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Γέφυρα Μέγδοβα και οδική σύνδεση Καρδίτσας - Αγρινίου
Η οδική σύνδεση μεταξύ Καρδίτσας και Αγρινίου, παραμένει εδώ και δεκαετίες ένα
μεγάλο και άλυτο πρόβλημα.
Συγκεκριμένα στον ποταμό Μέγδοβα, δεν έχει κατασκευασθεί εδώ και πολλές
δεκαετίες γέφυρα (παρ’ ότι υπάρχει μελέτη από την περιφέρεια Θεσσαλίας) και μια
συνολική απόσταση 18 χλμ. του δρόμου αυτού, μεταξύ Νεράιδας Καρδίτσας και
Μαυρομάτας Ευρυτανίας, παραμένει ως δασικός δρόμος, δίχως ασφαλτόστρωση (8
χλμ. στο Ν. Καρδίτσας και 10 χλμ. στο Ν. Ευρυτανίας).
Αυτή η περιοχή παρουσιάζεται ως τσιφλίκια με ιδιωτικά με δάση και είναι ένα
σοβαρό θέμα, γιατί οι κυβερνήσεις και η περιφέρεια, δεν έχουν κινήσει εδώ και
χρόνια την διαδικασία, για να περάσουν στο δημόσιο αυτές οι δασικές εκτάσεις.
Η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα, που αποτελεί το σημαντικότερο
τμήμα του έργου, είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και από το 2015,
υπάρχουν οι μελέτες της και θα έπρεπε να είχε γίνει. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει
γίνει.
Σε ότι αφορά τα 8 χλμ. του δρόμου που ανήκει στο Ν. Καρδίτσας, από όσο
γνωρίζουμε είχαν ξεκινήσει οι προμελέτες, αλλά δεν γνωρίζουμε αν ολοκληρώθηκαν
οι μελέτες και γιατί δεν προχωράει η ασφαλτόστρωση του δρόμου. Δεν έχουμε
κάποια ενημέρωση για το τμήμα των 10 χλμ. που βρίσκεται στο Ν. Ευρυτανίας.
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, ζητάμε να μας
ενημερώσετε:
● Γιατί δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή της γέφυρας στον Μέγδοβα ποταμό, που
θα ενώνει τους δυο νομούς (Καρδίτσας-Ευρυτανίας),που είναι αρμοδιότητα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και από το 2015, υπάρχουν όλες οι μελέτες της;
● Γιατί καθυστερεί το έργο της ασφαλτόστρωσης του οδικού τμήματος των 8 χλμ.
που βρίσκεται επί του Ν. Καρδίτσας;
● Τι ενημέρωση έχετε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το οδικό τμήμα
των 10 χλμ. που βρίσκεται επί του Ν. Ευρυτανίας.
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