Δελτίο τύπου
Η γραμμή 9 του ΟΑΣΘ ξαναπερνά από τον τσιγγάνικο οικισμό Αγία Σοφία του Δήμου
Εχεδώρου

Ο Συνήγορος του Πολίτη με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει την επανέναρξη της
διέλευσης της λεωφορειακής γραμμής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) υπ’ αριθμ. 9 (Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός-Λαχαναγορά) μέσα
από τον οικισμό «Αγία Σοφία» που κατοικείται από συμπολίτες μας τσιγγανικής
καταγωγής. Η διέλευση της γραμμής από εκεί είχε διακοπεί προ διετίας λόγω
προβλημάτων ασφαλείας για οχήματα και επιβάτες, που ο ΟΑΣΘ θεώρησε ότι
συνέτρεχαν τότε εκεί. Η διακοπή αυτή όμως έφερνε σε εξαιρετικά δυσχερή θέση τον
πολυάριθμο και χρήζοντα κοινωνικής στήριξης πληθυσμό του οικισμού, ιδίως μάλιστα
τις γυναίκες, καθώς η γραμμή αποτελούσε το μοναδικό δημόσιο μέσο συγκοινωνιακής
σύνδεσης του οικισμού με τον αστικό ιστό. Τον κίνδυνο σοβαρής επιδείνωσης του
κοινωνικού αποκλεισμού της συγκεκριμένης ομάδας συμπολιτών μας επεσήμανε για
λογαριασμό τους στον Συνήγορο του Πολίτη η τοπικά δραστηριοποιούμενη και
συνεργαζόμενη μαζί του μη κυβερνητική οργάνωση «Οικοκοινωνία», προκαλώντας έτσι
τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες για την επαναλειτουργία της γραμμής. Στη
παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ανταποκρίθηκε το Συμβούλιο Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) υπό την συντονιστική πρωτοβουλία του
προέδρου του οποίου διεξήχθησαν επανειλημμένες συσκέψεις όλων των εμπλεκομένων
δημοσίων φορέων με τη συμμετοχή και των ίδιων οικιστών. Παρά τις πολλές επιμέρους
δυσκολίες και τα τεχνικά εμπόδια που ανέκυψαν στο μεταξύ, η καλόπιστη συνεργασία
και η συντονισμένη συμβολή, κατά λόγο αρμοδιότητας, του Δημάρχου Εχεδώρου, της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, του Εθνικού
Διαχειριστή
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αποδείχθηκαν τελικά καρποφόρες. Ο Συνήγορος του Πολίτη αισθάνεται υποχρεωμένος
να επισημάνει με έμφαση το συνεργατικό αυτό αποτέλεσμα ως μια από τις -δυστυχώς

ακόμη πολύ λίγες- συστηματικές εκδηλώσεις χρηστής διοίκησης εκ μέρους του
Ελληνικού δημοσίου προς τους τσιγγάνους συμπολίτες μας και να ευχαριστήσει όσους
συνέβαλαν από οποιαδήποτε θέση σε αυτό.
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