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Πρώτη δύναµη την ∆ΑΠ της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, άνοδο 
των αριστερών παρατά-

ξεων και πτώση της φοιτητικής 
παράταξης του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΠ) 
έβγαλαν οι κάλπες των φοιτη-
τικών εκλογών, σύµφωνα µε τα 
πρώτα αποτελέσµατα. Αισθητή 
ήταν η πτώση της συµµετοχής 
που έπεσε από το 65% στο, 
περίπου, 55%. Σε απόλυτους 
αριθµούς, 100.000 φοιτητές και 
σπουδαστές ψήφισαν φέτος, ενώ 
πέρυσι στις εκλογές συµµετείχαν 
135.000 άτοµα. Εκπρόσωποι 
των φοιτητικών παρατάξεων 
σηµείωναν πάντως, ότι η συµ-
µετοχή ήταν µεγαλύτερη απ’ όσο 
αναµενόταν.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτος οι φοιτητικές παρατάξεις 
δεν µπόρεσαν να καταλήξουν 
σε κοινά αποτελέσµατα. Η ∆ΑΠ 
παραµένει περίπου στα ίδια 
επίπεδα µε πέρυσι, η ΠΑΣΠ 
σηµειώνει µεγάλη πτώση (κατά 
την Πανσπουδαστική του ΚΚΕ η 
πτώση ξεπερνάει το 10%), σαφή 
άνοδο των δυνάµεών τους κα-
ταγράφουν οι Ενιαίες Αριστερές 
Κινήσεις (εξωκοινοβουλευτική 
αριστερά), ενώ µικρή αύξηση 
παρουσιάζουν και τα ποσοστά της 
Αριστερής Ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ. 
Σχεδόν στα ίδια µε τα περυσινά 

επίπεδα, ή, µε ισχνή πτώση, εί-
ναι τα ποσοστά της Πανσπουδα-
στικής του ΚΚΕ.

Συγκεκριµένα, η ∆ΑΠ σε 65 
από 197 συλλόγους πανεπι-
στηµίων, δίνει στον εαυτό της 
42,01%, στην ΠΑΣΠ 24,97%, 
στην Πανσπουδαστική 12,52%, 
τα ΕΑΑΚ 9,80% και στην Αριστε-
ρή Ενότητα 5,30%. Η παράταξη 
καταγράφει στις δυνάµεις της αύ-
ξηση µιας µονάδας σε σχέση µε 
τα περυσινά της ποσοστά, στην 
ΠΑΣΠ δύο µονάδες µείωση των 
ποσοστών της, στην Πανσπου-
δαστική µία µονάδα κάτω, στα 
ΕΑΑΚ µία µονάδα επιπλέον και 
στην Αριστερή Ενότητα, αύξηση 

του ποσοστού της επίσης κατά 
µια µονάδα. Η Πανσπουδαστι-
κή, σε 116 από 200 συλλόγους 
στα ΑΕΙ, δίνει στον εαυτό της 
17,43% (+ 1% σε σχέση µε πέ-
ρυσι), στην ∆ΑΠ 30,50 (- 2%), 
στην ΠΑΣΠ 17,13% (-10 %) 
στα ΕΑΑΚ 10,89 (+1%) στην 
Αριστερή Ενότητα 8,36% (+ 3 
%). Η Αριστερή Ενότητα έδωσε 
στοιχεία από 61 εκ των 193 συλ-
λόγων. Καταγράφει στην ∆ΑΠ 
31,1% (-1,2%), στην ΠΑΣΠ 
19,9% (-9,9%), στην Πανσπου-
δαστική 17,1% (+1,5%), στα 
ΕΑΑΚ 12,3% (+2%), στον εαυτό 
της 11,6% (3,9%). Η ΠΑΣΠ δεν 
έδωσε την Τετάρτη συγκεντρωτι-
κά αποτελέσµατα. Στο µεταξύ µε 
προβλήµατα έγιναν οι εκλογές 
στο πανεπιστήµιο Στερεάς Ελ-
λάδος και το ΤΕΙ Λαµίας όπου 
φοιτητές αριστερών κινήσεων 
προχώρησαν σε καταλήψεις και 
παρεµπόδιση της εκλογικής δι-
αδικασίας. Σε γενικές γραµµές 
ωστόσο, οι φοιτητικές εκλογές 
διεξήχθησαν φέτος σε χαµηλούς 
τόνους παρά το πολιτικό κλίµα, 
ενώ δεν υπήρξε σχεδόν σε καµία 
σχολή η έντονη δραστηριότητα 
και το ενδιαφέρον άλλων ετών, 
καθώς οι φοιτητές δεν έδειξαν να 
«συγκινούνται» από το κάλεσµα 
των φοιτητικών παρατάξεων.

Tη διερεύνηση ποινικών ευθυ-
νών κατά παντός υπευθύνου 
που σχετίζεται µε την υπόθεση 

καταβολής επιδοµάτων κωφαλαλίας 
σε µη δικαιούχους σε οικισµό της 
Αλεξανδρούπολης, ζήτησε µε έγ-
γραφό του που κοινοποιεί προς την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξαν-
δρούπολης ο υφυπουργός Υγείας, 
Μάρκος Μπόλαρης. Περίπου 35 
παιδιά, µαθητές σχολείων της Αλε-
ξανδρούπολης, από το 2006 εµφανί-
ζονται από τους κηδεµόνες τους ως 
κωφάλαλα, προκειµένου να καρπώ-
νονται το προνοιακό επίδοµα των 
362 ευρώ. Όπως ανέφερε ο πρόε-
δρος του Πανεπιστηµιακού Νοσοκο-
µείου Αλεξανδρούπολης, Νίκος Ρα-
πτόπουλος, σε ελέγχους που έγιναν 
από το νοσοκοµείο διαπιστώθηκε 
µεγάλη συχνότητα κωφαλαλίας, σε 
παιδιά συγκεκριµένης συνοικίας της 
πόλης, που ελάµβαναν προνοιακό 
επίδοµα, τουλάχιστον τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Σύµφωνα µε εκτί-
µηση του κ. Ραπτόπουλου, υπάρχει 
οργανωµένο κύκλωµα, που κατά δι-
αστήµατα εµφάνιζε 4-5 παιδιά µε δι-
αφορετικό όνοµα κάθε φορά για εξε-
τάσεις και πιστοποίησης κωφαλαλίας 
στο νοσοκοµείο της Αλεξανδρούπο-
λης. Τα άτοµα αυτά κατάφεραν να 

αποσπάσουν γνωµατεύσεις κωφαλα-
λίας, ακόµα και από νοσοκοµείο της 
Θεσσαλονίκης όπου είχαν σταλθεί 
για επιβεβαίωση. 

Με αφορµή αυτά τα περιστατικά, ο 
κ. Ραπτόπουλος ανέφερε ότι ξεκινούν 
εντατικοί έλεγχοι για διαφορετικές 
περιπτώσεις που λαµβάνουν προνοι-
ακά επιδόµατα και για άλλες µορφές 
αναπηρίας, αφού εκ των πραγµάτων 
πλέον έχει διαπιστωθεί ότι κάποιοι 
κατάφεραν να παραπλανήσουν τους 
γιατρούς.  Μέχρι στιγµής έχουν εντο-
πισθεί περίπου 35 παιδιά, ηλικίας 
7-8 ετών, σε σχολεία της Αλεξαν-
δρούπολης, ενώ οι διευθυντές των 
σχολείων ήδη κατέθεσαν στοιχεία 
στους ελεγκτές του υπουργείου Υγεί-
ας, ότι οι συγκεκριµένοι επιδοµατού-
χοι µαθητές δεν αντιµετωπίζουν πρό-
βληµα ακοής και οµιλίας.

Πρώτη δύναµη η ∆ΑΠ στα Πανεπιστήµια Νέα απάτη με επιδόματα 
σε δήθεν κωφάλαλα παιδιά 
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Ο υφυπουργός Υγείας, 
Μάρκος Μπόλαρης.   


