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Ήρεμο το κλίμα σε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ

Ανοίγουν αύριο οι κάλπες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τις φοιτητικές εκλογές οι οποίες
φέτος διεξάγονται κάτω από ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί
στη χώρα κυρίως λόγω των πολιτικών ανακατατάξεων που έχουν επιφέρει οι τελευταίες
εκλογές, αλλά και των όσων διαδραματίζονται το τελευταίο τρίμηνο.

Όλα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν και την έκβαση των αποτελεσμάτων αλλά και να
αυξήσουν ίσως ακόμα πιο πολύ την αποχή η οποία συνήθως είναι η πρώτη δύναμη στις
εκλογές αυτές.

Το κλίμα πάντως στο χώρο του πανεπιστημίου δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που επικρατούσε
άλλες προεκλογικές περιόδους με τις φοιτητικές παρατάξεις να κρατούν χαμηλούς τόνους
και να λείπουν τα πολλά πανό και οι συγκεντρώσεις.

Από την άλλη πλευρά πάντως και σε σύγκριση με πέρσι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι
κατά τι πιο έντονη μιας και το κενό που έχει αφήσει η ΠΑΣΠ φαίνεται ότι προσπαθεί να
καλύψει η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΡΕΝ ώστε να αναβιώσει έτσι το δίπολο με την
ΔΑΠ.
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Η ΔΑΠ είναι τα τελευταία χρόνια πρώτη στο χώρο του Πανεπιστημίου αν και τα ποσοστά
της πριν από τρία χρόνια είχαν σημειώσει κάμψη. Τις επόμενες δύο χρονιές όμως κατάφερε
να ανακάμψει μόνο και μόνο για να σημειώσει ξανά μια κάμψη και να συγκεντρώσει πέρσι το
40,42% των ψήφων.

Αντίθετη πορεία είχε η ΠΑΣΠ, αφού είδε τα δικά της ποσοστά το 2009 και το 2010 να
ανεβαίνουν και να φτάνουν ακόμα και πάνω από το 30% για πρώτη φορά μετά από χρόνια,
με την περσινή να είναι όμως καταστροφική με μόλις 11,85%.

Τα περσινά αποτελέσματα

Το 2014 η ΔΑΠ κατάφερε να διατηρήσει την πρωτιά της αυξάνοντας μάλιστα τα ποσοστά
της, όχι όμως και τον απόλυτο αριθμό της σε ψήφους, σε αντίθεση με την ΠΑΣΠ που
υπέστη μεγάλη καθίζηση βλέποντας τα δικά της να πέφτουν και να την κατατάσσουν για
δεύτερη συνεχή χρονιά πλέον τρίτη δύναμη πίσω από την Πανσπουδαστική.

Η Αριστερή Ενότητα, η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αρνητική έκπληξη καθώς όχι
μόνο δεν κατάφερε να καρπωθεί από την εκτόξευση των ποσοστών του κόμματος σε εθνικό
επίπεδο στις βουλευτικές εκλογές του 2012, αλλά σημείωσε πτώση στα ποσοστά της.

Από την άλλη η ΠΚΣ αύξησε τα δικά της ποσοστά της ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν και
τα ΕΑΑΚ ή άλλες ανεξάρτητες αριστερές παρατάξεις.

Συνολικά στις κάλπες προσήλθαν 3.261 φοιτητές, 100 λιγότεροι από το 2014. Από τα
ψηφοδέλτια που καταμετρήθηκαν 3.132 βρέθηκαν έγκυρα ενώ 129 ήταν τα άκυρα και 45 τα
λευκά.

Η ΔΑΠ συγκέντρωσε 1.266 ψήφους δηλαδή το 40,42% καταγράφοντας πτώση κατά 6,6% σε
σχέση με το 2014 όταν είχε μαζέψει 1.507ψήφους.
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Η ΠΑΣΠ με τους μόλις 371 ψήφους που έλαβε είδε τα ποσοστά της να μειώνονται φτάνουν
στο 11,85% κατατάσσοντας τη τρίτη.

Έτσι δεύτερη ήρθε η παράταξη που ανήκει στο ΚΚΕ, η ΠΚΣ με 24,71% συγκεντρώνοντας
774 ψήφους έναντι 580 το 2013.

Η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερή Ενότητα, δεν κατάφερε να καταγράψει
ανοδική πορεία. Έτσι έλαβε μόλις 101 ψήφους, συγκεντρώνοντας το 3,22%, έναντι 194 το
2013 όταν έλαβε 6,06%.

Στον αντίποδα η ΕΑΑΚ διατήρησε τα ποσοστά της κοντά στο 7% ενώ σημαντική αύξηση
σημειώθηκε στις λοιπές ανεξάρτητες αλλά με αριστερή προέλευση και ιδεολογία
παρατάξεις που κατέβηκαν στις σχολές του Πανεπιστημίου και οι οποίες συνολικά
κατάφεραν να συγκεντρώσουν 343 ψήφους (10,95%) μία άνοδο δηλαδή 3,14% σε σχέση με
το 2013.
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