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Η Ευρεία Παράκαμψη της Πάτρας, ένα όνειρο δεκαετιών 

των κατοίκων της Δυτικής Πελοποννήσου, είναι πια μια 

χειροπιαστή πραγματικότητα.

Ένα μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε. Ένα έργο 

πρωτοποριακό, που κατασκευάστηκε με τους πλέον 

σύγχρονους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας αλλά και με 

σεβασμό στο περιβάλλον, συμβάλλει ήδη αποφασιστικά 

στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής.

Πάνω από 15.000 οχήματα ανά κατεύθυνση το 24ωρο 

διέρχονται ήδη από το δρόμο αυτό ανακουφίζοντας την 

πόλη της Πάτρας από τη διερχόμενη κυκλοφορία, 

βελτιώνοντας έτσι τις κυκλοφοριακές συνθήκες, 

μειώνοντας το θόρυβο και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους 

και αναβαθμίζοντας την εικόνα της πόλης.

Χιλιάδες εργαζόμενοι της περιοχής χρησιμοποιούν ήδη το 

δρόμο αυτό για την εύκολη, σύντομη και ασφαλή 

μετάβασή τους στους χώρους εργασίας τους.

Η πρόσβαση στην Ηλεία, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο 

και σε όλη τη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, έγινε γρήγορη 

και εύκολη.
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Χρειάζονται μόλις 12 λεπτά για να διασχίσει κανείς τα 18 

χιλιόμετρα της Παράκαμψης, με συνθήκες πλήρους 

ασφάλειας, αφού το έργο διαθέτει όλα τα σύγχρονα 

συστήματα ελέγχου και προστασίας των οδηγών -  

ενεργητικά και παθητικά.

Το 2004 θα έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Θα δείξουμε σε 

όλο τον κόσμο, στις εκατοντάδες χιλιάδες ξένους 

επισκέπτες των Ολυμπιακών Αγώνων, ότι η Ελλάδα είναι 

μια σύγχρονη χώρα. Είναι μια χώρα μικρή αλλά ισχυρή, 

ισότιμη με τους άλλους Ευρωπαίους Εταίρους μας.

Αυτή την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα θέλει να 

αμαυρώσει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή ακριβώς γνωρίζει 

ότι τους επόμενους μήνες θα ολοκληρώνονται και θα 

παραδίδονται στους χρήστες τους πολλά μεγάλα και 

σημαντικά έργα, και επειδή δεν μπορεί να αμφισβητήσει 

πλέον την ύπαρξή τους, επιδιώκει να δημιουργήσει την 

εικόνα ότι δήθεν τα έργα γίνονται με κακή ποιότητα και με 

τρόπο που δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.

Αυτή η επίθεση λάσπης δεν έχει αντίκρισμα στους 

Έλληνες πολίτες. Γιατί αυτοί γνωρίζουν πλέον τα έργα. 

Γιατί βλέπουν ότι τα έργα που έχουν δοθεί σε χρήση είναι



λειτουργικά και ποιοτικά καλά. Είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και διασφαλίζουν πλήρως το δημόσιο συμφέρον.

Τέτοια έργα, όπως αυτό που επισκεπτόμαστε σήμερα μας 

επιτρέπουν, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, να κρατάμε 

την πρόοδο στην οικονομία μας υψηλή, να 

αντιμετωπίζουμε με αυτοπεποίθηση τις παγκόσμιες 

εξελίξεις και να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε και τα 

επόμενα χρόνια να πάμε μπροστά και να πετύχουμε τη 

σύγκλιση σε όλους τους τομείς με το μέσο όρο της 

Ε.Ε.

Χάρη στην προσπάθεια όλων μας η Ελλάδα είναι ένα 

μεγάλο εργοτάξιο απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας.

Χάρη στην προσπάθεια όλων μας η Ελλάδα του 2004 θα 

είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα του 1994 -  αλλά 

και από την Ελλάδα του 2000.

Με σχέδιο, με συστηματική εργασία λύνουμε προβλήματα, 

προοδεύουμε, προχωράμε μπροστά. Δημιουργούμε το 

μέλλον μας.



Αυτή η πολιτική μας θα συνεχισθεί αταλάντευτα. Γιατί 
αυτή η Ελλάδα μας ταιριάζει: Μια Ελλάδα της 

συνεχούς δημιουργίας, αποφασισμένη και αισιόδοξη.

Σας ευχαριστώ.


