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Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι,

1. Η Ζεύξη ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ως έργο Ανάπτυξης και 

Προοπτικής της Δυτικής Ελλάδας, ως Όραμα του Μεγάλου 

πολιτικού Χαρίλαου Τρικούπη, ως όνειρο γενιών και γενιών, 

επιτέλους γίνεται μέρα με τη μέρα πραγματικότητα.

• Η θεμελίωση του έργου σήμερα έχει συμβολικό 

χαρακτήρα. Αποτελεί αποτίμηση Φόρου Τιμής στη 

Μνήμη του Χαρίλαου Τρικούπη, ενός Μεγάλου και 

Δημιουργικού Πολιτικού που είδε το Έργο αυτό ως μέσο 

για την ανάπτυξη της χώρας και γι’ αυτό δίκαια φέρει Το 

Όνομά του.

2. Όλοι ομολογούν και αυτό είναι αναμφισβήτητη αλήθεια ότι 

το Έργο αλλάζει ριζικά με θετικό και καταλυτικό τρόπο τα 

δεδομένα και τις προοπτικές για την ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής, για το χρόνο της μεταφοράς των



προϊόντων, για το χρονο των μετακινήσεων και την 

ποιότητα ζωής των πολιτών.

• Η Γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΡΡΙΟΥ ως σύγχρονο Έργο, ως Έργο 

Πνοής ενώνει τις τρεις Περιφέρειες, της Πελοποννήσου, 

της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Τις καθιστά πια 

προνομιακές περιοχές με συγκριτικά πλεονεκτήματα, με 

επιχειρήσεις που γίνονται ανταγωνιστικές, με πολλές 

δυνατότητες για νέες επενδύσεις, με δυνατότητες 

ανάπτυξης σε πολλούς τομείς.

• Η Γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ εκφράζει τα αιτήματα και τις 

προσδοκίες ενός εκατομμυρίου πολιτών που θέλουν μια 

καλύτερη ζωή με ορίζοντες, με ευκαιρίες, με νέα 

κεκτημένα και με ευημερία.

• Η ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ σηματοδοτεί την Ελλάδα 

του 21ου αιώνα, που όλοι θέλουμε και πασχίζουμε να είναι 

μία Ισχυρή, Σύγχρονη, Ανταγωνιστική και Ευημερούσα 

Χώρα.



Για όλους αυτούς τους Λόγους όλες οι Κυβερνήσεις και 

ιδιαίτερα οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πίστεψαν και 

προώθησαν αυτό το Έργο, εντάσσοντάς το στο 

Διευρωπαϊκό Δίκτυο διασφαλίζοντας τους απαραίτητους 

Πόρους και κατοχυρώνοντας τη Σύμβαση Παραχώρησης 

για την κατασκευή και την λειτουργία του.

3. Τα Μεγάλα Έργα έχουν μία διαχρονική συνέχεια στη 

Μελέτη στην Κατασκευή και τη Λειτουργία τους και γίνονται 

για να υπηρετήσουν ζωτικές ανάγκες του Λαού μας.

Για τούτο Όλοι Εμείς, που είχαμε και έχουμε μια ξεχωριστή 

συμβολή στην υλοποίηση αυτού του Έργου, ανεξάρτητα 

από την πολιτική, την κομματική και τη γεωγραφική μας 

αναφορά νοιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση για τη 

σημερινή ημέρα, νοιώθουμε τη χαρά της προσφοράς και 

της δημιουργίας.



• Το Έργο της Ζεύξης ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ είναι ορατό και 

χειροπιαστό, αλλά δεν είναι το μοναδικό Έργο για την 

Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, είναι ένα από τα πολλά 

που αλλάζουν τον γύρω μας κόσμο.

• Είναι γνωστό ότι στη Περιφέρεια για την περίοδο 1994-

2000 το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα των Δημοσίων 

Έργων, των Παρεμβάσεων και των Δράσεων που 

αναφέρονται στα Οδικά Δίκτυα, στις σύγχρονες 

Υποδομές Μεταφορών και Εγγείων Βελτιώσεων στις 

υποδομές και τα Δίκτυα Περιβάλλοντος έχει

διασφαλισμένους Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους 650 

δις. δρχ.

Το αντίστοιχο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τη Ήπειρο 

έχει προϋπολογισμό 470 δις. δρχ.

Αν σε αυτά τα Προγράμματα και για τις δύο Περιφέρειες 

προστεθούν οι διασφαλισμένοι πόροι που έχουν 

κατανεμηθεί σε άλλους κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία η



Πρόνοια, η Εκπαίδευση, η Ενέργεια ο Πολιτισμός, ο 

Τουρισμός, η Βιομηχανία και η Βιοτεχνία, η Γεωργία και το 

Ειδικό Πρόγραμμα Ενεργούς Απασχόλησης και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, τότε οι Διαθέσιμοι Πόροι και 

για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και για την 

Περιφέρεια της Ηπείρου είναι πολλοί περισσότεροι.

Δίνω έμφαση στα παραδείγματα για τα Προγράμματα, τα 

Εργα και τους Πόρους αυτών των δύο όμορων 

Περιφερειών, τόσο γιατί συνδέονται άρρηκτα με την Ζεύξη 

ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ όσο και γιατί αποτελούν το Χώρο 

αναφοράς του ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ δηλαδή του Οδικού 

Δικτύου από την Καλαμάτα, τον Πύργο, την Πάτρα, το 

Αγρίνιο, την Άρτα και τα Ιωάννινα.

Η Κυβέρνησή μας μελετά και σχεδιάζει εγκαίρως, έτσι ώστε 

ο Δυτικός Άξονας να προταθεί στο Ρ Κ.Π.Σ. ως μια από τις 

βασικές προτεραιότητες.



4. Αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν στην Δυτική Ελλάδα και 

στην Ήπειρο δίνουν το Μήνυμα μιας κοσμογονίας, που 

συντελείται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνία, σε 

κάθε Περιφέρεια, σε κάθε Νομό, Πόλη και Χωριό.

Αυτά τα Έργα, αυτά τα Προγράμματα, αυτές οι 

Παρεμβάσεις και οι Δράσεις, παίζουν καταλυτικό ρόλο για 

τη Χωροταξική, την Παραγωγική, την Οικιστική και την 

Περιβαλλοντική, ανασυγκρότηση της Χώρας μας, για την 

μείωση των Περιφερειακών και Κοινωνικών ανισοτήτων και 

για την ενίσχυση της κοινωνική συνοχής.

• Σε μια εποχή των ανέξοδων Λόγων, σε μια εποχή 

λαϊκίστικων υποσχέσεων, σε μια εποχή μηδενιστικής 

κριτικής και άρνησης όλοι εμείς οφείλουμε να απαντούμε 

αξιόπιστα και θετικά με την αλήθεια και την 

πραγματικότητα των έργων, με την δημιουργική μας 

προσπάθεια, με την πορεία με τις κατακτήσεις και τα 

επιτεύγματα που μας φέρνουν πιο κοντά στην 

ανεπτυγμένη Ευρώπη. Εμείς πρέπει να απαιτούμε και να



υπερασπιζόμαστε το ήθος του έργου και της δημιουργίας 

και να το αντιπαραθέτουμε στο ήθος της δημαγωγικής 

υπόσχεσης. Γιατί σήμερα στην πολιτική και στην κοινωνία 

αφθονούν η ρητορεία, οι εύκολες λύσεις, οι πολλαπλές 

καταγγελίες. Τον τόπο οφελεί όμως μόνο το δημιουργικό, 

η ουσιαστική συνεισφορά, η πρόταση που υλοποιείται, το 

έργο.

Θεωρώ γι’ αυτό χρέος μου να αναφέρω το όνομα και την 

ταυτότητα ορισμένων μεγάλων Έργων Πνοής, που ήταν το 

όνειρο γενιών και γενιών αλλά σήμερα μέρα με τη μέρα 

γίνονται πραγματικότητα, σμιλεύοντας το πρόσωπο της 

σύγχρονης Ελλάδας, της Ελλάδας του 21ου αιώνα.

Η Εγνατία Οδός, ο Οδικός Άξονας Πατρών - Αθηνών- 

Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και η 

Ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας, ο Αχελώος και η Κάρλα, το Μετρό 

της Αθήνας, η Αττική Οδός, το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα 

Οδικά Δίκτυα των Περιφερειών μαζί με πρόσθετες 

υποδομές για Λιμάνια, Αεροδρόμια, Ύδρευσης και



Βιολογικών Καθαρισμών, το Φυσικό Αέριο, η Τεχνολογική 

Ανανέωση των Τηλεπικοινωνιών, το Σιδηροδρομικό Δίκτυο, 

οι ήπιες και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, οι υποδομές 

της Υγείας, της Πρόνοιας και της Εκπαίδευσης αποτελούν 

πια μια ορατή, μια χειροπιαστή, μια αναμφισβήτητη 

πραγματικότητα.

5. Οι στόχοι, για τη Βιώσιμη και την Ισόρροπη Ανάπτυξη της 

Χώρας μας, για την κατοχύρωση της γεωπολιτικής θέσης 

και την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας, αποτελούν μια 

εθνική υπόθεση ζωτικής σημασίας. Μια Εθνική υπόθεση, 

που απαιτεί αφύπνιση του λαού μας, που απαιτεί 

δημιουργική και συντονισμένη προσπάθεια όλων των 

Ελλήνων, που απαιτεί συστράτευση όλων των Κοινωνικών 

και Πολιτικών Δυνάμεων.

• Το μήνυμά μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι το μήνυμα των καιρών 

γιατί ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με τους κοινούς μας στόχους 

και με τις κοινές μας προσπάθειες ανεξάρτητα από τις 

διαφορές μας μπορούμε να πετύχουμε και να



δημιουργήσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα, την Ελλάδα 

των μεγάλων και ανοιχτών Οριζόντων.

Το μήνυμα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι το μόνο μήνυμα που μπορεί να 

φέρει την ανάταση, την αισιοδοξία, και τη σιγουριά για το 

παρόν και το μέλλον σε όλους τους Έλληνες γιατί μόνον 

έτσι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ως ανεπτυγμένη Χώρα, 

πρωταγωνιστικό και κυρίαρχο ρόλο στο γίγνεσθαι της 

Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Είναι στο χέρι μας η μεγάλη απόφαση. Η μεγάλη απόφαση 

για το ποιά πορεία θα ακολουθήσουμε. Ως Έθνος, ως Λαός 

και ως Πολίτες βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των 

μεγάλων ευκαιριών και των μεγάλων προκλήσεων. Μας 

χωρίζουν μόνο ορισμένοι μήνες πια από το ορόσημο του 

21ου αιώνα και από το ορόσημο της Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης.



6. Όλοι παραδέχονται και όλοι ομολογούν πια, ότι η χρονική 

περίοδος από το 1994 ως το 2000 με την αξιοποίηση και 

την απορρόφηση Εθνικών και Κοινοτικών Πόρων του 2ου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ύψους 9,5 τρις δραχμών 

έδωσε μια μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξή μας.

Αυτή η ώθηση θα συνεχιστεί και για την περίοδο από το 

2000 ως το 2006 με την αξιοποίηση των Εθνικών και 

Κοινοτικών Πόρων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 

Πόρων, που πασχίζουμε να ανέλθουν περίπου στα 10 τρις 

δραχμές.

Σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια μπορεί και πρέπει να 

συμμετέχουν και να βρουν τον ξεχωριστό ρόλο τους όλοι 

οι Εργαζόμενοι, οι Αγρότες, οι Επιχειρηματίες, οι Βιοτέχνες, 

οι Επιστήμονες, οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, οι Γυναίκες 

και κυρίως οι Νέες Γενιές.



7. Το μήνυμά μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι το μήνυμα των καιρών, 

γιατί ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με τους κοινούς μας στόχους και 

με τις κοινές μας προσπάθειες ανεξάρτητα από τις διαφορές 

μας μπορούμε να πετύχουμε και να δημιουργήσουμε την 

Ελλάδα του 21ου αιώνα, την Ελλάδα των μεγάλων και 

ανοιχτών Οριζόντων.

• Είμαστε σίγουροι ότι τη στιγμή της νέας ετυμηγορίας, στις 

εκλογές του 2000 ο Ελληνικός Λαός θα μπορεί να κρίνει 

και να αξιολογήσει ένα έργο θετικό, πλούσιο και 

δημιουργικό.

Την κρίσιμη στιγμή της Λαϊκής Ετυμηγορίας ο Εγερτήριος 

Λόγος της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ για τον 21° αιώνα θα 

είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα του Έργου μας. Θα 

είναι η συνέχεια ενός Προγράμματος Αναγέννησης και 

Ελπίδας. Θα είναι οι προοπτικές, οι δυνατότητες, οι 

ευκαιρίες που θα έχουμε δημιουργήσει για την Ελλάδα και 

τους Έλληνες.


