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Εδώ και µερικούς µήνες, η εφηµερίδα «Ο Φιλελεύθερος» έχει ξεκινήσει µία µεγάλη προσπάθεια ακαδηµαϊκής καταγραφής µέρους της οικονοµικής ιστορίας του τόπου 

και του επιχειρείν, µε παρουσιάσεις και συνεντεύξεις σχετικά µε την ιστορία εταιρειών και οργανισµών, που µε την παρουσία τους στιγµάτισαν θετικά την κυπριακή 

οικονοµία και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της χώρας µας. Η πρώτη εταιρία που παρουσιάστηκε από την εφηµερίδα ήταν ο Όµιλος Λανίτη, τον Μάιο του 2021, µε συνέντευξη 

του Προέδρου του Οµίλου, κ. Πλάτωνα Λανίτη.

Πρόσφατα παρουσιάστηκε η εταιρία του Οµίλου Λανίτη, Cybarco, που φέτος µετρά 77 χρόνια ζωής. 

Την παρουσίαση της ιστορίας, της διαδροµής και των σηµαντικών έργων της εταιρίας, συνόδευσε συνέντευξη του Αντιπροέδρου της εταιρίας, κ. Μάριου Λανίτη, ο οποίος 

σηµείωσε ότι: « Το να είσαι ανάµεσα στους επικεφαλής µίας εταιρίας µε ηγετική και πρωτοποριακή θέση στον τοµέα που δραστηριοποιείται, µοιάζει µε µια ορχήστρα η 

οποία έχει ένα µαέστρο που τη διευθύνει, αλλά στο τέλος της ηµέρας, εάν το κάθε µέλος της δεν είναι συντονισµένο και δεν αποδίδει το µέρος που του αναλογεί σωστά 

και µε επάρκεια, τότε το αποτέλεσµα δεν θα είναι το αναµενόµενο. Οπότε το να είσαι σε ένα τέτοιο πόστο, είναι πολύ σηµαντικό να µπορείς να συντονίζεις όλον αυτόν τον 

κόσµο, να τον καθοδηγείς και να τον εµπνέεις. Πρώτιστα όµως να έχεις καταφέρει οι συνεργάτες σου να νιώθουν και να ενεργούν όλοι σαν µια οµάδα. Και αυτό είναι που 

συµβαίνει στη Cybarco και στον Όµιλο Λανίτη γενικότερα».

Το πιο πάνω απόσπασµα της συνέντευξης του κ. Λανίτη δίνει και την εικόνα του τρόπου δουλειάς στις εταιρίες του Οµίλου Λανίτη. Οµαδικότητα και ανθρωποκεντρική 

προσέγγιση, βασισµένη στις αξίες του Οµίλου που τέθηκαν από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Αξιοπιστία, Ακεραιότητα, Ποιότητα, Κοινωνική Συµµετοχή.

Αντώνης Παπάς

∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας 

 Όµιλος Λανίτη  

Στο Χαρουπόµυλο Λανίτη η καρδιά 
του φετινού Καρναβαλιού

www.lanitis.com     #LanitisGroup

Μπορεί οι µεγάλες εκδηλώσεις της φετινής Τσικνοπέµπτης, η παιδική παρέλαση και η 

µεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση να αναβλήθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά στη 

Λεµεσό λόγω της πανδηµίας, ωστόσο, φέτος ο ∆ήµος Λεµεσού προετοιµάστηκε 

κατάλληλα και ετοίµασε ένα 10ήµερο πλούσιων εκδηλώσεων καρναβαλιού, 

προσαρµοσµένο στα υγειονοµικά µέτρα κατά της πανδηµίας.

Φέτος, η καρδιά του Λεµεσιανού Καρναβαλιού «χτύπησε» στους χώρους του 

Χαρουπόµυλου Λανίτη µε µια πλειάδα όµορφων εκδηλώσεων, παραστάσεων, 

συναυλιών και εκθέσεων που διοργανώθηκαν από το ∆ήµο Λεµεσού. «Ο µεγαλύτερος 

πολιτιστικός θεσµός της πόλης αναπροσαρµόστηκε και πραγµατοποιήθηκε µε τα µέτρα 

κατά της πανδηµίας», ανέφερε σε δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Νίκος Νικολαΐδης, 

σηµειώνοντας πως φέτος διοργανώθηκε µια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες 

απευθύνθηκαν σε όλο τον κόσµο ανεξαρτήτως ηλικίας, προσθέτοντας πως φέτος η 

καρδιά του καρναβαλιού «χτύπησε» στο Χαρουπόµυλο Λανίτη.



Η Cybarco, η κορυφαία εταιρία ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων, έχει ξεκινήσει 
τις πωλήσεις και τις εργασίες ανέγερσης του νέου της έργου Aktea Residences 3, 
που αποτελεί συνέχεια της σειράς των boutique πολυκατοικιών που αναπτύσσει 
σε κεντρικά σηµεία της Λεµεσού.
Σχεδιασµένο για την απόλυτη άνεση και χαλάρωση, το Aktea Residences 3 
βρίσκεται σε προνοµιακή τοποθεσία κοντά στο The Oval, σε απόσταση αναπνοής 
από την ακτή της Λεµεσού και τα παραλιακά της εστιατόρια και µπαράκια. 
Αποτελείται από δυο κτίρια µε 29 διαµερίσµατα ενός, δύο, τριών υπνοδωµατίων 
και ενός ρετιρέ. Όπως και στα προηγούµενα δυο έργα της σειράς αυτής, έτσι και 
στο Aktea Residences 3 οι ιδιοκτήτες θα απολαµβάνουν µια µεγάλη κοινόχρηστη 
πισίνα και τοπιοτεχνηµένους κήπους. Οι προσεγµένοι χώροι του είναι 
σχεδιασµένοι µε υλικά της ψηλότερης ποιότητας και αισθητικής, και τα 
ευρύχωρα διαµερίσµατα καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου µεσογειακού 
τρόπου ζωής σε ένα αστικό περιβάλλον. Η κεντρική του τοποθεσία παρέχει στους 
ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σηµείο της 
πόλης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ιδανικό µέρος για τους λάτρεις της Λεµεσού 
καθώς απέχει µόνο 550 µέτρα από τη θάλασσα. 
Το έργο Aktea Residences 3, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το επίσης 
πετυχηµένο Aktea Residences 2 που έχει ολοκληρωθεί, και του οποίου τα 
διαµερίσµατα έχουν ήδη παραδοθεί στους ιδιοκτήτες τους. 

Επιτυχής η δηµόσια πρόταση εξαγοράς της Amathus Public

Aktea Residences 3: Νέο έργο από τη Cybarco, στην καρδιά της Λεµεσού

Η Conercon στη “SAVeNERGY 2022”

Η Conercon Energy Solutions, θυγατρική εταιρία της Lanitis Energy συµµετείχε στην 

έκθεση εξοικονόµησης ενέργειας  “SAVENERGY 2022” µε δικό της περίπτερο. Η 

Conercon δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας, εξοικονόµησης ενέργειας και ειδικότερα στην αγορά των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων και πάρκων. 

Η έκθεση SAVENERGY διοργανώνεται τα τελευταία 16 χρόνια από το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εµπορίου & Βιοµηχανίας και την ΟΕΒ σε συνεργασία µε την Αρχή 

Ηλεκτρισµού Κύπρου, και σε αυτή παρουσιάζονται τα προϊόντα και υπηρεσίες της 

τελευταίας τεχνολογίας που αφορούν τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 

εξοικονόµησης ενεργειακού κόστους γενικά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος η έκθεση 

διοργανώθηκε ξανά µετά από 2 χρόνια, αφού λόγω πανδηµίας οι δύο προηγούµενες 

εκθέσεις αναβλήθηκαν.   

Σύµφωνα µε ανακοίνωση που δηµοσιεύθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2022 στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, που αφορά 

το αποτέλεσµα της δηµόσιας πρότασης προς τους µετόχους της Amathus Public Ltd από την οµάδα των κ.κ. Πλάτωνα, 

Αντιγόνης, Τζοάννας και Τερέζας Λανίτη, την οµάδα των κ.κ. Κώστα, Ευαγόρα και Ιάσωνα Λανίτη, τον κ. Μάριο Λανίτη, 

την κα. Ισαβέλλα Ηλιάδη και τις εταιρίες Lanitis E.C. Holdings Limited και Unity Managers (Cyprus) Limited (οι 

“Προτείνοντες”) για απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η δηµόσια 

πρόταση εξαγοράς που υποβλήθηκε είναι επιτυχής. Οι Προτείνοντες έχουν εξασφαλίσει συνολική συµµετοχή 92% στο 

εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Amathus Public Ltd, ποσοστό το οποίο τους δίνει το δικαίωµα που τους παρέχεται 

από σχετικό άρθρο του Νόµου να προχωρήσουν σε υποχρεωτική εξαγορά (squeeze out) των µετόχων που δεν 

ανταποκρίθηκαν στην πρόταση τους, για να αποκτήσουν το 100% των µετοχών της Εταιρίας.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2022 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτηµα για εξάσκηση του ∆ικαιώµατος Εξαγοράς 

(Squeeze Out) των υπόλοιπων µετόχων που δεν ανταποκρίθηκαν, εξασφαλίζοντας έτσι το 100% των µετοχών της 

εταιρίας.

Υπενθυµίζεται ότι στις 3 Νοεµβρίου 2021, οι Προτείνοντες που αναφέρονται πιο πάνω είχαν προχωρήσει σε δηµόσια 

πρόταση προς όλους τους µετόχους της εταιρίας Amathus Public Limited για την απόκτηση µέχρι και του 100% του 

εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Amathus, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 



H Royal Caribbean Επέλεξε την Let's GO Τours 
ως αντιπρόσωπο πωλήσεων στην Κύπρο

∆ιαχρονική στήριξη του «Ευαγόρειου Κέντρου» από το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη 

Η Let’s Go Tours by Amathus, η εξειδικευµένη εταιρεία του Οµίλου Λανίτη παροχής κρουαζιέρων 

στην Κύπρο, είναι ο επιλεγµένος και εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος πωλήσεων της Royal 

Caribbean International στην Κύπρο.

Τώρα οι Κύπριοι ταξιδιώτες και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες µπορούν να εξασφαλίσουν την 

κρουαζιέρα τους µε την Royal Caribbean από την Λεµεσό ή από άλλα λιµάνια σε όλο τον κόσµο, µε 

την αξιοπιστία και την τοπική εξυπηρέτηση που προσφέρει η έµπειρη οµάδα κρουαζιέρων της Let’s 

Go Tours by Amathus.

Οι πωλήσεις για τις κρουαζιέρες της Royal Caribbean για το 2022 και 2023 έχουν ήδη αρχίσει.

Αυτό το καλοκαίρι 2022, το Rhapsody of the Seas θα σαλπάρει από Λεµεσό, κατά τους µήνες 

Αύγουστο και Σεπτέµβριο, για εβδοµαδιαίες κρουαζιέρες για Ρόδο, Σαντορίνη, Πειραιά και Χάιφα 

και θα επανέλθει ξανά το 2023 µε δροµολόγια για τους µήνες Μάιο µέχρι Αύγουστο. Οι κρουαζιέρες 

από Λεµεσό θα είναι προσαρµοσµένες στις προτιµήσεις του ταξιδιωτικού κοινού, µε ζωντανή 

µουσική, ειδικό πρόγραµµα ψυχαγωγίας, τοπικές γεύσεις στα γεύµατα και τα ποτά, και καθηµερινή 

ενηµέρωση στα Ελληνικά.   

Το Rhapsody of the Seas εντυπωσιάζει µε τις επιλογές αναψυχής και χαλάρωσης που προσφέρει 

µε δύο πισίνες, έξι υδροµασάζ, το µοναδικό Vitality Spa and Fitness Center, το Solarium για 

ενήλικες και τον τοίχο αναρρίχησης 12 µέτρων για τους πιο τολµηρούς. Οι νεαροί µπορούν να 

απολαύσουν το βραβευµένο παιδικό πρόγραµµα της Royal Caribbean στο Adventure Ocean και 

µαζί µε την οικογένεια τους να περάσουν αξέχαστα βράδια στον υπαίθριο κινηµατογράφο ή σε ένα 

από τα µπαρ και εστιατόρια, όπως το Izumi, για sushi και sashimi, το Chops Grille, για Αµερικάνικες 

µπριζόλες, και το Giovanni’s Table, για τους λάτρες της Ιταλικής κουζίνας.

 www.letsgotours.com

Ο µεγαλύτερος γαστρονοµικός θεσµός της Κύπρου, τα Cyprus Eating Awards που διοργανώνει το 

περιοδικό Check In Cyprus, γιορτάζουν φέτος 17 χρόνια και διοργανώνονται για ακόµα µία χρονιά 

για να επιβραβεύσουν τα κορυφαία εστιατόρια της Κύπρου.

Το Draught Microbrewery της Carob Mill Restaurants επιλέγηκε για ακόµα µία χρονιά να είναι 

υποψήφιο στην κατηγορία Best Gastropub. Υπενθυµίζεται ότι το Draught ήταν ο νικητής στην ίδια 

κατηγορία στα Cyprus Eating Awards της περσινής χρονιάς

Τo Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη συνεχίζει την κοινωνική του δράση και προσφορά, 

προσπαθώντας να στηρίξει οργανωµένα σύνολα που σκοπό έχουν την προσφορά προς 

συγκεκριµένες οµάδες συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκη. Συνεχίζοντας τη στενή και 

µακρόχρονη συνεργασία του µε τον Αντικαρκινικό Σύνδεσµο Κύπρου, προχώρησε µε τη 

χρηµατοδότηση αγοράς σύγχρονου φωτιστικού εξοπλισµού, αναβαθµίζοντας ολόκληρη την 

εγκατάσταση φωτισµού του «Ευαγόρειου» Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας του Αντικαρκινικού 

Συνδέσµου στη Λεµεσό. Με την αναβάθµιση αυτή, το «Ευαγόρειο» απόκτησε µία καλύτερη, πιο 

σύγχρονη και ταυτόχρονα πιο οικονοµική φωτιστική εγκατάσταση.

Το «Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας λειτουργεί στη Λεµεσό από το 2011 και 

προσφέρει ηµερήσια νοσηλεία σε ασθενείς µε καρκίνο και τις οικογένειες τους που χρειάζονται 

εξειδικευµένη και ολοκληρωµένη Ανακουφιστική φροντίδα.

Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη είναι µη-κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε στη µνήµη 

του Ευαγόρα και της Κάθλην Λανίτη, και σκοπό έχει την προσφορά προς την κοινωνία, στηρίζοντας 

τοµείς όπως η υγεία, ο πολιτισµός και η παιδεία. 

Το ίδρυµα αποτελεί τον φορέα έκφρασης των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των 

εταιριών του Οµίλου Λανίτη. 

Το Draught υποψήφιο για ακόµα µία φορά στα Cyprus Eating Awards



Amathus Residences: Το νέο πολυτελές θέρετρο της Λεµεσού

Ακόµα µια οικιστική και τουριστική ανάπτυξη προχωρά στην ακτογραµµή της Λεµεσού. 

Πρόκειται για το Amathus Residences, ιδιοκτησίας της εταιρίας Amathina Luxury Hotels – 

ιδιοκτήτριας και του ξενοδοχείου Amathus - στης οποίας ο Όµιλος Λανίτη συµµετέχει στο 

µετοχικό κεφάλαιο µαζί µε τη  Muskita Hotels και την Elerfield Holdings. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου προχωρούν κανονικά και αναµένεται να 

ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2023. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός των 

διαµερισµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δύο ρετιρέ, έχει ήδη πουληθεί.

Πρόσφατα δόθηκαν στη δηµοσιότητα λεπτοµέρειες και φωτογραφίες από το έργο:

Το πολυτελές θέρετρο που θα κοσµεί το παραλιακό µέτωπο της Λεµεσού βρίσκεται στην 

περιοχή της Αµαθούντας, κοντά στις αρχαίες τοποθεσίες και εφάπτεται του ξενοδοχείου 

Amathus. Απέχει µόλις 9 χλµ. από το ιστορικό κέντρο της πόλης, το µεσαιωνικό κάστρο και το 

παλιό λιµάνι.

Το Amathus Residences θα περιλαµβάνει 18 δωµάτια ξενοδοχείου και 29 πολυτελή 

διαµερίσµατα, τα οποία χαρακτηρίζονται από κοµψότητα και τεχνολογία έξυπνου σπιτιού.

Όπως έχει προαναφερθεί, µεγάλος αριθµός των διαµερισµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 

δύο ρετιρέ, έχει ήδη πουληθεί.

«Μία φωτογραφία,
µία ιστορία»

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης των φετινών 
καρναβαλίστικων εκδηλώσεων του ∆ήµου 
Λεµεσού στο Χαρουπόµυλο Λανίτη, δηµοσιεύεται 
φωτογραφία στα αριστερά  που µας ταξιδεύει 
πίσω στη δεκαετία του ’60. Απεικονίζει 
καρναβαλίστικο άρµα της εταιρίας Ν.Π.Λανίτης, το 
οποίο πήρε µέρος στην καρναβαλίστικη παρέλαση 
της Λεµεσού εκείνης της εποχής. 

Facebook Lanitis-Group

Linkedin Lanitis-Group

Youtube Lanitis-Group

Ακολουθήστε τον Όµιλο Λανίτη στα Social Media


