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Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου 2018
Απάντηση στις φερόμενες δηλώσεις του Πρύτανη Κωνσταντίνου Χριστοφίδη σε
Cyprus Mail και Φιλελεύθερο
Με έκπληξη διαβάσαμε σήμερα τη φερόμενη δήλωση του Πρύτανη στο Φιλελεύθερο
σύμφωνα με την οποία αναφέρεται στους Διδακτορικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας
και Έρευνας τους οποίους εκπροσωπεί η ΔΕΔΕ ως «παιδιά» τα οποία δεν είναι
εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και άρα δεν μπορούν να κάνουν απεργία.
Αυτή η αναφορά έρχεται μετά από μια άλλη φερόμενη δήλωση του χτες 12/1 στη
Cyprus Mail ότι «κάνει ρυθμίσεις για να μην επηρεαστεί κανένα μάθημα το διήμερο
της απεργίας», την οποία ερμηνεύουμε ότι θα φέρει απεργοσπάστες για να διδάξουν
τα μαθήματα. Με λύπη μας, εάν όντως έκανε αυτές τις δηλώσεις, θέλουμε να τον
καλέσουμε να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του όχι μόνο για την πρόκληση της
εργατικής διαφοράς, αλλά και για την αμαύρωση της εικόνας του δημόσιου
πανεπιστημίου που προκαλείται.
Θέλουμε επίσης να απευθυνθούμε στους αντιπρυτάνεις κ. Αθανάσιο Γαγάτση και κ.
Κώστα Κωνσταντίνου καθώς και στους προέδρους όλων των Τμημάτων, στο κάθε
μέλος της Συγκλήτου και στον κάθε ακαδημαϊκό σε οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, για το γεγονός ότι τέτοιες απαξιωτικές
τοποθετήσεις από τον κ. Χριστοφίδη εξευτελίζουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν
συνάδουν με την εικόνα και το ήθος που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο
δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Για την νομική διάσταση των δηλώσεων του κ.
Χριστοφίδη και κυρίως των πράξεων του επιφυλασσόμαστε σχετικά.
Επί της ουσίας η Συντεχνία ΔΕΔΕ έχει να δηλώσει τα εξής:
Όλοι οι συναδέλφοι που έχουν επιλεγεί από τα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου
Κύπρου, δηλαδή τα Τμήματα, και που είναι καταγραμμένοι στο πρόγραμμα των
μαθημάτων που είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ως
διδάσκοντες των μαθημάτων που αρχίζουν την Δευτέρα (15/1) θα προσέλθουν
κανονικά στις αίθουσες διδασκαλίας τους.
Την εβδομάδα 15/1-19/1 θα γίνουν κανονικά όλα τα μαθήματα και θα συνεχίσουν
κανονικά όλα τα ερευνητικά έργα που είναι σε εξέλιξη. Η 48ωρη εξαγγελθείσα
απεργία της ΔΕΔΕ για τις 22 και 23 Ιανουαρίου θα προχωρήσει με περισσότερη
αποφασιστικότητα από τους επιστήμονες διδασκαλίας και έρευνας σε μη οργανικές
θέσεις, μέλη και μη μέλη της ΔΕΔΕ. Καλούμε εκ νέου και τους υπόλοιπους

διδάσκοντες μόνιμους αλλά και διδακτορικούς φοιτητές να στηρίξουν έμπρακτα την
απεργιακή κινητοποίηση των Διδακτορικών Επιστημόνων Έρευνας και Διδασκαλίας
απέχοντας και αυτοί από τα μαθήματα το διήμερο 22-23 Ιανουαρίου.
Ζητούμε επίσης τη στήριξη των φοιτητών μας και όλων των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Κύπρου, διότι ο αγώνας μας για αξιοπρέπεια στην ακαδημαϊκή
εργασία αφορά όλους καθότι επηρεάζει την ποιότητα της διδασκαλίας και της
έρευνας ενώ προάγει τις υγιείς συνθήκες εργασίας γενικότερα.

