
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες μίας συστηματικής προσπάθειας 
αποδόμησης του έργου που το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου επιτελεί, με 
διασυρμό μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, διαστρέβλωση αποφάσεων που 
έχουν ληφθεί, μερική διαρροή πληροφοριών με σκοπό την παραπληροφόρηση κ.ά. 
 
Είναι θλιβερό γιατί τα πλείστα όσα δημοσιεύματα εμφανίζονται το τελευταίο 
διάστημα στον ημερήσιο τύπο, δεν στοχεύουν στο καλό της Ορχήστρας αλλά στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κύκλων των οποίων τα συμφέροντα πλήττονται από τις 
αποφάσεις και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και που υπό 
τον μανδύα της ανωνυμίας επιχειρούν να αναχαιτίσουν την πολιτική εξυγίανσης και 
εκσυγχρονισμού που ακολουθεί το Δ.Σ. 
 
Για τον σκοπό αυτό, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα: 
 

1. Ο διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελεί 
αποκλειστικό προνόμιο του Υπουργικού Συμβουλίου. Η περίληψη δε τριών 
από θέσεως (ex oficcio) μελών, δυνάμει της συναφούς υπηρεσίας τους στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δεν αποτελεί ασυνήθη πρακτική αλλά 
μάλλον το αντίθετο, αφού πέραν της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που τα 
συγκεκριμένα μέλη μεταφέρουν, διασφαλίζουν τη συνέχεια στην απρόσκοπτη 
λειτουργία του Ιδρύματος με την αλλαγή του Δ.Σ.  
 

2. Η δημιουργία ή/και εξέλιξη ή/και μετεξέλιξη ή/και καθεστώς λειτουργίας του 
Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δεν αποτελούν το προϊόν της 
εργασίας του ενός αλλά το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και αξιολόγησης. 
Η σύσταση του Ιδρύματος ή/και το νομικό του καθεστώς ή/και το 
καταστατικό που διέπει τη λειτουργία του ΙΣΟΚ, καταρτίστηκαν ή/και 
αξιολογήθηκαν ή/και εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και δομές 
εξουσίας της Δημοκρατίας περιλαμβανομένων της Νομικής Υπηρεσίας και του 
Υπουργικού Συμβουλίου.  

 
3. Το παρόν Δ.Σ. του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, με ίδιαν 

πρωτοβουλία, κατέθεσε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού πρόταση για 
μείωση των ex officio μελών από τρία σε δύο και μείωση της θητείας των μελών 
του Δ.Σ. από 6 χρόνια σε 30 μήνες. Η πρόταση αυτή προωθήθηκε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε. 

 
4. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη 

ανακοίνωση, λειτουργεί ενισχυτικά προς το Δ.Σ. αφού έργο της είναι η έγκαιρη 
και ουσιαστική προετοιμασία των θεμάτων που έρχονται στο Δ.Σ.. Η Επιτροπή 
δεν έχει τη δυνατότητα άσκησης εξουσίας και δεν λαμβάνει αποφάσεις. 



 

Διευκρινίζεται δε, ότι η Καλλιτεχνική Επιτροπή συστάθηκε αφότου 
παραιτήθηκε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου 
σε μία προσπάθεια έγκαιρης και ουσιαστικής διαχείρισης της κατάστασης 
όπως είχε διαμορφωθεί και για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε ανοικτή και 
συνεχή επικοινωνία με την αντίστοιχη Επιτροπή των μουσικών της 
Ορχήστρας, οι οποίοι και χαιρέτισαν τη σύσταση της. 

 
5. Το έλλειμμα που παρουσιάζεται στα οικονομικά του Ιδρύματος, και για το 

οποίο γίνεται επανειλημμένα λόγος, προέκυψε έπειτα από μία σειρά εξωγενών 
παραγόντων, όπως η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για αφαίρεση 
προσωρινού πλεονάσματος που διατηρούσε το Ίδρυμα στο λογαριασμό του με 
το τέλος του 2012 που σκοπό όμως είχε να καλύψει διάφορες υποχρεώσεις, 
και οι συνεχείς και ουσιαστικές μειώσεις της κρατικής χορηγίας από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει προβεί εδώ και καιρό σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη απάλειψη του ελλείμματος και τον 
εξορθολογισμό των οικονομικών του, καταρτίζοντας συγκεκριμένο 
οικονομικό σχεδιασμό τον οποίο ακολουθεί με συνέπεια. 
 

6. Η καθορισμένη από το Καταστατικό μουσική κατάρτιση και 
εμπειρογνωμοσύνη που προαπαιτείται να έχουν τα μέλη του Δ.Σ. εξυπακούει 
ότι δύναται να μετέχουν ή/και απασχολούνται ή/και δραστηριοποιούνται 
στον ευρύτερο τομέα της μουσικής στον τόπο μας. Αυτό όχι μόνο δεν αποτελεί 
τροχοπέδη αλλά, τουναντίον, συνδράμει ενισχυτικά το έργο του Δ.Σ. με στόχο 
την περαιτέρω ανάπτυξη των Ορχηστρών μας. 

 
7. Όσον αφορά στα δύο πιάνα που διαχειρίζεται το Ίδρυμα, διευκρινίζεται ότι 

αυτά ουδέποτε παραχωρήθηκαν υπό καθεστώς ενοικίασης αλλά έτυχε να 
παραχωρηθούν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η πρόσφατη απόφαση για 
παραχώρηση τους αφορούσε σε εκδήλωση που το Δ.Σ. του ΙΣΟΚ – στην 
απουσία του μέλους του που επηρεάζεται – έκρινε ότι έπρεπε να στηρίξει, 
αφού πέραν της σημαντικότητας της εκδήλωσης έλαβε υπόψη και το γεγονός 
ότι τα συγκεκριμένα πιάνα δεν ήταν δυνατό να εξασφαλιστούν από τον 
ιδιωτικό τομέα. Το Δ.Σ. προχώρησε στη θέσπιση κανονισμών που διέπουν τόσο 
τη συγκεκριμένη συνεργασία όσο και κάθε μελλοντική πρόταση κριθεί ότι 
πληροί τα κριτήρια που τέθηκαν. Τα δύο μέρη υπέγραψαν Συμφωνία 
Συνεργασίας που διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα του Ιδρύματος, τη 
σωστή διαχείριση των οργάνων που θα παραχωρηθούν και την κάλυψη όλων 
των εξόδων από τον Οργανισμό που τα ζήτησε. 

 
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει 
απρόσκοπτα το έργο του στο πλαίσιο χρηστής διοίκησης και εξορθολογισμού. Η 
απόπειρα εκφοβισμού μελών του Δ.Σ. μέσα από απειλές, ύβρεις και ψευδείς 
καταγγελίες δεν πρόκειται να αποπροσανατολίσει το Σώμα αφού μοναδικό μέλημα 



 

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι το συμφέρον του Ιδρύματος και των Ορχηστρών 
του. 
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