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Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το Ίδρυμα 

"Αναστάσιος Γ. Λεβέντης" για τη γενναία οικονομική συνεισφορά του, η οποία κατέστησε δυνατή την 
έκδοση του τέταρτου τόμου του επιστημονικού του δελτίου Κυπριακή Αρχαιολογία - Archaeologia 
Cypria. 

Το Ίδρυμα Λεβέντη είναι π ια γνωστό ανά το παγκόσμιο, αφού η δράση του δεν περιορίζεται μόνο 
στα στενά πλαίσια της μικρής μας πατρίδας. Σύμφωνα με την επιθυμία και τους όρους του 
Αναστάσιου Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα που καθιέρωσε με τη δωρεά του θα υποστήριζε την παιδεία, τον 
πολιτισμό καθώς και καλλιτεχνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και 
αλλού. Πιστό λοιπόν στις υποθήκες του ιδρυτή του, το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος με 
επικεφαλής τον καθ ' όλα άξιο κ. Κωνσταντίνο Λεβέντη στάθηκε πολύτιμος αρωγός σε πλείστα όσα 
έργα που φέρουν έντονη τη σφραγίδα του. 

Η Κύπρος δέχτηκε και δέχεται καθημερινά τον ευεργετικό αντίκτυπο από τη δράση του Ιδρύματος. 
Ό π ο υ στραφεί το βλέμμα, η δράση αυτή είναι εμφανής: Μαά - Παλαιόκαστρο στον κόλπο των 
Κοραλλιών, Λέμπα, Καλαβασός-Τέντα, Κούριο-ναός Απόλλωνα Υλάτη, Οικία του Αιώνα με τα 
περίφημα ψηφιδωτά στην κάτω Πάφο , Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, Μονάδα 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Βυζαντινό Μουσείο Παλαιχωρίου, Φικάρδου είναι μερικά 
μόνο από τα έργα που φέρουν τη σφραγίδα "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης". 

Εκτός του χώρου της Κύπρου, αψευδής μάρτυρας της δράσης του είναι και οι ομώνυμες αίθουσες 
στο Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο Φιτζγουίλλιαμ του Κέιμπριτζ, το διδακτικό μουσείο στο Δίο 
της Μακεδονίας, το ωδείο της ρωμαϊκής αγοράς Θεσσαλονίκης, οι Φίλιπποι κ.λπ. 

Ό μ ω ς και η θρησκευτική μας κληρονομιά ωφελήθηκε τα μέγιστα από το Ίδρυμα Λεβέντη. 
Αναστηλώσεις εκκλησιών, καθαρισμός και στερέωση τοιχογραφιών, όπως στον Άγιο Ιωάννη 
Χρυσόστομο, την Αψινθιώτισσα, τον Τίμιο Σταυρό στο Πελέντρι, τον Άγιο Μάμα στο Λουβαρά, τον 
Αγιο Γεώργιο Αρπεράς στην Τερσεφάνου, τον Τίμιο Σταυρό στο Όμοδος , είναι μερικά από τα 
πάμπολλα μνημεία που συντηρήθηκαν από το Ίδρυμα. 

Πολύτιμη εξάλλου είναι η συμβολή του Ιδρύματος στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
πατρίδας μας, καθώς πολλά κινητά ευρήματα του πολιτισμού μας, όπως αρχαία αντικείμενα και 
βυζαντινές εικόνες που κλάπηκαν από τους Τούρκους εισβολείς, επαναπατρίστηκαν χάρη στη 
γενναιοδωρία του Ιδρύματος. 

Δεκάδες είναι και τα πνευματικά ιδρύματα που ευεργετήθηκαν καθώς και μεμονωμένα άτομα από 
την Ελλάδα και την Κύπρο που πραγματοποίησαν μεταπτυχιακές έρευνες με τη βοήθεια του Ιδρύ
ματος. 

Αναμφίβολα Κύπρος και Ελλάδα οφείλουν πάρα πολλά στο Ίδρυμα "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης" για 
τη συνεχή και αδιάλειπτη προσφορά του, κατά κύριο λόγο στον τομέα του πολιτισμού, τον οποίο 
προβάλλει ποικιλότροπα αλλά και μέσα από αξιολογότατες και πολυτελείς εκδόσεις. Ο Σύνδεσμος 
Κυπρίων Αρχαιολόγων εύχεται συνέχιση του λαμπρού αυτού έργου επ ' αγαθώ της επιστήμης, του 
πολιτισμού και του ελληνισμού γενικότερα. 
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