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ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους πλησιάζουν. Η αναμονή των γιορτών συνοδεύεται πάντα με ανυπομονησία και ενθουσιασμό.
Δειλά δειλά στις δύσκολες αυτές στιγμές που βιώνει η χώρα μας, γιορτινές βιτρίνες στολίσθηκαν, εποχιακά καταστήματα με Χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά άνοιξαν τις πόρτες τους, οι διαφημίσεις
για παιδικά παιχνίδια και
δώρα στην τηλεόραση
και στα περιοδικά πληθαίνουν, στολισμένα μπαλκόνια δρόμοι και πλατείες φωτίζονται.
Οι μεγαλύτεροι αν αφεθούν στην νοσταλγία των
ημερών θα θυμηθούν
Χριστούγεννα από άλλες
χρονιές. Αναμνήσεις παιδικές, αγνές. Από χρονιές
που πίστευαν και περίμεναν με χαρά τον ερχομό
του Άη Βασίλη , τότε που
ένοιωθαν ότι πραγματικά

κάτι εξαιρετικό συνέβαινε
τα Χριστούγεννα.
Οι συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες της καθημερινότητας και η αβεβαιότητα για το αύριο παραμερίζονται τις ημέρες αυτές .Το νόημα του πιο λαμπρού γεγονότος στην
Ιστορία της Γής, της Γέννησης του Θεανθρώπου
και το αισιόδοξο μήνυμά του προβάλλει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ.
Ένα μήνυμα αγάπης
και συμφιλίωσης όλων
των ανθρώπων και κίνητρο παράλληλα για περισυλλογή. Μια αφορμή για αυτοκριτική και ιεράρχηση των υποχρεώσεών μας. Μία διαδικασία που θα βοηθήσει τον
καθένα μας να προσπεράσει τις τυχόν εμπάθειες και φιλονικίες που δυσχεραίνουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι η κατ΄εξοχήν γιορτή της αγάπης
της φροντίδας και του εν-

διαφέροντος για τους άλλους. Ας προσφέρουμε
λοιπόν αγάπη συμπόνια
και στήριξη στους συγγενείς, στους φίλους, στους
συναδέλφους, στους συνανθρώπους μας.
Ας προσμένουμε από
Εκείνον που η Διδασκαλία του μιλούσε για Αγάπη να φωτίσει το είναι
μας και να μας βοηθήσει
να βρούμε το πραγματικό
νόημα των Χριστουγέννων. Την Γέννηση της ελπίδας. Η ελπίδα είναι η κινητήριος δύναμη για όλα
τα πράγματα στην ζωή.
Χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει μέλλον. Όλοι ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο από
αυτό που έχουμε ή που
ζούμε και πάνω σ’ αυτό
δουλεύουμε. Αυτό μας δίνει δύναμη να πάμε μπροστά. Η ελπίδα ότι θα τα
καταφέρουμε.
Όλοι εμείς που ανήκουμε στην οικογένεια
του Ο.Α.Σ.Θ ας κλείσουμε
πίσω μας την πόρτα στον

χρόνο που φεύγει και ας
υποδεχθούμε την Γέννηση του Θείου Βρέφους
και το Νέο Έτος με θετική
σκέψη και ελπίδα για την
Πατρίδα μας ,τον Οργανισμό μας , τα παιδιά μας
και τους εαυτούς μας.
Ας ξεκινήσουμε άλλη μια
χρονιά ενωμένοι και αγαπημένοι ατενίζοντας μπροστά όπως κάνουμε όλα
αυτά τα χρόνια που ο Οργανισμός κοσμεί την Θεσσαλονίκη με την παρουσία
του, δίνει το παράδειγμα
με την άμεμπτη λειτουργία
του και αποτελεί την οικονομικότερη ασφαλέστερη
και πιο αξιόπιστη μεταφορική λύση των κατοίκων
της πόλης μας.
Όλοι μαζί, ο Πρόεδρος,
τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Μέτοχοι, οι εργαζόμενοι ας
αφήσουμε το νόημα των
Χριστουγέννων να γεμίσει τις καρδιές μας και να
κοιτάξουμε το 2013 με
τα μάτια της ελπίδας, της

ίδιας ελπίδας που έδωσε
ο Φιλεύσπλαχνος Θεός
στέλνοντας τον Ιησού για
να μας διδάξει και να μας
λυτρώσει.
«Εκείνος που δεν
έχει τα Χριστούγεννα
στην καρδιά του
δεν θα τα βρει ποτέ
κάτω από ένα
Χριστουγεννιάτικο
δέντρο»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΑΣΘ

Ο Πρόεδρος Χρήστος Απ. Στεφανίδης
και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Ο.Α.Σ.Θ.
σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα
και αίσιον και ευτυχές το 2013
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Ο.Α.Σ.Θ.
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Δυστυχώς η ύφεση
χτύπησε και το Εργασιακό πρωτάθλημα του
Ε.Κ.Θ. με συνέπεια την
ματαίωση για φέτος
κάθε επίσημης αγωνιστικής δραστηριότητας
(Πρωτάθλημα και Κύπελλο).
Ας ευχηθούμε να είναι μια απλή παρένθεση στην πορεία αυτών
των θεσμών και η νέα
αγωνιστική χρονιά να
βρει τις ομάδες ξανά
στα γήπεδα.
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Το 2012 φεύγει...
Το 2012 φεύγει… Δυστυχώς για
τον Οργανισμό παίρνει μαζί του
και 2 ανθρώπους που αφιέρωσαν
την ζωή τους στην προκοπή και

στην ανάπτυξή του.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλης Τζαβάρας και ο Διευθυντής
Συντήρησης Κώστας Τριχάκης δεν θα

είναι πια μαζί μας. Έδωσαν την μάχη
τους όπως όλες τις μάχες που είχαν
δώσει στην ζωή τους με γενναιότητα
και με αξιοπρέπεια μέχρι και την τε-

Αγαπημένε φίλε Βασίλη,
Έφτασε δυστυχώς η σκληρή στιγμή του αποχωρισμού,
η στιγμή που κανένας δεν θέλει να ζήσει για το φίλο
του. Και εσύ υπήρξες φίλος πραγματικός, απ’ αυτούς
που σπανίζουν. Πάντα είχες το θάρρος της γνώμης, πάντα ήσουν ανιδιοτελής, αλλά ποτέ δεν πρόδιδες την φιλία. Μία φιλία με την οποία με τίμησες για δεκαετίες, σε καλές αλλά και σε δύσκολες στιγμές. Ακόμη και
όταν όλοι λιγοψυχούσαν στις δυσκολίες, εσύ ήσουν δίπλα μου και η παρουσία σου μου έδινε σιγουριά για να
συνεχίσω. Χωρίς εσένα τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, αλλά όλα θα είναι πιο δύσκολα.
Εξαιρετικός στον επαγγελματικό τομέα και άριστος οικογενειάρχης, με μια θαυμάσια σύζυγο και τρεις λατρεμένες κόρες, τις οποίες με τον κόπο της δουλειάς σου
σπούδασες, μια οικογένεια για την οποία καμάρωνες.
Αγάπησες όμως και τον Οργανισμό και τον Συνεταιρισμό σαν δεύτερο σπίτι σου,
πρόσφερες πολλά και δεν ζήτησες τίποτα. Αντί για ευγνωμοσύνη όμως εισέπραξες
κατά καιρούς πίκρα, λάσπη και κυνηγητό. Δεν είπες τίποτα, έφυγες τότε με το κεφάλι ψηλά και με περηφάνια. Και όταν σου ζήτησα να έρθεις πίσω και να βοηθήσεις ξανά, διόλου δεν σκέφτηκες τις απογοητεύσεις που είχες δοκιμάσει, «προχώρα και είμαι μαζί σου» μου είπες. Και ήσουν μαζί μου μέχρι το τέλος, αναλαμβάνοντας και φέρνοντας σε πέρας αυτά τα σχεδόν τέσσερα χρόνια, όποια αποστολή κι
αν σου ζήτησα.
Βασίλη φεύγεις πολύ νωρίς και εντελώς αναπάντεχα.
Καλό σου ταξίδι.
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΣΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς όλους τους Μετόχους
και το Προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ.
Αγαπητοί Συνεργάτες
Τις τελευταίες ημέρες
παρατηρείται ένας καταιγισμός
στοχευμένων δημοσιευμάτων
εις βάρος του Οργανισμού και κάποιοι καλοθελητές – εκτός και,
δυστυχώς, και εντός
του Ο.Α.Σ.Θ. – παίρνοντας αφορμή από αυτά
τα δημοσιεύματα, διασπείρουν φήμες για
την άλωση και την καταστροφή του Οργανισμού, φήμες ανάλογης βαρύτητας με εκείνες για την καταστροφή του κόσμου σε λίγες ημέρες.
Θα σας παρακαλούσα να κλείσετε τα αυτιά σας στους διάφορους «προφήτες» και
να εμπιστεύεστε τη Διοίκηση. Ο στόχος μας
ήταν και συνεχίζει να
είναι η προστασία των
εργαζομένων και των
μετόχων του Οργανισμού.
Επειδή οι καιροί είναι
πονηροί, θα σας παρακαλούσα να μην κοινολογείτε
οικονομι-

κά στοιχεία και να δίνετε τον καλύτερο εαυτό
σας στη δουλειά, γιατί
εσείς είσαστε καθημερινά οι πρεσβευτές του
Οργανισμού στο επιβατικό κοινό της πόλης
και όχι μόνο. Η επίθεση
που δεχόμαστε στοχεύει πρώτα απ’ όλα στην
κατασυκοφάντηση του
Οργανισμού στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Μην αφήσετε καμία κατηγορία
για τον Ο.Α.Σ.Θ. να
πέσει κάτω, στο φιλικό ή συγγενικό σας περιβάλλον.
Υπερασπιστείτε το έργο σας, το
έργο ενός Οργανισμού
που επί 55 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Θεσσαλονίκη με συνέπεια και διαφάνεια, λειτουργώντας
πάντα στα πλαίσια του
νόμου.
Εντολή Διοικητικού
Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

λευταία στιγμή. Η παρουσία τους και
το έργο τους θα είναι πάντοτε σημεία
αναφοράς για τον Οργανισμό.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους

σκεπάζει. Όλοι εμείς ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την
μνήμη τους και να συνεχίσουμε το
έργο τους.

Αγαπημένε φίλε και συνεργάτη Κώστα
Σήμερα ολοκληρώνεται μια διαδρομή που την περπάτησες με
αξιοπρέπεια, τιμιότητα και θάρρος. Για πάνω από 25 χρόνια
προσέφερες στον Οργανισμό τις γνώσεις του, τις ικανότητές
σου αλλά προπάντων την τιμιότητα και την αξιοπρέπεια που σε
διέκρινε σαν χαρακτήρα.
Σαν Διευθυντής Συντήρησης οργάνωσες με επιμέλεια και μεράκι την υπηρεσία και ήσουν πάντα δίκαιος απέναντι στους υφισταμένους σου. Εκείνο όμως που πολλοί δεν γνωρίζουν και σήμερα πρέπει να ακουστεί, είναι ότι – παρά το ότι πιέστηκες πολύ – έδειξες ιδιαίτερο θάρρος και αξιοπρέπεια και αρνήθηκες να μπεις σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες και να υπογράψεις
εναντίον μου όταν ξεκινούσα την συνδικαλιστική μου δράση. Ήταν κάτι που ποτέ
δεν ξέχασα, ούτε και θα ξεχάσω γιατί η ακεραιτότητα φαίνεται στα δύσκολα.
Σαν συνεργάτης ήσουν ο ιδανικός συνάδελφος. Θυμάμαι με νοσταλγία – όσο ήμουν
υπεύθυνος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την Συντήρηση – τις
ατελείωτες ώρες συνεργασίας μας στα δύο Αμαξοστάσια σε καταστάσεις δύσκολες με χιόνια και με βροχές, έτσι ώστε να κυκλοφορήσουν κανονικά τα λεωφορεία.
Αλλά και σαν άνθρωπος αντιμετώπισες το δύσκολο πρόβλημα υγείας σου με θάρρος
και υπομονή. Μέχρι το τέλος ενδιαφερόσουν για τον Οργανισμό, τηλεφωνούσες και
όταν μπορούσες πήγαινες στο γραφείο σου.
Υπήρξες όμως και άριστος οικογενειάρχης με μια θαυμάσια σύζυγο και δύο παλικάρια τα οποία σπούδασες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που μπορεί να σπουδάσει
κανείς τα παιδιά του, μια οικογένεια για την οποία ήσουν περήφανος και το έδειχνες.
Κώστα, καλό σου ταξίδι.
Χρήστος Απ. Στεφανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΣΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Η ύφεση που σαρώνει
την Ελληνική οικονομία
είχε τις επιπτώσεις της και
στην οικογένεια του Οργανισμού. Για πρώτη φορά
στην μακρόχρονη Ιστορία
του Οργανισμού το Διοικητικό Συμβούλιο αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων και αφού εξάντλησε
κάθε περιθώριο περί του
αντιθέτου να αναστείλει
επί δίμηνο την καταβολή
του μερίσματος προς τους
Μέτοχους.
Με ομόφωνη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν με την ακόλουθη προσωπική επιστολή.

Αγαπητή Συναδέλφισσα,
αγαπητέ Συνάδελφε,
Όπως όλοι γνωρίζουμε,
η χώρα 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 τους προς τους Μετόχους. Ενδεικτικό της
προσπάθειας αυτής αποτελεί το γεγονός ότι, τα
μηνιαία μερίσματα δε μειώθηκαν και καταβάλλονταν κανονικά και εμπροσθέσμως, εκτός από την
παρακράτηση για τη δημιουργία αποθεματικού για

την αγορά καινούριων λεωφορείων σε εφαρμογή
του άρθρου 4 της σύμβασης του Ν. 3721/1957.
Αυτό συνέβη και με δική
μου προσωπική φροντίδα,
γιατί γνωρίζω πως το μέρισμα αυτό είναι απαραίτητο για την συντριπτική
πλειοψηφία των μετόχων
του Οργανισμού.
Δυστυχώς, το Ελληνικό Δημόσιο έχει φανεί
ανακόλουθο ως προς τις
υποχρεώσεις του απέναντι στον Οργανισμό, σε
σημείο που τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά να
έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα η καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού να μην είναι πλέον
δυνατή.
Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση
να αναστείλει την καταβολή των μερισμάτων
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, τα οποία και θα τα καταβάλλει μαζί με το μέρισμα του Ιανουαρίου του
2013, μπορεί και νωρίτερα, αν και εφόσον του καταβληθεί μέρος των οφειλόμενων του Δημοσίου,
ικανού ύψους για την επιστροφή του Οργανισμού
σε καθεστώς απρόσκοπτης και ομαλής καθημερινής λειτουργίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

και εγώ προσωπικά θα
θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων
για την κατανόησή σας.
Με εκτίμηση
Εντολή Διοικητικού
Συμβουλίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Σ.Θ.

Η κατανόηση από μέρους σας της όλης κατάστασης και η καθολική
αποδοχή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν συγκινητική. Τα μηνύματα της συμπαράστασής σας στο δύσκολο αγώνα που δίνει ο
Πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
τους γεμίζουν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Οι άοκνες προσπάθειες τους για την επίλυση
των προβλημάτων –τόσο
των υπαρχόντων αλλά
και αυτών που δημιουργούνται από την καθημερινότητα-συνεχίζονται σε
εντατικούς ρυθμούς.
Η σύμπνοια και η ομόνοια μεταξύ των Μετόχων
αποτελεί πηγή δύναμης
για όλους. Ας συνεχίσουμε
ενωμένοι σαν μια γροθιά
οραματιζόμενοι ένα καλύτερο αύριο που θα ξημερώσει για όλους μας.

Σελίδα 4η

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2013 Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με ιδιαίτερη χαρά και
ικανοποίηση ο κ. Γεώργιος Γαλακτίου μας ενημέρωσε για μια παγκόσμια αναγνώριση των υπηρεσιών
που προσφέρει ο Ο.Α.Σ.Θ
στην εξυπηρέτηση των κάτοικων της Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Γεώργιος Γαλακτίου
– ενεργό μέλος της οικογένειας των Μετόχων του
Οργανισμού - επί 33 συναπτά έτη διετέλεσε πιλότος
της Ολυμπιακής Αεροπορίας με χιλιάδες ώρες πτήσης στο βιογραφικό του.
Έχει πιλοτάρει κάθε τύπο
επιβατικού αεροπλάνου και
έχει πετάξει στα 4 σημεία
του ορίζοντα. Σήμερα συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εκπαιδευτής
πιλότων.
Όπως μας δήλωσε και ο
ίδιος θεωρεί ότι ανά πάσα
στιγμή, πολύ περισσότερο
την δύσκολη αυτή περίοδο και για την Ελλάδα αλλά
και για τον Οργανισμό , είναι καθήκον του κάθε Μετόχου να συνεισφέρει όπως
μπορεί για να βαδίσουμε σε
ένα καλύτερο αύριο.
Το περιοδικό National
Geographic εξέδωσε για

ακόμη μία χρονιά τη λίστα με
τους προορισμούς που πρέπει
κανείς να επισκεφθεί το 2013,
ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και η Θεσσαλονίκη.
Το National Geographic
είναι ένα παγκοσμίου κύρους περιοδικό γεωγραφικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος και τα άρθρα
του αποτελούν σημεία αναφοράς για τα εκατομμύρια των αναγνωστών του.
Η επιλογή της Θεσσαλονίκης
αναμφίβολα αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία για την τουριστική τόνωση της πόλης μας.
Αναλυτικά το συγκεκριμένο
άρθρο αναφέρει
«Το φωτεινό λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν άδειο,
γεγονός καλό. Παραμένει ένα
από τα τελευταία αστικά παραλιακά μέτωπα στη νότια Ευρώπη που δεν έχει εγκλωβιστεί
από κάποια γιγάντια μαρίνα.
Αντιθέτως, τα ξύλινα καΐκια
εξακολουθούν να αρμενίζουν
στον ήσυχο κόλπο ενώ μονοπάτια ιχνογραφούν το ελικοειδές παραλιακό μέτωπο στη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ελλάδας, περίπου 320 μίλια
βόρεια- κι έναν κόσμο μακρύτερα -από τη χαοτική Αθήνα.

Παρά το γεγονός ότι η κρίση
του ευρώ έχει προκαλέσει κύματα δυσαρέσκειας και εδώ,
οι αιωνόβιες λαϊκές αγορές είναι γεμάτες με πάγκους που
ξεχειλίζουν από ώριμα φρούτα και βαρέλια από φρέσκια
φέτα που συμβολίζουν αυτή
την πόλη. Ανάμεσα σε κειμήλια της Βυζαντινής και της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας
ανακαλύπτεις γκαλερί τέχνης,
μποέμ νυχτερινά κέντρα, και
αξιόλογα μαγαζιά για φαγητό.
Πολλά από αυτά έγιναν
πραγματικότητα σαν μέρος
ενός οράματος των νέων της
πόλης που αποτελούν περίπου το 50% του πληθυσμού
της. «Δημιουργούμε για την
πόλη μας με οδηγό την αισιοδοξία μας και την θετική ενέργεια για ένα νέο τρόπο ζωής
που να αγκαλιάζει την πολιτιστική κληρονομιά μας», λέει η
Βίκυ Παπαδημητρίου, μια απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που βοήθησε την
Θεσσαλονίκη να κερδίσει τον
τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014.
Ο καλύτερος τρόπος για να
πάρετε μια αίσθηση της πόλης

είναι περπατώντας μέσα από
τα ερείπια της Άνω Πόλης μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους
στην προκυμαία. Στη συνέχεια
περάσετε ευχάριστες στιγμές
σε ένα καφενείο τρώγοντας
ψητό καλαμάρι συνοδευόμενο από ένα ξηρό Μακεδονικό κρασί.
Ταξιδιωτικές Συμβουλές
Πότε να πάτε:
Μήνες υψηλής τουριστικής κίνησης είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο διατηρούνται οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες και υπάρχει λιγότερος συνωστισμός.
Επίκαιρες Ημερομηνίες:
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι
κάθε Νοέμβριο. Η ετήσια Διεθνής
Έκθεση Βιβλίου είναι το Μάιο.
Τρόποι μετακίνησης:
Τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
(Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης) είναι ο πλέον ασφαλής, αποτελεσματικός και
προσιτά οικονομικός τρό-

πος για να μετακινηθείτε
στην πόλη και στα περίχωρά της.
Τι να αγοράσετε:
Καταστήματα με μπαχαρικά και φρέσκα φρούτα
σε διάσπαρτες παραδοσιακές αγορές, όπως η αγορά
Μοδιάνο και το Καπάνι για
την αγορά διαφόρων τοπικών τροφίμων, καθώς και
τα καταστήματα γύρω από
την πλατεία Άθωνος.»
Ο αναγνώστης του άρθρου έχει επιπλέον την δυνατότητα μέσω συνδέσμου
(link) να μεταφερθεί στην
Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας του Οργανισμού και
να προγραμματίσει τις μετακινήσεις του εύκολα και
γρήγορα.
Η αναγνώριση της συμβολής του Οργανισμού από
ένα περιοδικό παγκοσμίου κύρους και με εκατομμύρια αναγνώστες αποτελεί μια ακόμη διεθνή επιβεβαίωση της άριστης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό
της πόλης.

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»

