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Κύριε Πρωθυπουργέ 
Φίλες και Φίλοι

Σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω στο Αττικό Μετρό εκ μέρους 4.000 
εργαζομένων Επιστημόνων, Τεχνικών, Τεχνιτών και Εργατών από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εποπτεύει το έργο, από την 
Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου Αττικό Μετρό που μαζί με το Σύμβουλο της την 
Μπέχτελ διευθύνει και διαχειρίζεται το έργο και από την Κοινοπραξία Ολυμπιακό 
Μετρό, που μαζί με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εταιρίες κατασκευάζει το 
Έργο.
Αυτοί οι 4.000 άνθρωποι μοχθούν καθημερινά μέσα σε δύσκολες συνθήκες και 
πασχίζουν με την εργασία τους πάνω και κυρίως κάτω από τη γη να κάνουν 
πραγματικότητα ένα όνειρο γενιών και να παραδώσουν στην Πολιτεία και στην Πόλη 
ένα ασφαλές, άρτιο και σύγχρονο Μετρό.
Το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ είναι ένα Έργο Πνοής και Ελπίδας, που καθορίζει το «Ζειν και 
το Ευ Ζειν» 3,5 εκατομμυρίων Πολιτών.
Ένα Έργο που συμβάλλει καθοριστικά στην Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξη της 
Αττικής.
Ένα Έργο, που με τις δεδομένες Γραμμές και τις διαδρομές του αλλά και με τις 
προγραμματισμένες επεκτάσεις του προς το Περιστέρι, το Αιγάλεω, την Ηλιούπολη 
και το Σταυρό κατοχυρώνει τη συνοχή της Αττικής ακυρώνοντας υπαρκτές για 
10ετίες κοινωνικές και πολεοδομικές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Δήμων και 
Συνοικιών και αναδεικνύοντας την πολιτισμική και την περιβαλλοντική-ταυτότητά 
τους.

1. Ο συμβολισμός του παρθενικού ταξιδιού του πρώτου Συρμού αποτυπώνει την 
θετική εξέλιξη και την εικόνα του Έργου σε όλα τα μέτωπα, ενός Τεχνικού Έργου 
δύσκολου και σύνθετου.

• Η σημερινή μας διαδρομή αναμφίβολα αποτελεί ένα δείγμα γραφής για την 
πρόοδο και τους ρυθμούς των εργασιών σε όλους τους τομείς, για την 
αντιμετώπιση ορισμένων κρίσιμων προβλημάτων και αντιξοοτήτων, για τη γόνιμη 
συνεργασία και την κοινή δράση όλων των αρμόδιων και συμβατικά 
προσδιορισμένων φορέων, που έχουν την ευθύνη τόσο για τη μελέτη, την 
εκτέλεση και την ολοκλήρωση του Έργου όσο και για τη διαχείριση και την 
εποπτεία του Έργου.

Δράττομαι της ευκαιρίας να σας ενημερώσω και να σας διαβεβαιώσω όλους ότι 
κάνουμε συστηματικές προσπάθειες, προσπάθειες που αποδίδουν και έχουν 
στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών, το ξεπέρασμα των δυσκολιών και τη 
διασφάλιση των απαραίτητων όρων για να είναι η λειτουργία του Αττικού

* Μετρό μέσα στο 1999 μια πραγματικότητα.

Θεωρώ όμως σκόπιμο και ιδιαίτερα χρήσιμο να υπενθυμίσω (και σήμερα εδώ 
όπως άλλωστε κάνω παντού και πάντοτε) στην Κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΜΕΤΡΟ, που κατασκευάζει το Έργο ότι τα πάντα που αφορούν το Έργο έχουν 

_ μοναδικό και αποκλειστικό πλαίσιο αναφοράς τις περιγραφές, τις προβλέψεις, 
τους όρους και τις ρήτρες της αρχικής Σύμβασης του 1991 όπως αυτή βελτιώθηκε 
και αποσαφηνίστηκε με τη συμπληρωματική Σύμβαση του 1994.



Η Κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ οφείλει να ξέρει και ασφαλώς γνωρίζει ότι 
έχει συμβατική υποχρέωση και ευθύνη να παραδώσει το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με το 
«Κλειδί στο Χέρι» σύμφωνα με την ταυτότητα και τις Τεχνικές προδιαγραφές του 
ως ολοκληρωμένο έργο, άρτιο, ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο.

Για το ΥΠΕΧΩΔΕ, που εποπτεύει το Έργο και για την Αττικό Μετρό, που 
διαχειρίζεται το Έργο είναι σαφές και αυτονόητο, ότι (όπως μέχρι τώρα έτσι και 
έως το τέλος) έχουμε χρέος στο πλαίσιο της Σύμβασης με πίστη στη νομιμότητα 
και στη διαφάνεια να διασφαλίζουμε κάθε φορά τα συμφέροντα του Ελληνικού 
Δημοσίου και τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία 
του Έργου.

2. Κρίνω αναγκαίο να περιγράφω την πρόοδο του Έργου με αριθμούς έτσι ώστε να 
έχουμε όλοι εκτός από τις σημερινές προσλαμβάνουσες παραστάσεις μας μια 
πληρέστερη γνώση για το έργο.

• Το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με τις δύο διασταυρούμενες Γραμμές του έχει μήκος 18,5 
χιλιόμετρα, 21 σταθμούς, 28 Συρμούς και 168 Βαγόνια και θα λειτουργεί 
συνδυαστικά με τις υπάρχουσες γραμμές του Ηλεκτρικού του ΗΣΑΠ.

• Είναι γνωστό ότι το 1993 παραλάβαμε το Έργο στο 10% ενώ μέχρι σήμερα έχει 
εκτελεστεί το 72% του συνολικού Έργου.

Αυτή η συνολική περιγραφή για την πρόοδο του Έργου εξειδικεύεται και έχει 
διαφορετική αναφορά κατά ενότητα και κατά τομέα εργασιών.

Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:
Ο Στον Τομέα των Εργασιών Πολιτικού Μηχανικού δηλαδή στην κατασκευή 

των Σηράγγων και των Σταθμών έχει καλυφθεί το 86%.
Ζ> Στον Τομέα της Κατασκευής και της Τοποθέτησης των Σιδηροδρομικών 

Γραμμών οι εργασίες αντιπροσωπεύουν το 58%.
Ο Στον Τομέα της Κατασκευής του Τροχαίου Υλικού οι εργασίες για τις 

Μηχανάμαξες καλύπτουν το 100%, για τους Συρμούς και τα Βαγόνια το 
45%, για τον Εξοπλισμό του Αμαξοστασίου το 42%.

Ο Στον Ηλεκτρομηχανολογικό Τομέα οι εργασίες για την παροχή Ισχύος 
καλύπτουν το 61% και για τα δίκτυα χαμηλής τάσης το 38%.

Ο Στον Τομέα των Τεχνικών Μελετών και των Αρχαιολογικών ανασκαφών οι 
εργασίες έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

V*

3. Με όλες αυτές τις αναφορές για την εξέλιξη του Έργου μπορούμε να είμαστε 
αισιόδοξοι ότι μέσα στο 1999 το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ μπορεί να καθορίζει το 
ρυθμό της Πόλης και τη ζωή των Πολιτών γιατί μπορεί να λειτουργήσει στις 
βασικές του γραμμές Πεντάγωνο-Συντάγμα-Ομόνοια και Σεπόλια ενώ στις 
άλλες γραμμές του μαζί με τις επεκτάσεις τους θα προχωρούν και θα 

-  ολοκληρώνονται οι εργασίες και σταδιακά θα μπαίνουν ως αυτοτελείς 
διαδρομές σε πλήρη λειτουργία.
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Όλοι ομολογούν και έτσι είναι ότι το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αποτελεί την εγγύηση για 
τον ενιαίο σχεδίασμά, για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό, την ανανέωση και 
εμπλουτισμό των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς και των αναγκαίων υποστηρικτικών 
τους υποδομών στην Αττική.

Και τούτο γιατί στην Μητροπολιτική περιοχή της Αττικής όλα τα Μαζικά Μέσα 
Μεταφοράς μπορούν να υπάρχουν, να συνυπάρχουν, να συνδυάζονται και να 
συσχετίζονται και να έχουν ξεχωριστό ή συμπληρωματικό ρόλο ως Μέσα είτε αυτά 
αναφέρονται ως ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ και Προαστιακός Σιδηρόδρομος, είτε 
αναφέρονται ως Θερμικά Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Mini-bus.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς όπως έχουν 
σχεδιαστεί στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΤΤΙΚΗ SOS μπορούν 
να εξασφαλίσουν την ταχύτητα, την άνεση και την ασφάλεια στις μετακινήσεις, την 
«απεξάρτηση» των Νεοελλήνων από το Ι.Χ., τη σημαντική μείωση του κόστους και 
του χρόνου των μετακινήσεων, την αισθητή μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, 
στη δραστική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τελικά στην ουσιαστική 
αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών.

Αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα για τη ζωή μας στην Αττική γιατί με το Αττικό Μετρό:
=> Μπορούν να μετακινούνται με άνεση και ταχύτητα κάθε μέρα 450 χιλιάδες 

και κάθε χρόνο 140 εκατ. Πολίτες.
=> Μπορούν να μειωθούν οι ημερήσιες διαδρομές με Ι.Χ. κατά 250 χιλιάδες 

την ημέρα.
=> Μπορεί να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση περίπου κατά 30%.
=> Μπορεί να αλλάξει ριζικά η αίσθηση του «χαμένου χρόνου» των

μετακινήσεων μέσα στην Πόλη μιας και η διαδρομή από το Πεντάγωνο 
μέχρι το Σύνταγμα θα γίνεται μέσα σε 9 λεπτά.

=> Μπορεί να αποκτήσει η Αττική Πολυκεντρική Δομή και Ισόρροπη
Ανάπτυξη μέσα από την ενίσχυση του και την ανάδειξη του Περιφερειακού 
και ιδιαίτερου ρόλου πολλών Δήμων και Συνοικιών, που μέχρι τώρα ήταν 
ως περιοχές «εν υπνώσει» ξεχασμένες, απομακρυσμένες και 

_ . υποβαθμισμένες,

4. Η σημερινή μας συνάντηση μου δίνει το έναυσμα να αναφερθώ στη σχέση που 
είχε και έχει το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με την Πολιτισμική μας κληρονομιά.

Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση, κυρίως μέσα από ορισμένα δημοσιεύματα ότι το 
ΜΕΤΡΟ έχει μια «αταίριαστη» ή «ολέθρια» σχέση με την Πολιτισμική 

„ κληρονομιά της Αττικής.
Όμως έχει έρθει η στιγμή να γίνει γνωστή μια γνωστή αλλά αποσιωπημένη 
αλήθεια.
Με τα Έργα για το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ έχει αναδειχθεί μια «κρυμμένη Πόλη», μια 
Πόλη που είναι κρυμμένη και θαμμένη κάτω από τα κτίρια και τους Δρόμους 
της «Νέο-Ελληνικής Αθήνας».

~ Είναι γνωστό στους Αρχαιολόγους αλλά πρέπει να τονιστεί με έμφαση για 
το μάθουν όλοι ότι μαζί με τις εργασίες για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ έχει 
γίνει η μεγαλύτερη ενιαία αρχαιολογική ανασκαφή και έρευνα που καλύπτει 
μια επιφάνεια 70 χιλ. τετραγωνικών μέτρων.
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Αυτή την έρευνα και αυτή την ανασκαφή τη χρηματοδότησε η Εταιρία Αττικό 
Μετρό, γιατί πιστεύουμε ότι το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει και να 
ολοκληρωθεί με απόλυτο σεβασμό προς τη μοναδική και ανεπανάληπτη 
πολιτισμική κληρονομιά της Αθήνας. Για το λόγο αυτό αλλάξαμε ριζικά τη χάραξη 
στην περιοχή του Κεραμεικού, έτσι ώστε να μη διακυβευτεί η αρτιότητα και 
ασφάλεια των Μνημείων του Κεραμεικού, γιατί ο Κεραμεικός συμπυκνώνει και 
συμβολίζει ένα ανεπανάληπτο κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς μας.

Τα ευρήματα των ανασκαφών του ΜΕΤΡΟ αποκαθιστούν το νήμα της ιστορικής 
συνέχειας Αττικής σε όλες τις Ιστορικές περιόδους με χρονικό ορίζοντα 30 αιώνες 
περίπου.

Εύχομαι και ελπίζω να μας δοθούν ορισμένα από τα ευρήματα έτσι ώστε 
ορισμένοι Σταθμοί του ΜΕΤΡΟ τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους 
επισκέπτες-τουρίστες και να «είναι» και να «φαίνονται» Μικρά Μουσεία.

5. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η χρονική περίοδος από το 1994 έως το 2000 με την 
κοσμογονία των Εργων και Προγραμμάτων σε κάθε γωνιά της Χώρας, με την 
εφαρμογή και την ολοκλήρωση του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και με τη 
διάθεση πολύτιμων Εθνικών και Κοινοτικών Πόρων είναι μια δημιουργική 
περίοδος ίσως η πιο δημιουργική από τη σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους.

Πριν από ορισμένες εβδομάδες κατά την Επίσκεψή σας στο Νέο Διεθνές 
Αεροδρόμιο είχα την ευκαιρία να αναφερθώ συνοπτικά τόσο στα Μεγάλα Έργα 
όσο και στα 10 χιλιάδες σημαντικά Έργα Υποδομής Εθνικής, Περιφερειακής 
και Νομαρχιακής Κλίμακας που δίνουν τη μεγάλη ώθηση για την Ανάπτυξη της 
Χώρας μας, για τον Εκσυγχρονισμό και τον Ανταγωνισμό της Οικονομίας, για τη 
δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, για τη μείωση των Κοινωνικών και των 
Περιφερειακών ανισοτήτων, για την προστασία του Περιβάλλοντος και για την 
αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής.

Είνα^ γεγονός ότι στην Αττική όπως και σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας,
υλοποιούνται και ολοκληρώνονται έργα Πνοής και Ανάπτυξης, που βάζουν την
Αττική, όπως και κάθε Περιφέρεια αλλά και την Ελλάδα συνολικά στην τροχιά του
21ου αιώνα.

► *

Στην Αττική με ορόσημο το 2000 και το 2004 των Ολυμπιακών Αγώνων πολλά 
σημαντικά και σύγχρονα έργα υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος και 
προχωρούν με δυναμικό ρυθμό και έχουν ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2000.

* Το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η Ύδρευση από τον Εύηνο, το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο, η 
Αττική Οδός (δηλ. η Λεωφόρος Ελευσίνα - Σταυρός - Σπάτων και η Περιφερειακή 
Υμηττού), η Λεωφόρος Αιγάλεω, οι κρίσιμες Οδικές Παρεμβάσεις, οι υπόγειοι και 
οι ανισόπεδοι κόμβοι, ο Βιολογικός Καθαρισμός στην Ψυτάλλεια, η Σύγχρονη και 
Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων, ο Χωροταξικός, Πολεοδομικός και

•  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών χώρων με τις 
μεγάλες αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο, στην οδό Πειραιώς, στου Ψυρρή και 
στα Εξάρχεια, στο Μεταξουργείο, το Θησείο, οι μεγάλες παρεμβάσεις και 
αναπλάσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής, η προστασία και η ανάπλαση της
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παράκτιας Ζώνης, η παραγωγική αναδιάρθρωση και η ανάπλαση του Ελαιώνα, η 
αξιοποίηση του Αεροδρομίου του Ελληνικού και η μετατροπή του σε 
Μητροπολιτική Ζώνη πράσινου, η προστασία και η σημαντική αύξηση του αστικού 
και περαστικού Πράσινου, τα δίκτυα του Φυσικού Αερίου, η Αντιπλημμυρική 
Θωράκιση, οι κρίσιμες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τη μείωση της χρήσης των 
Ι.Χ., ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος και το ΤΡΑΜ στο Ιστορικό Κέντρο, η 
τεχνολογική και ηλικιακή ανανέωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των Ι.Χ. 
αποτελούν ορισμένα κομμάτια ενός τεράστιου ΠΑΖΛ για την Αττική και την Αθήνα.

Ενός ΠΑΖΛ που απεικονίζει το σύγχρονο και το δημιουργικό πρόσωπο της 
Αττικής και της Αθήνας και αποτελεί την εγγύηση για μια ανθρώπινη ζωή σε μια 
ανθρώπινη πόλη, σε μια πόλη με διαδρομή αιώνων, με ταυτότητα και μέλλον.

6. Όλα αυτά τα έργα μαζί με εκείνα που συμπληρώνουν το ΠΑΖΛ της Αττικής εν όψει 
του 2004, απαιτούν πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις.. Απαιτούν διαφάνεια στη 
Διαχείριση των Πόρων. Απαιτούν συνέπεια, συνέχεια, αλληλεπίδραση και 
προοπτική στο σχεδίασμά, στην ολοκλήρωση και στη λειτουργία τους. Απαιτούν 
γόνιμο διάλογο και συνεργασία ανάμεσα σε Πολιτεία, Φορείς και Πολίτες 
ανεξάρτητα με το ποια Παράταξη και ποιο Κόμμα έχει την ευθύνη της 
Διακυβέρνησης της Χώρας.

Η Αττική και η Αθήνα έχει ανάγκη αυτά τα Έργα γιατί η μεταπολεμική εκρηκτική 
ανάπτυξη και υπερδιόγκωσή της έγινε άναρχα χωρίς πρόβλεψη, χωρίς σχέδιο, 
χωρίς υποδομές.
Είναι σίγουρο ότι οι Πολίτες της Αττικής και της Αθήνας επιθυμούν και διεκδικούν 
αυτά τα έργα γιατί συνδέονται με την ίδια τη ζωή τους και την ποιότητα της ζωής 
τους.
Επίσης είναι σίγουρο ότι οι Πολιτικοί είτε βρίσκονται στην Κυβέρνηση είτε 
βρίσκονται στην Αντιπολίτευση κρίνονται όχι μόνο από τα Λόγια αλλά κυρίως από 
τα Έργα τους.

Για τούτο πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη, έχει έρθει η στιγμή να κατοχυρωθεί 
ένα ήθος στη Δημόσια Ζωή. Ένα ήθος, που θα συνδέεται άρρηκτα με την αλήθεια 
των“έργων, με την γνησιότητα των προτάσεων, με την αλήθεια μιας συνεχούς και 
αποτελεσματικής δημιουργικής προσπάθειας για μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη 
Αθήνα και Αττική, για μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή με ευημερία και ακτινοβολία.

Αυτό το ήθος στη Δημόσια Ζωή δεν μπορεί να έχει καμία απολύτως σχέση με το 
IMAGE, με την «Εικονική» πραγματικότητα, που καλλιεργούν ορισμένοι για τον 
εαυτό τους στηριζόμενοι στην πλάνη της Εικόνας, στην υποκρισία του Λόγου και 
στις πολυδάπανες Δημόσιες Σχέσεις για να οικειοποιηθούν και να καπηλευτούν με 

* κουτοπονηριές, με θράσος και με μικρότητα τα έργα και τις προσπάθειες Άλλων.

Ορισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μια διαρκής απουσία από το γίγνεσθαι των 
Μεγάλων Έργων και των μεγάλων Πρωτοβουλιών και Παρεμβάσεων για την 
Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξης της Αττικής και της Ελλάδας δε μπορεί να 
καλυφθεί με μια στιγμιαία παρουσία τους στη φωτογραφία των Εγκαινίων μαζί με 
τις αφηρημένες, ανέξοδες και μεγαλόστομες ευχές τους.
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Είμαι πεπεισμένος ότι σήμερα εδώ στο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ άξιζε και αξίζει αυτή η 
αναφορά γιατί συνδέεται με τα θετικά πρότυπα, τις αξίες και τα σύμβολα, που 
πρέπει να έχει στην εποχή μας η Κοινωνία μας και οφείλουν να υιοθετήσουν και 
να αναδείξουν οι Πολιτικοί και οι Ασχολούμενοι με τα Κοινά.

Επίσης σήμερα εδώ αξίζει να κάνω ειδική μνεία σε ανθρώπους της Πολιτικής, που 
είχαν μια ξεχωριστή προσωπική συμβολή στο σχεδίασμά και στην εξέλιξη του 
έργου «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ».

Αυτοί είναι ο Ευάγγελος Κουλουμπής που ξεκίνησε και προώθησε τη διαδικασία 
του Διαγωνισμού το 1988, ο Στέφανος Μάνος που είχε την ευθύνη για την αρχική 
Σύμβαση και την Έναρξη του Έργου το 1991, και μετά το 1993 τόσο όλα τα μέλη 
της Επιτροπής Μεγάλων Έργων όσο ο Γιάννης Σουλαδάκης και ο Κώστας 
Γ είτονας.

Η αναφορά σε αυτά τα Πολιτικά πρόσωπα αποτελεί ηθική υποχρέωσή μου 
αποτελεί όμως και μια αντίστηξη για ορισμένους, που ενώ ήταν και είναι αμέτοχοι 
και απόντες από την εξέλιξη αυτού του Μεγάλου Έργου προσπαθούν μεθοδικά να 
το συνδέσουν την προσωπική τους εικόνα.
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