Η Ελλάδα είναι ένα φρενοκομείο!
Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Θ. Νίνος
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Ο μεγάλος έλληνας πολιτικός Κωσταντίνος Καραμανλής, είχε εκφράσει την στεναχώρια
του για τον τρόπο που λειτουργούσε ( και ,θα τολμήσω να πώ, που συνεχίζει να λειτουργεί,
η
Ελλάδα μας!), λέγοντας το «ιστορικό, πως « η Ελλάδα είναι ένα
φρενοκομείο»!

Δυστυχώς ,κανείς μας ,( και κυριότατα οι ηγέτες μας!), δεν «ταρακουνήθηκε» από
την διαπίστωση του εκείνη ,και συνεχίζουμε να επιμένουμε να τον δικαιώνουμε.

Στον τόπο μας, στον όμορφο «παράδεισο», στο Ρέθυμνο μας, τους τελευταίους
μήνες «επιμένουμε» να «φωνάζουμε» ,σε όλους «τους τόνους», ότι έχουμε
ψυχολογικά προβλήματα!

Δεν έχω τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις για να μπορώ να εκδόσω ,ή να απορρίψω,
τέτοιου είδους ιατρική γνωμάτευση, όμως ζώ στο Ρέθυμνο και έχω γνώση και άποψη για
να μπορώ να μιλήσω για τα προβλήματα του τόπου μου.

Πριν λίγους μήνες είχα αναδείξει το «μήνυμα» που εξέπεμπε ( και συνεχίζει να
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εκπέμπει, από την «γωνιά» του), η γραπτή ,( σε μια πολυσύχναστη γωνία της π
πόλης), απογοήτευση του νεαρού συμπολίτη, ο οποίος ρωτούσε τους συνομηλίκους
του « πού θα πλήξεις πάλι απόψε ;»

Εχουμε δημιουργήσει ,(όλοι μας), μια αποπνικτική συναισθηματική ατμόσφαιρα , για όλους
μας και ιδιαίτερα για τό πιο ευαίσθητο τμήμα της κοινωνίας μας, εκείνο της νεολαίας μας,
και δεν κάνουμε τίποτα για να την «καθαρίσουμε»! Μόνον για «φάρμακα» μιλούμε, και για
δομές ( δηλ κοινωνικά ιατρεία της περίπτωσης αυτής), λες και τα φάρμακα λύνουν τα
προβλήματα, αν δεν καλυφθούν οι αιτίες που τα παράγουν.

Η νεολαία μας, χωρίς να φταίει εκείνη, είναι «αφυδατωμένη» από ελπίδα και από
αισιοδοξία! Αυτή η έλλειψη ,μόνο προβλήματα προκαλεί και δημιουργεί!

Τι κάναμε απέναντι σε αυτό το τρομερό πρόβλημα ;

Εντελώς τίποτα! Η ,μάλλον, κάναμε κάτι, δηλ το αφήνουμε να «εξελίσσεται» και
να γιγαντώνεται.

Χρηματοδοτήθηκε ,για το Ρέθυμνο , ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης 500
χιλιάδων ευρώ.

Από ειδικούς επιστήμονες αυτό το πρόγραμμα κρίθηκε σαν ανεπαρκές και
εμβόλιμο, και θέτουν την ανάγκη δημιουργίας ιατροπαιδαγωγικού κέντρου στο Ρέθ
υμνο
.

Τα ερωτήματα μου αφορούν στις αιτίες του προβλήματος, όπως είναι η ανεργία, τα
οικονομικά προβλήματα ,και γενικότερα η έλλειψη ελπίδας για το μέλλον.
Αυτά τα προβλήματα μένουν στο «περιθώριο» , εμείς δεν μελετούμε και δεν
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αποφασίζουμε δράσεις για την εκτόπιση τους, και καταλήγουμε, ( λες και είναι
μονόδρομος!),να συζητούμε, μόνον, για την «φαρμακευτική» αγωγή που χρειάζεται
να αναπτύξουμε.

Προφανώς δεν υποβαθμίζω την σημασία της « ιατρικής» και της «φαρμακευτικής»
παραμέτρου, απλά προσπαθώ να αναδείξω, πως για την λύση του προβλήματος χρειάζεται
η «υγιιεινή διαβίωση» με την οποία, εμείς, δεν ασχολούμαστε.

Ζητώ από την δημοτική αρχή ,και όχι μόνον, να ασχοληθούμε ,ολόπλευρα, με
επάρκεια , με συνέπεια και συνέχεια, με το υπαρκτό πρόβλημα.
Σε αυτή τη προσπάθεια καθένας μας έχει τον δικό του θεσμικό ,επιστημονικό κλπ
ρόλο, και όλοι μαζί θα μπορέσουμε «να βρούμε το δρόμο »!
Ολοι οι επιστήμονες μιλούν ,και επιμένουν, ότι η πρόληψη είναι το καλλίτερο
«φάρμακο» για όλες τις «ασθένειες».

Ας ασχοληθούμε λοιπόν ,και ας υλοποιήσουμε, όλες εκείνες τις δράσεις μας ,που θα
συναποτελέσουν αυτήν την απαιτούμενη πρόληψη!

του Νίκου Νίνου 27-3-2012
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