
Κύριε Διευθυντά,
Στο φύλλο της Τρίτης

12-4-2016 διάβασα
απάντηση σε άρθρο μου
στην εφημερίδα σας στο
φύλλο του Σαββάτου 9-4-
2016 του κ. Βασιλάκη
Μανόλη, πολιτικού
μηχ/κού, όπου σημειώνε-
ται ότι κατεδαφίσεις τει-
χών έγιναν και στην Ευ-
ρώπη επικαλούμενος  το
παράδειγμα  Γερμανικών

πόλεων.
Επιθυμώ να σημειώσω

ότι κατά τη διάρκεια του
Β’ Πολέμου από τους
βομβαρδισμούς  τόσο
των γερμανικών στρατευ-
μάτων όσο και των συμ-
μάχων κατεδαφίστηκαν
πολλά μνημεία και τείχη
σε όλες τις χώρες της κεν-
τρικής Ευρώπης. Ιδιαί-
τερα η Γερμανία υπέστη
τις μεγαλύτερες κατα-

στροφές κατά την αντεπί-
θεση των συμμαχικών
δυνάμεων. Με τη λήξη
του πολέμου έγινε η ανοι-
κοδόμηση αυτών των χω-
ρών, όπως και της χώρας
μας. Σε κάποιες χώρες
όπως στη Γερμανία, όπως
είναι γνωστό, επιλέχτηκε
η μεθοδολογία της μη πι-
στής ανακατασκευής ορι-
σμένων οχυρώσεων,
όπως στη Γερμανία και εν

μέρει στην Ιταλία, όπου
συντηρήθηκαν ό,τι από-
μεινε από αυτές και τα
υπόλοιπα τμήματα αντι-
καταστάθηκαν με οδι-
κούς δακτυλίους, επι-
λύοντας έτσι και το
κυκλοφοριακό πρό-
βλημα. 

Στην περίπτωση των
τειχών του Ηρακλείου, το
Δημοτικό Συμβούλιο του
1946 αποφάσισε την κα-

τεδάφιση τους με στόχο,
οι ελεύθεροι χώροι που
θα προέκυπταν να οικο-
πεδοποιηθούν! Καμία
σχέση λοιπόν με το παρά-
δειγμα κάποιων οχυρώ-
σεων της Γερμανίας, οι
οποίες άλλωστε δεν μπο-
ρούν να συγκριθούν με
τα τείχη του Ηρακλείου,
μνημείο της μεγαλύτερης
αμυντικής μηχανής στην
ανατολική Μεσόγειο.

Η απόφαση του
Δ.Σ.του 1946 όντως ήταν
πρωτότυπη και δεν υπάρ-
χει προηγούμενο στην
Ευρώπη να αποφασίζει
ένα εκλεγμένο όργανο
την κατεδάφιση ενός τέ-
τοιου μνημείου. Τέτοια
απόφαση πήρε μόνο ο
Μουσολίνι όταν κατέ-
στρεψε νεότερα μνημεία
θέλοντας να αναδείξει
αρχαιότερα μνημεία  και

συγκεκριμένα της via dei
Fori Imperiali στη Ρώμη,
αλλά οι ακαδημαϊκοί της
χώρας του τον σταμάτη-
σαν μετά.

Άλλο παράδειγμα στην
Ευρώπη, να προτείνεται
κατεδάφιση τειχών για
οικοπεδοποίηση δεν
υπάρχει, για αυτό και εί-
ναι πρωτότυπη. 

Σήφης Φανουράκης- 
αρχιτέκτονας

Ο Κεμάλ Αλής είχε μια
επιτυχημένη επιχείρηση
που εξυπηρετούσε τους
αγρότες της βόρειας Συ-
ρίας για 50 ολόκληρα
χρόνια. Είχε οργανώσει
αυτήν την οικογενειακή
του επιχείρηση για την
κατασκευή φρεάτων και
ιδιαίτερα γεωτρήσεων
για την άντληση νερού
για τους αγρότες αλλά
βέβαια και για άλλες χρή-
σεις. Είχε όλα τα μηχανή-
ματα και εργαλεία πάνω
στο φορτηγό του καθώς
και το εκπαιδευμένο του
προσωπικό που βασικά
ήταν νέοι σε ένα άλλο
φορτηγό. Με την πείρα
που είχε με τον καιρό
αποκτήσει και την αλά-

θευτή του διαίσθηση εύ-
ρισκε σχεδόν πάντοτε
την ακριβή τοποθεσία
ανοίγματος μιας γεώτρη-
σης όπου θα έβρισκε
νερό και γι’αυτό ήταν και
περιζήτητος. Παράλληλα
με διάφορα δώρα και μι-
κροποσά είχε αποκτήσει
την εύνοια των τοπικών
αρχών που πολλές φορές
έκαναν πως δεν έβλεπαν.
Όμως ξαφνικά από το
2006 και το 2007 τα
πράγματα άρχισαν να
αλλάζουν με μια ασυνή-
θιστη και συνεχή ανομ-
βρία και όπως ήταν φυ-
σικό, με τον καιρό, έπεσε
και η στάθμη των υπο-
γείων υδάτων.

Έτσι ενώ μέχρι τότε οι
περισσότερες του γεω-
τρήσεις είχαν ένα βάθος
50 με 60μ. μετά το 2006
άρχισαν τα πράγματα να
αλλάζουν προς το χειρό-
τερο. Με την παραπάνω
ανομβρία που δεν έλεγε
να σταματήσει αυτή η
πολύ σοβαρή μείωση
των βροχοπτώσεων, είχε
σαν αποτέλεσμα και την
πτώση του υπογείου
υδροφόρου ορίζοντα.
Έτσι ενώ οι συνηθισμέ-
νες γεωτρήσεις του Κε-
μάλ Αλή είχαν παλιά ένα
βάθος 50 με 60μ. ξαφ-

νικά, με την παραπάνω
αναβροχιά η στάθμη του
υπόγειου  υδροφόρου
ορίζοντα άρχισε συνεχώς
να πέφτει μέχρι και τα
100μ. και σε πολλές περι-
πτώσεις να φθάνει και τα
150 ακόμη και τα 200μ.
Έτσι τα μηχανήματα και
γενικά ο εξοπλισμός του
ήταν πια άχρηστος μια
και η άντληση του νερού
για ποτίσματα ήταν τώρα
υπερβολικά δαπανηρή ή
και αβέβαιη και οι αγρό-
τες άρχισαν να εγκατα-
λείπουν τα χωριά τούς
και τις καλλιέργειες τους
και να μεταναστεύουν
στις πόλεις για να βρουν
άλλη δουλειά για να ζή-
σουν.

Όταν και οι δουλειές
στις πόλεις άρχισαν να λι-
γοστεύουν από τη  με-
γάλη ζήτηση οι χωρικοί
περνούσαν στη  γειτο-
νική Τουρκία σε αναζή-
τηση εργασίας και στη
συνέχεια κατά χιλιάδες
στη  Λέσβο και στην
ηπειρωτική Ελλάδα σαν
μετανάστες πλέον μια και
το δικτατορικό καθεστώς
των αδελφών Assad όχι
μόνον δεν βοηθούσε
τους αγρότες αλλά συνέ-
χιζε την άγρια εκμετάλ-
λευση τους για τη  χορή-

γηση μιας άδειας γεώ-
τρησης που όμως οι χω-
ρικοί, ωθούμενοι από τις
αδήριτες τους ανάγκες,
συνέχιζαν παράνομα τις
κάθε μέρα βαθύτερες γε-
ωτρήσεις χωρίς βέβαια
αποτελέσματα. Είναι
όπως λέει ο καθηγητής
Colin Kelley του Πανεπι-
στημίου της California
Santa Barbara ότι με τη
φόρτιση της ατμόσφαι-
ρας της γης με διοξείδιο
του άνθρακα άρχισε να
παρουσιάζεται παγκο-
σμίως μια σοβαρή μεί-
ωση των βροχοπτώσεων
και κυρίως στις ανατολι-
κές μεσογειακές χώρες
και που με αυτήν τη  μεί-
ωση να υποβιβάζεται συ-
νεχώς η στάθμη ρεόντων
αλλά και των υπογείων
υδάτων και να οδηγού-
μαστε έτσι σε έναν κρη-
μνό.

Παράλληλα προς τα
παραπάνω, η μείωση
των βροχοπτώσεων από
τις παραπάνω χώρες, την
Συρία, Ιράκ, κ.λπ. εμφα-
νώς προχωρά προς τα
δυτικά και τα αποτελέ-
σματα αυτής της τάσης
άρχισαν ήδη από ετών
να παρουσιάζονται και
στην Κρήτη και ιδιαίτερα
στην ευπαθή και με τις

μεγαλύτερες απαιτήσεις
σε νερό περιοχή της πό-
λης του Ηρακλείου αλλά
και ολόκληρου του νο-
μού. Το φράγμα  Αποσε-
λέμη  με την κατά παρά-
βαση των τεχνικών
κανονισμών ανέγερση
του με αποτέλεσμα στα
15 χρόνια της λειτουρ-
γίας του να πληρωθεί μό-
λις το 40% της χωρητικό-
τητας του, συνεχίζει σε
εφαρμογή της αρχαίας
ρήσης «ενός κακού μύ-
ρια έπονται» να γίνεται
πρόξενος και άλλων κα-
ταστροφικών και πολυ-
δάπανων ενεργειών.
Έτσι σήμερα διανοίγεται
σήραγγα 8 έως 10 χιλιο-
μέτρων δαπάνης μέχρι
και 20 εκ. ευρώ. για την
απόληψη των υδάτων
της καταβόθρας του
Οροπεδίου Λασιθίου και
την οδήγηση τους στο
φράγμα χωρίς να λαμβά-
νονται υπόψη οι κατα-
στρεπτικές συνέπειες αυ-
τής της ενέργειας που
σύμφωνα με επίσημη
γνωμοδότηση του έγκρι-
του κρατικού Ι.Γ.Μ.Ε. (Ιν-
στιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευ-
νών) τα νερά της κατα-
βόθρας του Οροπεδίου
είναι αυτά που εμποτί-

ζουν ολόκληρη την επαρ-
χία Πεδιάδας από Γούβες
μέχρι και του Νιπηδιτού,
στο νοτιότερο της άκρο,
με αποτέλεσμα την απο-
ξήρανση των φρεάτων
και των γεωτρήσεων της. 

Με τις παραπάνω κα-
ταστρεπτικές ενέργειες
και της επερχομένης,
όπως παραπάνω, ανομ-
βρίας αναγκαστικά πλέον
επιβάλλεται η εφαρμογή
της μόνης και αποτελε-
σματικής λύσης που η
φύση προίκισε την πε-
ριοχή του Ηρακλείου με
την εκμετάλλευση των
υδάτων της εγγύτατα
της πόλης διαχρονικής
πηγής του Αλμυρού με
τη  σχεδόν σταθερή ετή-
σια απόδοση της τάξεως
200 εκ. μ3 χαμηλής αλ-
μυρότητας απόλυτα κα-
θαρού νερού που με τις
σύγχρονες χαμηλής δα-
πάνης μεθόδους το Ηρά-
κλειο και η ευρύτατή του
περιοχή θα αποκτούσαν
μια αστείρευτη πηγή
απόλυτα καθαρού και
χαμηλού κόστους γλυκό,
πόσιμο νερό.

*Ο Γιώργος Παπα-
ματθαιάκις είναι ηλε-
κτρολόγος-μηχανολό-
γος
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Ισότητα-ομοιότητα

“Αρχή
σοφίας
ονομάτων

επίσκεψις”. Τούτος ο
απλός και σοφός λόγος
θέλει να πει πως ο άν-
θρωπος αρχίζει να γίνε-
ται  σοφός από τη
στιγμή που αρχίζει να
συνειδητοποιεί το
νόημα και τη σημασία
των λέξεων που χρησι-
μοποιεί. Η γλώσσα είναι
που δίνει τη  μορφή,
την ύλη με την οποία
γίνεται κατα-νοητή η
ιδέα, το  περιεχόμενο
το οποίο το συλλαμβά-
νει και το γεννά το
πνεύμα!

Η  μ ο ρ φ ή  λοιπον
είναι το  σώμα των όν-
των  και  το π ε ρ ι ε χ ό
μ ε ν ο   η ψυχή τους.

Να το θαύμα της  ελ-
ληνικής γλώσσας! Της
πιο άρτιας, της πιο σα-

φούς, της πιο οικονομι-
κής, της  πιο καθαρής,
της πιο  εκφραστικής
γλώσσας που μιλήθηκε
ποτέ πάνω στη  Γη!

Eίμαστε φυσικοί κλη-
ρονόμοι αυτού του ανε-
κτίμητου θησαυρού! Εί-
μαστε όμως άξιοι  και
να τον  χρησιμοποιούμε
σωστά;

Δε φιλοδοξώ να σου
παραστήσω το
δάσκαλο, φίλε αναγνώ-
στη, αλλά μια δασκαλί-
στικη διάθεση και νοο-
τροπία δε γίνεται να
εξαλειφθεί εντελώς από
το λόγο μου-είτε
γραφτό είτε προφορικό
- αφού κοντά 40 χρόνια
έχω την τιμή και τη
χαρά  να διδάσκω την
ελληνική  γλώσσα στην
πόλη μας!Θέλω μόνο
να βοηθήσω  να γίνει
εμφανής η διαφορά
που υπάρχει ανάμεσα
σε κάποιες έννοιες που
θεωρούνται  ταυτόση-
μες ή συνώνυμες και
μας ταλαιπωρούν  θο-
λώνοντας τη σκέψη και
δυσχεραίνοντας το διά-
λογο!

Για παράδειγμα
παίρνω  το ζευγάρι
“ομοιότητα - ισότητα”.
Δύο  πολύ συχνά χρησι-

μοπούμενοι όροι που η
σύγχυσή τους -πότε
ακούσια και πότε σκό-
πιμη!-  προκαλεί  προ-
βλήματα!

Την ισότητα ισχυριζό-
ταν πως υπηρετούσε ο
Προκρούστης όταν ξά-
πλωνε τα θύματά του
στο γνωστό κρεβάτι
του,τις διαστάσεις του
οποίου είχε  ο  ίδιος κα-
θορίσει, ενώ το αποτέ-
λεσμα ήταν η επιβολή
μιας πλήρους και από-
λυτης και αξιοθρήνητης
αθλιότητας αφου μετέ-
τρεπε τους ανθρώπους
σε θλιβερά πλάσματα -
ανδράποδα! Ένας  πα-
νηλίθιος δούλος είναι
άχρηστος! Ένας
έξυπνος δούλος είναι
επικίνδυνος! 'Ολοι λοι-
πόν απλώς ηλίθιοι! Ηλί-
θιοι  αλλά ...ίσοι! Μέσα
σ’ αυτήτην ομοιμορφία-
αμορφία το έργο του
άρχοντα -του φασίστα
άρχοντα!- είναι απολύ-
τως ακίνδυνο και ιδιαί-
τερα αποδοτικό!

Πριν κάμποσες μέρες
πέρασα μπροστά από
το σχολείο που υπηρε-
τούσα πριν συνταξιοδο-
τηθώ. 

Έξω, στο δρόμο,είδα
πρώην συναδέλφους

μου να καπνίζουν λες
και ήταν... (ας μην εκ-
φράσω  την παρομοί-
ωση!) ενώ μέσα στον
αύλειο χώρο,μαθητές-
μαθήτριες για να κυριο-
λεκτώ!-  ντουμάνιαζαν
αρειμανίως για να διω-
ξουν τα σεκλέτια και τα
ντέρτια της μαθητικής
ζωής αδιαφορώντας για
την εικόνα που παρου-
σίαζαν στους επίσης
αδιάφορους
περαστικούς.  Ο  νόμος
λέει απαγορεύει το κά-
πνισμα και στον 60ντά-
χρονο καθηγητή και
στον 16χρονο μαθητή,
το ίδιο! Έχουμε ισότητα
και δημοκρατία!

Κύριοι νομοθέτες, μή-
πως πρέπει να επανεξε-
ταστούν και να επανα-
προσδιοριστουν
κάποιοι όροι για να
μπουν επιτέλους τα
πράγματα στη θέση
τους;

Άν η ζωή είναι  ένας
αγώνας δρόμου, η ισό-
τητα απαιτεί την ευθυ-
γράμμιση των δρομέων
στον ίδιο τόπο και
χρόνο, στην αφετηρία
και όχι την ταυτόχρονη
και μαζική άφιξή τους
στο τέρμα! Αυτό δεν εί-
ναι αγώνας δρόμου! Εί-

ναι μετακόμιση! Είναι
μαζική μεταφορά ή
μάλλον μεταφορά μά-
ζας!

Η ισότητα είναι  η ίση
μεταχείριση,η αντιμετώ-
πιση, από το νόμο, κά-
ποιου με τον ίδιο τρόπο
που αντιμετωπίζονται
και οι άλλοι σ’ όλους
τους τομείς της δημό-
σιας ζωής. Η δημιουρ-
γία και παροχή ισοδύ-
ναμων ευκαιριών για
εξέλιξη και ανάπτυξη σε
όλους. Η ισότητα είναι
ποιοτική έννοια και
προϋποθέτει
εξατομικευμένη αντιμε-
τώπιση,διαφορετική με-
ταχείριση,δικαιώματα
ανάλογα με τις υποχρε-
ώσεις, και εντοπίζεται
όχι μόνο εκεί που ο κα-
κός τιμωρείται και ο κα-
λός επιβραβεύεται-εδώ
που τα λέμε θα ειμαστε
ικανοποιημένοι έστω
και μόνο μ’ αυτό!- αλλά
εκεί που ο  καλός αντα-
μείβεται βέβαια, αλλά ο
καλύτερος ανταμείβεται
περισσότερο! Στην ποι-
κιλία,στην ιδιαιτερότη-
ταστη διαβάθμιση έχεις
περισσότερες πιθανότη-
τες να συναντήσεις την
Ισότητα,την  Ελευθερία
,τη Δικαιοσύνη! Χωρίς

τις προϋποθέσεις αυτές,
η ισότητα γίνεται ομοι-
ότητα - που είναι η γε-
λοιογραφία της! -
χυδαία
πολτοποίηση,επικίνδυν
η απώλεια του προσώ-
που! Και η  συμβίωση;
Από  κοινωνία προσώ-
πων καταντά  αγέλη
ζώων ή-ακόμα
χειρότερο!- σωρός
πραγμάτων!

Προφανώς λοιπόν εί-
μαστε ζηλωτές της Ισό-
τητας και φανατικοί πο-
λέμιοι του πιο
επικίνδυνου εχθρού της
που δεν είναι άλλος από
τη μετατροπή της
ανθρώπινης κοινωνίας
σε  ...πολτό!

Θα επιχειρήσω κι άλ-
λες τέτοιες διευκρινίσεις
για να μην
μπερδεύουμε τόσο  εύ-
κολα και τόσο συχνά το
λύμα με το λήμμα, τη
νομιμότητα με τη
Δικαιοσύνη,το έπος με
το πέος, το Σοσιαλισμό
με την ..Ελιά  ή
τον...μπατεσκυλιαλεστι-
σμό  με  τη  Δημοκρα-
τία!

* Ο Χρήστος 
Ν. Καραγιάννης 
είναι φιλόλογος

Διαπλοκή, σύνορα, 
ΔΝΤ και πικνίκ

Δεν γνωρίζω εάν έχει
υπάρξει ποτέ μέχρι
σήμερα κυβέρνηση

που να μην είναι ευχαριστη-
μένη με την εμφάνιση του
πρωθυπουργού (της) στη
Βουλή αλλά ούτε και αξιωμα-
τική αντιπολίτευση που να
μην είναι τα μάλα ικανοποι-
ημένη από την παρουσία του
αρχηγού (της). Απ’ όσο
μπορώ τις τελευταίες δεκαε-
τίες να παρακολουθήσω, μό-

νον η ημερομηνία των δηλώσεων είναι που μπορεί να
κάνει τη διαφορά. Κατά τα άλλα, το ίδιο ποιηματάκι
απαγγέλλουν άπαντες ξανά και ξανά. Είναι οι κραυγές
των εκάστοτε αδιάφθορων εναντίον των ύπουλων εχ-
θρών του λαού.

Δεν γνωρίζω επίσης, εάν θα αλλάξει καμιά φορά
αυτή η εντός και εκτός Βουλής κοκορομαχική διά-
θεση. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα ανατολικά σύνορά
μας γίνονται διαχρονικά σουρωτήρι. Εσχάτως και τα
βόρεια. Ποιος είναι το κράτος και ποιος το κρατίδιο;
Εμείς ή η ΠΓΔΜ; Αφουγκράζομαι τον Τούρκο να κα-
ραδοκεί και τους συμμάχους μας να την κάνουν με
ελαφρά πηδηματάκια. Γνωρίζω ότι οι εισερχόμενοι
πρόσφυγες και μετανάστες συνθέτουν ένα εκρηκτικό
μείγμα για την κοινωνική δομή και συνοχή, όταν το
οικονομικό κλίμα είναι βουτηγμένο στις λάσπες.
Ακούω τις φωνές από τους εξερχόμενους μετανάστες
Έλληνες νέους που αποχαιρετούν με καθημερινή πί-
κρα την πατρίδα – χωρίς να βλέπω ούτε με τηλεσκόπιο
επενδύσεις. Και όμως! Τέτοιες ώρες η περί πολλά θε-
ωρητικολογούσα κυβέρνηση των αμώμων του τόπου
ανήγαγε εντός Βουλής σε μείζον ζήτημα την περί-
φημη διαπλοκή, το αναμφισβήτητα επαίσχυντο δια-
κομματικό μας σπορ. Πιθανόν να νόμιζε ότι με το να
αλλάξει χαβά - κάτι έμεινε από τα μαγικά νταούλια
που θα βαρούσαμε για να χορεύουν εκστασιασμένες
οι αγορές - θα άλλαζε και τους ανέμους που μας πε-
ριζώνουν σαν φίδια.

Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πιο απλά, εάν
οι προθέσεις ήταν ειλικρινείς. Ας έδιναν όλοι τους τα
όποια στοιχεία έχουν στη δικαιοσύνη και ας άφηναν
τους δικαστές να κάνουν το έργο τους. Έχουμε ή δεν
έχουμε πολίτευμα με διακριτές τις τρεις εξουσίες; Τι
δουλειά έχει η εκτελεστική και βουλευτική εξουσία με
τη δικαστική; Ή μήπως η διαπλοκή απαιτεί να έχει; Το
τι ακολούθησε, με τα άνοστα επικοινωνιακά κολπάκια,
επιβεβαιώνει την απαξίωση των πολιτών. Όταν η δου-
λειά δεν πήγε καταπώς θα ήθελε πρωτίστως ο κ. Παπ-
πάς και η συντροφία του, ήρθαν στη συνέχεια μέσα
σε ένα αξιοθαύμαστο τάιμιγκ οι «αποκαλύψεις» για τις
προθέσεις της Ντέλιας και του Τόμσεν. Παραβίασαν
ανοικτές θύρες οι φωστήρες σύμβουλοι του πρωθυ-
πουργού. Προσέφεραν πολύ κακή υπηρεσία. Οι απί-
θανοι αυτοί τύποι που μας κυβερνούν αποφάσισαν –
με τον ενθουσιασμό του μονίμως καρπαζοεισπρά-
κτορα Καραγκιόζη – να εξολοθρεύσουν ξανά το
δράκο του ΔΝΤ, ως το ΔειΝόΤερον των εκ των δανει-
στών θηρίων. Τελικά τα κατάφεραν. Ο λύκος και η για-
γιά έγιναν ένα.

Καμία πολιτική σοφία, μόνο ληγμένες και σκονισμέ-
νες συνταγές. Κοντά στο νου κι η γνώση. Πρώτα παίρ-
νεις κανένα τηλέφωνο, ζητάς ύστερα ευγενικά διευ-
κρινίσεις – δεν είσαι δα και καμία υπερδύναμη
κακομοίρη μου – ζυγιάζεις αργότερα τα πράγματα και
στο τέλος, αν σε παίρνει, φωνάζεις το «βαστάτε Τούρ-
κοι τ’ άλογα». Το βάθρο όμως του θρανίου πίσω από
τα κάγκελα των καταλήψεων είναι κουσούρι που δεν
φεύγει εύκολα. Πού η πολιτική σοφία του Ελευθερίου
Βενιζέλου, που ήξερε να εκμεταλλεύεται τις διαφωνίες
των μεγάλων για το καλό της χώρας; Όταν λείπει ο
κοινός νους, απουσιάζει και η αλεξίσφαιρη λογική
του. Φοβάμαι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν τον έχει.
Δεν κατανοεί τους κανόνες λειτουργίας (ηθικούς ή
ανήθικους) του υπόλοιπου κόσμου. Γιατί, με το σακί-
διο στην πλάτη και τη γραβάτα στο ντουλάπι δεν πας
για να φτιάξεις την οικονομία αλλά το πολύ πολύ να
ετοιμάζεσαι για καμιά ορειβασία ή για κανένα συν-
τροφικό πικνίκ. Που κάποτε όμως θα τελειώσει, για να
σε περιμένει πλέον η γιαγιά με το λύκο στη γωνία.

* Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου 
είναι εκπαιδευτικός

Απάντηση στον Μανόλη Βασιλάκη

Οι πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία 
και η ύδρευση του Ηρακλείου

Toυ
Χρήστου Καραγιάννη* Του
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