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Editorial
Εditorial
Σε ειδική έκδοση τησ εφηµερίδασ «Ο Φιλελεύθεροσ» του περασµένου µήνα
παρουσιάστηκαν τα έργα και οι τοµείσ τησ κυπριακήσ οικονοµίασ που δίνουν το
στίγµα τησ αναπτυξιακήσ τησ πορείασ. Στην συγκεκριµένη έκδοση
φιλοξενήθηκαν και συνεντεύξεισ από επιλεγµένουσ οικονοµικούσ παράγοντεσ
του τόπου. Στη δική του συνέντευξη ο Εκτελεστικόσ Αντιπρόεδροσ του Οµίλου
Λανίτη κ. Μάριοσ Ε. Λανίτησ παρουσίασε τισ δικέσ του θέσεισ σε ό,τι αφορά την
αναπτυξιακή πορεία τησ Κύπρου και αναφέρθηκε σε ολοκληρωµένα αλλά και σε
νέα µεγάλα έργα του Οµίλου.
Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα τησ κυπριακήσ οικονοµίασ ο κ. Λανίτησ
ανέφερε ότι «όντωσ η κρίση του 2013 δοκίµασε τισ αντοχέσ εταιρειών και έργων.
Ήταν κάτι σαν ένα τεστ κοπώσεωσ. Τέσσερα χρόνια µετά πιστεύω ότι τα
πράγµατα έχουν διορθωθεί σε µεγάλο βαθµό κι αυτό οφείλεται σε µία σειρά από
παράγοντεσ, όπωσ είναι τα µέτρα που πήραν οι εταιρείεσ, πολλέσ φορέσ και
επώδυνα, τόσο για τισ ίδιεσ όσο και για τουσ εργαζοµένούσ τουσ, η στήριξη από
πλευράσ κυβέρνησησ καθώσ και συγκεκριµένεσ κινήσεισ από πλευράσ
τραπεζών. Έχουµε ακόµη δρόµο να διανύσουµε ωσ οικονοµία και ωσ τόποσ
γενικότερα και είναι σηµαντικό να µην επαναλάβουµε τα λάθη που έγιναν στο
παρελθόν. Όπωσ προανέφερα, η εµπειρία του 2013 ήταν ένα τεστ κοπώσεωσ
που µασ έδειξε τισ αδυναµίεσ µασ και τα προβλήµατά µασ. Συνεπώσ έχουµε
υποχρέωση να µην ξεχάσουµε αυτά που περάσαµε ώστε να µην επαναλάβουµε
τα ίδια λάθη».
Ερωτούµενοσ αν τα δύσκολα έχουν περάσει ή ακόµη παραµένουν οι προκλήσεισ
για τισ κυπριακέσ επιχειρήσεισ ο κ. Λανίτησ απάντησε ότι µε βάση τα δεδοµένα
που υπάρχουν µπροστά µασ το µέλλον φαίνεται καλό σε τοµείσ που είναι
σηµαντικοί για την οικονοµία του τόπου όπωσ είναι ο τουρισµόσ, οι υπηρεσίεσ και
η αγορά ακινήτων. Σηµείωσε ότι οι ενδείξεισ για το µέλλον είναι καλέσ και
αισιόδοξεσ και φαίνεται ότι τα πολύ δύσκολα πέρασαν, τονίζοντασ ότι πρέπει να
συνεχιστεί η συνετή οικονοµική διαχείριση, να δοθεί σηµασία στην
ανταγωνιστικότητα τησ Κύπρου και να δοθεί περισσότερη σηµασία στισ
υποδοµέσ τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα.
Αναφορικά µε τα αναθεωρηµένα κίνητρα για προσέλκυση επενδυτών που
εφάρµοσε η κυβέρνηση, ο κ. Λανίτησ είπε ότι: «Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε
ότι πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και έδωσε αυτά τα κίνητρα τα οποία έχουν
συνεισφέρει σε πολύ µεγάλο βαθµό στη βελτίωση τησ οικονοµίασ. Ορισµένα από
τα κίνητρα έχουν ηµεροµηνία λήξεωσ και πιστεύω ότι θα πρέπει να
αξιολογηθούν και να δοθεί παράταση στη συνέχισή αυτών που αποδεδειγµένα
αποδίδουν. Αυτό που χρειάζεται και δεν έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό
ακόµη είναι η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίασ και φιλοσοφίασ του κράτουσ και

ελπίζω να µην χάσαµε την ευκαιρία. Nα υπάρξει δηλαδή αλλαγή στη νοοτροπία
του κράτουσ, να γίνει λιγότερο και αποτελεσµατικότερο, πιο γρήγορο, πιο
εξυπηρετικό, πιο αποδοτικό».
Σε σχέση µε τη µορφή των έργων που συνεισφέρουν περισσότερο στην
ανάπτυξη και έχουν καλύτερεσ προοπτικέσ, αναφέρθηκε στισ µεγάλεσ και
ολοκληρωµένεσ αναπτύξεισ, όπου η µία συµπληρώνει την άλλη, µε
διαµερίσµατα και επαύλεισ, µε εστιατόρια και καταστήµατα, όπωσ είναι
παραδείγµατοσ χάρη τα golf resorts και η µαρίνα.

Ε

Εκτόσ από τα µεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία, όπωσ το The
Oval και η Μαρίνα Λεµεσού, ο κ. Λανίτησ αναφέρθηκε και στα νέα µεγάλα έργα
που σχεδιάζει να αναπτύξει ο Όµιλοσ Λανίτη λέγοντασ ότι «Θέλουµε
πρωτοποριακέσ αναπτύξεισ. Τα επόµενα προγραµµατιζόµενα έργα του Οµίλου
είναι το Trilogy και το Limassol Greens Golf Resort. Το έργο Trilogy, στην
παραλιακή λεωφόρο τησ Λεµεσού, αποτελείται από τρεισ πύργουσ. Ένασ
πύργοσ θα έχει µικτή χρήση και πιο συγκεκριµένα ο µισόσ θα αποτελείται από
γραφεία και ο υπόλοιποσ από διαµερίσµατα. Οι άλλοι δύο πύργοι θα
αποτελούνται εξ ολοκλήρου από διαµερίσµατα. Επίσησ θα υπάρχει κοινή
εµπορική περιοχή και µία τεράστια πλατεία. Μόνο το 25% του εµβαδού θα
είναι κατειληµµένο από κτίρια, το άλλο θα είναι πλατεία, ανοικτή για το κοινό
µε καταστήµατα και εστιατόρια. Το άλλο µεγάλο έργο που προγραµµατίζουµε
είναι το Limassol Greens Golf Resort στην περιοχή Φασουρίου, εκεί όπου θα
κτιστεί και το καζίνο. Θα είναι µικτή ανάπτυξη, οικιστική και εµπορική, µε
γήπεδο γκολφ, επαύλεισ, διαµερίσµατα, καταστήµατα, εστιατόρια και άλλουσ
κοινόχρηστουσ αθλητικούσ χώρουσ. Προσδοκούµε στην ανάπτυξη τησ δυτικήσ
Λεµεσού που τώρα θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί υποβαθµισµένη σε σχέση
µε άλλεσ περιοχέσ τησ πόλησ.
Σε ερώτηση σχετικά µε την ικανότητα του Οµίλου Λανίτη να συνεργάζεται µε
στρατηγικούσ επενδυτέσ για την ανάπτυξη τέτοιων µεγάλων έργων τόνισε µε
σηµασία ότι τέτοιασ φύσησ και µεγέθουσ µεγάλα έργα απαιτούν συνεργάτεσ
επενδυτέσ οι οποίοι πιστεύουν όχι µόνον στον Όµιλο Λανίτη αλλά και στισ
προοπτικέσ τησ κυπριακήσ οικονοµίασ. Και κατέληξε λέγοντασ ότι οι
συνεργασίεσ αυτέσ αποτελούν ψήφο εµπιστοσύνησ για τισ δυνατότητεσ και τισ
προοπτικέσ τησ ίδιασ τησ χώρασ.
Aντώνης Παπάς
∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας
Οµίλου Λανίτη

The Oval
Όπωσ είναι ήδη γνωστό η Cybarco έχει ολοκληρώσει, πωλήσει και
παραδώσει στουσ αγοραστέσ τουσ το σύνολο των γραφείων στο κτηριακό
συγκρότηµα The Oval το οποίο έχει ήδη γίνει το κτήριο ορόσηµο για την
πόλη τησ Λεµεσού και όχι µόνο.
∆ηµοσίευµα τησ εφηµερίδασ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µέσα στον Αύγουστο
ανέφερε κατά λέξη τα ακόλουθα:
«Το κτήριο «The Oval» τησ Cybarco αποτελεί στολίδι για τη Λεµεσό. Έχει
ολοκληρωθεί και φιλοξενεί 16 ορόφουσ µε θέα που πραγµατικά
συγκλονίζει.Πρόκειται για το ψηλότερο κτήριο γραφειακών εγκαταστάσεων
στην Κύπρο, 16 ορόφων το οποίο προσφέρει ευρεία γκάµα παροχών και
υπηρεσιών, ενώ διαθέτει κήπουσ, βεράντεσ και χώρο στάθµευσησ δύο
επιπέδων».

Επενδυτική κίνηση από την Amathina
Όπωσ έχει ανακοινωθεί και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, η Amathina
Holdings Ltd, τησ οποίασ ο Όµιλοσ Λανίτη είναι µέτοχοσ µε ποσοστό 25% µέσω
τησ Amathus Public Ltd, προχωρεί µε επένδυση σε σηµαντική έκταση γησ σε
πολύ προνοµιακή τοποθεσία.

Συγκεκριµένα η Amathina Holdings - η οποία είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία του
Amathus Beach Hotel Limassol - θα προβεί στην αγορά µεγάλου οικοπέδου το
οποίο βρίσκεται στο παραλιακό µέτωπο Λεµεσού και εφάπτεται του
ξενοδοχείου Amathus.

Οι διεθνείς βραβεύσεις για το Fasouri Watermania Waterpark συνεχίζονται
Για ακόµη µία χρονιά το Fasouri Watermania Waterpark βρέθηκε στην κορυφή των προτιµήσεων
των εκατοµµυρίων ταξιδιωτών ανά τον κόσµο οι οποίοι χρησιµοποιούν την tripadvisor τη
µεγαλύτερη και εγκυρότερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσµο.
Μετά τισ συνεχείσ βραβεύσεισ του υδροπάρκου τα προηγούµενα χρόνια, το 2017 προστέθηκε
στην αλυσίδα των περιόδων που διεθνείσ ταξιδιωτικοί οργανισµοί αναγνωρίζουν την ποιότητα
των υπηρεσιών που προσφέρει.
Η διεθνήσ ιστοσελίδα tripadvisor µετά τισ εισηγήσεισ των χιλιάδων επισκεπτών και χρηστών τησ
τίµησε το Fasouri Watermania Waterpark µε το Certificate of Excellence για το 2017, το οποίο
δίνεται σε οργανισµούσ που αποδεδειγµένα και σταθερά προσφέρουν υπηρεσίεσ υψηλού
επιπέδου.
Επίσησ, το υδροπάρκο τιµήθηκε µε Travellers’ Choice Award, την ψηλότερη τιµητική βράβευση
που δίνεται σε οργανισµούσ αφού αυτή προκύπτει αποκλειστικά από τισ βαθµολογίεσ που
δίνουν οι επισκέπτεσ και χρήστεσ του tripadvisor.

AKTEA RESIDENCES: Νέο πολυτελές οικιστικό έργο από την Cybarco
Η Cybarco Development προχωρεί µε την ανάπτυξη ενόσ νέου οικιστικού έργου υψηλήσ ποιότητασ και
αισθητικήσ, του Aktea Residences.
Το έργο βρίσκεται σε µία από τισ προνοµιακέσ περιοχέσ τησ Λεµεσού, πολύ κοντά στην παραλιακή
περιοχή «∆ασούδι», και πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει αρµονικά την υψηλή ποιότητα, αισθητική
και στυλ, τη συµµετρία και τουσ ευρύχωρουσ χώρουσ.
Η τοποθεσία του Aktea Residences το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό αφού
Amathus
συνδυάζει την πολύ µικρή απόσταση από το κέντρο τησ πόλησ µε την
ακόµα
Elite Suites
µικρότερη απόσταση από την παραλία τησ Λεµεσού.
Το έργο αποτελείται από 12 πολυτελή διαµερίσµατα 2 υπνοδωµατίων και ρετιρέ
3 υπνοδωµατίων, µε κοινόχρηστη πισίνα στο ισόγειο και επιπλέον ιδιωτική πισίνα
στο ρετιρέ.
Για περισσότερεσ πληροφορίεσ µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τησ
Cybarco, www.cybarco.com

Υποψηφιότητες των εστιατορίων Artima, Εpsilon και Draught στα Time Out Eating Awards 2017
Tα εστιατόρια τησ Carob Mill Restaurants, Artima
B is t r o , E psi l o n Re s t o B a r κ α ι D r a u g h t
Microbrewery είναι υποψήφια για ακόµα µία φορά
για τα Time Out Eating Awards 2017.
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
«∆ιεθνήσ Κουζίνα», και το Draught στην κατηγορία
«Best Beer Place by KEO» .

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.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Artima και το Epsilon
ήταν νικητέσ σε τρεισ προηγούµενεσ διοργανώσεισ
των βραβείων Time Out Eating Awards.
Οι νικητέσ των βραβείων αναδεικνύονται µετά από
ψηφοφορία του κοινού.
Αν επιθυµείτε να υποστηρίξετε τισ υποψηφιότητεσ
των πιο πάνω εστιατορίων µπορείτε να το κάνετε
διαδικτυακά µέσω τησ ιστοσελίδασ
http://eatingawards.timeoutcyprus.com/

Aphrodite Hills: Το µοναδικό γήπεδο γκολφ
της Κύπρου πιστοποιηµένο από το PGA
Το Aphrodite Hills Resort έλαβε την ύψιστη τιµητική διάκριση και πιστοποίηση
του γηπέδου γκολφ του, ωσ το PGA National, Cyprus ανεβάζοντασ έτσι το
επίπεδο ποιότητασ του αθλητικού τουρισµού τησ Κύπρου.
Το γήπεδο γκολφ στο Aphrodite Hills σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα
παγκόσµιου επιπέδου, υπόκειται αυτή την περίοδο σε σηµαντική αναβάθµιση,
µε επένδυση ύψουσ €2,5 εκατ. τον πλήρη εκσυγχρονισµό του,
συµπεριλαµβανοµένησ τησ ανακατασκευήσ των greens και των bunkers. Η
κορυφαία αναγνώριση ωσ το PGA National, Cyprus τοποθετεί το
πολυβραβευµένο Aphrodite Hills Golf στισ υψηλότερεσ θέσεισ των γηπέδων
γκολφ τησ Μεσογείου.
Το Aphrodite Hills Golf, PGA National, Cyprus συνεχίζει να λειτουργεί µε
προσωρινά greens µέχρι την αποπεράτωση των έργων αναβάθµισησ ενώ θα
φιλοξενεί τα µέλη του και όλουσ τουσ γκόλφερσ από όλο τον κόσµο στο πλήρωσ
αναβαθµισµένο γήπεδο γκολφ, από τισ 19 Ιανουαρίου 2018.

Castle Residences στη Μαρίνα Λεµεσού
Προχωρούν µε γρήγορο ρυθµό οι κατασκευαστικέσ εργασίεσ για το νησί «µέσα»
στη θάλασσα.
Ενώ τα κατασκευαστικά έργα για το «νησί» που θα κατασκευαστεί στη Μαρίνα
Λεµεσού βρίσκονται σε εξέλιξη, οι µέχρι στιγµήσ πωλήσεισ για τα 61 πολυτελή
διαµερίσµατα, τα οποία θα βρίσκονται «µέσα» στη θάλασσα, καθώσ θα
κατασκευαστούν σε τεχνητή γη στη Μαρίνα Λεµεσού, έχουν φτάσει σε πολύ
ψηλό ποσοστό.
Η διάθεση των Castle Residences, δηλαδή του συγκροτήµατοσ διαµερισµάτων,
που θα ανεγερθούν πάνω από τη θάλασσα στη Μαρίνα, ξεκίνησε το καλοκαίρι.
Οι εργασίεσ προχωρούν κανονικά και αναµένεται να ολοκληρωθούν σε βάθοσ
τριετίασ.
Το Castle Residences θα περιλαµβάνει ευρύχωρα διαµερίσµατα δύο, τριών και
τεσσάρων υπνοδωµατίων τα οποία θα περιβάλλονται από θάλασσα.
Ιδιωτική γέφυρα θα προσφέρει πρόσβαση στο «νησί», το οποίο απέχει ελάχιστα
βήµατα από την παραλία τησ µαρίνασ, µε τουσ ενοίκουσ να απολαµβάνουν
προσεχώσ αποκλειστική πρόσβαση στη θάλασσα, στουσ κοινόχρηστουσ χώρουσ
και τισ πισίνεσ, στεγασµένο χώρο στάθµευσησ, αποθηκευτικό χώρο και
προνοµιούχα θέση ελλιµενισµού, παρακείµενη στο κτήριο.

Φωτοβολταικό Σύστηµα Αυτοπαραγωγής, η λύση στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη βιοµηχανία.
Η Conercon Energy Solutions, θυγατρική εταιρία τησ Lanitis Energy, προχωρεί µε την εγκατάσταση ενόσ ακόµα
βιοµηχανικού φωτοβολταïκού συστήµατοσ αυτοπαραγωγήσ ηλεκτρικού ρεύµατοσ.
Με αποδεδειγµένη την αποτελεσµατικότητα των φωτοβολταïκών συστηµάτων σε ό,τι αφορά την εξοικονόµιση
κόστουσ για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατοσ, ακόµη µία εταιρία εµπιστεύεται την Conercon Energy Solutions.
Πιο συγκεκριµένα η εταιρία παραγωγήσ και διανοµήσ πουλερικών και άλλων κατεψυγµένων τροφίµων Α.
Μιντίκκησ Φαρµ προχωρεί άµεσα στην εγκατάσταση φωτοβολταïκού συστήµατοσ αυτοπαραγωγήσ 200kW. Το
σύστηµα αυτό έρχεται να συµπληρώσει το υφιστάµενο σύστηµα τησ εταιρείασ (290Kw) το οποίο εγκατέστησε
και πάλι η Conercon το 2013 και αποδεδειγµένα συνέβαλε στην εξοικονόµιση ενέργειασ και κόστουσ για την
εταιρεία.

∆ιοργάνωση σηµαντικών διεθνών εκδηλώσεων στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη
Τον περασµένο Αύγουστο πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία για 12η φορά το ∆ιεθνέσ
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Λεµεσού, µε προβολέσ ταινιών ντοκιµαντέρ που έφτασαν από διάφορεσ
γωνιέσ του πλανήτη, όλεσ σε πρώτη παγκύπρια προβολή. Το φεστιβάλ φιλοξενήθηκε και φέτοσ
στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη, οι χώροι του οποίου θεωρήθηκαν ιδανικοί για την εκδήλωση λόγω
του χαρακτήρα του κτηρίου αλλά και τησ ευρύτερησ περιοχήσ. Το πρόγραµµα του φεστιβάλ
περιλάµβανε, εκτόσ από τισ κινηµατογραφικέσ προβολέσ και µουσικέσ εκδηλώσεισ, DJ sets,
εργαστήρια για επαγγελµατίεσ και διάλογο µε τουσ ίδιουσ τουσ δηµιουργούσ.
Επίσησ, στουσ χώρουσ του Χαρουπόµυλου Λανίτη, συµπεριλαµβανοµένου και του Κέντρου
Ευαγόρα Λανίτη, θα διοργανωθεί τον Οκτώβριο για 15η φορά, το διεθνέσ συνέδριο «Ναυτιλιακή
Κύπροσ 2017» («Maritime 2017»).Το Συνέδριο απέκτησε διεθνή εµβέλεια, γεγονόσ που το
κατατάσσει ωσ ένα από τα µεγαλύτερα ναυτιλιακά συνέδρια στον κόσµο.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδροσ τησ ∆ηµοκρατίασ Νίκοσ
Αναστασιάδησ και στισ εργασίεσ του θα λάβουν µέροσ διακεκριµένεσ προσωπικότητεσ τησ
διεθνούσ ναυτιλιακήσ βιοµηχανίασ.

«Μία φωτογραφία, µία ιστορία»
Όλοι γνωρίζουµε το Ίδρυµα Ραδιοµαραθώνιοσ, οι περισσότεροι γνωρίζουµε
τον σκόπο, τη δράση και την προσφορά του, αλλά λίγοι γνωρίζουµε το ιστορικό
ίδρυσήσ του και τη σχέση που έχει ο θεσµόσ µε τον Όµιλο Λανίτη.
Με την ευκαιρία τησ έναρξησ των εκδηλώσεων για το φετινό Ραδιοµαραθώνιο
ακολουθεί ένα σύντοµο ιστορικό για την ίδρυση του Ραδιοµαραθωνίου και την
άµεση και ιστορική σχέση του µε τον Όµιλο Λανίτη.
O πρωτεργάτησ τησ ιδέασ για τη δηµιουργία του Ραδιοµαραθωνίου ήταν ο
αείµνηστοσ Ευαγόρασ Λανίτησ, o οποίοσ ήταν και ο µεγαλοµέτοχοσ του τότε
ραδιοφωνικού σταθµού R.S.L. Radio Super (FM). Τον Νοέµβριο του 1990 µία
οµάδα δηµοσιογράφων του σταθµού, αφού είχαν και τη στήριξη των
ιδιοκτητών του, πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν ένα ραδιοµαραθώνιο
µέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθµού µε σκοπό τη συλλογή
χρηµάτων για παροχή οικονοµικήσ βοήθειασ για την επανένταξη στο κοινωνικό
σύνολο των παιδιών µε ειδικέσ ανάγκεσ. Ο πρώτοσ ραδιοµαραθώνιοσ είχε
εκπληκτική απήχηση και επιτυχία αφού µαζεύτηκε το ποσό των 322.373 λιρών
Κύπρου. Ο Ευαγόρασ Λανίτησ τότε αποφάσισε την ίδρυση ενόσ µη
κερδοσκοπικού ιδρύµατοσ το οποίο µέσω µίασ ανεξάρτητησ διαχειριστικήσ
επιτροπήσ θα διαχειριζόταν τα ποσά που θα µαζεύονταν.
Έτσι ιδρύθηκε το Ίδρυµα Ραδιοµαραθώνιοσ, το οποίο µε την πάροδο των
χρόνων έγινε θεσµόσ και το οποίο διαχειρίζεται η ανεξάρτητη ∆ιαχειριστική
Επιτροπή, µέλη τησ οποίασ είναι η σύζυγοσ του εκάστοτε Προέδρου τησ
∆ηµοκρατίασ, ο Γενικόσ Λογιστήσ ή εκπρόσωπόσ του, ο Γενικόσ Εισαγγελέασ ή

εκπρόσωπόσ του, ο ∆ιεθυντήσ του Τµήµατοσ Κοινωνικήσ Ευηµερίασ,
εκπρόσωποσ του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και άλλα 4 ex officcio µέλη.
Το ίδρυµα Ραδιοµαραθώνιοσ, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή και οι διοργανωτέσ
(Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και ΡΙΚ) όλων των εκδηλώσεων εποπτεύονται
πάντα από τουσ ιδρυτέσ του θεσµού, δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
R.S.L. Radio Super (FM) στο οποίο συµµετέχουν (και προεδρεύουν) µέλη τησ
οικογένειασ Λανίτη.
Οι πιο κάτω φωτογραφίεσ απεικονίζουν στιγµιότυπα από εκδήλωσεισ του
Ραδιοµαραθώνίου παλιότερων χρόνων.

