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Δωρεά από το ίδρυμα «GEORGE AND KAITY DAVID» Οικογένεια Γιώργου και Καίτης Δαυίδ στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου για ανέγερση του κτηρίου του Ινστιτούτου
Έρευνας Καρκίνου
Η Οικογένεια Γιώργου και Καίτης Δαυίδ αποφάσισε να προβεί σε δωρεά για την ανέγερση του κτηρίου που
θα στεγάσει το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου, το οποίο θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε
συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Το κτήριο,
συνολικού εμβαδού 3.111 τετραγωνικών μέτρων, θα ανεγερθεί στη νότια πλευρά της
Πανεπιστημιούπολης και θα αποτελέσει την Α’ Φάση της κτηριακής υποδομής του Ινστιτούτου. Θα
ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και θα φέρει το όνομα «Κτήριο
Νίκολα Δαυίδ-Πινέδο», εις μνήμην της κόρης τους.
Βασικότεροι σκοποί του μη κερδοσκοπικού αυτού Ινστιτούτου θα είναι:
 Η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο χώρο της
ογκολογίας.
 Η δημιουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού κέντρου για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου
πρωτοποριακής έρευνας στον ευρύτερο τομέα της ογκολογίας.
 Η προσέλκυση και προώθηση της συμμετοχής νέων επιστημόνων στη διεξαγωγή βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας στον ευρύτερο τομέα της ογκολογίας.
 Η προώθηση της επιστημονικής, ερευνητικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας ανάμεσα σε κλινικούς,
ακαδημαϊκούς και άλλους ερευνητικούς φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.
 Η στήριξη και εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών για τη διεκπεραίωση της έρευνάς τους προς την
απόκτηση πτυχίου ή άλλης εργαστηριακής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.
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 Η στήριξη και εποπτεία νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου για τη διεξαγωγή βασικής
και εφαρμοσμένης έρευνας στους σχετικούς τομείς.
 Η συνεργασία με ιατρικά ιδρύματα και οργανισμούς για τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας και τη
μεταφορά και εφαρμογή νέας επιστημονικής γνώσης στον κλινικό χώρο.
Το Ινστιτούτο στοχεύει να καταστεί ένα κορυφαίο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, δημιουργώντας γέφυρες
επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων με αντίστοιχα Κέντρα Αριστείας στο εξωτερικό και συνέργειες με
άλλα κέντρα στην Κύπρο ενώ, παράλληλα, να προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους
επιστήμονες.
Μέσω των σύγχρονών εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν, του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που
θα αποκτηθεί αλλά, κυρίως βάσει μιας ισχυρής διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας, το Ινστιτούτο
στοχεύει να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο Ερευνητικής Αριστείας σε θέματα καρκίνου, αναδεικνύοντας
με τον τρόπο αυτόν την Κύπρο ως κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και φροντίδας των ασθενών, καθώς και
σε ένα εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων.
Η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ των κ.κ. Γιώργο Δαυίδ, Καίτη Δαυίδ και Καθηγητή Κωνσταντίνου
Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 στην Κέρκυρα.
Ο Πρύτανης εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση προς την οικογένεια, η οποία επέλεξε την
Πανεπιστημιούπολη για την ανέγερση του κτιρίου για το Κέντρο Έρευνας Καρκίνου και, μεταξύ άλλων,
δήλωσε «Το αναπτυξιακό πλάνο της Πανεπιστημιούπολης ενισχύεται χάρη στις πρωτοβουλίες ανθρώπων
και οργανισμών, όπως το ίδρυμα «GEORGE AND KAITY DAVID», που αναγνωρίζουν ότι η πραγματική
ανάπτυξη θα επέλθει με τη στήριξη στην παιδεία, τα γράμματα και την επιστήμη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
στάθηκε πραγματικά πολύ τυχερό για τη στήριξη που απλόχερα του προσέφεραν και συνεχίζουν να του
προσφέρουν μεγάλοι Κύπριοι ευεργέτες, οι οποίοι επιδεικνύοντας τη μεγαλοψυχία, τη μεγαλοσύνη, την
πίστη και τις αλτρουιστικές τους διαθέσεις, μας οδήγησαν σήμερα στην εκπλήρωση της αποστολής και την
υλοποίηση του οράματός μας για την Πανεπιστημιούπολή μας. Είμαι συγκινημένος που με τη μεγάλη
δωρεά της οικογένειας Δαυίδ, θα καταφέρουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στη χώρα μας,
στους πολίτες μας. Το Κέντρο Έρευνας Καρκίνου θα αποτελέσει ένα ορόσημο τόσο για το Πανεπιστήμιο
όσο και για την Κύπρο και σας διαβεβαιώνω, κύριε Γιώργο Δαυίδ και κυρία Καίτη Δαυίδ, ότι θα σταθούμε
αντάξιοι της τιμητικής επιλογής σας».
Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μάνθος Μαυρομμάτης
εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς το Ίδρυμα Γιώργου και Καίτης Δαυίδ για τη γενναιόδωρη
εισφορά τους, η οποία αναδεικνύει την ευαισθησία του ζεύγους Δαυίδ στην καταπολέμηση του καρκίνου
και τη γενικότερη συνεισφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο του τόπου σε θέματα υγείας.
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