..r,; m α ί1ΓW4dίm-kalam.thess.sch.gr ,; m α ί1(W_5d ίm-

ka/am.thess.sch.gr , mα ίlΛ7dίm-kalam.thess.sch.gr , 	mα ί1(al8dίm-kalam.thess.sch.gr ; m αί1@9d ίm- 

kalam. thess. sch. α'·; m αί1(al_ Ι Οάίπ -Ιθ!8πι  thess. sch. qr .  mα ί1(W_ 11 d ίm-kalam. thess. sch. αι  

mαί1ί  12d ίm-kalam. thess. sch. qr; m αί1(al Ι  &1!Γϊ)-Ι1θ!ΘΓΓΙ.  thess. sch. qr,· m αί1(al_ Ι 7ι1!τη-1ι&ΒΓη.  thess. sch. qr,;  

mαίΙ(. 20d ίm-kalam. thess. sch. qr m α ί1(δ.ίm-kard ίas. thess. sch. qr  ; mαί1(al_dίm-mes ίm. thess. sch. qr,;  

mα ί1υΠdίm-n-ep ίvat.thess.sch.gr ;; Π &Ι( !γη-η- ώ !ε(.  11)888. 801). ς1 mα ί1(W_2d ίm- η- 

m ίchan. thess.sch. gr; m α ί1(al2dίm-panor. thess. sch. qr .  mα ί1  οΛ 1  dίm-pera ίas. 11)888. 8017. qr,;  

mαί1(al.2dίm-pera ίas.thess.sch.gr ; mαί1(W.3d ίm-pera ίas.thess.sch.gr,;mα ί1αΛ.4dίm- 

pera ίas. thess.sch. ι1, mα ί1(al dίm-perist. thess. sch. qr,;m α ί1(W.d ίm-ρ1αρίαr.  thess. sch. qr;  

mαί1(W 3dίm-therm. thess. sch. qr  ; mα ίΙ(W_ 1 d ίm-Triandr. thess. sch. qr, m αί1α.1  dim- 

Trίandr. (17888. 8017. qr, m αί1(ά  dίm-trilof. (17088. 8017. ( Π,  
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