
Ο δηµοσιογραφικός οργανισµός «Ο Φιλελεύθερος» ξεκίνησε µία µεγάλη προσπάθεια ακαδηµαϊκής καταγραφής µέρους της οικονοµικής ιστορίας του τόπου και του 
“επιχειρείν”. Την καταγραφή της ιστορίας εταιρειών και οργανισµών που µε την παρουσία τους στιγµάτισαν θετικά την κυπριακή οικονοµία και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 
χώρας µας.

Το project καταγράφει και δηµοσιοποιεί τα κυριότερα ιστορικά στοιχεία και σταθµούς, εταιρειών και οµίλων µε παρουσία στα οικονοµικά δρώµενα ίση και µεγαλύτερη από 
αυτήν της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που έχει ήδη κλείσει 61 χρόνια ζωής. Οι παρουσιάσεις είναι διανθισµένες µε συνεντεύξεις µαρτυρίες που δεν ακολουθούν τα στερεότυπα. 
Είναι τις περισσότερες φορές, συνεντεύξεις µε κατάθεση ψυχής.

Η τιµητική πρώτη παρουσίαση εταιρείας του project ήταν αυτή για τον Όµιλο Λανίτη. Μία δισέλιδη παρουσίαση που συνδυάζεται µε συνέντευξη του Προέδρου του Οµίλου, κ. 
Πλάτωνα Λανίτη, από την οποία παραθέτω πιο κάτω χαρακτηριστικά αποσπάσµατα:

“Πάντα όµως δουλεύαµε ως οµάδα. Η οµαδική και συλλογική προσπάθεια και δουλειά, είναι ένα από τα πιστεύω µας. Στον στίβο των επιχειρήσεων, δεν είναι µαραθώνιος, 
αλλά σκυταλοδροµία για την οµάδα.” “Εάν θελήσω λοιπόν να κάνω µια παροµοίωση, θα έλεγα πως είµαστε όπως ένας στερεός και ανθεκτικός τοίχος, κτισµένος από πέτρες, 
άλλες µεγάλες και άλλες µικρές, όλες όµως απαραίτητες. Κάθε πέτρα, είναι µέρος του οικοδοµήµατος, έχοντας τον δικό της ξεχωριστό ρόλο, πάντα όµως ως µέρος του 
συνόλου.”

“Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Οµίλου είναι η συνεχής εξέλιξη. Πεποίθησή µας, είναι ότι, στον κόσµο των επιχειρήσεων,  τίποτε δεν µένει σταθερό και ότι συνεχώς 
πρέπει να αλλάζουµε και να εξελισσόµαστε στη βάση ενός σωστού σχεδιασµού, ανταποκρινόµενοι στις εκάστοτε νέες συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς”, “Το άλλο που µας 
έλεγε πάντα ο πατέρας µας, ήταν για την κοινωνική προσφορά. Μας εµπέδωσε ότι, σηµαντικό σε έναν οργανισµό, σε µια εταιρεία, δεν είναι µόνο η κερδοφορία. Είναι και το τι 
προσφέρεις και τι επιστρέφεις πίσω στην κοινωνία.”

“Προσωπικά πιστεύω ότι εµείς οι Κύπριοι έχουµε συνηθίσει να αντιµετωπίζουµε δύσκολες καταστάσεις και κρίσεις και έχουµε αποδείξει ότι µπορούµε να προσαρµοζόµαστε 
σε νέες συνθήκες που επιβάλλονται από εξωγενείς παράγοντες. Σίγουρα αυτή η κρίση είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούµενες διότι αγγίζει και τον τοµέα της ανθρώπινης 
υγείας αλλά πιστεύω ότι θα την ξεπεράσουµε και αυτή.”

Ολόκληρη η παρουσίαση και συνέντευξη στο link: https://xryseseteries.philenews.com/lanitis/
Αντώνης Παπάς

∆ιευθυντής Marketing και Επικοινωνίας Οµίλου Λανίτη     

Σε συνέχεια της µεγάλης επιτυχίας που σηµείωσαν οι πωλήσεις περιορισµένου αριθµού οικοπέδων, το Limassol Greens, 
το έργο που αναπτύσσεται από την Lanitis Golf Public Co Ltd προχώρησε µε το επόµενο βήµα που ήταν η έναρξη 
πωλήσεων επαύλεων τριών µέχρι έξι υπνοδωµατίων, και διαµερισµάτων δύο και τριών υπνοδωµατίων. Τις πωλήσεις του 
έργου ανέλαβε αποκλειστικά η Cybarco Development Ltd.

Σχεδιασµένες από το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο HKS, οι επαύλεις του Limassol Greens είναι τοποθετηµένες σε 
µεγάλα οικόπεδα στην καρδιά του έργου. Με όλα τα σύγχρονα στοιχεία πρότυπου σχεδιασµού, οι επαύλεις δένουν 
αρµονικά µε το τοπίο, εξισορροπώντας το design µε τη λειτουργικότητα. Σύγχρονοι και άνετοι εσωτερικοί χώροι συνδέονται 
άψογα µε τους εξωτερικούς κήπους δηµιουργώντας µια µοναδική εµπειρία, ιδανική για τον Μεσογειακό τρόπο ζωής.

Στο κέντρο του έργου, δίπλα από το Village και το golf Clubhouse βρίσκονται τα Robin Apartments, δύο τριώροφα 
συµπλέγµατα διαµερισµάτων που εξυπηρετούνται από δύο ξεχωριστούς χώρους υποδοχής µε δικό τους ανελκυστήρα. Τα 
Robin, µε ευρύχωρες βεράντες, προσφέρουν απρόσκοπτη θέα στο γκολφ, στην αλυκή, στο δάσος και στη θάλασσα ενώ στο 
ισόγειο οι εξαιρετικά σχεδιασµένοι κήποι, από την οµάδα των landscape designers της HKS, δηµιουργούν ένα υπέροχο 
σκηνικό ξεκούρασης και αναψυχής µε πισίνες, lounge areas και ειδικούς χώρους για πικνίκ και µπάρµπεκιου.

Το εντυπωσιακό θέρετρο Limassol Greens συγκαταλέγεται ανάµεσα στα µεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο και 
παρόλη τη στασιµότητα που έχει επέλθει πρόσφατα στην κυπριακή αγορά ακινήτων λόγω της πανδηµίας, προχωρεί 
απρόσκοπτα µε τη δηµιουργία του µοναδικού θέρετρου γκολφ µέσα στην πόλη.

Έναρξη πωλήσεων επαύλεων και διαµερισµάτων
στο Limassol Greens
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www.lanitis.com     #LanitisGroup



Οι οικογενειακές και παρεΐστικες στιγµές δροσιάς έχουν την 
τιµητική τους και αυτό το καλοκαίρι στο Fasouri Watermania 
Waterpark . Στις αρχές Ιουνίου, το αγαπηµένο υδροπάρκο της 
Κύπρου άνοιξε τις πύλες του για τις χιλιάδες φίλους του, µε 
προσφορές για όλη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο για όλους, 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους φίλους του να απολαύσουν 
ξεχωριστές µέρες δροσιάς.

Στα 22 χρόνια ζωής του, το υδροπάρκο της Λεµεσού έχει 
φιλοξενήσει περίπου 3 εκατοµµύρια επισκέπτες και βραβεύτηκε 
επανειληµµένα ως ένα από τα καλύτερα υδροπάρκα στην 
Ευρώπη από την µεγαλύτερη ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσµο 
Tripadvisor. Σε µία καταπράσινη έκταση πέραν των 100.000 τ.µ., 
το πάρκο διαθέτει 30 παιχνίδια & νεροτσουλήθρες για όλες τις 
ηλικίες, 9 διαφορετικούς χώρους φαγητού και ποτού, 2.000 
κρεβατάκια και οµπρέλες που διατίθενται δωρεάν, 750 χώρους 
στάθµευσης χωρίς καµία χρέωση και φυσικά δωρεάν 
σαµπρέλες, χαλάκια και σωσίβια για την απόλαυση καθώς και τη 
µέγιστη ασφάλεια των επισκεπτών του.

«Άλλη φάση στο Φασούρι» και αυτό το καλοκαίρι

Ακόµη ένα έργο µεγάλης σηµασίας για την Πάφο και τους κατοίκους της µπαίνει σε πορεία 
υλοποίησης µε ανάδοχο εταιρεία την Cybarco Contracting. Πρόκειται για το µεγάλο έργο 
αναβάθµισης της Λεωφόρου Ελλάδος και Τµηµάτων των Λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 
Νεόφυτου Νικολαΐδη και Γρίβα ∆ιγενή, συνολικής δαπάνης €9 εκατ.. 

Η συµφωνία για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε από το ∆ήµαρχο Πάφου και την Cybarco 
Contracting, η οποία προβλέπει διάρκεια εργασιών 16 µηνών.

Μιλώντας κατά την τελετή υπογραφής, ο ∆ήµαρχος Πάφου αναφέρθηκε στη σηµασία του έργου, 
τονίζοντας ότι η υλοποίησή του θα συµβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εµπορικότητας στην 
περιοχή, καθώς και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της πόλης. Εξήγησε ότι στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου προβλέπεται, η δηµιουργία επί της λεωφόρου Ελλάδος περί 
των 300 θέσεων στάθµευσης, καθώς και δεκάδες άλλες θέσεις επί των άλλων λεωφόρων,  η 
κατασκευή δύο κυκλικών κόµβων και ασφαλών πεζοδροµίων, η υπογειοποίηση καλωδίων 
όλων των υπηρεσιών, δενδροφυτεύσεις κατά µήκος των δρόµων κ.ά.

Νέο µεγάλο έργο υποδοµής από την Cybarco Contracting

Αυτοκινούµενο όχηµα
καθαρισµού φωτοβολταικών
πάρκων από την Conercon
Το τελευταίο απόκτηµα της Conercon Energy Solutions, θυγατρικής 
της Lanitis Energy, είναι το όχηµα που βλέπετε στη φωτογραφία 
(Solar Cleaner F3500 Telescope). Πρόκειται για ειδικό αυτοκινούµενο 
όχηµα µε κατάλληλο εξοπλισµό για τον καθαρισµό και τη συντήρηση 
των πάνελ των µεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.

Έτοιµοι οι κατάλογοι
της Let’s Go Tours
για το καλοκαίρι
2021 
Τα καλοκαιρινά brochures της Let’s Go 
Tours, “Hello Summer 2021”, “Jewel of 
the Seas” και “Celestyal Olympia” είναι 
διαθέσιµα τόσο σε έντυπη όσο και 
ηλεκτρονική µορφή. 

Περιλαµβάνουν πλούσια ποικιλία από 
ταξιδιωτικά πακέτα µε απευθείας 
πτήσεις προς τα Ελληνικά Νησιά, 
οργανωµένες εκδροµές στην Ελλάδα 
και Ευρώπη όπως και προτάσεις 
κρουαζιέρων µε τα πολυτελή 
κρουαζιερόπλοια από Λεµεσό, Πειραιά 
και άλλα λιµάνια.

www.letsgotours.com



Ολοκληρώθηκε το εµβληµατικό έργο
της Μαρίνας Λεµεσού!

Η πρώτη superyacht µαρίνα του νησιού, ένα αδιαµφισβήτητα εµβληµατικό έργο 
ορόσηµο για την πόλη της Λεµεσού και ένα από τα πλέον πρωτοπόρα και µεγαλεπήβολα 
έργα, έχει ολοκληρωθεί. Η παράδοση των διαµερισµάτων του συγκροτήµατος Castle 
Residences, που αποτελεί το διαµάντι της Μαρίνας Λεµεσού, σηµατοδότησε την 
ολοκλήρωση του έργου, καθιστώντας το ως µία από τις  µεγαλύτερες επιτυχίες 
αναπτυξιακού έργου της Κύπρου.

Ως η καρδιά του κέντρου της πόλης, η Μαρίνα Λεµεσού έχει διαδραµατίσει καθοριστικό 
ρόλο στη µετεξέλιξή της Λεµεσού, βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα του νησιού στο 

εξωτερικό. Εκτός από την αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής, την ενίσχυση των 
εγχώριων επιχειρήσεων και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η Μαρίνα Λεµεσού 
έχει τοποθετήσει την Κύπρο στον παγκόσµιο ναυτικό χάρτη και ενεργεί ως καταλύτης για 
νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή.

Τα πολυτελή διαµερίσµατα του συγκροτήµατος Castle Residences περιβάλλονται από 
θάλασσα και διαθέτουν απρόσκοπτη πανοραµική θέα προς τη µαρίνα, την πόλη της 
Λεµεσού και τη Μεσόγειο ενώ η πρόσβαση στο νησί όπου είναι κτισµένα είναι δυνατή 
µόνο µέσω ιδιωτικής γέφυρας. 

Τα συνέδρια στο Χαρουπόµυλο Λανίτη
εν καιρώ πανδηµίας

Το πρώτο designer show apartment στο Trilogy, το κορυφαίο high-rise έργο της 
Cybarco, έχει ολοκληρωθεί. Έχοντας πλέον ξεπεράσει τους 24 ορόφους, το έργο 
αποτελεί ήδη αναπόσπαστο κοµµάτι του παραλιακού µετώπου της Λεµεσού.

Τον εντυπωσιακό εσωτερικό σχεδιασµό και τη διακόσµηση του διαµερίσµατος 
επιµελήθηκε η εταιρεία Sidetoside, την υπογραφή της οποίας φέρουν το νησί 
Σκορπιός και το ξενοδοχείο Amara στη Λεµεσό. Το show apartment, 
συνδυάζοντας την ιταλική φινέτσα µε τη γερµανική τεχνογνωσία, περιλαµβάνει 
έπιπλα Casamilano, υφάσµατα Dedar Milano και κεραµικά Marazzi. Αξεσουάρ 
Hermès, Chistofle, Frette, Lalique και Baccarat, όπως και επιλεγµένα έργα τέχνης 
από την Alpha C.K. Art Gallery ολοκληρώνουν τον εντυπωσιακό διάκοσµο. Η 
Arclinea κουζίνα, σχεδιασµένη αποκλειστικά για το Trilogy από τον Antonio Citterio, 
είναι εξοπλισµένη µε ηλεκτρικές συσκευές υψηλής ποιότητας του πολυτελούς 
brand Gaggenau. Τέλος, τα είδη υγιεινής και αξεσουάρ µπάνιου είναι των 
παγκοσµίου φήµης οίκων Dornbracht και Villeroy & Boch.

Με εξασφαλισµένη τη χρηµατοδότηση και µε πωλήσεις και κρατήσεις που 
ξεπερνούν τα €230 εκατοµµύρια, η εντυπωσιακή πρόοδος του Trilogy αποτελεί 
φάρο ελπίδας για τον τοµέα ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο. Περισσότερα από 

120 διαµερίσµατα στο West και στο East Tower, αλλά και το 80% των γραφείων, 
έχουν ήδη πωληθεί και η παράδοσή τους έχει προγραµµατιστεί για το καλοκαίρι 
του 2022.

Designer show apartment στο Trilogy

Στην περίοδο που τα εστιατόρια και οι χώροι εκδηλώσεων της Carob Mill Restaurants 
παρέµειναν κλειστά λόγω των κυβερνητικών διαταγµάτων για προστασία από την 
πανδηµία, οι χώροι εκδηλώσεων του Χαρουπόµυλου Λανίτη συνέχισαν να εξυπηρετούν 
τους πελάτες τους προσαρµοσµένοι στις νέες συνθήκες. Το Ceronia Hall προσέφερε τις 
αίθουσές του για διαδικτυακά συνέδρια και εκδηλώσεις. Στην δίπλα φωτογραφία, η 
αίθουσα Ceronia κατά τη διάρκεια διαδικτυακού συνεδρίου, στο οποίο συµµετείχαν µε 
διαδικτυακή παρουσία σύνεδροι από Κύπρο και Ρωσία.



Είναι γνωστό ότι το Draught Microbrewery, της Carob Mill Restaurants προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία από µπύρες 
εισαγόµενες και ντόπιες, συνδυασµένες µε διεθνή πιάτα εµπνευσµένα από το Μεξικό, τη Γερµανία, τις Η.Π.Α. και την Ελλάδα.
Στη µεγάλη ποικιλία ειδών µπύρας που προσφέρει, οι πελάτες του Draught µπορούν πλέον να απολαύσουν και τη δροσιά της 
δικής του µπύρας, που ανήκει στην κατηγορία pilsner. Μία µπύρα µε χρυσόξανθο χρώµα και µε πλούσιο, κρεµώδη αφρό. Με 
έντονα αρώµατα, η δροσερή και γλυκόπικρη γεύση της και ειδικά η επίγευση που αφήνει στο στόµα, παραπέµπει στην 
ευχάριστη πικράδα των εσπεριδοειδών.
Εκεί, λοιπόν, µε την υπέροχη θέα στο Κάστρο και την πλατεία, οι επισκέπτες του µπορούν να απολαύσουν το ποτό τους ή το 
γεύµα τους σε ένα άνετο περιβάλλον γεµάτο µε µουσικές νότες από τον DJ του µαγαζιού.
Το Draught Microbrewery είναι επίσης το ιδανικό στέκι για συναντήσεις µε τους συναδέλφους µετά τη δουλειά.

«Μία φωτογραφία,
µία ιστορία»

Τιµητική βράβευση του Ιδρύµατος
Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη

Την Πέµπτη 17 Ιουνίου 2021 πραγµατοποιήθηκε η απονοµή των 
Cyprus Responsible Business Awards 2020, των βραβείων που 
αναδεικνύουν τις πράξεις και τις συνεργασίες κάθε Οργανισµού, ο 
οποίος δεσµεύεται στις αρχές της αειφορίας, της υπεύθυνης 
επιχειρηµατικότητας και της βιώσιµης κοινωνικής ανάπτυξης.

Μέσα από µία εντυπωσιακή διαδικτυακή και φωτογραφική 
απονοµή, τηρώντας παράλληλα όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµόδιων αρχών, η διοργανώτρια 
εταιρεία βράβευσε τους καλύτερους του κυπριακού επιχειρείν µε 
παράλληλη κοινωνική προσφορά.

Στην κατηγορία Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ) βραβεύτηκε 
το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη για το κοινωνικό έργο που 
επιτελεί από την ηµέρα της ιδρύσεως του. 

Τα βραβεία Cyprus Responsible Business Awards 2020, τελούσαν 
υπό την Αιγίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του CSR Cyprus. 

To Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη 
ιδρύθηκε το 2001 στη µνήµη των 
Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη µε σκοπό 
να δώσει συνέχεια στο πλούσιο 
κοινωνικό τους έργο. Όπως 
αναφέρεται και σε άλλη στήλη του 
newsletter, σήµερα το Ίδρυµα 
αποτελεί τον φορέα έκφρασης των 
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης των εταιρειών του Οµίλου 
Λανίτη.

Στην πιο πάνω φωτογραφία απεικονίζεται η ανακοίνωση της υπόσχεσης 
γάµου του Ευαγόρα Λανίτη και της Κάθλην Mc Gokgan όπως 
δηµοσιεύθηκε στον Τύπο της εποχής (Φεβρουάριος 1949).  

To Draught σερβίρει τη δική του µπύρα

Το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, συνεχίζει τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσπαθώντας 
να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και επιπρόσθετα να ευαισθητοποιήσει και άλλους οργανισµούς προς 
αυτή την κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυµα ήταν ο χορηγός στη διοργάνωση του 13ου Ετήσιου 
Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που διοργανώνεται κάθε χρόνο και αποτελεί τη µεγαλύτερη 
εκπαιδευτική σύναξη επαγγελµατιών του συγκεκριµένου τοµέα µε στόχο την ενηµέρωση γύρω από τις 
εγχώριες και διεθνείς πρακτικές κι εξελίξεις σε θέµατα ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Επίσης, µέσα στο τρίµηνο που πέρασε, το Ίδρυµα συνέχισε τη διαχρονική στήριξη που παρέχει στο 
"Ευαγόρειο" Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας του Αντικαρκινικού Συνδέσµου, υποστηρίζοντας την αγορά 
γραφειακού και ιατρικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Κέντρου.

Υπενθυµίζεται ότι το ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 
2001 και σκοπό έχει την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο σε τοµείς όπως η υγεία, η παιδεία και ο 
πολιτισµός. Το Ίδρυµα είναι ο φορέας έκφρασης του προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)  
των εταιρειών του Οµίλου Λανίτη.

Κοινωνική προσφορά και συµµετοχή
από το Ίδρυµα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη 


