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ΚΟΙΝΩΝΙΑΕβαλε τέλος στη ζωή του
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ΟΛΜΕ, Ανδρ. Παπαδαντωνάκης, τονίζοντας 
ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσα συγκεκριμέ-
νες ενέργειες για την εξάλειψη αυτού του φαι-
νομένου. 

«Δυστυχώς, η ομοσπονδία δεν διαθέτει επί-
σημα στοιχεία για τα περιστατικά βίας και 
bullying μεταξύ μαθητών στα σχολεία, ωστό-
σο, βάσει των καταγγελιών, διαπιστώνεται ση-
μαντική αύξηση της παραβατικότητας. Μάλι-
στα, αυτό είναι κάτι που η ομοσπονδία μας το 
έθεσε στο υπουργείο Παιδείας και την υπουρ-
γό Νίκη Κεραμέως, ζητώντας να υπάρχουν 
άμεσα κάποιες δράσεις για τη σχολική βία και 
τον σχολικό εκφοβισμό», αναφέρει, ενώ τονί-
ζει ότι η ενδοσχολική βία δεν περιορίζεται μόνο 
στους μαθητές. «Συχνά πλέον συναντάμε βίαι-
ες συμπεριφορές εντός της αίθουσας από τους 
μαθητές και σε βάρος των ίδιων τους των κα-
θηγητών. Γενικότερα υπάρχει μια απειθαρχία 
τα τελευταία χρόνια, που πρέπει να την προ-
σέξουμε», σημειώνει.

Ο ειδικός γραμματέας της ΟΛΜΕ αναφέρε-
ται και στο νομικό πλαίσιο για το bullying και 
τις ποινές που επιβάλλουν τα σχολεία. «Μέχρι 
τώρα ο σχολικός εκφοβισμός τιμωρείται εσω-
τερικά εντός του σχολείου, που μπορεί να φτά-
σει μέχρι και σε αλλαγή σχολικού περιβάλλο-
ντος. Αυτό είναι θέμα του συλλόγου διδασκό-
ντων. Το σχολείο εξαντλείται σε αυτό που ορίζει 
ο νόμος, που είναι αποβολή μίας ημέρας ή δύο 
ημερών και μετά αλλαγή σχολικού περιβάλλο-
ντος. Για να πάει μια υπόθεση στη Δικαιοσύνη, 
θα πρέπει να κινηθεί νομικά ο γονιός του παι-
διού που δέχεται τον σχολικό εκφοβισμό», λέ-
ει στην «R» ο κ. Παπαδαντωνάκης. 

Ο 
πόλεμος στην Ουκρανία και η παγκό-
σμια ενεργειακή κρίση έφεραν επιτα-
κτικά στο προσκήνιο το ζήτημα της 

ενεργειακής επάρκειας όχι μόνο στην Ελλά-
δα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η απε-
ξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο καθιστά 
αναγκαία την υλοποίηση μιας σειράς από έρ-
γα που εγγυώνται την ασφάλεια τροφοδοσίας 
μέσα από τη διαφοροποίηση των πηγών και 
των οδεύσεων εφοδιασμού στη χώρα μας, αλ-
λά και στην Ε.Ε.

Τέτοια έργα, στρατηγικής μάλιστα σημα-
σίας, είναι ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλά-
δας - Βουλγαρίας (IGB) και ο νέος Τερματικός 
Σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη (FSRU), 
στα οποία πρωταγωνιστεί η ΔΕΠΑ Εμπορίας, 
η δημόσια εταιρεία που έφερε το φυσικό αέ-
ριο στην Ελλάδα και για τριάντα και πλέον χρό-
νια εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώ-
ρας. Η υλοποίηση του IGB ολοκληρώνεται μέ-
σα στον Μάιο, σύμφωνα με τον προγραμμα-

H Ελλάδα διεθνής ενεργειακός κόμβος 
Για πρώτη φορά, τα έργα 

της ΔΕΠΑ Εμπορίας 
καθιστούν τη χώρα πύλη 
εισόδου φυσικού αερίου 

για όλες τις χώρες των 
Βαλκανίων 

Εμπορίας έχει ήδη συμφωνήσει να προμηθεύ-
ει τη Βουλγαρία, καλύπτοντας το κενό που δη-
μιούργησε πρόσφατα η διακοπή της παροχής 
από τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία «ξα-
ναζεσταίνει» τον αγωγό EastMed, που θα με-
ταφέρει το φυσικό αέριο από την ανατολική 
Μεσόγειο στην Ευρώπη. Η βιωσιμότητα του 
έργου έχει τεκμηριωθεί και η ΔΕΠΑ βρίσκεται 
σε προχωρημένες συζητήσεις με εταιρείες από 
Ισραήλ και Αίγυπτο, προκειμένου να εξάγουν 
φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω του αγωγού.

Ολα τα παραπάνω έργα θα λειτουργούν σε 
συνέργεια μεταξύ τους και με άλλες υποδομές, 
όπως ο αγωγός ΤΑΡ -που μεταφέρει αζέρικο 
αέριο- και η υπό κατασκευή υπόγεια αποθήκη 
στην Καβάλα, μετατρέποντας τη χώρα μας σε 
διεθνή κόμβο φυσικού αερίου. Είναι η πρώτη 
φορά στην ιστορία της που η Ελλάδα αποκτά 
ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια άλλων χωρών.

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
ενεργειακής κρίσης για τους καταναλωτές. Η 
εταιρεία απορρόφησε σημαντικό μέρος των 
ανατιμήσεων προσφέροντας στα νοικοκυριά 
της χώρας εκπτώσεις ύψους πολλών δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ. 

Η ΔΕΠΑ είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα 
που μπορεί να προσφέρει τέτοιες εκπτώσεις, 
χάρη στα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθει-
ας που έχει συνάψει με ενεργειακούς προμη-
θευτές-κολοσσούς, σε σταθερές τιμές, τα οποία 
δεν επηρεάστηκαν από τις τρέχουσες ανατι-
μήσεις στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου. 

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ 
και σε επενδύσεις ανανεώσιμων αερίων, όπως 
το υδρογόνο και το βιομεθάνιο. 

τισμό, ενώ η εμπορική του λειτουργία θα ξεκινήσει τον επόμε-
νο μήνα. Εκτός από την κατασκευή, η ΔΕΠΑ είναι και ο ισχυρό-
τερος user του αγωγού (μετά τη βουλγαρική ΒΕΗ) αναφορι-
κά με τη δέσμευση χωρητικότητας. Το FSRU αναμένεται να τε-
θεί σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2023, διπλασιάζοντας τη 
δυνατότητα της Ελλάδας να υποδέχεται και να επαναεριοποιεί 
υγροποιημένο φυσικό αέριο, σε πάνω από 10 δισ. κ.μ. ετησίως.

Το νέο τερματικό θα υποδέχεται φυσικό αέριο από κάθε γω-
νιά του κόσμου. Ο σταθμός θα συνδέεται με τον IGB και θα 
είναι σε θέση να τροφοδοτήσει τα Βαλκάνια με LNG. Η ΔΕΠΑ 

Γιώργος Παυλίδης

Ανδρέας Παπαδαντωνάκης

φέρεται να καταθέτει πως δεν πιστεύει κάτι τέ-
τοιο, καθώς ο Μάκης ήταν ένα δυνατό παιδί, 
με ύψος 1,80 μ. και αθλητής πολεμικών τεχνών. 
«Γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του, ο Μάκης θα 
αντιδρούσε άμεσα και δραστικά σε περίπτωση 
βίαιης παρενόχλησης», φέρεται να καταθέτει ο 
16χρονος αδελφός του.

Πάντως, οι αστυνομικοί θεωρούν σημαντι-
κή την κατάθεση που έδωσε την Παρασκευή η 
μητέρα του 14χρονου, καθώς είναι εκείνη που 
βρήκε νεκρό το παιδί μέσα στο δωμάτιό του. Η 
γυναίκα φέρεται να κατέθεσε, μεταξύ άλλων, 
πως δεν είχε γνώση για τα περιστατικά bullying 
που υφίστατο ο γιος της, σύμφωνα με τις μαρ-
τυρίες συμμαθητών του.

Εξαρση βίας
Τα αίτια για την αύξηση των κρουσμάτων σχο-
λικού εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών τα τε-
λευταία χρόνια εξηγούν στην «R» ο Γιώργος 
Παυλίδης, καθηγητής Ψυχολογίας και Μαθη-
σιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας και ο Ανδρέας Παπαδαντωνάκης, ει-
δικός γραμματέας της ΟΛΜΕ, με αφορμή την 
αυτοκτονία του 14χρονου στον Κολωνό. «Ο 
διετής εγκλεισμός, λόγω της πανδημίας, περι-
όρισε τον “ζωτικό” μας χώρο μέσα στο σπί-
τι. Σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκο-
λίες, τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα έχουν 
αυξηθεί. Τα παιδιά παρουσιάζουν διαταρα-
χές ύπνου, αύξηση βάρους, φοβίες, απογοή-
τευση, ανία, βίαιη συμπεριφορά και εξάρτη-
ση από τα ηλεκτρονικά μέσα», λέει χαρακτη-
ριστικά ο Γ. Παυλίδης. 

Παράλληλα, ο καθηγητής αναλύει τον τρό-

πο με τον οποίο η καραντίνα των προηγούμε-
νων ετών οδήγησε στην έξαρση της νεανικής 
παραβατικότητας και τη σύνδεση που υπάρχει 
με την ενδοοικογενειακή βία. «Ο άνθρωπος εί-
ναι κοινωνικό ον και ο εγκλεισμός μάς στέρη-
σε την κοινωνικοποίηση, ιδίως των παιδιών μας 
με τους συμμαθητές τους, τους φίλους τους και 
τους δασκάλους τους. Μετά τον εγκλεισμό, αυ-
ξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία, που αντανα-
κλάται στα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα αυ-
ξήθηκε και το άγχος κατά τέσσερις φορές στα 
παιδιά, που τα οδηγεί σε χαμηλότερες επιδό-
σεις, αυξημένη επιθετικότητα και bullying», επι-
σημαίνει ο Γ. Παυλίδης. 

Στην παραδοχή ότι ο σχολικός εκφοβισμός 
έχει αυξηθεί σημαντικά στα χρόνια του κορω-
νοϊού προχώρησε ο ειδικός γραμματέας της 


