Τα προβλήματα δεν λύνονται με απεργίες

Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου θέλουμε να εκφράσουμε και
επίσημα τη θέση μας όσων αφορά την απεργία που εξάγγειλε η συντεχνία
Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας.
Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 η συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και
Έρευνας εξέδωσε δελτίο τύπου ανακοινώνoντας 48ωρη στάση εργασίας. Η
συγκεκριμένη συντεχνία εκπροσωπεί μερίδα ειδικών επιστημόνων που εργάζονται
στο πανεπιστήμιο μας ως μη-μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό. Τα αιτήματα της
συντεχνίας αφορούν κυρίως τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και βασικά
δικαιώματα μόνιμων καθηγητών.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της απεργίας κληθήκαμε ως φοιτητική ένωση να
παραστούμε σε συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές. Όπως ενημερωθήκαμε αρκετά
από τα αιτήματα της συντεχνίας έχουν ήδη υλοποιηθεί από τις αρχές του
πανεπιστημίου. Εξηγήθηκε επίσης, από τις Πρυτανικές αρχές, πως τα υπόλοιπα
αιτήματα της Δ.Ε.Δ.Ε. δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Είναι αιτήματα τα οποία
αποσκοπούν σε μελλοντική μονιμοποίηση των ειδικών επιστημόνων κάτι που δεν
συνάδει με τις διεθνείς πρακτικές για πρόσληψη μονίμων καθηγητών. Στο ίδιο
συμπέρασμα καταλήξαμε και εμείς αφού σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο
παρελθόν από μέλη της Φ.Ε.ΠΑΝ. με την συντεχνία, έγινε αναφορά σε πρόθεση
μονιμοποίησης τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ως ΦΠΚ Πρωτοπορία τονίζουμε πως δεν είμαστε εναντίον στη μονιμοποίησης του
οποιουδήποτε διδακτορικού επιστήμονα, εάν η διαδικασία είναι συμβατή και
νόμιμη βάση των οδηγιών που δίνονται από τις διεθνείς επιτροπές αξιολόγησης.
Επιπλέον, η Πρυτανεία τόνισε πως ο μισθός διδακτορικών επιστημόνων θα αυξηθεί
από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Συνυπολογίζοντας, λοιπόν με όλα τα παραπάνω διαχωρίζουμε τη θέση μας από την
απόφαση που πάρθηκε από το Δ.Σ. της Φ.Ε.ΠΑΝ. . Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία
οφείλουμε να παραμείνουμε στα πλαίσια της λογικής και του οράματος που θα
έπρεπε να οδηγά την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο δικό μας μυαλό,

αντιλαμβανόμαστε πως η Φ.Ε.ΠΑΝ πρέπει να οραματίζεται και να πράττει πολύ
περισσότερα πράγματα από τις απεργίες και τις διαδηλώσεις. Αντιλαμβανόμαστε το
δικαίωμα κάθε εργαζόμενου στην απεργία, παράλληλα όμως οφείλουμε να
στηρίξουμε το δικαίωμα των φοιτητών στη γνώση. Καλούμε, λοιπόν τους φοιτητές
να προσέλθουν κανονικά στα μαθήματα τους καθώς, όπως ανακοινώθηκε και από
την πρυτανεία τα μαθήματα στις 22 και 23 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν κανονικά.
Εν κατακλείδι, όραμα μας είναι, ο κάθε φοιτητής του πανεπιστημίου μας, μετά την
αποφοίτηση του, να είναι έτοιμος να μπει στην αγορά εργασίας γεμάτος γνώσεις
και εργασιακή εμπειρία. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να δίνονται
ευκαιρίες σε νέους διδακτορικούς επιστήμονες να διδάσκουν στο πανεπιστήμιο μας
και να κάνουν την έρευνα τους για να είναι ανταγωνιστικοί στον τομέα τους. Αυτό
ακριβώς αναμένουμε να αντιληφθεί και το καταρτισμένο σώμα της φοιτητικής
ένωσης το οποίο τους τελευταίους μήνες δεν έχει στηρίξει τα βασικά αιτήματα των
φοιτητών. Αιτήματα τα οποία δημοκρατικά στήριξαν οι φοιτητές στη τελευταία
γενική συνέλευση της ένωσης και τα οποία ποτέ δεν ανακοινώθηκαν ή δεν
μεταφέρθηκαν στις πανεπιστημιακές αρχές.
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