
 

Σν ζρόιην κνπ ζηε ζειίδα ηνπ ikariamag.gr ζην Facebook: 

 

Ο Μαγθξηώηεο έθηαζε πξηλ ιίγν ζην λεζί κε ηαρύπινν. Σνλ 

ππνδέρηεθε ν έπαξρνο θαη έθπγαλ κε αζηπλνκηθή ζπλνδεία. ην πξόγξακκα 

πξνεγνύηαλ ε επίζθεςε ζην Μαγγαλίηε αιιά ηειηθώο έθπγαλ γηα ηηο Ράρεο. 

Μηα βδνκάδα κεηά ηε ζενκελία ε επίζθεςε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

"επείγνπζα κεηάβαζε ζηνλ ηόπν ηεο ηξαγσδίαο". Άξα ηα γλσζηά: ζύληνκε 

ελεκέξσζε από ηνπο ηνπηθνύο θνξείο, ππνζρέζεηο, ηαβέξλα θαη θξαζάθη. 

Αθνύ ζα δεη ηηο δεκηέο λα δεη θαη ηε θηινμελία καο. 

 

Θέισ λα δσ αύξην ην δειηίν ηύπνπ: "ηξίσξε ζπλάληεζε ζην δεκαξρείν 

Ραρώλ όπνπ έγηλε παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αθνινύζεζε Ο 

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ". Σνπιάρηζηνλ είλαη ζίγνπξν πσο ν 

Καξνύηζνο ζα ηνπ ηα ρώζεη, θάηη είλαη θη απηό. 

 

 

 

 

Η απάληεζε ηνπ θ. Μαγθξηώηε: 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 25 Οθησβξίνπ ζηηο 5:30 κ.κ.  

Αγαπεηέ θίιε,  

Σηο απνθάζεηο γηα ηελ Ιθαξία ηηο πήξακε ηαπηόρξνλα κε εθείλεο 

ηεο Υίνπ. Οη δαπάλεο γηα ηα ζπλεξγεία πνπ εξγάδνληαη από ηελ πξώηε 

εκέξα ζηελ Ιθαξία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ, θαιύπηνληαη από 

ηελ Κπβέξλεζε. ε πιεξνθνξώ όηη άκεζα, ε Ιθαξία ηέζεθε ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο από ην Ννκάξρε θαη ηελ Κπβέξλεζε. Σν 

Τπνπξγείνπ Τγείαο εθηακίεπζε 100ρηι. επξώ πξνλνηαθά επηδόκαηα γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη ζα θαηαβιεζνύλ θαη άιια αλ ρξεηαζηεί. 

Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε νξίζακε, ηόζν ηελ Ιθαξία όζν θαη ηε Υίν, 

πιεκκπξόπιεθηεο ζην ζύλνιό ηνπο. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=834870781


Οη θαηαγξαθέο ησλ δεκηώλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο βξίζθνληαη 

ζε εμέιημε θαη ε Τπνπξγηθή Απόθαζε γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ 

έρεη ήδε ππνγξαθεί. ηε Υίν, όπσο γλσξίδεηο, βξέζεθα ιίγεο ώξεο κεηά 

ηηο θαηαζηξνθέο. Οη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο εθείλεο ηεο κέξαο, αιιά 

θαη έλα δηήκεξν ηαμίδη ζηελ Πνισλία πνπ αθνξνύζε κηα δηππνπξγηθή 

ζύλνδν, κε αλάγθαζαλ λα βξεζώ ηειηθά ζηελ Ιθαξία ζηηο 24 θαη 25 

Οθησβξίνπ. Παξέκεηλα ζηελ Ιθαξία από ηελ Κπξηαθή, λσξίο ην 

απόγεπκα, κέρξη θαη ηε Δεπηέξα ην κεζεκέξη. Η ζύζθεςε ζηηο ξάρεο 

ήηαλ πξάγκαηη ηξίσξε, όπσο αλαθέξεηο, θαη ήηαλ πνιύ νπζηαζηηθή. 

πκκεηείραλ όινη νη δήκαξρνη θαη αξθεηνί πνιίηεο.  

Επηζθέθζεθα ηηο δπν πεξηνρέο πνπ είραλ θπξίσο πιεγεί από ηα 

αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, ην Καξθηλάγξη θαη ηνλ Άκαιν θαη ζπδήηεζα 

κε ηνπο θαηνίθνπο ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ιύζεηο. Γλσξίδεηο ηελ Ιθαξία, 

γλσξίδεηο ηηο απνζηάζεηο, ηνπο δξόκνπο, εηδηθά κεηά ηελ θαθνθαηξία, 

ζπλεπώο δελ ήηαλ ηαμηδάθη αλαςπρήο, όπσο ην πεξηγξάθεηο. 

   

Με εθηίκεζε γηα ηελ θξηηηθή ζνπ 

   

Γηάλλεο Μαγθξηώηεο 

Τθππνπξγόο Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ  

 


