
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
Από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) που έχουμε μαθήματα στα 

κεντρικά κτήρια, στην Καλλιπόλεως, αντιληφθήκαμε ότι κάτι πάει στραβά. Ο νέος μισθωτής της καφετέριας με 

το “Καλημέρα”, τον Σεπτέμβριο, εμφάνισε το... “νέο” πρόσωπο της καφετέριας: μέρος της το οποίο ήταν 

αρχικά χώρος για να κάθονται οι φοιτητές γέμισε ράφια με διάφορα προϊόντα και νέο πάγκο-επέκταση του 

ταμείου και η μικρή καντίνα έκλεισε. Οι τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές και δυσανάλογες με την 

ποιότητα του φαγητού καθώς η ποσότητα έχει μειωθεί αισθητά! 

 

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι 

Πριν λίγο καιρό ο ιδιώτης έδιωξε κακήν-κακώς φοιτήτρια του ΠΚ επειδή έφερε μαζί της καφέ από 

άλλη καφετέρια. Την ίδια μέρα έκανε παρατήρηση σε φοιτητές που έτρωγαν φαγητό που έφεραν 

από το σπίτι τους καθώς και σε άλλους φοιτητές που έπαιζαν χαρτιά λέγοντας χαρακτηριστικά πως 

άλλοι ψάχνουν τραπέζι για να κάτσουν. 

Δεν φτάνει που μας εκμεταλλεύεται, τώρα κάνει παρατηρήσεις σε όσους δεν αγοράζουν κάτι από την 

επιχείρηση του και σε όποιον τον κάνει να χάνει “πελατεία” λόγω έλλειψης χώρου αν και αυτός 

έκλεισε την μικρή καντίνα για να την μετατρέψει σε Copy Center. Πριν λίγες μόλις μέρες τοποθέτησε 

πινακίδες πως ο χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας! Έχει προκαλέσει έτσι ένα 

καθεστώς τρομοκρατίας όπου αν δεν καταναλώνουμε από την επιχείρηση του είμαστε ανεπιθύμητοι! 

Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι! 

 

Ο χώρος της καφετέριας ανήκει στους φοιτητές του ΠΚ και σε όλους όσους την 

χρησιμοποιούν (εργαζόμενοι και καθηγητές του ΠΚ και επισκέπτες). Ο ιδιώτης είναι ουσιαστικά 

διαχειριστής της καφετέριας, ως υπηρεσίας, και όχι ως χώρου! Δεν έχει καμιά δικαιοδοσία να διώξει 

τον οποιοδήποτε φοιτητή ή επισκέπτη!  Εμείς πρέπει να έχουμε τον πρώτο λόγο στον χώρο: να 

μπορεί όποιος θέλει να φέρει φαγητό από έξω ή από το σπίτι του και να κάθεται ανενόχλητος στην 

καφετέρια και να διαβάζει ή να παίζει χαρτιά ή να μιλάει με τους συμφοιτητές του! 

 

Φοιτητική καφετέρια σημαίνει φοιτητικές τιμές και καλύτερη ποιότητα του φαγητού!  

Οι τιμές των φαγητών είναι υπερβολικά υψηλές για τους φοιτητές! Προσεγγίζουν τα όρια της 

αισχροκέρδειας! Ένας φοιτητής χρειάζεται €7 την μέρα για ένα πιάτο φαγητό -μέτριας ποιότητας και 

μη-ικανοποιητικής ποσότητας! 

Απαιτούμε την άμεση μείωση τιμών και βελτίωση της ποιότητας φαγητού! 

 

Ζητάμε: 

την μείωση των τιμών, βελτίωση της ποιότητας των φαγητών και 

ελευθερία στον χώρο της καφετέριας, να φύγουν οι κάμερες από την καφετέρια. 

 

Σαν πρώτο βήμα μαζεύουμε υπογραφές!  

Βοήθησε και εσύ στην συλλογή υπογραφών, όσο πιο πολλές συγκεντρώσουμε τόσο πιο μεγάλη πίεση 

θα ασκήσουμε για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μας. Να πιέσουμε την διοίκηση του πανεπιστημίου 

ώστε να πιέσει τον ιδιοκτήτη προς αυτή την κατεύθυνση.  

Τα δικαιώματα μας για την καφετέρια είναι αναφαίρετα και θα συνεχίσουμε μέχρι να τα κερδίσουμε! 

Επικοινωνία:  99870585 

 
Πρωτοβουλία φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου για μια πραγματικά φοιτητική καφετέρια 


