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Διαχρονική κοινωνική προφορά

Ο 
ΟΜΙΛΟΣ  
ΛΑΝΙΤΗ υπήρ-
ξε διαχρονικά 
ένας οργανι-
σμός με ιδιαί-
τερες κοινω-

νικές ευαισθησίες, συνδυάζοντας 
πάντοτε την επιχειρηματική και οι-
κονομική ανάπτυξη με την προσφο-
ρά προς την κοινωνικό σύνολο.  
Ο αείμνηστος Ευαγόρας Λανίτης 
έλεγε ότι: «Όταν κάνουμε μια δου-
λειά, πρώτα σκεφτόμαστε το καλό 
του τόπου και κατόπιν το δικό μας. 
Διότι, αν ο τόπος μας πάει μπροστά, 
θα πάμε και εμείς μπροστά…». Έλε-
γε επίσης ότι: «Όταν θα φύγουμε 
απ’ αυτό τον κόσμο δεν θα πάρουμε 
μαζί μας αυτά που μαζέψαμε αλλά 
αυτά που δώσαμε…»
       Η διαχρονική κοινωνική προφο-
ρά του Ομίλου καλύπτει τους τομείς 
της παιδείας, της υγείας, του αθλη-
τισμού και του πολιτισμού. 
H ανέγερση του Λανιτείου Γυμνασί-
ου και η χρηματοδότηση της βιβλιο-
θήκης του, όπως και η ανέγερση του 
Λανιτείου Σταδίου στην πόλη της 
Λεμεσού, ήταν αποτέλεσμα των δω-
ρεών της οικογένειας Λανίτη.
O αείμνηστος Ευαγόρας Λανίτης 
υπήρξε -μαζί με άλλους επιφανείς 
επιχειρηματίες- από τους πρωτερ-
γάτες της διοργάνωσης και θεσμο-
θέτησης του Ραδιομαραθωνίου. 
Σημαντική είναι και η συνεισφορά 
στον τομέα της αρχαιολογίας αφού 
έγιναν και γίνονται σημαντικές 
χρηματοδοτήσεις για την ανάδει-
ξη σημαντικών αρχαίων μνημείων 
όπως π.χ. το αρχαίο λιμάνι της Αμα-
θούντας, η μεσαιωνική έπαυλη των 
Κουκλιών κ.ά. 
Το 2011 ανεγέρθηκε και εξοπλίστηκε 

με δωρεά της οικογένειας Λανίτη, 
το Ευαγόρειο Κέντρο Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας  του Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου στη Λεμεσό.

Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην  
Λανίτη
Το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λα-
νίτη ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 
από τους Κώστα, Πλάτωνα, Μάριο 
και Ισαβέλλα Λανίτη, παιδιά του 
Ευαγόρα και της Κάθλην Λανίτη. Το 
Ίδρυμα δημιουργήθηκε εις μνήμη 
των αείμνηστων Ευαγόρα και Κά-
θλην Λανίτη, με σκοπό να συνεχίσει 
την κοινωνική τους προσφορά και 
συμβολή προς την κοινωνία, στηρί-

ζοντας τομείς και διοργανώνοντας 
εκδηλώσεις που προάγουν και προ-
ωθούν τα ανθρώπινα επιτεύγματα. 
Σήμερα, το Ίδρυμα αποτελεί το «φο-
ρέα» μέσω του οποίου ο Όμιλος Λα-
νίτη και οι θυγατρικές του εταιρείες 
στηρίζουν και προσφέρουν στην 
κοινωνία μέσω ενός συγκεκριμένου 
σχεδίου δραστηριοτήτων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης. 
       Το πλάνο ενεργειών ΕΚΕ του 
Ιδρύματος επεκτείνεται στους το-
μείς της υγείας, της παιδείας και 
του πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά τον 
τομέα του πολιτισμού συγκεκριμέ-
να, στα χρόνια λειτουργίας του το 
Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη 

διοργάνωσε σειρά σημαντικών πο-
λιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδη-
λώσεων, όπως εκθέσεις, συνέδρια, 
διαλέξεις κ.ά., σε συνεργασία με 
τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς. 
Παραδείγματα τέτοιων σημαντι-
κών εκδηλώσεων είναι οι εκθέσεις 
«Στο Φως της Σκιάς», «Φωτίζοντας 
το Αθλούμενο Σώμα», «Υφαίνο-
ντας τους ελληνικούς Μύθους», 
«Hyperlinks», «Τέρπανδρος - Αναδη-
μιουργίες Αρχαίων Μουσικών Ορ-
γάνων», «Toulouse Lautrec», «Ναυ-
τίλος» κ.ά. 
       Στο πλαίσιο των πιο πάνω εκδη-
λώσεων, το Ίδρυμα συνεργάστηκε 
με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς 

όπως το Ολυμπιακό Μουσείο της 
Λωζάνης και το Μουσείο Καλών 
Τεχνών Petit Palais του Παρισιού, 
καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, τον ΚΟΤ, το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου κ.ά. 
      Το Ίδρυμα εποπτεύεται από το 
Διοικητικό του Συμβούλιο, στο οποίο 
συμμετέχουν μέλη της οικογένειας 
Λανίτη όπως και ανεξάρτητα μέλη 
όπως π.χ. ο Δήμαρχος Λεμεσού. Οι 
δραστηριότητες του Ιδρύματος δι-
ευθύνονται από 5μελή Εκτελεστική 
Επιτροπή, η οποία έχει και την ευθύ-
νη της δημιουργίας και εκτέλεσης 
του ετήσιου πλάνου ενεργειών.
www.lanitisfoundation.org

Το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη αποτελεί το «φορέα» μέσω του οποίου ο Όμιλος Λανίτη στηρίζει και προσφέρει στην κοινωνία με δραστηριότητες ΕΚΕ. 

Η κοινωνική 
προφορά του 
Ομίλου Λανί-
τη καλύπτει 
τους τομείς 
της Παιδείας, 
της Υγεί-
ας και του 
Πολιτισμού, 
συνδυάζο-
ντας πάντοτε 
την επιχει-
ρηματική και 
οικονομική 
ανάπτυξη.  


