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4 Απξηιίνπ 2014 

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Ζήσε την Κύπρο!» 
 

Με ζηόρν ηελ πξνβνιή ηεο θππξηαθήο παξάδνζεο, ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο 

Λάξλαθαο, θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ Απξηιίνπ, ζα πξνζθέξεη ζηνπο ηαμηδηώηεο 

ηνπ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ κνλαδηθέο ζηηγκέο από ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ λεζηνύ καο. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ζην ρώξν ησλ αλαρσξήζεσλ, ζα αλαβηώλνπλ ζθελέο ηεο 

Κππξηαθήο ππαίζξνπ. Μηα παξαδνζηαθή ηαβέξλα ε νπνία ζα πξνζθέξεη 

μερσξηζηέο γεύζεηο θαη εδέζκαηα, θππξηαθά κνπζηθνρνξεπηηθά ζύλνια αιιά 

θαη ηερλίηεο ρεηξνπνίεησλ δεκηνπξγεκάησλ, είλαη κεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα ηεο Κύπξνπ πνπ έρεη ζηεζεί ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο 

«Εήζε ηελ Κύπξν» θαη ιακβάλεη ρώξα ζην Αεξνδξόκην Λάξλαθαο.  

 

Ζ εθδήισζε ζπλδηνξγαλώλεηαη από ηηο εηαηξείεο CTC-ARI (εηαηξεία 

δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ αδαζκνιόγεησλ εηδώλ), Cyprus Airports F&Β 

(εηαηξεία δηαρείξηζεο ησλ θαθεζηηαηνξίσλ ησλ αεξνδξνκίσλ) θαη ηε Hermes 

Airports (δηαρεηξηζηή ησλ αεξνδξνκίσλ).  

 

Μηιώληαο ζην πιαίζην δεκνζηνγξαθηθήο δηάζθεςεο ζην αεξνδξόκην 

Λάξλαθαο, ν Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, θ Wes 

Porter, εμέθξαζε ηε κεγάιε ηνπ ραξά θαη ηθαλνπνίεζε γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 

εθδήισζεο θαη ζεκείσζε όηη “ε Hermes, ζηεξίδεη θάζε πξνζπάζεηα πνπ 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο Κύπξνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο”.    

 

Παξακέλνπκε δεζκεπκέλνη, ζεκείσζε, γηα ελεξγό ζπκκεηνρή καο, ζηελ 

κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε Κύπξνο, γηα επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο 

αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ηόπνπ.    
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Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θύξηνο Μάξηνο Λνπθατδεο, Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο 

CTC-ARI θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο CTC, επηζήκαλε όηη “ε πξνζπάζεηα 

θαη ησλ ηξηώλ εηαηξεηώλ, είλαη λα ππελζπκίζνπλ θπξίσο ζηνπο μέλνπο 

επηζθέπηεο, ηηο όκνξθεο ζηηγκέο πνπ έδεζαλ ζηελ Κύπξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο θαη λα ηνπο ελζαξξύλνπλ λα θξαηήζνπλ απηέο ηηο όκνξθεο 

αλακλήζεηο, θπιαγκέλεο ζηελ θαξδηά ηνπο κέρξη ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα 

επηζθεθζνύλ ην λεζί καο”. 

 

Γηα νιόθιεξν ην κήλα Απξίιην, νη επηζθέπηεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ Λάξλαθαο ζα 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ γαζηξνλνκηθέο ζπληαγέο θαη γεύζεηο πνπ 

μεζεθώλνπλ θπξηνιεθηηθά ηηο αηζζήζεηο θαη αλαβηώλνπλ ηηο αλακλήζεηο, 

θπξίσο ησλ ηνπξηζηώλ καο, από ηηο απνδξάζεηο ηνπο ζηα ρσξηά ηεο 

θππξηαθήο ππαίζξνπ. Ζ εθδήισζε απηή, πέξαλ ηεο γεληθόηεξεο πξνζπάζεηαο 

πξνβνιήο ηεο θππξηαθήο παξάδνζεο, απνζθνπεί επίζεο ζην λα εληζρύζεη ηηο 

δηάθνξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα θαηαζηεί ε Κύπξνο έλαο 

ζηαζεξόο θαη αγαπεκέλνο πξννξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ, νιόρξνλα. 

 

Όζνη ινηπόλ ζθνπεύεηε λα ηαμηδεύζεηε κέζσ ηνπ Γηεζλνύο Αεξνδξνκίνπ 

Λάξλαθαο, εληόο Απξηιίνπ, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνιαύζεηε κνλαδηθέο 

ζηηγκέο από ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, ζε κηα δηαδξαζηηθή 

εθδήισζε πνπ πξνβάιιεη ην λεζί καο θαη ιακβάλεη ρώξα ζην επίπεδν ησλ 

αλαρσξήζεσλ ηνπ αεξνιηκέλα.  

 

Εήζηε ηελ Κύπξν καο! Γεπηείηε κηα κνλαδηθή εκπεηξία θαη θεξδίζηε αμέραζηεο 

αλακλήζεηο από ην Αεξνδξόκην Λάξλαθαο, πνπ ζα ζαο ππελζπκίζνπλ γηα 

αθόκε κηα θνξά ηελ απαξάκηιιε νκνξθηά ηνπ ηόπνπ καο!   
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