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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.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οµίλου Λανίτη

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.»

«Βραβεία Νεολαίας 2016»
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.

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

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.

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.

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.

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 6 η 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».

Amathus
Elite Suites

“Shipping Forecast Summit 2017” στο Χαρουπόµυλο Λανίτη
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.

Let’s Go Malta
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.

Νέες ιστοσελίδες από την Amathus
και την Carob Mill Food Supplies
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

Συµµετοχή της Cybarco στον Μαραθώνιο Λεµεσού

∆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.

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

«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.

Save The Date
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.

