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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 12 ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ  

 

Ουσιαστική η συμβολή του Ιδρύματος Α. Γ.  Λεβέντη στην ερευνητική  

δραστηριότητα  

* του Καθηγητή Αθανάσιου Γαγάτση, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

 

H γνώση, η έρευνα, η καινοτομία και η προσφορά στην κοινωνία 

αποτελούν τους κύριους άξονες δράσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού επιτελούν 

σημαντικό έργο, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, συμβάλλοντας στην 

επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος. Οι εν λόγω δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν, ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε διεθνή 

περιοδικά, συμμετοχή και διακρίσεις σε διεθνή συνέδρια, εξασφάλιση ευρεσιτεχνιών και 

πολιτισμικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται όλο και περισσότερο 

γνωστό για την αριστεία του, κάνοντας ταυτόχρονα γνωστή και την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο.  

 

Η εκπόνηση έρευνας είναι μία σημαντική πτυχή των δραστηριοτήτων των ακαδημαϊκών που 

ενισχύεται από την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, η συνεισφορά του οποίου είναι 

μεγίστης σημασίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εν λόγω χρηματοδότηση στοχεύει στην 

ενίσχυση της βασικής έρευνας και γνώσης, συμβάλλοντας έτσι, στην ανάπτυξη και ανταπόκριση 

της ακαδημαϊκής κοινότητας στις νέες ερευνητικές προκλήσεις. Τα ερευνητικά προγράμματα 

που επιλέγονται για χρηματοδότηση χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ερευνητικής  

ποιότητας, καινοτομία και πρωτοτυπία και γι’ αυτό η χρηματοδότησή τους από το Ίδρυμα Α.Γ. 

Λεβέντη θεωρείται ως διάκριση αριστείας.   

 

Από τον Ιούνιο του 2000 το Πανεπιστήμιο έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος, το οποίο 

χρηματοδοτεί κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Η αξιολόγηση των 

προτάσεων πραγματοποιείται από εξωτερικούς αξιολογητές και η Επιτροπή Α.Γ. Λεβέντη, η 

οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, υπό 
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την προεδρία του εκάστοτε Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, αναλαμβάνει τη διαχείριση 

της ετήσιας χρηματοδότησης και συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να επιλέξει, να 

εγκρίνει και να επιβλέψει τα ερευνητικά προγράμματα.   

 

Το 2011 δημοσιεύθηκε ειδική έκδοση η οποία είναι αφιερωμένη στα 22 ερευνητικά 

προγράμματα που έλαβαν χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, κατά την περίοδο 2000-

2013, και τα οποία καλύπτουν ένα εύρος ερευνητικών δραστηριοτήτων και κλάδων.  Το 

Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη σε Συνεδρία της αποφάσισε τη χρηματοδότηση 

12 νέων προγραμμάτων αποκλειστικά ανθρωπιστικής κατεύθυνσης. Τα νέα προγράμματα, τα 

οποία επικύρωσε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, έχουν διετή διάρκεια και προέρχονται από τις 

ακόλουθες τρείς Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και Φιλοσοφική Σχολή. Οι Επιστημονικοί 

Υπεύθυνοι των προγραμμάτων δεσμεύονται να καταθέτουν έκθεση προόδου και να 

παρουσιάσουν την εξέλιξη του έργου τους στο τέλος του πρώτου έτους της χρηματοδότησης, 

ενώ μετά την ολοκλήρωση του έργου τους θα υποβάλουν τελική έκθεση προόδου. 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή Α.Γ. Λεβέντη για τη συνεισφορά 

της στη διαχείριση της ετήσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου,  και το 

Ίδρυμα  Α.Γ. Λεβέντη για την ευγενή στήριξή του στις δύσκολες μέρες που διανύουμε και τη 

μέχρι τώρα συμβολή του στην παροχή σημαντικής χρηματοδότησης για ερευνητικά 

προγράμματα. Κοινός στόχος όλων είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου να συνεχίσει τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο του στην έρευνα, τη διδασκαλία και τον πολιτισμό, συμβάλλοντας ενεργά 

και υπεύθυνα στη διαμόρφωση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι της 

Κύπρου.   

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή Α.Γ. Λεβέντη και τον ειδικό τόμο για τα ερευνητικά 

προγράμματα που έτυχαν χρηματοδότησης (2000-2013):  

http://www.ucy.ac.cy/research/el/research-support-committees/leventis-committee.  
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Ερευνητικά Έργα που θα λάβουν Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη – 2014 

Σχολή  Επιστημονικός Υπεύθυνος  Τίτλος Ερευνητικoύ Έργου  

Φιλοσοφική  
Στέλλα Δεμέστιχα 

ΚΑΡΑΒΟΙ:  Τα ναυτικά ακιδογραφήματα των μεσαιωνικών μνημείων της Κύπρου: χαρτογράφηση, αποτύπωση 

και ψηφιοποίηση.  

Μαρία Παρανή 
Η εκκλησίας της Μεταμορφώσεως στη Σωτήρα Αμμοχώστου και τα συμφραζόμενα της: Ιστορία – 

Αρχιτεκτονική - Τοιχογραφίες 

Δημήτρης Πορτίδης Επιστημονικά Μοντέλα: Περιγραφές του αφηρημένου και αναπαραστάσεις του πραγματικού 

Martin Hinterberger 
Το λεξιλόγιο Βυζαντινών κειμένων γραμμένων σε κλασικίζουσα γλώσσα και στη λογοτεχνική Κοινή: 

Αντιστοιχίες σε μια τράπεζα δεδομένων. 

Κοινωνικών 

Επιστημών και 

Επιστημών της 

Αγωγής 

Ιλιάδα Ηλία Η συμβολή των κινήσεων των χεριών στην ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης στη νηπιοσχολική ηλικία 

Έλενα Ιωαννίδου 
«GR.E.CO - Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας σε ’απομακρυσμένες’ κοινότητες: Τα Ελληνικά ως μητρική 

γλώσσα σε Τουρκοκύπριους και Τουρκοκρητικούς 

Κώστας Κωσταντίνου Κυπριακή Παρουσία και Δημόσια Διπλωματία στην Υποσαχάρια Αφρική 

Κώστας Φάντης 
Προσαρμογή Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα – Παιδιού για χαρακτηριστικά σκληρότητας και αμεταμέλειας 

σε Ελληνοκύπρια παιδιά 

Κωσταντίνος Κόμπος 
Ανασυντάσσοντας το Κυπριακό Σύνταγμα: Μια νέα μετάβαση A Re-Constitution Process for the Cypriot 

Constitution: Towards a New Transit Basic Law 

Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 
Γιώργος Φλώρος Προσαρμογή του ερωτηματολογίου MacArthur-Bates CDI στην Κυπριακή Ελληνική. 

Martin Vohler Τυπολογία και λειτουργίες του ελληνικού φιλελληνισμού 

Martin Strohmeier Ιστορικό και Ετυμολογικό Λεξικό της Τουρκικής Γλώσσας (συνέχεια)  


