Καταρρέει το αφήγημα
πράσινης ανάπτυξης
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Καταρρέει το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης

Σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τη διαπλοκή και
υπογράφει την οριστική καταδίκη της ελληνικής φύσης με το νέο
νομοσχέδιο και κυρίως με τη σπουδή της να συμβάλλει στον
πλουτισμό ορισμένων επενδυτών εις βάρος των πολιτών…

Καταρρέει το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης

Πάνω
από
διακόσιες
βιομηχανικές ανεμογεννήτριες έλαβαν άδεια
παραγωγής
μόνο
σε
μερικούς
μήνες
στις
κορυφογραμμές της χερσονήσου του Μαλέα, ενός τόπου
γεμάτου σπήλαια, αρχαιολογικές θέσεις, καταφύγια
άγριας ζωής, προτεινόμενου μεταξύ άλλων ως

Περιφερειακού Πάρκου και Τοπίου Διεθνούς
Εμβέλειας. Καταρρέει το αφήγημα της πράσινης
ανάπτυξης
Παρότι όλη η χερσόνησος ήταν κάποτε προς ένταξη στο
δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 2000, μετά από παρέμβαση
τοπικού παράγοντα που εργαζόταν για αιολικές εταιρείες προς
τον τότε υπουργό περιβάλλοντος Λαλιώτη, η σχετική μελέτη
αποσύρθηκε!

Σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τη διαπλοκή και
υπογράφει την οριστική καταδίκη της ελληνικής φύσης με το νέο
νομοσχέδιο και κυρίως με τη σπουδή της να συμβάλλει στον
πλουτισμό ορισμένων επενδυτών εις βάρος των πολιτών…

Τελικό χτύπημα για το περιβάλλον το οπισθοδρομικό νομοσχέδιο
του ΥΠΕΝ

Οι μάσκες πέφτουν παγκοσμίως.
Το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης καταρρέει, μιας και οι
καταστροφές που αυτή επιφέρει στο φυσικό περιβάλλον είναι
πολλαπλάσιες. Το αφήγημα αυτό, που είχε αποκλειστικό σκοπό να
δικαιολογήσει την αδηφάγο όρεξη μιας νέας κερδοσκοπικής
κάστας, δεν πείθει κανέναν πλέον.

Αρκεί μια ματιά στις φωτογραφίες αυτές, που δείχνουν την
καταστρατήγηση ολόκληρου του περιβάλλοντος και του τοπίου ενός
μικρού τόπου, σε απόσταση αναπνοής από χωριά και οικισμούς,
για να σαστίσει και ο πιο ένθερμος υπερασπιστής του green new

deal.

Η «Πράσινη ανάπτυξη», ο βωμός των επενδύσεων και τα 10
εγκλήματα του νέου νομοσχεδίου

Οι βιομηχανικές ΑΠΕ δεν είναι
ανανεώσιμες, ούτε πράσινες.
Είναι μια τεράστια μάζα υλικών που εξορύχθηκαν από έναν τόπο
για να εγκατασταθούν στις κορυφογραμμές της χώρας μας, στα
τελευταία καταφύγια της άγριας ζωής.

Όσο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας του Τοπίου, αυτή δε
λαμβάνεται καν υπόψιν, μιας και πώς μπορεί να συγκριθεί η
ομορφιά της φύσης σε σχέση με τα δισεκατομμύρια που
ληστεύονται από εμάς μέσω επιδοτήσεων…

Ας μας ρωτούσαν τουλάχιστον αν θέλουμε και με ποιο τρόπο να
σωθούμε από την κλιματική αλλαγή, αυτό θα ήταν τίμιο και
κυρίως δημοκρατικό.

Τροφή-Φάρμακο”: Δεν είδαμε και πάθαμε με τις επιδοτήσεις τόσα
χρόνια, συνεχίζουμε: Επιδοτήσεις με σκοπό τη… μείωση της
παραγωγής
Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το παραμύθι τάχα μου περιβαλλοντικής
ωφέλειας και καθαρού περιβάλλοντος λες κι η Ελλάδα είναι Κίνα,
τίγκα στην βιομηχανία μολύνοντας το περιβάλλον: Υφίσταται
Κλιματική Αλλαγή και κατά πόσο είναι ανθρωπογενής;

Αυτός
είναι
ο
σύγχρονος
καθεστωτικός πολιτισμός μας.
Τα πάντα ισοπεδώνονται από την αδηφάγο όρεξη των αρπακτικών
και των υποτελών τους, των πολιτικών που έχει ψηφίσει το 20%
των πολιτών και δεν αντιπροσωπεύουν κανένα μας.

Τους κάνουμε μια τελευταία έκκληση να διορθώσουν τα λάθος
τους.

Να θέσουν δημοψήφισμα και αν αποφασίσει ο λαός υπέρ των ΑΠΕ,
να εγκαθίστανται μόνο όσες χρειάζεται ο κάθε τόπος, σε
τοποθεσία που θα υποδεικνύουν οι πολίτες, με τη μορφή που
αυτοί θα αποφασίσουν.

Όσο για τις ανεμογεννήτριες συγκεκριμένα, καμία εγκατάσταση σε
βουνό, μόνο σε βιομηχανικές ζώνες και δρόμους.

Όπως είχε επισημάνει ο καθηγητής
Κώστας Νικολάου:
«Πάμε να τοποθετήσουμε Ανεμογεννήτριες και Φωτοβολταϊκά σε
εκτάσεις που θα βλάψουν τα φυσικά οικοσυστήματα, τη στιγμή που
οι έρευνες (από το 2007-2017) που έχουν γίνει στη χώρα μας
έχουν δείξει ότι αν έμπαιναν σε μέρη που δεν θα δημιουργούσαν
κανένα πρόβλημα θα παρήγαγαν 6-10 φορές πάνω από την ενέργεια
που χρειαζόμαστε!

Και φυσικά, δεν χρειαζόμαστε τις τεράστιες ανεμογεννήτριες με
τους ρότορες των 100 μέτρων…»

Μπορείτε να δείτε ακόμη: Τί σόι “πράσινη ανάπτυξη” είναι αυτή
που καταστρέφει το περιβάλλον;

Επιμελητήριο περιβάλλοντος και βιωσιμότητας~Η αλήθεια για τα
Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα

Εμείς γι’ αυτά τα «λίγα» κι «απλά» πράγματα πολεμάμε…

Αιολικά-Ανεμογεννήτριες: Μύθοι και πραγματικότητες
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“πράσινη” ανάπτυξη με λεφτά των Ελλήνων

Ξεκίνησαν οι πωλήσεις εκτάσεων σε Natura, μόλις ψηφίστηκε το
Νομοσχέδιο Χατζηδάκη; «Δώρο» αρχαιολογική στήλη

Επιστήμονες προειδοποιούν: «Έπονται και
εξαιτίας της περιβαλλοντικής καταστροφής»
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Clawback
&
φαρμακευτική
δαπάνη οδηγούν σε κατάρρευση
την ελληνική βιομηχανία και
το σύστημα υγείας
Η υπερχρέωση των φαρμακευτικών εταιρειών μέσω της υπερβολικής
επιβάρυνσης από το clawback η οποία απειλεί τη βιωσιμότητα του
εγχώριου παραγωγικού ιστού, και η υιοθέτηση κατάλληλων
πολιτικών από την πολιτεία, ήταν το αντικείμενο της ημερίδας
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και

Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
(ΠΕΦ), την Πέμπτη (14/11/2019).

Την ημερίδα άνοιξε ο γενικός διευθυντής του ΣΑΦΕΕ και πρόεδρος
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr Αντώνιος Αυγερινός, ενώ το
πρώτο πάνελ ομιλητών έδωσε ζωηρό ενδιαφέρον στη συζήτηση.
Ειδικότερα, στο ζήτημα του clawback τοποθετήθηκαν ο υπουργός
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και
προηγούμενος υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, ο πρόεδρος του
ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος
Τρύφων, ο πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum, Μάκης
Παπαταξιάρχης και ο πρόεδρος του ΣΑΦΕΕ, Δημήτρης
Γιαννακόπουλος.

Τη συζήτηση άνοιξε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι το clawback
ενδεχομένως να είχε μία πρακτική εφαρμογή στην αρχή της
κρίσης, όμως πλέον δημιουργεί στρεβλώσεις και προβλήματα.
Επέμεινε στο αναπτυξιακό πρόσημο που έδωσε η κυβέρνηση στο
clawback με το συμψηφισμό επενδύσεων-οφειλών. «Τα 50
εκατομμύρια ευρώ τα οποία ενέγραψε η κυβέρνηση και θα
αποτυπωθούν στους επόμενους μήνες, με αυτά τα οποία θα φέρουν
οι εταιρείες σε R&D και σε επενδύσεις, είναι μία πρώτη στροφή.
Αποδεδειγμένα και κοστολογημένα και με έναν διαφανή τρόπο τον
οποίο επεξεργαζόμαστε, σε συνεργασία με όλους. Είναι ένα μικρό
δείγμα του πού στρέφεται το πράγμα. Είμαστε μια φιλελεύθερη
κυβέρνηση με λαϊκό πρόσημο».

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς» είπε ο Ανδρέας Ξανθός από την
πλευρά του, «και να παραδεχθούμε ότι το clawback είναι ένας
μηχανισμός άδικος, οριζόντιος και μη διαρθρωτικός, η αλήθεια
είναι όμως πως μας επέτρεψε να καλύψουμε με αξιοπρέπεια τις
φαρμακευτικές ανάγκες των πολιτών της χώρας και τη βιωσιμότητα
του συστήματος. Αν δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, με αυτούς
τους πολύ χαμηλούς προϋπολογισμούς, θα είχαμε υγειονομική

τραγωδία» τόνισε. Βεβαίως επιβάρυνε τη φαρμακοβιομηχανία, όμως
δημιούργησε μια συνθήκη τριμερούς χρηματοδότησης (κράτοςασθενής-φαρμακευτικές εταιρείες), πρόσθεσε. Η κύρια αιτία του
προβλήματος κατά τον κ. Ξανθό είναι η μεγάλη μείωση του
προϋπολογισμού, γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει σταδιακή αύξηση.
Τέλος, σημείωσε ότι η αυξητική τάση της φαρμακευτικής δαπάνης
δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Παγκοσμίως αυξάνεται κάθε χρόνο
7,5% έως 10%, καθώς έρχονται καινούρια πανάκριβα φάρμακα, όπως
οι γονιδιακές θεραπείες. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί σε
εθνικό επίπεδο, γι’ αυτό χρειάζονται διακρατικές συμφωνίες,
όπως η «συμμαχία της Βαλέτα».

«Κυβερνητικό» clawback
Το σύστημα είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, τόνισε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
(ΣΦΕΕ), Ολύμπιος Παπαδημητρίου. «Ο μηχανισμός αυτόματων
επιστροφών (clawback) αυξάνει χρόνο με το χρόνο ανεξέλεγκτα,
δοκιμάζοντας τα όρια αντοχής των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά, για το 2019 θα αγγίξει το ποσό των 1,2 δισ. ευρώ,
ενώ το rebate είναι επιπλέον και θα ξεπεράσει τα 600 εκατ.
ευρώ» σημείωσε. Παράγοντες για τη διόγκωση της φαρμακευτικής
δαπάνης είναι η είσοδος νέων θεραπειών, η αύξηση του αριθμού
των δικαιούχων, καθώς και τα κόστη που προκύπτουν στην αλυσίδα
φαρμάκου. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα προκύπτει από το
«κυβερνητικό» clawback, όπως χαρακτήρισε τις κυβερνητικές
επιλογές που οδήγησαν στην εκτόξευσή του. Τέτοια παραδείγματα
είναι «η αδράνεια στη διαπραγμάτευση των νεότερων φαρμάκων, η
καθυστέρηση ανατιμολόγησης, η καθυστέρηση διαγωνισμών, η
έλλειψη μέτρων και ελέγχων στη συνταγογράφηση, οι άστοχες
παρεμβάσεις στην αποζημίωση που δημιουργούν κόστος χωρίς
κανένα όφελος (π.χ. ασφαλιστική τιμή γενοσήμων), η χορήγηση
απαλλαγών σε κοινωνικές ομάδες, η χορήγηση πρόσβασης στο
υγειονομικό σύστημα στους πάντες, η αδυναμία διεκδίκησης

φαρμακευτικής δαπάνης από δικαιούχους άλλων χωρών, οι
καμπάνιες ευαισθητοποίησης του πληθυσμού χωρίς προσθήκη πόρων
στη δαπάνη, η αύξηση ΦΠΑ σε μερίδα φαρμάκων στο 13% και πολλά
άλλα».

«Fast track»
γενοσήμων

ΗΤΑ

και

πολιτική

Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σήμερα αντιμετωπίζουν
συνολικές επιβαρύνσεις που φθάνουν στο 70% του τζίρου τους
λόγω του συνδυασμού της υψηλής φορολόγησης και του τεράστιου
clawback, τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων. Όπως χαρακτηριστικά
είπε, οι ελληνικές εταιρείες είναι σαν να έχουν
κρατικοποιηθεί, αφού χρωστούν στον ΕΟΠΥΥ ποσά που δεν μπορούν
να πληρωθούν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΦ, πρέπει να
προχωρήσει «fast track» η αξιολόγηση και διαπραγμάτευση της
φαρμακευτικής καινοτομίας. «Fast track» πρέπει να εφαρμοστεί
και πολιτική γενοσήμων, με κίνητρα στους φαρμακοποιούς.
Τρίτον, θα πρέπει να διευρυνθεί η αρνητική λίστα εντός
διμήνου, με εθελοντικές αποχωρήσεις φαρμάκων από τον κατάλογο
των αποζημιούμενων. Τέταρτον, χρειάζεται εισαγωγή υποχρεωτικών
κανόνων συνταγογράφησης και «κόφτες».

Ο κ. Τρύφων επισήμανε ότι παράλληλα με το σωστό μέτρο του
συμψηφισμού του clawback με επενδυτικές δαπάνες, υπάρχει
επιτακτική ανάγκη για την εξαίρεση των εμβολίων από τη δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη, καθώς και για δικαιότερο επιμερισμό του
clawback για τα οικονομικά φάρμακα τα οποία συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση, ώστε κάθε κατηγορία φαρμάκου να πληρώνει ό,τι
της αναλογεί.

Tα μνημόνια στην πιο χυδαία τους
εκδοχή
Το clawback είναι απόδειξη ότι τα μνημόνια είναι εδώ και
μάλιστα στην πιο χυδαία τους εκδοχή, δήλωσε ο πρόεδρος
του Pharma Innovation Forum (PiF), Μάκης Παπαταξιάρχης. «Εκτός
της απευθείας βλάβης και μόνιμης κρίσης που προκαλεί,
εξυπηρετεί την ύπαρξη και λειτουργία ενός οριζόντιου
συστήματος στην ελληνική υγεία και περίθαλψη που επιβραβεύει
την ανεπάρκεια προϋπολογισμών, την αδυναμία δομικών
μεταρρυθμίσεων, την ατολμία κάθετων πολιτικών ρήξεων και το
χρόνιο παθολογικό χαρακτήρα επιβλαβών συμβιβασμών. Στην
κατεύθυνση αυτή είναι επιτακτικό να δρομολογηθεί με άμεση
προτεραιότητα η επίλυση μιας σειράς κρίσιμων προκλήσεων που
δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα του χώρου του φαρμάκου, με
κυριότερο την επιβολή ιδιαιτέρα υψηλών και ολοένα και
αυξανόμενων ποσών clawback, μέσω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης
του φαρμακευτικού προϋπολογισμού. Η βασική μας πρόταση
στηρίζεται στην αρχή της συνυπευθυνότητας στη διαμόρφωση του
clawback και προτείνεται η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Πολιτείας
και Βιομηχανίας που θα θέτει ρεαλιστικούς στόχους μείωσης του
clawback τα επόμενα 3 χρόνια κατά 50% με αμοιβαίες υποχρεώσεις
και των δύο μερών». Τέλος, επισήμανε ότι είναι ώρα να βγουν τα
εμβόλια από τη φαρμακευτική δαπάνη, καθώς και να επανεξεταστεί
η αρνητική λίστα. «Δεν μπορούν να αποζημιώνονται τα πάντα σε
αυτή τη χώρα» τόνισε.

Σκληρή κριτική στις κυβερνήσεις
Την απουσία στρατηγικής από όλες τις κυβερνήσεις επισήμανε ο
πρόεδρος του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών &
Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ), Δημήτρης Γιαννακόπουλος. «Το γεγονός ότι

είμαστε επτά χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του clawback ως
έκτακτου μέτρου, τα μνημονιακά προγράμματα έχουν τελειώσει
επισήμως από τον περσινό Αύγουστο και η σημερινή ημερίδα έχει
θέμα “clawback και φαρμακευτική δαπάνη”, δείχνει ότι τα
πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Η κατάσταση έχει κουράσει: την
ίδια ακριβώς συζήτηση κάνουμε τα τελευταία χρόνια, καταθέτουμε
ως φαρμακοβιομηχανία συνεχώς προτάσεις που μπορούν να μας
βγάλουν από το αδιέξοδο της φαρμακευτικής πολιτικής που
εφαρμόζεται, όμως δεν γίνεται τίποτα. Τι δείχνει αυτό; Ότι
όλες οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενες και η σημερινή, έχουν
αποδεχτεί μια λανθασμένη πολιτική ως “κανονικότητα”» τόνισε. Ο
κ. Γιαννακόπουλος επέμεινε στην ανάγκη διόρθωσης της
φαρμακευτικής δαπάνης, με ενίσχυση από την Κοινωνική Πρόνοια
για την κάλυψη των ανασφάλιστων και θέσπιση ξεχωριστού
κονδυλίου για τα εμβόλια.

Την ημερίδα έκλεισαν η Γενική Διευθύντρια της ΠΕΦ, Φαίη
Κοσμοπούλου και ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΠΕΦ, Βασίλης
Πενταφράγκας, με τα συμπεράσματα τα οποία θα αποσταλούν στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τους φορείς. Αυτά
συνοψίζονται στα εξής:

Ένταξη των εμβολίων στο σωστό λογαριασμό δαπανών του
ΟΟΣΑ, πρόληψη – ανοσοποίηση.
Διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την κάλυψη
ευάλωτων ομάδων από την Πρόνοια και ευρωπαϊκά κονδύλια.
Αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά το προβλεπόμενο
ποσοστό του ΑΕΠ.
Εξαίρεση των γενοσήμων και των παλαιότερων οικονομικών
φαρμάκων από το clawback.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/ygeia/farmako/story/1029453/clawb
ack-farmakeytiki-dapani-odigoyn-se-katarreysi-tin-ellinikiviomixania-kai-to-systima-ygeias

Αρχίζει το μεγάλο ξεπούλημα
στον ελληνικό τουρισμό; Λίγο
πριν την κατάρρευση;
Μείωση 30% σε Μύκονο, Σαντορίνη, Νάξο

Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από που να αρχίσω, αλλά θα

προσπαθήσω τουλάχιστον να αποτυπώσω την πραγματικότητα σε ό,τι
αφορά τον τουρισμό στην Ελλάδα, τα φετινά μεγέθη και φυσικά
την εικονική πραγματικότητα που ζούμε…ή φανταζόμαστε ότι
ζούμε… Ακούμε συνέχεια για αυξήσεις αφίξεων σε διάφορα νησιά
και πόλεις της χώρας μας και ανάλογη αύξηση εσόδων και
κρατήσεων το πρώτο 6μηνο… Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά
γενικά θα κλείσει πανελλαδικά με πτώση περίπου 20% στις
κρατήσεις και ανάλογη ή λίγο μεγαλύτερη κοντά στο 25 με 30%
μείωση στα κέρδη…

Του Στέλιου Πέτσα (*)

Πρόσφατα επισκέφτηκα τις Κυκλάδες και μιλάμε για Σαντορίνη,
Μύκονο και Νάξο. Η μείωση κυρίως στη Μύκονο θα αγγίξει το 30%
στην Σαντορίνη το ίδιο και επίσης στην Νάξο κοντά στο 20%. Η
Πάρος μπορεί να είναι η εξαίρεση, λόγω του ότι πήρε τον κόσμο
της Μυκόνου, μιας και η Μύκονος έγινε Ντουμπάι!!! 150 ευρώ το
σετ οι ξαπλώστρες!!! Ούτε οι Μυκονιάτες δεν μπορούν να το
πληρώσουν πια… Ντουμπάι μεν αλλά οι καρόδρομοι με λακκούβες
και τα parking νταμάρια παραμένουν τα ίδια…η Porsche των
150000€ με την σκόνη από το ράλι Καλαφάτης – Καλό Λιβάδι είναι
σουρεαλιστική εικόνα!!!

Καλά αυτός ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης δεν ντρέπονται με
το Δημοτικό parking που παραμένει το ίδιο από την εποχή του

Billy Bo!!! Εκεί παρκάρουν κι αυτοί…φαντάζομαι… Τόσα έσοδα
έχουν και κέρδη κάθε χρόνο…

Η βρώμα δε στα στενάκια της χώρας ασύλληπτη…σημερινή εικόνα η
Boutique της Loui Vuitton με τη βρώμα να αναδύεται από τα
σκουπίδια και η ξεναγός με τους 30 Αμερικανούς τουρίστες από
το κρουαζιερόπλοιο να απολαμβάνουν την μπόχα…περπατώντας στη
Λίμνη της Μυκόνου!!!

Ντουμπάι λοιπόν και όχι μόνο η Μύκονος, αλλά όλη η Ελλάδα, με
τους περισσότερους αδαείς επαγγελματίες του τουρισμού, που
είδαν ότι μπορούν να βγάλουν χρήμα κοροϊδεύοντας τον κόσμο με
τα παραμύθια… Με 5στερα κόπιες και κακές απομιμήσεις
πραγματικών 5στερων ξενοδοχείων…που ντρέπεσαι να πατήσεις…

(Σημ. Κουρδιστού Πορτοκαλιού>To οτι τα 5άστερα πετάνε τα
λύματα στη θάλασσα που το πας;)

Όμως η χρονιά αυτή και οι επόμενες 2 τουλάχιστον θα είναι
δύσκολες για όλους μας…

Ο ανταγωνισμός μεγαλύτερος πια και τα περιθώρια λάθους, μιας
και τα έξοδα μεγάλωσαν μαζί με τις υποχρεώσεις, μηδαμινά… Η
έλλειψη παιδείας γενικά, εκπαίδευσης ειδικότερα και παντελής
έλλειψη στρατηγικής και οργάνωσης των τουριστικών
επιχειρήσεων, θα δώσουν το τελικό χτύπημα στους ερασιτέχνες
του τουρισμού.

Το κακό είναι ότι μόλις επικρατήσει ο πανικός στη μάζα των
επαγγελματιών λόγω της μεγάλης απογοήτευσης, θα γίνει το
ξεπούλημα του αιώνα με τα κέρδη να βυθίζονται…στο ναδίρ!!!

Δυστυχώς θα επηρεάσει και τις υγιείς επιχειρήσεις…όταν ο
γείτονας θα πουλάει τσάμπα θα αναγκαστείς να προσαρμοστείς κι
εσύ… Αυτό πάλι να χτίζονται συνέχεια ξενοδοχεία και βίλες
παντού δεν το καταλαβαίνω…με ποιο σκεπτικό; Να μην πληρώσουν
την εφορία;

Να γίνουν ξενοδόχοι λόγω Airbnb; Να τα πουλήσουν; Να
κατοικήσουν; Το θέμα είναι ότι η προσφορά μεγαλώνει, ο κόσμος
φτωχαίνει και η ζήτηση μειώνεται… Αλλά εμείς δεν φοβόμαστε
τίποτα. Έτσι; Κατά όλα τα άλλα ποιο Ντουμπάι…Ελλάδα ρε!!!

(*) Γενικός Διευθυντής TAKE IT SUNNY, member of NG TRAVEL
GROUP.

money-tourism.gr

ΠΗΓΗ:https://kourdistoportocali.com/read-this/archizei-to-mega
lo-xepoylima-ston-elliniko-toyrismo-ligo-prin-tin-katarreysi/

Λέκκας: Η Κατάρρευση
Παιδείας στη χώρα μας

της

Ο προοδευτικός χώρος υπήρξε πάντα ο τροφοδότης προτάσεων και
ιδεών για τη διαμόρφωση της Παιδείας στη χώρα μας με
εξαιρετικά θετικό πρόσημο στην πρόσφατη ιστορική περίοδο.

Ευθύμης Λέκκας

Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Η “αριστερά”, συνώνυμο του προοδευτικού χώρου, επιχειρεί
σήμερα την πλέον αρνητική παρέμβαση στον τομέα της Παιδείας,
την οποίαν ουσιαστικά καταστρέφει, μέσα από μία σειρά
εξωφρενικών θεσμικών ατοπημάτων. Μια καταστροφή χωρίς
δυνατότητα αναστροφής.

Η κατάργηση της αριστείας και της αξιοκρατίας, τα προγράμματα
σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο
εγκλωβισμός χιλιάδων μαθητών σε ένα ανεπανάληπτο σύστημα
εισαγωγής στα ΑΕΙ, η κατάργηση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, η
δημιουργία νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε υπερκορεσμένους
επαγγελματικούς χώρους (π.χ. Νομική Πάτρας, Γεωλογία Καβάλας),
η σύσταση νέων Τμημάτων χωρίς καμία αντιστοίχιση με την αγορά
εργασίας, η τραγελαφική επανίδρυση των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών, το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των
ΕΛΚΕ, η ενσωμάτωση των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, η δημιουργία
δεκάδων Ινστιτούτων και η ίδρυση νέων Πανεπιστημίων συνθέτουν
ένα πρωτόγνωρο πεδίο ασαφούς λογικής και γενικής σύγχυσης στο
χώρο της Παιδείας.

Όλα αυτά όμως δεν αντιπροσωπεύουν τον προοδευτικό χώρο, αλλά
υποδεικνύουν ένα άκρατο λαϊκισμό με ποταπά κίνητρα ενόψει των
εκλογικών αναμετρήσεων.

Δεκάδες χιλιάδες νέοι, σπουδαστές στα ΤΕΙ προσδοκούν
αναβάθμιση και ένταξη στα ΑΕΙ, χιλιάδες καθηγητές των ΤΕΙ
προσδοκούν ενσωμάτωση στα ΑΕΙ, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι

περιοχών αναμένουν εγκατάσταση ΑΕΙ στην περιοχή τους, με πλέον
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την ιλαροτραγική περίπτωση της
Κοζάνης, η οποία φιλοξενεί 3 διαφορετικά Ανώτατα Ιδρύματα.

Με αντάλλαγμα ψήφους πολιτών και την ανευθυνότητα του Υπουργού
απέναντι στην κοινωνία συντελείται η κατάρρευση της Παιδείας
στη χώρα μας.

Παράλληλα βαρύτατες είναι και οι ευθύνες ορισμένων Πρυτανικών
Αρχών. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη χώρα, μετατράπηκε
σε κερκόπορτα αποδοχής και εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου,
χωρίς καν αποφάσεις συλλογικών οργάνων, ενώ αντίθετα οι
Σύγκλητοι τριών μεγάλων Πανεπιστήμιων (ΕΜΠ, ΑΠΘ
Πανεπιστήμιο
Πατρών)
απέρριψαν
κατηγορηματικά

και
την

επιχειρούμενη ολέθρια πορεία.

Ο προοδευτικός κόσμος -με την ακριβή έννοια του όρου- έχει
τεράστια ευθύνη όχι μόνο να καταδείξει το βαρύτατο ολίσθημα
που με καπήλευση του χώρου διαπράττεται και να το αποτρέψει,
αλλά και μέσα από μία καλά συντονισμένη προσπάθεια να
αποκαταστήσει το εθνικό μας κεφάλαιο που είναι η Παιδεία και η
πνευματική μας ταυτότητα.

ΠΗΓΗ:https://www.ipaideia.gr/paideia/lekkas-i-katarreusi-tis-p
aideias-sti-xora-mas

Διαβάστε περισσότερα: Λέκκας: Η Κατάρρευση της Παιδείας στη
χώρα μας – iPaideia.gr

