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Επειδή, τα έργα υποδοµής γενικότερα και ειδικότερα τα συγκοινωνιακά έργα έχουν
πρωτεύουσα σηµασία στην αναπτυξιακή προοπτική µιας περιοχής, δεν θεωρούµε καθόλου
τυχαίο γεγονός ότι τόσο η ∆υτική Στερεά Ελλάδα όσο και η Ήπειρος είναι από τις πλέον
υποβαθµισµένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κι αυτό γιατί η συγκεκριµένη περιοχή ζει όλα αυτά τα χρόνια µια ιδιότυπη αποµόνωση λόγω
της γεωφυσικής της θέσης. Αποµόνωση που καλείται να αρθεί µε το µεγάλο έργο της ζεύξης
Ρίου – Αντιρρίου, που ήδη περατώνεται, και µε την κατασκευή του ∆υτικού Άξονα.
Η υπάρχουσα Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων έχει µείνει όπως ήταν όταν
πρωτοκατασκευάστηκε στην δεκαετία του ΄60, σχεδιασµένη για τους κυκλοφοριακούς
φόρτους της εποχής εκείνης και έχοντας όλα αυτά τα χρόνια δεχτεί πολύ ελάχιστες
παρεµβάσεις για την βελτίωσή της. Στο υπάρχον οδικό δίκτυο η κατάσταση έχει γίνει
ανυπόφορη λόγω της µεγάλης αύξησης της κυκλοφορίας, το χειρότερο όµως όλων είναι η
επικινδυνότητα του δρόµου και τα πολύ µεγάλα δυστυχώς ποσοστά ατυχηµάτων. Οι ανάγκες
της σύγχρονης εποχής, ανάγκες γρήγορων, ασφαλών και συνδυαστικών µεταφορών
καθιστούν επιτακτική την κατασκευή του ∆υτικού Άξονα.
Ο ∆υτικός άξονας είναι ένα από τα τρία οδικά έργα που αποτελούν τον σκελετό του Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου στον ελλαδικό χώρο, µαζί µε την ΠΑΘΕ και την Εγνατία, και είναι
αδιανόητο οι δύο πύλες της Ελλάδας προς την Ευρώπη, η Πάτρα και η Ηγουµενίτσα, να µην
συνδέονται µεταξύ τους αλλά και µε τις άλλες εθνικές αρτηρίες πρωτεύουσας σηµασίας, µε
ένα αυτοκινητόδροµο ελεύθερης ροής και ταχείας κυκλοφορίας, σύγχρονων προδιαγραφών.
Η παράδοση της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου στην κυκλοφορία θα δηµιουργήσει ένα ισχυρό
σηµείο στραγγαλισµού (bottlenecks) στην σύνδεσή της µε την υπάρχουσα Εθνική Οδό
Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην θέση Παλιοβούνα, που θα επιδεινώσει την ήδη επιβαρηµένη
κατάσταση, γι’ αυτό πιστεύουµε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή της
σήραγγας της Παλιοβούνας και στην συνέχεια της παράκαµψης Αµφιλοχίας και
Μακρυνόρους.
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Για να µπορέσει όµως ο ∆υτικός άξονας να επιτελέσει τον αναπτυξιακό του ρόλο, θα πρέπει
να συνοδευτεί µε µια σειρά παράλληλων έργων ενίσχυσης της ενδοχώρας, ειδάλλως υπάρχει
κίνδυνος αντί να καταστεί κινητήρια δύναµη ανάπτυξης για τις περιοχές απ’ τις οποίες
διέρχεται, να γίνει οδός φυγής των κατοίκων των περιοχών αυτών προς τα µεγαλύτερα
αστικά – µητροπολιτικά κέντρα.
Στόχος µας θα πρέπει να είναι η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών µε προτεραιότητα την
ανάπτυξη των πιο φτωχών περιοχών, µε πολιτικές κινήτρων στους κατοίκους τους
προκειµένου να παραµείνουν στον τόπο τους.
Γι ΄ αυτό προτείνουµε:
Την κατασκευή του κάθετου Οδικού Άξονα Λαµία – Καρπενήσι – Αγρίνιο – ∆υτ. Άξονας –
Πλατυγυάλι, µε προτεραιότητα στην σύνδεση του Πλατυγυαλιού µε τον ∆υτ. Άξονα µέσω
της ήδη κατασκευασµένης σήραγγας του Αγ. Ηλία. Η σύνδεση αυτή διαµορφώνει
προϋποθέσεις τρίτης πύλης εισόδου – εξόδου στον ∆υτ. Άξονα, µε αξιοποίηση του
Πλατυγυαλιού ως λιµένα εµπορικού – βιοµηχανικού και ως µία από τις θεσµοθετηµένες
ελεύθερες ζώνες εµπορίου της χώρας µας, που έχει και την µοναδικότητα να είναι
χωροθετηµένη βιοµηχανική περιοχή.
Την κατασκευή του άξονα Αντιρρίου – Ναυπάκτου – Ιτέας – ∆ελφών – Λαµίας µε την
ολοκλήρωση της Παράκαµψης της Ναυπάκτου που θα βοηθήσει στην κυκλοφοριακή
αποφόρτιση της πόλης και την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας σε συνέχεια της Γέφυρας Ρίου
– Αντιρρίου.
Την κατασκευή της Παραϊόνιας Οδού (Αιτωλικό – Πλατυγυάλι – Αστακός – Άκτιο –
Πρέβεζα – Ηγουµενίτσα) που σε συνδυασµό µε το Αεροδρόµιο Ακτίου, θα προσδώσει την
προοπτική ταχύτατης τουριστικής ανάπτυξης στην παράκτια περιοχή του Ιονίου
δηµιουργώντας ένα πλέγµα συνδυασµένων µεταφορών.
Την σύνδεση του ∆υτ. Άξονα µε την Παραϊόνια Οδό και την ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας,
µέσω της επαρχίας Ξηροµέρου.
Την ανακατασκευή του τµήµατος της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την θέση
Ερµίτσα έως τον Κόµβο Αµαλίας σύµφωνα µε την υπάρχουσα µελέτη, καθώς και την
επέκτασή της µέχρι τις θέσεις Μπάγια και Κουβαρά µε ένα επιπλέον ίχνος ανά κατεύθυνση.
Αυτό µπορεί να αποτελέσει την άµεση και οικονοµικότερη λύση για την σύνδεση της πόλης
του Αγρινίου µε τον ∆υτ. Άξονα.
Την κατασκευή περιµετρικής οδού στην λίµνη Τριχωνίδα, που σε συνδυασµό µε την
σύνδεσή της µε τον ∆υτ. Άξονα θα παίξει σπουδαίο ρόλο στην πολύµορφη ανάπτυξη της
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ευρύτερης περιοχής και στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων της και του ιδιαιτέρου κάλους
φυσικού περιβάλλοντός της.
Την βελτίωση και συντήρηση του εκτεταµένου επαρχιακού οδικού δικτύου της Αιτωλ/νίας.
Ο ∆υτικός Άξονας πρέπει να προχωρήσει µε ταχύτατα βήµατα. Με ταχύτατα βήµατα όµως
πρέπει να προχωρήσουν και τα παράλληλα έργα, που προαναφέρθηκαν. Με βάση το σωστό
σχεδιασµό και την ποιοτική κατασκευή αλλά και µε ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασµό στο
περιβάλλον των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών από τις οποίες θα διέλθει. Κι εδώ
σηµαντικό ρόλο καλείται να επιτελέσει τόσο το ΤΕΕ όσο και οι τοπικές κοινωνίες.
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