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Σε πρόσφατη έκδοση του το αγγλόφωνο, µηνιαίο κυπριακό περιοδικό 

GOLD παρουσίασε τις µακροβιότερες εταιρίες της Κύπρου οι οποίες όχι 

µόνο υπάρχουν µετά από δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια ζωής, αλλά 

συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται και να αναπτύσσονται µε απόλυτη 

επιτυχία µέχρι σήµερα, είτε στον αρχικό τοµέα δραστηριοποίησης τους 

είτε σε άλλους πιο σύγχρονους τοµείς. 

Ο συντάκτης του περιοδικού αναφέρει στην εισαγωγή του: «Ακούµε τόσα 

πολλά στις µέρες µας για τα start-ups και πραγµατικά κάθε σηµερινή 

επιτυχηµένη εταιρία ξεκίνησε από κάπου. Αξίζει όµως τον κόπο να 

αναφέρουµε ότι επιτυχηµένα και πασίγνωστα εµπορικά ονόµατα και 

εταιρίες του σήµερα, έχουν το ξεκίνηµα τους δεκάδες ή και εκατοντάδες 

χρόνια πριν, τότε που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως start-ups 

παρόλο που ο όρος ήταν τότε άγνωστος.» 

«Μελετήσαµε την ιστορία µερικών από τις πιο γνωστές και µεγαλύτερων 

σε διάρκεια ζωής εταιριών της Κύπρου. Αυτών των εταιριών που όχι µόνο 

διατηρούνται µέχρι σήµερα, αλλά συνεχίζουν µία ανθηρή και επιτυχηµένη 

αναπτυξιακή πορεία, σε ένα περιβάλλον τελείως διαφοροποιηµένο από 

αυτό της εποχής που πρωτοξεκίνησαν δεκάδες χρόνια πριν.» 

Από την συγκεκριµένη παρουσίαση του περιοδικού δεν θα µπορούσε να 

απουσιάσει ο Όµιλος Λανίτη, ο οποίος έχει τις ρίζες του πίσω στο 1896, 

όντας ένας από τους µεγαλύτερους και µακροβιότερους επιχειρηµατικούς 

οργανισµούς στην Κύπρο µε ιστορία πέραν των 120 χρόνων. Μπορείτε να 

δείτε ένα σύντοµο ιστορικό του Οµίλου στην ιστοσελίδα του και 

συγκεκριµένα στο link: http://www.lanitis.com/el/home/brief-history.

Όσο πιο µακρά είναι η ιστορία ενός οργανισµού τόσο πιο µεγάλη σηµασία 

έχει για αυτόν. Ιστορία δεν είναι απλά η καταγραφή γεγονότων – 

επιτυχηµένων ή αποτυχηµένων - στην πορεία του χρόνου, αλλά µία 

διαρκής διαδικασία συσσώρευσης γνώσεων, εµπειριών και τεχνογνωσίας. 

Η ιστορία αποτελεί επίσης σηµαντικό παράγοντα δηµιουργίας ενός 

διευρυµένου δικτύου πελατών, επενδυτών, συνεργατών και ανθρώπινου 

δυναµικού το οποίο αποτελεί πηγή ανάπτυξης για τον οργανισµό. Ακόµη, η 

µακρά ιστορική πορεία µίας επιχείρησης της επιτρέπει να αναπτύξει  

επιχειρηµατική κουλτούρα η οποία µε την σειρά της, δίνει στον οργανισµό 

την ευχέρεια να µεταφέρει τις αξίες του από γενιά σε γενιά.

Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες αντικατοπτρίζονται και στην ιστορική διαδροµή του 

Οµίλου Λανίτη όλα αυτά τα χρόνια, πράγµα που του έδωσε την δυνατότητα να 

αναπτυχθεί σε ένα από τους µεγαλύτερους επιχειρηµατικούς οργανισµούς του 

τόπου.    

Στο τελευταίο τεύχος του, το οικονοµικού περιεχοµένου περιοδικό In Business, 
παρουσίασε τις Κυπριακές εταιρίες που έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική και 
ποιοτική προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο του τόπου, µέσα από ένα 
οργανωµένο σχεδιασµό ενεργειών «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», πέραν της 
επιτυχηµένης επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Από τις εταιρίες αυτές δεν 
θα µπορούσε να απουσιάσει ο Όµιλος Λανίτη µε την πλούσια και διαχρονική 
προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο του τόπου.

Αντιγράφω αυτούσια  αποσπάσµατα από την παρουσίαση του περιοδικού που 
αναφέρονται στην προσφορά του Οµίλου: 

«Ο Όµιλος Λανίτη ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και αποτελεί έναν από τους 
πιο σηµαντικούς επιχειρηµατικούς οργανισµούς στην Κύπρο.  Ο Όµιλος είναι 
επίσης γνωστός για την ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά του, κυρίως 
στους τοµείς του πολιτισµού, της παιδείας, και της υγείας.»

«Ο Όµιλος Λανίτη υπήρξε διαχρονικά ένας οργανισµός µε ιδιαίτερες κοινωνικές 

ευαισθησίες,  συνδυάζοντας πάντοτε την επιχειρηµατική και οικονοµική ανάπτυξη 

µε την προσφορά προς την 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…»  

Aντώνης Παπάς

∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας 

Οµίλου Λανίτη   

«H ανέγερση του Λανιτείου Γυµνασίου και η χρηµατοδότηση της βιβλιοθήκης του, όπως και η 
ανέγερση του Λανιτείου Σταδίου στην πόλη της Λεµεσού, ήταν αποτέλεσµα των δωρεών της 
οικογένειας Λανίτη.»

«O Ευαγόρας Λανίτης υπήρξε – µαζί µε άλλους επιφανείς επιχειρηµατίες- από τους 
πρωτεργάτες της διοργάνωσης και θεσµοθέτησης του Ραδιοµαραθωνίου. Ενός θεσµού ο 
οπίος συνεχίζει µε επιτυχία την κοινωφελή προσφορά του προς τα παιδιά µέχρι σήµερα.»

«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.α» 

«Το 2011 ανεγέρθηκε και εξοπλίστηκε µε δωρεά της οικογένειας Λανίτη, το Ευαγόρειο 
Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας  του Αντικαρκινικού Συνδέσµου.»

«Τον Νοέµβριο του 2001 τα παιδιά του Ευαγόρα και της Κάθλην Λανίτη, Κώστας, Πλάτωνας, Μάριος και Ισαβέλα ίδρυσαν το 
Ίδρυµα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη, ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό 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.»



Σε µία σεµνή αλλά πλούσια σε περιεχόµενο τελετή, απονεµήθηκαν τα πρώτα «Βραβεία Νεολαίας» στην παρουσία του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων του τόπου και πλήθος νέων ανθρώπων.

Τα «Βραβεία Νεολαίας» διοργανώθηκαν φέτος για πρώτη φορά από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και τον Οργανισµό 
Νεολαίας Κύπρου µε στόχο την καθιέρωση τους σαν ένας σηµαντικός θεσµός που θα αναδεικνύει και θα επιβραβεύει τους 
νέους που αναπτύσσουν αξιόλογη δράση στον τοµέα που ασχολούνται.

Τα «Βραβεία Νεολαίας» θα επιβραβεύουν νέους που µέσα από συγκεκριµένες δράσεις/πρωτοβουλίες/έργα/επιτεύγµατα 
έχουν ξεχωρίσει σε διάφορους τοµείς και έχουν αναδειχθεί σε θετικά πρότυπα, ενθαρρύνοντάς τους να πιστέψουν στις 
δυνατότητες τους και στην προσπάθεια για το καλύτερο.

Την απονοµή του φετινού βραβείου στον τοµέα «επιχειρηµατικότητα» έκανε ο κ. Μάριος Λανίτης, δίνοντας το βραβείο στην 
οµάδα νέων Ideas2Life για την επιτυχία της ιστοσελίδας www.foody.com.cy που δηµιούργησαν.   

Μέσα στις επόµενες λίγες εβδοµάδες αναµένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες 
για την κατασκευή του παράλληλου δρόµου από τον περιφραγµένο χώρο του 
λιµανιού που οδηγεί νότια της κοινότητας Ζακακίου. 

Συγκεκριµένα, ο δρόµος θα συνδέεται µε το νέο κάθετο δρόµο που 
κατασκευάζεται στη γέφυρα του Νοσοκοµείου Λεµεσού και θα αποτελεί 
εύκολη και γρήγορη  διέξοδο για οχήµατα µε φορτίο και για λεωφορεία, 
τουριστικά ή άλλα. Παράλληλα, η διέξοδος που δίνεται για τα οχήµατα αυτά 
µέσω του δρόµου, ο οποίος θα φθάνει µέχρι και την ανατολική πλευρά του 
λιµανιού, όπου έχει δηµιουργηθεί η νέα αίθουσα επιβατών, θα εκτονώσει 
σηµαντικά την κυκλοφοριακή κίνηση στην πόλη.

Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο υποδοµής το οποίο αναµένεται να 
βελτιώσει τόσο την εικόνα της περιοχής, όσο και την τροχαία κίνηση από και 
προς το λιµάνι της πόλης.   

Το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει η Cybarco Ltd (Contracting), και 
προβλέπει δαπάνη €14.632.300. 

Το ξενοδοχείο Olympic Lagoon Resort στην Πάφο, ιδιοκτησίας της K.A.Olympic 
Resort Ltd στην οποία συµµετέχει η Amathus Public Ltd του Οµίλου Λανίτη µε 
ποσοστό 48%, συνεχίζει να εντυπωσιάζει την τουριστική βιοµηχανία 
επιτυγχάνοντας σηµαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Μόλις στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του κατόρθωσε να διακριθεί στα 
σηµαντικές βραβεύσεις Travellers Choice Awards της διεθνούς ταξιδιωτικής 
ιστοσελίδας Tripadvisor. Συγκεκριµένα, το Olympic Lagoon Resort στην Πάφο 
συµπεριλαµβάνεται ανάµεσα στα 25 κορυφαία ξενοδοχεία για οικογένειες σε 
όλο τον κόσµο, και φυσικά κατέχει την πρώτη θέση της ίδιας κατηγορίας στην 
Κύπρο.

Επίσης, για 6η συνεχόµενη χρονιά, το Trip Advisor έχει συµπεριλάβει το 
Amathus Elite Suites στη Ρόδο ανάµεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία της 
Ελλάδας. Συγκεκριµένα, το έχει κατατάξει στην 3η θέση στην κατηγορία «Τα 
25 καλύτερα ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα», καθώς και στην 13η θέση 
στην κατηγορία «Τα 25 καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα».

Έργο της Cybarco Ltd αναβαθµίζει την περιοχή 
του λιµανιού Λεµεσού

Σηµαντικές διεθνείς διακρίσεις για το  
Olympic Lagoon Resort Paphos και το Amathus Elite Suites Rhodes

 «Βραβεία Νεολαίας 2016»

Στο τελευταίο τεύχος του, το οικονοµικού περιεχοµένου περιοδικό In Business, 
παρουσίασε τις Κυπριακές εταιρίες που έχουν να παρουσιάσουν σηµαντική και 
ποιοτική προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο του τόπου, µέσα από ένα 
οργανωµένο σχεδιασµό ενεργειών «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», πέραν της 
επιτυχηµένης επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Από τις εταιρίες αυτές δεν 
θα µπορούσε να απουσιάσει ο Όµιλος Λανίτη µε την πλούσια και διαχρονική 
προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο του τόπου.

Αντιγράφω αυτούσια  αποσπάσµατα από την παρουσίαση του περιοδικού που 
αναφέρονται στην προσφορά του Οµίλου: 

«Ο Όµιλος Λανίτη ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και αποτελεί έναν από τους 
πιο σηµαντικούς επιχειρηµατικούς οργανισµούς στην Κύπρο.  Ο Όµιλος είναι 
επίσης γνωστός για την ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά του, κυρίως 
στους τοµείς του πολιτισµού, της παιδείας, και της υγείας.»

«Ο Όµιλος Λανίτη υπήρξε διαχρονικά ένας οργανισµός µε ιδιαίτερες κοινωνικές 

ευαισθησίες,  συνδυάζοντας πάντοτε την επιχειρηµατική και οικονοµική ανάπτυξη 

µε την προσφορά προς την 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…»  

«H ανέγερση του Λανιτείου Γυµνασίου και η χρηµατοδότηση της βιβλιοθήκης του, όπως και η 
ανέγερση του Λανιτείου Σταδίου στην πόλη της Λεµεσού, ήταν αποτέλεσµα των δωρεών της 
οικογένειας Λανίτη.»

«O Ευαγόρας Λανίτης υπήρξε – µαζί µε άλλους επιφανείς επιχειρηµατίες- από τους 
πρωτεργάτες της διοργάνωσης και θεσµοθέτησης του Ραδιοµαραθωνίου. Ενός θεσµού ο 
οπίος συνεχίζει µε επιτυχία την κοινωφελή προσφορά του προς τα παιδιά µέχρι σήµερα.»

«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.α» 

«Το 2011 ανεγέρθηκε και εξοπλίστηκε µε δωρεά της οικογένειας Λανίτη, το Ευαγόρειο 
Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας  του Αντικαρκινικού Συνδέσµου.»

«Τον Νοέµβριο του 2001 τα παιδιά του Ευαγόρα και της Κάθλην Λανίτη, Κώστας, Πλάτωνας, Μάριος και Ισαβέλα ίδρυσαν το 
Ίδρυµα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη, ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό 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.»

Amathus
Elite Suites



Let’s Go Malta

 

Νέες ιστοσελίδες από την Amathus 
και την Carob Mill Food Supplies

Συµµετοχή της Cybarco στον Μαραθώνιο Λεµεσού

 “Shipping Forecast Summit 2017” στο Χαρουπόµυλο Λανίτη

Η Let’s Go Tours by Amathus διοργάνωσε ενηµερωτική εκδήλωση για συνεργάτες 
και εκπροσώπους των ΜΜΕ µε σκοπό την ενηµέρωση τους για την Μάλτα σαν 
τουριστικός προορισµός.

Η Μάλτα είναι ένας ξεχωριστός προορισµός,  µια όµορφη Ευρωπαϊκή χώρα µε 
πλούσια ιστορία, πολιτισµό, καταπληκτική αρχιτεκτονική και πολλές παραλίες.  
Κοσµοπολίτικο περιβάλλον, µεσαιωνικά κάστρα, ειδυλλιακές ακτές, έντονο 
τοπικό χρώµα κι ένα από τα οµορφότερα λιµάνια της Μεσογείου φέρνουν κάθε 
καλοκαίρι σε αυτήν τη µικροσκοπική χώρα, χιλιάδες τουρίστες. 

Η Μάλτα συνδέεται µε την Κύπρο µε καθηµερινές πτήσεις της Emirates Airlines 
από την Λάρνακα, µαζί µε οργανωµένα πακέτα διαµονής από την Let’s Go Tours. 
Η Emirates Airlines αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο από την Amathus Public.     

Η Ναυτιλία είναι µια πολύ σηµαντική κινητήριος δύναµη ως προς την ανάπτυξη της 
Κυπριακής Οικονοµίας και παράλληλα η συµβολή του εν λόγω τοµέα στο ΑΕΠ του 
νησιού µας, σε ετήσια βάση είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. 

Σαν φυσιολογικό επακόλουθο, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε µε τη δηµιουργία του 
τµήµατος Shipping Finance. Για να επικοινωνήσει τη δηµιουργία της  νέα της υπηρεσίας, 
η Τράπεζα διοργάνωσε το συνέδριο “Shipping Forecast Forum 2017” στο οποίο 
συµµετείχαν όλοι οι σηµαντικοί και επίσηµοι φορείς του τοµέα της Ναυτιλίας . 

Για τη διοργάνωση αυτού του σηµαντικού συνεδρίου η Τράπεζα επέλεξε τις 
εγκαταστάσεις του Χαρουπόµυλου Λανίτη και την Carob Mill Restaurants Ltd.

H Amathus Public έχει προχωρήσει µε την δηµιουργία της νέας της ιστοσελίδας 
µε ανανεωµένη εµφάνιση, περιεκτικό περιεχόµενο και εύκολη πλοήγηση. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε την νέα ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.amathus.com

Επίσης, η Carob Mill Food Supplies, θυγατρική εταιρία της Carob Mill Restaurants 
έχει ολοκληρώσει την καινούργια ιστοσελίδα της, την οποία µπορείτε να 
επισκεφθείτε στη διεύθυνση www.carobmill-foodsupplies.com

∆ιοργανώθηκε και φέτος µε εξαιρετική επιτυχία ο «∆ιεθνής Μαραθώνιος της 
Λεµεσού», σηµειώνοντας µάλιστα και ρεκόρ συµµετοχών.

Στο φετινό µαραθώνιο συµµετείχε και η Cybarco στην εταιρική διαδροµή των 5 χλµ 
µε πολυµελή οµάδα, η οποία τερµάτισε µέσα στις πρώτες 45 οµάδες από το σύνολο 
των 165 που έλαβαν µέρος. Επίσης, σε ατοµικό επίπεδο ο συνάδελφος Αριστοτέλης 
Τσιλιµιδός τερµάτισε στην 30η θέση από το σύνολο των 8,000 συµµετεχόντων.   



Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία η έκθεση «Τοπία» που διοργανώθηκε από 
τις 21 Ιανουαρίου µέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2017από το Ίδρυµα Ευαγόρα & 
Κάθλην Λανίτη και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στο Κέντρο Ευαγόρα 
Λανίτη. Η έκθεση φιλοξένησε έργα 32 σηµαντικών Κύπριων καλλιτεχνών, από 
τη συλλογή της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης. 

Εκτός των άλλων πολλών επισκεπτών της έκθεσης, την επισκέφθηκαν επίσης 
εκατοντάδες µαθητές των σχολείων της Λεµεσού σε οργανωµένες επισκέψεις 
και ξεναγήσεις µε ειδικό και εκπαιδευµένο επιµελητή.  

Εκατοντάδες µαθητές στην έκθεση «Τοπία»
του Ιδρύµατος Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη

Το Fasouri Watermania Waterpark ανοίγει τις πύλες του για τη φετινή 
καλοκαιρινή περίοδο την Κυριακή 30 Απριλίου και ετοιµάζεται να προσφέρει 
και πάλι την απόλυτη καλοκαιρινή εµπειρία.

Save The Date

«Μία φωτογραφία, µία ιστορία»

Η Cybarco Ltd (Contracting), έχοντας διαγράψει µία ιστορία πέραν των 70 
χρόνων στον κατασκευαστικό τοµέα, δηµιούργησε και ανάπτυξε µεγάλα και 
ποιοτικά έργα ορόσηµα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

To ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Λευκωσίας, το Λανίτειο Γυµνάσιο Λεµεσού, τα 
∆ιυλιστήρια Λάρνακας, ο Νότιος Αγωγός, ο Υπεραστικός δρόµος Λεµεσού - 
Πάφου, το Αποχετευτικό Σύστηµα Λεµεσού, το Φράγµα Γερµασόγειας, το 
Aphrodite Hills, το The Oval και η Μαρίνα Λεµεσού αποτελούν ένα µικρό 
δείγµα  των µεγάλων έργων υποδοµής του νησιού που φέρουν την υπογραφή 
της Cybarco. Επίσης,το Εθνικό Θέατρο στο Μπαχρέιν, το αεροδρόµιο στη Ντόχα 
του Κατάρ και το Εθνικό Μουσείο στο Κουβέιτ είναι µόνο λίγα από τα έργα της 
εταιρίας στο εξωτερικό.

Το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Λευκωσίας πρωτοξεκίνησε την λειτουργία του το 1949, 
αλλά πήρε την τελική, σύγχρονη και µοντέρνα για τα δεδοµένα της εποχής 
µορφή του, µετά την αποπεράτωση των νέων του εγκαταστάσεων τον Μάρτη 
του 1968. Ήταν ένα πρωτοποριακό έργο για την τότε εποχή το οποίο 
σχεδιάστηκε από την Γερµανική εταιρία  Dorsch und Gehrmann και 
ανεγέρθηκε από την Cybarco. Το κόστος για τις εργασίες ανέγερσης ξεπέρασε 
το 1,100,000 Στερλίνες, ποσό τεράστιο για την τότε εποχή.

Η πιο κάτω φωτογραφία απεικονίζει στιγµιότυπο από τα επίσηµα εγκαίνια των 
νέων εγκαταστάσεων του ∆ιεθνές Αεροδροµίου Λευκωσίας τον Μάρτη του 
1968. 


