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«Μία φωτογραφία, µία ιστορία» είναι ο τίτλος της νέας µόνιµης στήλης που 

προστίθεται από αυτό το τεύχος στο Lanitis newsletter. Σε κάθε τεύχος θα 

παρουσιάζεται µία φωτογραφία που θα απεικονίζει µία στιγµή από την 

ιστορία των εταιρειών του Οµίλου Λανίτη. Σκοπός της στήλης αυτής είναι να 

θυµίσει στους παλαιότερους συναδέλφους συγκεκριµένες στιγµές από την 

ιστορία των εταιρειών του Οµίλου, όπως επίσης και να δώσει εικόνες από την 

πλούσια ιστορία του και να διδάξει τους νεότερους.

Η ιστορία του Οµίλου Λανίτη και η επιτυχηµένη πορεία του έχει τις ρίζες της 

σε µεγάλος βάθος χρόνου το οποίο υπερβαίνει τα 120 χρόνια. Πρόκειται για 

έναν από τους µεγαλύτερους οργανισµούς της Κύπρου τόσο σε µέγεθος, όσο 

και σε ηλικία και ιστορία. Και η ιστορία δεν µετριέται µόνο σε µέρες, µήνες και 

χρόνια, αλλά και σε ανθρώπους, έργα, αποτελέσµατα, προσφορά. 

Η ιστορία ενός οργανισµού αποτελεί καταγραφή των πράξεων και έργων των 

ανθρώπων του µέσα σε µία χρονική διαδροµή. Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η 

διαδροµή, τόσο µεγαλύτερη είναι η καταγραµµένη και συσσωρευµένη 

εµπειρία και εποµένως και ικανότητα για επιτυχία. Επίσης, όσο µακρύτερη 

είναι η ιστορική διαδροµή ενός οργανισµού, τόσο δυνατότερη είναι και η 

εργασιακή κουλτούρα που δηµιουργεί και κουβαλά µαζί του και η οποία 

µεταδίδεται στους ανθρώπους του από γενιά σε γενιά. 

Tα πιο πάνω δίνουν και µία εξήγηση τόσο για την ύπαρξη της µακρόχρονης και 

επιτυχηµένης πορείας των εταιρειών του Οµίλου, όσο και για την ικανότητα 

δηµιουργίας µελλοντικής προοπτικής. 

Είναι γνωστό και παραδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια η οικονοµική κρίση που 

κτύπησε την Κύπρο, δηµιούργησε ένα δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον 

µε ιδιαίτερες προκλήσεις για όλους. Προκλήσεις, τις οποίες ο Όµιλος Λανίτη 

αντιµετωπίζει µε επιτυχία και βλέπει το µέλλον µε αισιοδοξία και βεβαιότητα, 

έχοντας ως εφόδια τους ανθρώπους του, τα σωστά θεµελιώδη οικονοµικά του 

στοιχεία, τα ποιoτικά περιουσιακά του στοιχεία, τις ορθές στρατηγικές 

συνεργασίες, καθώς επίσης και την βαριά ιστορία που προσθέτει την εµπειρία 

σε όλα τα πιο πάνω στοιχεία και επιπλέον προσδίδει στον Όµιλο σεβασµό και 

κύρος.               

 Ειδικό αφιέρωµα του περιοδικού TIME 
για την Κύπρο

Αντώνης Παπάς
∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας

Οµίλου Λανίτη

Το διεθνώς αναγνωρισµένο περιοδικό TIME ετοιµάζει ένα ειδικό αφιέρωµα για 

την Κύπρο, το οποίο θα κυκλοφορήσει ως ένθετο µαζί µε το περιοδικό τον 

ερχόµενο Νοέµβριο, όπως επίσης θα προβληθεί και τηλεοπτικά από το 

Αµερικανικό τηλεοπτικό κανάλι Fox.

Σκοπός του αφιερώµατος αυτού είναι να αναδείξει την προσπάθεια και επιτυχία 

της Κύπρου να µετατρέψει την οικονοµική κρίση που την κτύπησε, σε ευκαιρία 

αναδιοργάνωσης και µεταρρύθµισης του δηµόσιου και τραπεζικού της 

συστήµατος και των κυβερνητικών/δηµόσιων πολιτικών της προς όφελος της 

οικονοµίας και του τόπου γενικότερα. 

Στο πλαίσιο της δηµιουργίας του συγκεκριµένου αφιερώµατος οι δηµοσιογράφοι 

του περιοδικού επισκέφθηκαν την Κύπρο και πήραν συνεντεύξεις και απόψεις 

από τους πιο σηµαντικούς κυβερνητικούς παράγοντες της Κύπρου, όπως ο 

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και ο Υπουργός Οικονοµικών, καθώς και από 

επιλεγµένους επιφανείς οικονοµικούς και επιχειρηµατικούς παράγοντες του 

τόπου.

Στην πιο κάτω φωτογραφία ο κ. Μάριος Λανίτης δίνει συνέντευξη στη 

δηµοσιογραφική οµάδα του περιοδικού TIME, αναλύοντας τις απόψεις του για τον 

επιχειρηµατικό τοµέα της Κύπρου, χρησιµοποιώντας ως παραδείγµατα τα 

επιτυχηµένα µεγάλα έργα του Οµίλου Λανίτη που  ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται 

µέσα στην περίοδο που εξετάζει το περιοδικό. 



Εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις εργασίες που διεξάγονται για την 

τοποθέτηση του εντυπωσιακού κέλυφους στο «Τhe Oval» που θα καλύψει 

εξωτερικά ολόκληρο το έργο.

Οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν κανονικά και το εντυπωσιακό 

κτήριο της Cybarco άρχισε ήδη να γίνεται σηµείο αναφοράς για την πόλη της 

Λεµεσού. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στους πρώτους µήνες 

του 2017.    

Tα εστιατόρια της Carob Mill Restaurants, Artima Bistro, Epsilon Resto Bar και Draught Microbrewery είναι υποψήφια για ακόµα µία 

φορά για τα Time Out Eating Awards 2016. Η επιτροπή του θεσµού των Time Out Eating Awards που επιλέγει τα υποψήφια 

εστιατόρια µετά από εισηγήσεις πελατών, έρευνα και επισκέψεις ειδικών, έχει αποφασίσει για τα φετινά βραβεία όπως το Artima 

να είναι υποψήφιο στην κατηγορία «Μεσογειακή Κουζίνα», το Epsilon που βρίσκεται στη Μαρίνα Λεµεσού στην κατηγορία «Νέα 

Είσοδος» και το Draught στην κατηγορία «Best Beer Place by KEO» . Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Artima ήταν ο νικητής των περσινών 

βραβείων Time Out Eating Awards στην κατηγορία «Μεσογειακή Κουζίνα», πράγµα που πέτυχε ξανά πριν 3 χρόνια. Οι 

υποψηφιότητες αυτές είναι ακόµα µια επιβράβευση και επιβεβαίωση της ειλικρινούς και µακροχρόνιας σχέσης που έχουν κτίσει τα 

εστιατόρια της Carob Mill Restaurants µε τους πελάτες τους. Οι νικητές των βραβείων αναδεικνύονται µέσα από ψηφοφορία του 

κοινού. Αν επιθυµείτε να υποστηρίξετε τις υποψηφιότητες των πιο πάνω εστιατορίων µπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά µέσω των 

ιστοσελίδων www.timeoutcyprus.com, www.sigmalive.com/lifestyle, www.ilovestyle. com και www.cityfreepress.com.cy

∆ιεθνείς βραβεύσεις από το TripAdvisor για τα εστιατόρια της 
Carob Mill Restaurants και το Fasouri Watermania Waterpark.

Υποψηφιότητες των εστιατορίων Artima, Εpsilon και Draught στα Time Out Eating Awards 2016

 The
Oval

Τα εστιατόρια Artima Bistro, Stretto Lounge Café, Draught Microbrewery, 

Ταβέρνα Karatello, Ryan’s Bar & Grill και La Pasteria Il Gusto Italiano της Carob 

Mill Restaurants, βραβεύτηκαν όλα από την ταξιδιωτική ιστοσελίδα TripAdvisor 

για το έτος 2016 µε το Πιστοποιητικό Αριστείας , “Certificate of Excellence.” 

Eπίσης το Fasouri Watermania Waterpark τιµήθηκε από τον ίδιο θεσµό µε το 

βραβείο “2016 Travellers Choice Awards.”    

Οι βραβεύσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία αφού δίνονται µετά από 

απευθείας ψηφοφορία των επισκεπτών της διεθνούς ταξιδιωτικής ιστοσελίδας 

TripAdvisor και εποµένως αποτελούν αντικειµενική αναγνώριση από τους 

πελάτες. 



Στη τελική ευθεία οι πωλήσεις στο Amathusa Coastal Heights

 Συµµετοχή της Lanitis Energy στην 12η Έκθεση Εξοικονόµησης Ενέργειας «SAVENERGY 2016» 

Βαρύτητα στο Digital Marketing: Ανανέωση υφιστάµενων 
και δηµιουργία νέων ιστοσελίδων από τις εταιρείες του Οµίλου Λανίτη

∆ιεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας “Ioannideia Regatta 2016” 

∆ιοργανώθηκε και φέτος µε επιτυχία η 12η Έκθεση Εξοικονόµησης Ενέργειας «SAVENERGY 2016» 

την οποία επισκέφθηκαν πέραν των 25,000 ατόµων. Η έκθεση συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο από το 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού, την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου και την ΟΕΒ. 

Η Έκθεση «SAVENERGY» έχει καθιερωθεί ως το σηµαντικότερο εµπορικό γεγονός στην Κύπρο που 

ασχολείται µε την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονοµούν ενέργεια και 

που αξιοποιούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Στην Έκθεση παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες διεθνείς τάσεις και προϊόντα νέας τεχνολογίας για την 

αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, τη µείωση του ενεργειακού κόστους στην κατανάλωση 

ενέργειας και γενικά της ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων.

Στην Έκθεση συµµετείχε και η Conercon Energy Solutions, θυγατρική εταιρεία της Lanitis Energy µε 

δικό της εκθεσιακό χώρο, στον οποίο παρουσίασε την πλούσια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρει στον τοµέα των ΑΠΕ και µείωσης ενεργειακού κόστους γενικότερα. 

Με περισσότερες από 31 συµµετοχές από έξι χώρες διεξάχθηκε µε επιτυχία στις 8-11 Σεπτεµβρίου, ο ετήσιος διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας Ioannideia Regatta 2016. 

Ο αγώνας θεσµοθετήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια και διοργανώνεται κάθε χρόνο στη µνήµη του τέως ∆ιοικητή του Πολεµικού Ναυτικού, Ανδρέα Ιωαννίδη, που χάθηκε 

στην έκρηξη στο Μαρί τον Ιούλιο του 2011.  

Ο χώρος που διοργανώνεται κάθε χρόνο ο αγώνας είναι ο κόλπος της Λεµεσού και το σηµείο ελλιµενισµού και εκκίνησης των σκαφών η Μαρίνα Λεµεσού η οποία είναι 

και ο χορηγός της εκδήλωσης. Επίσης, στο πλαίσιο του πιο πάνω αγώνα, διοργανώθηκαν στους χώρους της Μαρίνας διάφορες ενηµερωτικές εκδηλώσεις.   

Σύµφωνα  µε πρόσφατη έρευνα ενός αναγνωρισµένου διεθνούς οργανισµού το 65% των Ευρωπαίων καταναλωτών χρησιµοποιούν  τα social media, ένα 68% σερφάρει 

στο διαδίκτυο µέσω του κινητού του τηλεφώνου ή του tablet του, ενώ κατά µέσο όρο είναι online σε καθηµερινή βάση για 140 λεπτά.  Τα συγκεκριµένα στατιστικά 

στοιχεία απεικονίζουν µια πραγµατικότητα, ότι δηλαδή οι καταναλωτές και κατ’ επέκταση οι υποψήφιοι πελάτες είναι πολύ πιθανό να προτιµούν και εποµένως να 

επηρεάζονται περισσότερο από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ παρά από τα παραδοσιακά ΜΜΕ (τηλεόραση, έντυπα µέσα, ραδιόφωνο).  Συνεπώς το online marketing ή digital 

marketing αποκτά ολοένα και περισσότερη σηµασία και η ορθή χρήση του είναι µονόδροµος.

Ακολουθώντας λοιπόν τις νέες τάσεις της αγοράς, τα τµήµατα marketing όλων των εταιρειών του Οµίλου Λανίτη προσαρµόζουν τους σχεδιασµούς τους και εντάσσουν 

σε αυτούς και το digital marketing. Χρησιµοποιούν δηλαδή ολοένα και περισσότερο τα ηλεκτρονικά εργαλεία του marketing µε έµφαση κυρίως στην ορθή επικοινωνία 

µέσω των ιστοσελίδων τους και των κοινωνικών δικτύων.  

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο και µε σκοπό τη συνεχή ενηµέρωση των πελατών και συνεργατών µε ένα ελκυστικό και εύκολο τρόπο και την παροχή του ορθού 

περιεχοµένου, τους τελευταίους µήνες έχουν δηµιουργηθεί οι νέες ιστοσελίδες των εταιρειών Lanitis Energy (www.lanitisenergy.com) και Amathus Aegeas 

(www.amathusaegeas.com). Επίσης, έχει ανανεωθεί και αναβαθµιστεί η ιστοσελίδα του Fasouri Watermania Waterpark (www.fasouri-watermania.com), ενώ υπό 

ανανέωση είναι οι ιστοσελίδες της Amathus Public (www.amathus.com) και N.P.Lanitis (www.nplanitis.com), και υπό κατασκευή η ιστοσελίδα της Carob Mill Food 

Supplies. Ακόµα, λίγους µήνες πριν, ανανεώθηκε η ιστοσελίδα της Cybarco και δηµιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα της Let’s Go Tours η οποία λειτουργεί ως on-line 

εργαλείο κρατήσεων. 



Για ακόµη µία φορά εταιρείες του Οµίλου Λανίτη ένωσαν τις ιδέες τους και 

συνεργάστηκαν µε επιτυχία, έχοντας και οι δύο κοινό όφελος.

Η Let's Go Tours by Amathus και το Fasouri Watermania Waterpark διοργάνωσαν µία 

κοινή καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

προσφέροντας δωρεάν εισιτήρια εισόδου στο Fasouri Watermania Waterpark σε 

όσους έκαναν χρήση των social media της Let's Go Tours. 

Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά η Aphrodite Hills Holiday Residences έχει τιµηθεί 

µε το βραβείο «World Travel 2016» στην κατηγορία «Cyprus Leading Hotel 

Residences». 

Το συγκεκριµένο διεθνούς αναγνώρισης και κύρους  βραβείο, επιβεβαιώνει 

για ακόµη µία φορά τη διεθνή θετική εικόνα του Aphrodite Hills, στου οποίου 

την ιδιοκτησία συµµετέχει µε σηµαντικό ποσοστό ο Όµιλος Λανίτη.

Ο θεσµός των παγκόσµιων βραβείων Τουρισµού (World Travel Awards) 

ξεκίνησε το 1993  µε στόχο την αναγνώριση και βράβευση των καλύτερων 

τουριστικών επιχειρηµατικών οργανισµών ανά τον κόσµο.

Η Aphrodite Hills Holiday Residences, αποτελεί µέρος του Aphrodite Hills 

Resort και διαχειρίζεται τις επαύλεις και διαµερίσµατα του πολυτελούς 

θέρετρου, διαθέτοντάς τα και προς ενοικίαση.

Tιµητική διάκριση της Aphrodite Hills Holiday Residences 
από τα World Travel Awards 

Ο Όµιλος Λανίτη υπήρξε διαχρονικά ένας οργανισµός µε ιδιαίτερα υψηλές 

κοινωνικές ευαισθησίες, συνδυάζοντας πάντοτε την επιχειρηµατική και οικονοµική 

ανάπτυξη µε την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.  

Ο αείµνηστος Ευαγόρας Λανίτης έλεγε ότι: «Όταν κάνουµε µια δουλειά, πρώτα 

σκεφτόµαστε το καλό του τόπου και κατόπιν το δικό µας. ∆ιότι, αν ο τόπος µας 

πάει µπροστά, θα πάµε και εµείς µπροστά…». Έλεγε επίσης ότι: «Όταν θα 

φύγουµε απ’ αυτό τον κόσµο δεν θα πάρουµε µαζί µας αυτά που µαζέψαµε 

αλλά αυτά που δώσαµε…»

Η διαχρονική, πλούσια κοινωνική προφορά του Οµίλου καλύπτει τους τοµείς 

της παιδείας, της υγείας, του αθλητισµού και του πολιτισµού.

Χρονολογικά, από τους πρώτους τοµείς που η οικογένεια Λανίτη και κατ’ 

επέκταση και ο Όµιλος επέλεξε να προσφέρει ήταν ο τοµέας της Παιδείας. H 

ανέγερση του Λανίτειου Γυµνασίου και η χρηµατοδότηση της βιβλιοθήκης του, 

όπως και η ανέγερση του Λανίτειου Σταδίου στην πόλη της Λεµεσού, ήταν 

αποτέλεσµα των δωρεών της οικογένειας Λανίτη.

Πέραν της ανέγερσης του Λανίτειου, η ανιδιοτελής προσφορά της οικογένειας 

και του Οµίλου Λανίτη προς όφελος του κοινωνικού συνόλου επεκτείνεται 

επιπλέον σε ένα µεγάλο αριθµό σηµαντικών κοινοφελών έργων.

O αείµνηστος Ευαγόρας Λανίτης υπήρξε – µαζί µε άλλους επιφανείς 

επιχειρηµατίες- από τους πρωτεργάτες της διοργάνωσης και θεσµοθέτησης 

του θεσµού του Ραδιοµαραθωνίου. Επιπλέον, η προσφορά στον τοµέα της 

υγείας συµπληρώνεται µε την ανέγερση και εξοπλισµό το 2011, µε δωρεά της 

οικογένειας Λανίτη, του Ευαγόρειου Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας του 

Αντικαρκινικού Συνδέσµου. Επίσης, σηµαντική είναι και η συνεισφορά στον 

τοµέα της αρχαιολογίας αφού έγιναν και γίνονται σηµαντικές χρηµατοδοτήσεις 

για την ανάδειξη σηµαντικών αρχαίων µνηµείων όπως π.χ. το αρχαίο λιµάνι της 

Αµαθούντας, η µεσαιωνική έπαυλη των Κουκλιών κ.ά. 

Ακόµη, τον Νοέµβριο του 2001 ιδρύθηκε το Ίδρυµα Ευαγόρα και Κάθλην 

Λανίτη, ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που σκοπό έχει τη διατήρηση της 

µνήµης του Ευαγόρα Λανίτη και τη συνέχιση της κοινωνικής του προσφοράς. Το 

Ίδρυµα οργανώνει και επιχορηγεί εκδηλώσεις πολιτιστικού και εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα οι οποίες προβάλλουν τα ανθρώπινα επιτεύγµατα.

Η πιο κάτω φωτογραφία απεικονίζει δηµοσίευµα του Τύπου της εποχής (Μάιος 

1974) που αναφέρεται σε επιπρόσθετη δωρεά του Ευαγόρα Λανίτη ύψους 6 

χιλιάδων λιρών, η οποία ανέβασε το συνολικό ποσό της δωρεάς στις 18 

χιλιάδες λίρες, µε σκοπό την αποπεράτωση των βελτιωτικών έργων στο στάδιο 

του Λανίτειου Γυµνασίου στη Λεµεσό.

 

“Μία φωτογραφία, µία ιστορία”Επιτυχηµένος και φέτος ο κοινός καλοκαιρινός διαγωνισµός
Let’s Go Tours και Fasouri Watermania Waterpark


