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Πολύ πριν «εφευρεθεί» και καθιερωθεί ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), οι
εταιρίες του Όµιλου Λανίτη ασκούσαν ήδη κοινωνικά υπεύθυνη πολιτική,
προσφέροντας και εισφέροντας στο κοινωνικό σύνολο του χώρου που
δραστηριοποιούνταν. Έκαναν πράξη δηλαδή αυτό που συχνά έλεγε ο Ευαγόρας Κ.
Λανίτης: «Όταν κάµνουµε µια δουλειά, πρώτα σκεπτόµαστε το καλό του τόπου και
κατόπιν το δικό µας. ∆ιότι, αν ο τόπος µας πάει µπροστά, θα πάµε κι εµείς µπροστά…».
Όπως µπορείτε να δείτε και από τα θέµατα που παρουσιάζονται στην νέα έκδοση του
Lanitis Newsletter, πέραν της επιτυχηµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας των
εταιριών του Οµίλου Λανίτη, υπάρχει και η κοινωνική προσφορά από το Ίδρυµα
Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη εκ µέρους όλων των εταιριών του Οµίλου. Το Ίδρυµα
αποτελεί τον φορέα έκφρασης του συνόλου των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) του Οµίλου Λανίτη, προσπαθώντας στο µέτρο του δυνατού, να
προσφέρει προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε τοµείς όπως η υγεία,
η παιδεία και ο πολιτισµός, εφαρµόζοντας ένα ετήσιο, προσυµφωνηµένο σχέδιο
δράσεως.

Πέραν της κοινωνικής προσφοράς, θα δείτε και από την παρουσίαση των υπόλοιπων
θεµάτων του newsletter, ότι οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εταιριών του
Οµίλου Λανίτη συνεχίζουν µε επιτυχία την αναπτυξιακή τους πορεία, ακολουθώντας
τους στρατηγικούς τους σχεδιασµούς, είτε εφαρµόζοντας επιτυχηµένες συνταγές του
παρελθόντος, είτε δοκιµάζοντας νέες καινοτόµες ιδέες και πρακτικές. Τα θετικά
αποτελέσµατα των προσπαθειών των ανθρώπων όλων των εταιριών του Οµίλου,
αντικατοπτρίζονται τόσο στους οικονοµικούς αριθµούς, όσο και στην ηθική
επιβράβευση από τους πελάτες και συνεργάτες.
Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι σε όλους.

Νέα εταιρική ταυτότητα για τη Cybarco Development
Τη νέα εταιρική της ταυτότητα παρουσίασε η Cybarco Development Ltd η οποία έχει
µία ανανεωµένη, φρέσκια και κοµψή οπτική ταυτότητα που αντικατοπτρίζει τη
διαχρονική επιτυχία και το πολλά υποσχόµενο µέλλον της εταιρείας. Παράλληλα,
επιβεβαιώνει τη θέση της ως ο πρωτοπόρος destination developer της Κύπρου και
ηγέτης του κλάδου των πολυτελών ακινήτων. Το νέο λογότυπο µε εκλεπτυσµένες
γραµµές, δυναµική γραµµατοσειρά - µε χρωµατικούς τόνους που παραπέµπουν
στην καθιερωµένη εικόνα της εταιρείας - και φωτεινά χρώµατα, αποτελούν τη
γραφιστική απόδοση της ιστορικής πορείας και της πρωτοποριακής προσέγγισης της
εταιρίας.
Έχοντας διαδραµατίσει ζωτικό ρόλο στη διαµόρφωση της Κύπρου από το 1945, η
Cybarco έχει συµπληρώσει δεκαετίες επιτυχούς δραστηριοποίησης µε επίκεντρο την
καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα, διευρύνοντας συνεχώς τα όρια µε εµβληµατικές
αναπτύξεις που έχουν µεταµορφώσει το αστικό περιβάλλον και τον τρόπο ζωής των
κατοίκων. Με έργα όπως το Aphrodite Hills Golf Resort, το Sea Gallery Villas, το
Akamas Bay Villas, το The Oval, τη Μαρίνα Λεµεσού και τo Trilogy Limassol
Seafront, η εταιρεία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της αγοράς ως η πρωτοπόρος
εταιρεία ανάπτυξης γης στην Κύπρο µε έµφαση στην ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών. Παγκόσµιου επιπέδου αρχιτεκτονική, µοναδικά designs και εξαιρετική θέα
- στις πλέον προνοµιακές τοποθεσίες – αποτελούν µερικά από τα βασικά κριτήρια
που λαµβάνει υπόψη η Cybarco Development για να προσφέρει «κάτι περισσότερο
από απλά ένα ακίνητο».
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Αντώνης Παπάς
∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας
Οµίλου Λανίτη

Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη στηρίζει τον Αντικαρκινικό Σύνδεσµο
Το Ί δ ρ υ µ α Ε υ α γ ό ρ α & Κ ά θ λ η ν Λ α ν ί τ η , ε ί ν α ι
Μη-κερδοσκοπικός οργανισµός, που ιδρύθηκε στη
µνήµη του Ευαγόρα Κ. Λανίτη από τα παιδιά του Κώστα,
Πλάτων, Μάριο και Ισαβέλλα. Σκοπό έχει την συνέχιση
του ανθρωπιστικής προσφοράς του Ευαγόρα Λανίτη, µέσω της προσφοράς και
συµβολής προς την κοινωνία, στηρίζοντας τοµείς – όπως η υγεία, ο πολιτισµός, η παιδεία
- και διοργανώνοντας εκδηλώσεις που προάγουν και προωθούν τα ανθρώπινα
επιτεύγµατα.
Το ίδρυµα αποτελεί τον φορέα έκφρασης των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
των εταιριών του Οµίλου Λανίτη.

Το φωτοβολταϊκό σύστηµα, δυναµικότητας 5.4KW,
εγκαταστάθηκε από την Conercon Energy Solutions
και αναµένεται να µειώσει κατακόρυφα το κόστος
ηλεκτρικού ρεύµατος για το «Ευαγόρειο Κέντρο»,
απελευθερώνοντας έτσι χρηµατικούς πόρους για
άλλους ιατρικούς σκοπούς. Υπενθυµίζεται ότι το
«Ευαγόρειο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας»
προσφέρει ανακουφιστική φροντίδα αλλά και
υποστηρικτική αγωγή σε καρκινοπαθείς.
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Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, δίνει συνέχεια στην κοινωνική του δράση και
προσφορά, προσπαθώντας να στηρίξει οργανωµένα σύνολα που σκοπό έχουν την
προσφορά προς τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη. Συνεχίζοντας τη στενή
συνεργασία που υπάρχει µεταξύ του Ιδρύµατος και του Αντικαρκινικού Συνδέσµου,
προχώρησε µε τη χρηµατοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος στην
οροφή του «Ευαγόρειου Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας» του Αντικαρκινικού
Συνδέσµου στη Λεµεσό.
www.lanitisfoundation.org

«Μια νέα πόλη στο Φασούρι»
Πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο τύπο έκαναν αναφορά στην εντυπωσιακή
ανάπτυξη που παρατηρείται στη δυτική περιοχή της Λεµεσού, δηλαδή στην περιοχή µεταξύ
Ασώµατου και Λεµεσού. Σηµειώνεται ότι στην περιοχή τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου
Λανίτη περιλαµβάνουν τις µεγάλες εκτάσεις γης του Αγροκτήµατος Λανίτη, το Fasouri
Watermania Waterpark, καθώς και την έκταση γης στην οποία θα αναπτυχθεί σύντοµα το
νέο µεγάλο έργο του Οµίλου, το Limassol Greens Golf Resort.
Μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω απόσπασµα του συγκεκριµένου άρθρου που
δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Πολίτης:
«Μια καινούργια ουσιαστικά πόλη δηµιουργείται µεταξύ Ασώµατου και Λεµεσού. Την αρχή
έκανε το καζίνο-θέρετρο, το οποίο αποτέλεσε την κινητήριο µηχανή προκειµένου να τεθούν
σε τροχιά υλοποίησης και άλλες αναπτύξεις που σχεδιάζονταν τα τελευταία χρόνια.
Χαρακτηριστικό τους είναι η πολυτέλεια, αναδεικνύοντας την περιοχή ως µια από τις πιο
ακριβές της Λεµεσού. Εξάλλου η γειτνίασή της µε την παραλία του Λέιντις Μάιλ, οι νέες
οδικές προσβάσεις, οι υποδοµές και οι υπηρεσίες που θα προσφέρει (γήπεδα γκολφ,
καζίνο, το εµπορικό κέντρο Μy Mall) και το πλούσιο πράσινο την καθιστούν πόλο έλξης για
ντόπιους και ξένους.
Πρόσφατα ο Όµιλος CNS ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών για το πολυτελές έργο Citrine
Estates, σε γη που γειτνιάζει µε το υπό ανέγερση καζίνο. Η πρώτη φάση περιλαµβάνει
οικιστικές µονάδες 50 µέχρι 370 τ.µ. και θα ολοκληρωθεί το 2021.
Εξάλλου, η Quantuma Κύπρου ανακοίνωσε ότι διαθέτει προς πώληση τεµάχιο έκτασης
52.000 τ.µ. στην περιοχή Φασουρίου. Το ακίνητο συνορεύει µε τον δρόµο
Λεµεσού-Ασώµατου και µε την περιοχή στην οποία ο Όµιλος Λανίτη σχεδιάζει τη
δηµιουργία εγκαταστάσεων γκολφ.
Το πολυσύνθετο έργο Limassol Greens Golf Resort είναι το µεγαλύτερο που θα υλοποιηθεί
στην περιοχή µαζί µε το καζίνο. Για την έναρξη του έργου εκκρεµεί η εξασφάλιση της
οικοδοµικής άδειας, ενώ σε τελική φάση βρίσκεται και η διαδικασία αξιολόγησης των
επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν. Ήδη η Lanitis Golf Public Co. Ltd έχει λάβει το
πράσινο φως από τα αρµόδια κυβερνητικά τµήµατα, µετά την εξασφάλιση της
πολεοδοµικής άδειας για το αναθεωρηµένο master plan και την έγκριση της
περιβαλλοντικής µελέτης. Πρόκειται για σύνθετο έργο που θα περιλαµβάνει γήπεδο γκολφ
18 οπών, κέντρο ευεξίας, εµπορικές και ψυχαγωγικές χρήσεις όπως εστιατόρια,
καφετέριες και καταστήµατα, 500 πολυτελείς κατοικίες και 235 διαµερίσµατα. Το έργο θα
περιλαµβάνει ακόµα δηµόσιους χώρους πρασίνου πέραν των 180 χιλιάδων τ.µ.»

Ξεπέρασαν τα €140 εκατ. οι πωλήσεις στο Trilogy
Πέραν των €140 εκατοµµυρίων σε πωλήσεις και κρατήσεις έχουν γίνει µέσα σε ένα
χρόνο στο Trilogy, το νέο µεγάλο έργο της Cybarco Development Ltd. Οι κατασκευαστικές
εργασίες προχωρούν βάσει χρονοδιαγράµµατος.
Όπως τόνισε η marketing & communications manager της εταιρείας Σοφία Παρασκευά,
έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκσκαφές στον χώρο ανέγερσης του έργου. «Έχει ολοκληρωθεί η
κατασκευή του διαφραγµατικού τοίχου της πρώτης φάσης, η πασσάλωση του West και
του East Tower και η ανέγερση των πρώτων δυο οικοδοµικών γερανών», ανέφερε.
Σηµείωσε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το σύστηµα αποστράγγισης των υπογείων υδάτων, η
κατασκευή του διαφραγµατικού τοίχου της δεύτερης φάσης και η πασσάλωση των
υπογείων. «Το West Tower θα είναι ο πρώτος πύργος που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του
2021 και θα ακολουθήσει το East Tower στις αρχές του 2022», τόνισε.
Και πρόσθεσε: «Τα πολυτελή διαµερίσµατα και γραφεία στο Trilogy διακρίνονται για τον
άψογο σχεδιασµό τους και για τις πολύ ανταγωνιστικές τιµές. Μέσα σε ένα χρόνο, έχουν
γίνει πωλήσεις και κρατήσεις πέραν των €140 εκατοµµυρίων.
Στο West Tower του Trilogy περιλαµβάνονται 69 διαµερίσµατα και 52 γραφεία, ενώ στο
East Tower υπάρχουν 127 διαµερίσµατα. Τα διαµερίσµατα και τα γραφεία του Trilogy
απευθύνονται σε απαιτητικούς αγοραστές τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό,
οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε ακίνητα που τους δίνουν τη δυνατότητα να ζουν, να
εργάζονται και να περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο σε ένα προορισµό στην καρδιά της
πόλης.
Οι µέχρι στιγµής αγοραστές προέρχονται από Κύπρο, Ρωσία, Βορειοανατολική Ασία,
Μέση Ανατολή, Ευρώπη και Βόρειο Αµερική.

H Carob Mill Restaurants παρουσιάζει το Yabashi Asian Fusion
Η Carob Mill Restaurants παρουσιάζει το Yabashi Asian Fusion, το νέο εστιατόριο που
αποτελεί τη νέα προσθήκη κάτω από την οµπρέλα των εστιατορίων που διαχειρίζεται η
εταιρία και αποτελεί τη νέα ποιοτική γαστρονοµική επιλογή για ολόκληρη την οικογένεια. Το
µενού του νέου εστιατορίου Yabashi περιλαµβάνει τις καλύτερες επιλογές Ασιατικής
κουζίνας µε επίκεντρο τις δηµιουργικές παρουσιάσεις πιάτων σούσι.
H οµάδα µαγείρων της Carob Mill Restaurants, συνεχίζει τη διαχρονικά και σταθερά υψηλή
ποιότητα ετοιµασίας και προσφοράς φαγητού, όπως κάνει τόσα χρόνια σε όλα τα εστιατόρια
της εταιρίας, χρησιµοποιώντας τα πιο φρέσκα και επιλεγµένα συστατικά, σε ένα νέο,
µοντέρνο και κοµψό χώρο όπως είναι το Yabashi.
To Yabashi Asian Fusion βρίσκεται στην περιοχή του Χαρουπόµυλου Λανίτη, στην πλατεία
του Μεσαιωνικού κάστρου της Λεµεσού, δίπλα από το Draught.

Η Carob Mill Restaurants ανάµεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις του κυπριακού τουρισµού
Η Carob Mill Restaurants και συγκεκριµένα οι εγκαταστάσεις του Χαρουπόµυλου
Λανίτη, βραβεύτηκαν στην Τελετή Απονοµής των Cyprus Tourism Awards 2019. Η
τελετή πραγµατοποιήθηκε στην κατάµεστη αίθουσα του Filoxenia Conference
Center στη Λευκωσία παρουσία πολλών σηµαντικών στελεχών και
προσωπικοτήτων του κυπριακού τουρισµού την Τετάρτη 8 Μαΐου, σε κλίµα χαράς
και αισιοδοξίας.
Tα Cyprus Tourism Awards, διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου
Τουρισµού, του Συνδέσµου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και του
Παγκύπριου Σύνδεσµου Ξενοδόχων, µε στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της
καινοτοµίας στον χώρο του Travel, Hospitality & Leisure. Η απήχηση των
βραβείων από την πρώτη κιόλας χρονιά διοργάνωσής τους υπήρξε µεγάλη και
πολλές από τις σηµαντικότερες κυπριακές εταιρείες τουρισµού εµπιστεύτηκαν τη
διοργάνωση και συναγωνίστηκαν για την πολυπόθητη διάκριση.

«Free at Sea»: Προσφορές από την NCL…
µόνο µε την Let’s Go Tours
Αυτό το καλοκαίρι η Let’s Go Tours και η NCL σας προτείνουν κρουαζιέρα στη ∆υτική
Μεσόγειο µε το δηµοφιλές Norwegian Epic, στις Βαλτικές πρωτεύουσες µε το υπερπολυτελές
Norwegian Getaway, στην Αδριατική µε το Norwegian Star, στην Αλάσκα µε το νεόκτιστο
Norwegian Bliss και την Καραϊβική µε το Norwegian Breakaway.
Τώρα η κρουαζιέρα µε την NCL γίνεται ακόµα πιο προσιτή µε το πρωτοποριακό σύστηµα "Free
at Sea". Αποκτήστε περισσότερη ελευθερία και ωφελήµατα εν πλω και ετοιµαστείτε να ζήσετε
την κρουαζιέρα όπως δεν την ζήσατε ποτέ
Επιλέξτε δύο από πέντε ωφελήµατα και αναβαθµίστε τις διακοπές σας µε µόνο €99 το άτοµο.
Επιλέξτε µεταξύ του πακέτου αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών, 250 λεπτά ∆ωρεάν
WiFi ανά καµπίνα, $50 πίστωση ανά καµπίνα για εκδροµές σε κάθε λιµάνι προσέγγισης, 3
∆ωρεάν Gourmet δείπνα στα εστιατόρια µε χρέωση και ειδική έκπτωση όπου το 3ο και 4ο
άτοµο πληρώνει µόνο τα λιµενικά τέλη σε επιλεγµένα δροµολόγια. Στις αναβαθµισµένες
κατηγορίες καµπινών Concierge και στις σουίτες όλες οι επιλογές συµπεριλαµβάνονται ήδη
στην τιµή!
Στα πλοία της NCL όµως οι επιλογές δεν τελειώνουν εδώ… Ασυναγώνιστες γευστικές
εµπειρίες µε ευέλικτες ώρες φαγητού, χωρίς επίσηµη ενδυµασία, απεριόριστες επιλογές από
βραβευµένα προγράµµατα ψυχαγωγίας, υπερπαραγωγές µιούζικαλ, καζίνο, πληθώρα από
µπάρ και σαλόνια, σπα, υδροπάρκα και ειδικά προγράµµατα δραστηριοτήτων και διασκέδασης
για κάθε ηλικία.
www.letsgotours.com

Το Fasouri Watermania Waterpark
κλείνει φέτος 20 χρόνια ζωής και «κατακλύζεται»
µε καλοκαιρινές προσφορές
Το Fasouri Watermania Waterpark είναι φέτος πιο χαρούµενο από ποτέ αφού κλείνει 20 χρόνια
επιτυχηµένης παρουσίας και σχεδόν κάθε εβδοµάδα γιορτάζει µε νέες προσφορές και πακέτα.
Μόνο τον µήνα Μάιο και Ιούνιο – και πέραν όλων των άλλων προωθητικών ενεργειών του - το
υδροπάρκο πρόσφερε στο κοινό του τις πιο κάτω δροσερές προσφορές:
Opening Day: ∆ωρεάν είσοδος σε 120 τυχερούς µέσω συµµετοχής τους στα social media του
υδροπάρκου
Γιορτή της Μητέρας: ∆ωρεάν είσοδος για όλες τις µητέρες ως µια πράξη ευγνωµοσύνης προς
όλα αυτά που προσφέρουν
Ηµέρα του Παιδιού: ∆ωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά, για να απολαύσουν µία µέρα χαράς και
ξεγνοιασιάς
Ηµέρα του Πατέρα: ∆ωρεάν είσοδος για όλους τους µπαµπάδες
Το Fasouri Watermania Waterpark θα συνεχίσει να µοιράζει δώρα και πολλές εκπλήξεις
ευχαριστώντας τους φανατικούς του φίλους για την προτίµηση και την υποστήριξη όλα αυτά τα
χρόνια.
Το υδροπάρκο της Λεµεσού έχει φιλοξενήσει µέχρι σήµερα πέραν των 2.5 εκατοµµυρίων
επισκεπτών και βραβεύτηκε ως ένα από τα κορυφαία υδροπάρκα στην Ευρώπη από την
µεγαλύτερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσµο Tripadvisor.

Η «Σοφία» στο Χαρουπόµυλο Λανίτη
Tον Απρίλιο που µας πέρασε διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Χαρουπόµυλου Λανίτη το
φεστιβάλ νέων και τεχνολογίας «Reflect».
Το Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Κύπρο, ήταν απόλυτα
πετυχηµένο και έφερε στην Κύπρο µεγάλες εταιρείες και επιχειρηµατίες από το εξωτερικό
αλλά και από την Κύπρο, µε στόχο, µεταξύ άλλων, την προώθηση της Κύπρου ως προορισµό
για επενδύσεις στον τοµέα της τεχνολογίας και της καινοτοµίας.
Την παράσταση έκλεψε η παρουσία της «Σοφίας». Ενός διεθνώς γνωστού, ανθρωπόµορφου
ροµπότ, µε ανεπτυγµένη τεχνητή νοηµοσύνη και ενσωµατωµένες εφαρµογές στην
ψυχαγωγία, υπηρεσίες, έρευνα και υγεία. Η «Σοφία» έφθασε στην Κύπρο από το Χονγκ Κονγκ,
όπου εδρεύει η εταιρεία Hanson Robotics που της έδωσε "ζωή" και σχεδιάζει παρόµοια
ανθρωπόµορφα ροµπότ µε τεχνητή νοηµοσύνη.
Το ανθρωπόµορφο ροµπότ έτυχε θερµής υποδοχής από τους συµµετέχοντες στο φεστιβάλ, οι
οποίοι περίµεναν υποµονετικά µέχρι την ώρα της εµφάνισής της. Όπως ήταν αναµενόµενο,
όλοι ήθελαν µια σέλφι µαζί της. Η Σοφία στεκόταν µόνη στη σκηνή ντυµένη επίσηµα και
«χαµογελώντας» στο κοινό κάθε φορά που άναβαν τα φλας.
Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ που διήρκησαν τρείς µέρες, διοργανώθηκαν στις αίθουσες του
Χαρουπόµυλου Λανίτη, και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πέραν των 1000 συµµετέχοντων.

Συµµετοχή της Cybarco
στον Μαραθώνιο Λεµεσού
Στον διεθνή Μαραθώνιο Λεµεσού που
διεξάχθηκε στις 23 Μαρτίου, έλαβε µέρος και η
Cybarco µε µεγάλη εταιρική οµάδα 28 ατόµων.
Συγκεκριµένα η οµάδα έλαβε µέρος στον Εταιρική
∆ιαδροµή 5km. Η οµάδα της Cyabrco τερµάτισε
στην 17η θέση από τις 228 εταιρίες που έλαβαν
µέρος. Συγχαρητήρια σε όλα τα µέλη της οµάδας.

Limassol Boat Show 2019 στη Μαρίνα Λεµεσού
Με περισσότερους από 120 εκθέτες από εννέα
χώρες, πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Μάιο,
στην Μαρίνα Λεµεσού, το 5ο Limassol Boat Show.
Το Limassol Boat Show 2019 ανάδειξε σε εκθέτες
και επισκέπτες τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα
των σκαφών, υπηρεσιών και προϊόντων για
σκάφη, θαλάσσιων αθληµάτων, ψυχαγωγικής
αλιείας και καταδύσεων.
Μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στην Κύπρο αλλά και στην Ανατολική
Μεσόγειο, νέα σκάφη, υπηρεσίες και προϊόντα, ενώ η όλη έκθεση εµπλουτίστηκε φέτος και µε
αρκετές παράλληλες δραστηριότητες.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης λειτουργούσε κέντρο ενηµέρωσης, ενώ για πρώτη φορά
παρουσιάστηκαν παιχνίδια εικονικής πραγµατικότητας µε θέµα τη θάλασσα και το ψάρεµα για
µικρούς και µεγάλους.

«Μία φωτογραφία, μία ιστορία»

Η εταιρία Lanitis Farm Ltd (Αγρόκτηµα Λανίτη) ιδρύθηκε το 1936 και ξεκίνησε τις
δραστηριότητές της στον τοµέα της παραγωγής, εµπορίας και εξαγωγής γεωργικών
προϊόντων, κυρίως εσπεριδοειδών.
Οι ιδρυτές της εταιρίας αγόραζαν σταδιακά εκτάσεις γης στην ίδια περιοχή και ανάπτυσσαν
και προσάρµοζαν συνεχώς γεωργικές καλλιέργειες ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε
περιόδου.
Ο εκ των ιδρυτών της εταιρίας Νικόλας Π. Λανίτης φρόντιζε να συµβουλεύει τους
ανθρώπους του Αγροκτήµατος Λανίτη προτρέποντάς τους :«Φυτεύετε δέντρα. Αυτά
εργάζονται όταν εσείς κοιµάστε».
Το πιο πάνω γνωµικό είναι καταγραµµένο και στον ανδριάντα του Ν.Π.Λανίτη που βρίσκεται
εδώ και πολλά χρόνια τοποθετηµένος, στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων του
Αγροκτήµατος Λανίτη στην περιοχή Φασουρίου (φωτογραφία δεξιά).

