Ο Χρίστος Λιάπης για την Προσυνεδριακή Ημερίδα της ΝΔ στο Περιστέρι

Ο Χρίστος Λιάπης για την Προσυνεδριακή Ημερίδα της ΝΔ για το Περιβάλλον, τις
Φυσικές Καταστροφές και την Πολιτι-κή Προστασία, που έλαβε χώρα την Κυριακή
10 Δεκεμβρίου, στο Περιστέρι. ...

Πρώτα ως γιατρός και μετά ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα ήθελα, τώρα
που κλείνει ο κύκλος της προσυνεδριακής μας πορείας προς το 11ο Συνέδριο της
ΝΔ, να υπογραμμίσω πως η ευαισθησία για το περιβάλλον, για τη συνολική και για
την ψυχική υγεία του πληθυσμού και για τη σύνθετη αλληλεπίδρασή τους, ιδίως
όταν επισυμβαίνουν απευκταίες φυσικές καταστροφές, αποτελεί βασικό άξονα του
προγραμματικού λόγου και σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από την
ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης των καταστροφών, αλλά και ενδυνάμωσης των
υποστηρικτικών μηχανισμών οι οποίοι καλούνται να συμπαρασταθούν στους
πολίτες σε εκείνες τις περιπτώσεις που η σφοδρότητα των φυσικών φαινομένων
αποδεικνύεται ανώτερη των προετοιμασιών μας.
Όπως φαίνεται από σχετικές μελέτες, κινδυνεύουν με ψυχιατρική νοσηρότητα της
τάξης του 30-40%, μέσα στον πρώτο χρόνο, τα άτομα που έχουν βιώσει φυσικές
καταστροφές.
Τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή είναι πολύ σημαντική η ενδυνάμωση του
κοινωνικού ιστού και η παρέμβαση της Πολιτείας υποστηρικτικά. Τότε είναι άκρως
σημαντική η παρουσία ημών, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, είτε ψυχιάτρων,
είτε ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών. Κάποια άτομα μπορεί να χρειάζονται
ακόμη και φαρμακευτική αγχολυτική υποστήριξη. Υπάρχουν μάλιστα μελέτες που
αναφέρουν ότι η χορήγηση ορισμένων φαρμάκων, μπορεί να προλάβει την
εκδήλωση μετατραυματικού στρες. Κι εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο
κίνδυνος εμφάνισης μετατραυματικού στρες στις γυναίκες είναι περίπου
τριπλάσιος με πενταπλάσιος απ' ότι στους άνδρες, μετά από φυσικές
καταστροφές.
Η αβελτηρία και η ανευθυνότητα της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το
στρατηγικό έλλειμμα προετοιμασίας της Περιφέρειας Αττικής, ευθύνονται για την
μεγάλη, πρόσφατη καταστροφή της Μάνδρας, που άφησε πίσω της 22 νεκρούς
συμπολίτες μας και τεράστιες υλικές ζημιές. Η υπευθυνότητα, ο σωστός
σχεδιασμός και η ολιστική αξιολόγηση των ζητημάτων που αφορούν στο
Περιβάλλον και στην Πολιτική Προστασία αποτελούν το καλύτερο αντίδοτο
απέναντι στην ανεπαρκή και ανίκανη σημερινή κυβέρνηση που αφήνει τους πολίτες
ανοχύρωτους στο έλεος του καιρού, όταν πρόκειται για φυσικά φαινόμενα και στο
έλεος της συγκυρίας, όταν πρόκειται για οικονομικές, διεθνείς και πολιτικές
εξελίξεις. Από μια τέτοια κυβέρνηση, μάλλον είναι πολυτέλεια να ζητούμε
μακροπρόθεσμο και εμβριθή σχεδιασμό για ακόμη συνθετότερα ζητήματα σχετικά
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με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή και η
επίδρασή της, ανάμεσα στα άλλα, στο ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών
με επίκεντρο τη χώρα μας. Όμως, οι Έλληνες πολίτες, η κοινωνία και η πατρίδα
μας αξίζουμε καλύτερα! #axizoume_kalytera
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