
 

 

  

 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ (ΠΑΜΤ) 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δηλώνει ότι έχει αγκαλιάσει με θέρμη το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων 
(ΜΑΜΤ). Απόδειξη είναι το γεγονός ότι τήρησε με κάθε ευλάβεια όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επιλογή του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή του προγράμματος. Με δεδομένη την κριτική που είχε ασκηθεί από τον Γενικό Ελεγκτή για 
απευθείας ανάθεση και αδιαφάνεια διαδικασιών, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καθεστώτος του 
προγράμματος, η τήρηση των νόμιμων και αξιοκρατικών διαδικασιών εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 
πρέπει να αφήνουν ικανοποιημένο τον κάθε πολίτη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκτιμά ότι αυτές οι διαδικασίες θα 
θεμελιώσουν το ΠΑΜΤ στη νέα του εστία και θα εδραιώσουν τον αξιοκρατικό του χαρακτήρα. 
 
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισημαίνει τα ακόλουθα: 
 
Πρώτο, υποβλήθηκαν για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του προγράμματος εξαιρετικά αξιόλογες αιτήσεις 
από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η επιλογή του Διευθυντή έγινε με τη συνεισφορά δυο ανεξαρτήτων επιφανών 
μουσικών από το εξωτερικό, οι οποίοι διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε προγράμματα ανάπτυξης μουσικών 
ταλέντων. Η επιλογή του κ. Πέτρου Στυλιανού ήταν ομόφωνη τόσο από τους δυο εξωτερικούς κριτές όσο και από τα 
μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Δεύτερο, το Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα συνεχίζει να υπενθυμίζει ότι όλα τα παιδιά που ήδη συμμετείχαν στο 
ΠΑΜΤ θα συνεχίσουν να φοιτούν αυτόματα στο πρόγραμμα. Οποιεσδήποτε δηλώσεις για το αντίθετο δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, θα ζητηθεί σύντομα εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή 
αιτήσεων και από άλλα παιδιά που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
 
Τρίτο, οι ακραίες δηλώσεις γονέων για «ταφόπλακες» στα όνειρα των παιδιών τους, πριν την έναρξη του 
προγράμματος μέσα από διαδικασίες νόμιμες, οι οποίες υπενθυμίζεται απαιτήθηκαν από τον Γενικό Ελεγκτή, είναι 
όχι μόνο λυπηρές αλλά και αντι-παιδαγωγικές, καθώς αποπροσανατολίζουν τα παιδιά τους και τα επηρεάζουν 
αρνητικά προς τη νέα διεύθυνση, η οποία έχει επιλεγεί μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες. 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προτίθεται να καλέσει σύντομα τους γονείς σε ενημερωτική συνάντηση για επίλυση 
αποριών και παροχή διευκρινίσεων. Τονίζει δε ότι η μελλοντική επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη 
συνεργασία όλων των φορέων, τη διατήρηση των ορθών διαδικασιών και το γεγονός ότι το ΠΑΜΤ είναι στα χέρια 
ενός ιδρύματος, που σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, θεωρείται από τους πολίτες ο πιο έμπιστος και 
αξιοκρατικός οργανισμός στη χώρα μας. 
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Μερικά σημεία που 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για 
δημοσιεύματα στον 
τύπο. 
 
Το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου δηλώνει την 
ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι 
διατηρήθηκαν οι 
νόμιμες διαδικασίες 
για επιλογή 
Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή για το 
ΠΑΜΤ με δεδομένη 
την κριτική που είχε 
εξασκηθεί από τον 
Γενικό Ελεγκτή για 
αδιαφάνεια 
διαδικασιών και 
κατάχρηση κονδυλίων 
κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου 
καθεστώτος του 
προγράμματος. Το ΠΚ 
εκτιμά ότι αυτές οι 
διαδικασίες θα 
θεμελιώσουν το ΠΑΜΤ 
στη νέα του εστία και 
θα εδραιώσουν τον 
αξιοκρατικό του 
χαρακτήρα. 
 
Πρώτο, είχαμε 
εξαιρετικά αξιόλογες 
αιτήσεις από Κύπρο 
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