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Αγαπητοί Αναγνώστες
μετά από μια πολύ δύσκολη τριετία η κύπρος βγαίνει 
επιτέλους από το μνημόνιο της λιτότητας και της 
υπανάπτυξης. μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον πιο 
ελπιδοφόρα αν και τα πράγματα ακόμη δεν προχωράνε 
με γρήγορους ρυθμούς. στα σκαριά υπάρχουν τρεις 
καινούργιες μαρίνες, οι οποίες θα βοηθήσουν αρκετά στον 
τομέα της ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού στο νησί 
μας αλλά και στην ενίσχυση των εργασιακών κλάδων που 
ασχολούνται με τη θάλασσα. ευελπιστούμε ότι σύντομα το 
νησί θα ξαναμπεί σε πορεία πραγματικής ανάπτυξης. μιας 

πράσινης ανάπτυξης, η οποία θα εκμεταλλευτεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που έχουμε, 
τη θάλασσα. 

με εκτίμηση
Άριστος αριστείδου  

Dear Readers,
after a hard three years, cyprus at last exits the memorandum of austerity and 
underdevelopment. now we can gaze at the future with hope in our hearts, although 
things are still moving at a slow pace. three new marines are under way on our island, 
which will greatly benefit the development of maritime tourism and enhance the 
business sectors that are active in the sea. We truly hope that our island will soon 
witness true growth again. a green growth that will take advantage of one of our most 
valuable assets. the sea. 

yours truly,
aristos aristeidou  

editorial 
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Interest, investment and overall enthusiasm in the 
maritime sector is trending high with the construction of 
new marine related projects underway around the island 
for commercial and recreational benefit.  for the first time 
in cyprus, we witness the arrivals, berthing and even dry-
docking of super yachts.   by the end of may, we will be 
honoured by the visit of the training ship “mV aida IV”; this 
unquestionably raising awareness and opening up new 
prospects in the services sector.
 
after all, isn’t it the combination of adventure, challenge, 
skill, knowledge and the ultimate pursuit of pleasure that 

brings us to the sea?  I am hopeful and confident that there will be continued commitment to 
advancement, making yachting accessible to all.

luisa branco

to ενδιαφέρον, οι επενδύσεις και γενικά ο ενθουσιασμός στο ναυτικό τομέα είναι σε αρκετά 
ψηλά επίπεδα λόγω της έναρξης των εργασιών για την ανοικοδόμησης σχετικών έργων 
στο νησί για ψυχαγωγικές ή και επαγγελματικές ενασχολήσεις. για πρώτη φορά στη κύπρο 
παρατηρούμε τον ελλιμενισμό αλλά ακόμη και τι ρυμούλκηση για επιδιόρθωση ή συντήρηση 
σούπερ γιοτ. κατά τα τέλη μαΐου θα μα τιμήσει η επίσκεψη του εκπαιδευτικού σκάφους  mV 
aida IV” όπου αδιαμφισβήτητα τραβάει την προσοχή και ανοίγει νέες προοπτικές στον τομέα 
των υπηρεσιών. 
τελικά  δεν είναι ο συνδυασμός της περιπέτειας, της πρόκλησης, των δεξιοτήτων, των γνώσεων 
και η απόλυτη απόλαυση που μας φέρνουν κοντά στην θάλασσα; είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει 
μια συνεχιζόμενη δέσμευση στην αναβάθμιση του ναυτικό τομέα, και ο τομέας  του yachting 
θα είναι προσιτός για όλους.   

λουΐζα μπράνκο
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ΝέΑ Sony Action cAm HDR-AS50
η sony έχει ανακοινώσει μια νέα κινηματογραφική κάμερα 

δράσης, την hdr - as50, που έρχεται σε μια αρχική 
τιμή $199. η αληθινή είδηση εδώ είναι ότι η sony 
στην πραγματικότητα έχει ακούσει τα παράπονα 
των πελατών (ή προτάσεις, όπως τους αρέσει να τα 
αποκαλούν) και έκανε κάποιες χρήσιμες βελτιώσεις 
στις υφιστάμενες κάμερες δράσης.

η ανθεκτική action cam hdr-as50 μικρού μεγέθους 
σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη διασκεδαστική λήψη 

ταινιών poV με το παρεχόμενο περίβλημα για υποβρύχιες 
λήψεις. χάρη στην πρακτική σχεδίαση, μπορείτε να 

καταγράφετε εύκολα καθημερινές ταινίες, ενώ οι εύχρηστες, 
προηγμένες λειτουργίες, όπως η steadyshot, η λήψη time-lapse 
4k και άλλες, προσφέρουν ακόμα περισσότερη διασκέδαση.

Η Action cam και ο εξοπλισμός της αντέχουν στα δύσκολα
διασκεδάστε με τη νέα ανθεκτική action cam. Βυθίστε την 
σε βάθος 60 m χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο αδιάβροχο 
περίβλημα, το οποίο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα κουμπιά. 
εξερευνήστε οποιοδήποτε μέρος χάρη στην προστασία από 
κραδασμούς, υγρασία, σκουριά, σκόνη και άμμο. διασκεδάστε με 
λήψεις οπουδήποτε, κάθε στιγμή!

Έξυπνος χειρισμός με φιλικό περιβάλλον χρήσης
αλλάξτε λειτουργίες εύκολα χάρη στο έξυπνο περιβάλλον 
εργασίας. η πρόσβαση στα μενού είναι εύκολη. απολαύστε άψογη 
εμπειρία ρύθμισης και βρείτε τις τέλειες ρυθμίσεις για τις δικές σας 
ανάγκες λήψης. η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κάμερας 
μπορεί να γίνει μέσω smartphone με το playmemories mobile2.

PocKEt FiSHinG RoD
the practical, extendable pocket fishing rod, is the perfect catch 
for everybody. Well if you want to catch fishes, but don’t want to 
carry around an arsenal of hi-tech angling paraphernalia, then 
the pocket fishing rod is for you. the compact rod can be carried 
around in your pocket (hence the name), but as soon as you catch 
sight of something darting around in the water, the rod is easily, 
and quickly extended, ready to land your prize catch.
It is the perfect gift for the first time fisherman, or for the serious 
angler. the rod is a diminutive 20cm for easy mobility and 104cm 
when extended. It is made of an aluminum alloy and is sturdy 
enough to land the biggest freshwater fish.

Sony’S nEw HDR-AS50 Action cAm
sony has announced a new action camera, 
the hdr-as50, coming in at a baseline $199. 
the real news here is that sony actually has 
listened to customer complaints (or sug-
gestions as they like to call them) and 
then made some useful improvements 
over their existing action cam lineup. 

tough compact hdr-as50r action cam 
lets you enjoy playful poV movie shoot-
ing with supplied underwater housing 
and more seamlessly linked, flexibly mountable 
new live-View remote with full camera command. casual style 
encourages everyday movie-making, and advanced features—
steadyshot, 4k time-lapse capture, and more—make it easy and 
fun.

Play hard with Action cam and gear
get playful with sturdy new action cam. dive deep to 197ft/60 m. 
using supplied underwater housing with easy access to camera 
buttons. explore far and wide with shielding from shocks, damp, 
rust, dust, sand. shoot anywhere anytime. Just for fun!

Smart remote pairs with friendly Ui
get tighter teamwork between action cam and live-View re-
mote via identical user interfaces. and, take full control to turn the 
camera on/off to save battery power. camera can also be turned 
on/off via smartphone with playmemories mobile.

GADGEtS 2016

ΚΑλΑμι ΨΑρέμΑτος τςέπΗς
αυτό το πρακτικό πτυσσόμενο καλάμι ψαρέματος, είναι κατάλληλο 
για όλους. αν θέλετε να πιάνετε ψάρια, αλλά δε θέλετε να 
κουβαλάτε μαζί σας ένα κάρο πράματα σε εξοπλισμό, τότε αυτό το 
καλάμι τσέπης είναι το ιδανικό για εσάς. είναι αρκετά μικρό για να 
χωρέσει στην τσέπη (εξ ου και το όνομα), αλλά μόλις πιάσει η μάτια 
σας κάτι στο νερό, η ράβδος αναπτύσσεται εύκολα και γρήγορα, 
έτοιμη να τραβήξει το αλίευμα.

Ένα ιδανικό δώρο για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες 
ψαράδες. Έχει μήκος 20 εκ σε σύμπτυξη και 104 εκ σε πλήρη 
ανάπτυξη. κατασκευασμένο από αλουμίνιο, είναι αρκετά δυνατό 
για να τραβήξει έξω και το μεγαλύτερο ψάρι που θα τσιμπήσει.
θα το βρείτε στο gadget-shop, τον ηλεκτρονικό παράδεισο για 
gadgets και ασυνήθιστα δώρα!

K-9 FloAt coAt 
the ruffwear k-9 float coat is the ultimate in canine flotation 
and water safety. for dogs that love to join their humans rafting, 
kayaking, boating, surfing, this life jacket is designed for dogs of 
all shapes and sizes. this is a premium, fully-featured life jacket 
that includes thoughtful details like a strong handle, optimally 
positioned to lift dogs out of the water, and reflective trim for en-
hanced visibility in or out of the water.

K-9 FloAt coAt
to ruffwear k - 9 float coat είναι το απόλυτο αξεσουάρ για την 
επίπλευση σκύλων και την ασφάλεια τους στο νερό. για τα σκυλιά 
που αγαπούν να ενταχθούν στις δραστηριότητες των ανθρώπων, 
όπως ράφτινγκ, καγιάκ, κωπηλασία, σέρφινγκ, αυτό το σωσίβιο 
έχει σχεδιαστεί για σκύλους σε όλα τα σχήματα και μεγέθη. αυτό 
είναι ένα τέλειο, πλήρως εξοπλισμένο σωσίβιο που περιλαμβάνει 
προσεγμένες λεπτομέρειες, όπως μια ισχυρή λαβή - στην 
καλύτερη θέση για να σηκώνει τα σκυλιά έξω από το νερό, καθώς 
και αντανακλαστικό στόλισμα για βελτιωμένη ορατότητα μέσα ή 
έξω από το νερό .

GADGETS
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SmARt BiKini REminDS yoU to PUt on 
moRE SUnScREEn
with embedded UV sensor
sprawling on a towel at the beach, you’re probably not giving 
much thought to skin cancer statistics. but a new bikini will think 
about the risks for you: strapped onto the bikini bottom, an em-
bedded, waterproof uV sensor measures the sun’s rays and pings 
you when you need to put on another coat of sunscreen or step 
into the shade.
“the idea came to me on a day when I saw someone get sun-
burnt on a beach,” says marie spinali, ceo of spinali design, a new 
french bikini company. “I was wondering why the person didn’t 
apply some more sunscreen ... so I invented something useful for 
women.”

spinali, previously head of a french tech company, worked to 
create an app that would use data about someone’s skin type, 
combined with uV data, to calculate the correct time to reapply. 
the app also has a “valentine” function that can alert your partner 
when it’s time for more sunscreen. “you should not worry about 
how much you can stay in the sun; the bikini connected via ap-
plication will do it instead of you,” spinali says. “Just enjoy the sun 
and the beach.”

a custom-made bikini with the sensor goes for $223, with an off-
the-rack version for $167. the company also makes a connected 
beach towel with the same sensor, and sells the sensor separately 
for anyone who wants to attach it to their own swimsuit. a kids’ 
version will launch soon.

arguably, beach-goers might be able to accomplish the same 
thing with a simple alarm on their phone (the skin cancer foun-
dation recommends reapplying every two hours). but the sensor 
might be a little more precise—and we probably need all the help 
we can get. 

SmARt μπιΚιΝι ςΑς υπέΝθυμιζέι ΝΑ 
βΑλέτέ πέριςςοτέρο ΑΝτΗλιΑΚο
με ενσωματωμένο αισθητήρα υπεριώδους ακτινοβολίας
ξαπλώνοντας σε μια πετσέτα στην παραλία, κατά πάσα πιθανότητα 
δεν αφιερώνετε πολλή σκέψη στις στατιστικές για τον καρκίνο 
του δέρματος. αλλά ένα νέο μπικίνι θα σκέφτεται τα ρίσκα για 
σας: τοποθετημένο στο βάθος του μπικίνι, ένας ενσωματωμένος, 
αδιάβροχος αισθητήρας μετρά την υπεριώδη ακτινοβολία του 
ήλιου και σε προειδοποιεί όταν χρειάζεται να βάλεις κι άλλο 
αντηλιακού ή να πας στη σκιά.

«η ιδέα μου ήρθε μια μέρα, όταν είδα κάποιον να καίγεται από 
τον ήλιο σε μια παραλία»,  λέει η μαρί σπινάλι, η διευθύνων 
σύμβουλος της spinali design, μια νέα γαλλική εταιρεία μπικίνι. 
«αναρωτιόμουν γιατί το άτομο δεν έβαζε λίγο περισσότερο 
αντηλιακό ... γι’ αυτό εφηύρα κάτι χρήσιμο για τις γυναίκες». 

h σπινάλι, πρώην επικεφαλής γαλλικής εταιρείας προϊόντων 
τεχνολογίας, εργάστηκε για να δημιουργήσει μια εφαρμογή που 
χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τον τύπο του δέρματός κάποιας, 
σε συνδυασμό με τα δεδομένα της υπεριώδους ακτινοβολίας, για 
να υπολογίσει τη σωστή ώρα που θα ξαναβάλει αντηλιακό. η 
εφαρμογή διαθέτει επίσης μια λειτουργία “Valentine” που μπορεί 
να ειδοποιεί το σύντροφό σας, πότε είναι ώρα για περισσότερο 
αντηλιακό. «δεν θα πρέπει να ανησυχείτε για το πόση ώρα 
μπορείτε να μένετε στον ήλιο· το μπικίνι που συνδέεται με την 
εφαρμογή θα το κάνει για εσάς», λέει η σπινάλι. «απλά απολαύστε 
τον ήλιο και τη θάλασσα». 

μια παραγγελία μπικίνι με τον αισθητήρα  κοστίζει $223, με μια 
άλλη εκδοχή στα $167. η εταιρεία παράγει επίσης μια πετσέτα 
θαλάσσης συνδεδεμένη με τον ίδιο αισθητήρα, και πουλάει τον 
αισθητήρα ξεχωριστά για όποιον θέλει να τον συνδέσει με το δικό 
του μαγιό.  μια εκδοχή για παιδιά θα κυκλοφορήσει σύντομα.

αναμφισβήτητα, οι παραθεριστές θα μπορούν να επιτύχουν 
το ίδιο αποτέλεσμα με μια απλή ειδοποίηση στο τηλέφωνό 
τους (το αμερικανικό Ίδρυμα καρκίνου του δέρματος συνιστά 
να τοποθετείται αντηλιακό εκ νέου κάθε δύο ώρες). αλλά ο 
αισθητήρας θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ακριβής - και μάλλον 
χρειαζόμαστε όλη τη βοήθεια που μπορούμε να πάρουμε. 
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υποβρυχιΑ μΑςΚΑ ΚΑμέρΑ liqUiD imAGE HD 
wiDE AnGlE
η Wide angle scuba είναι μια μάσκα καταδύσεων που επιτυγχάνει 
υποβρύχια φωτογράφιση με τα χέρια ελεύθερα για ασφαλέστερη 
κολύμβηση, κολύμβηση με ψαροντούφεκο και καταδύσεις. 
φωτογραφίστε ή βιντεογραφήστε τους φίλους, την οικογένεια ή 
τα ψάρια μέχρι 40m βάθος.
ο σχεδιασμός της κάμερας επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στα 
πλήκτρα, ακόμη και με χρήση γαντιών κατάδυσης, ενώ για να 
ξεκινήσεις την καταγραφή βίντεο ή τη λήψη φωτογραφιών αρκεί 
να επιλέξεις την κατάλληλη λειτουργία και να πατήσεις το πλήκτρο 
κλείστρου. επιπλέον, led φώτα μέσα στην μάσκα υποδεικνύουν 
στον χρήστη την επιλεγμένη λειτουργία.
ο φακός ευρείας γωνίας αποτελεί ένα ακόμα από τα δυνατά 
σημεία της συσκευής, μιας και σου επιτρέπει να καταγράψεις τα 
πάντα όπως ακριβώς τα βλέπεις μέσα από τα μάτια σου. τέλος, η 
μεταφορά των αρχείων στον υπολογιστή σου ή η προβολή τους 
στην τηλεόρασή σου γίνεται παιχνιδάκι με το παρεχόμενο καλώδιο 
rca/usb ενώ το συνοδευόμενο, προαιρετικό  λογισμικό σου 
επιτρέπει να επεξεργαστείς εύκολα το υλικό που έχεις καταγράψει.

χΑρΑΚτΗριςτιΚΑ
•   1080p στα 30fps λειτουργία βίντεο HD
•   720P βίντεο σε 60fps HD λειτουργία Βίντεο
•   12 MP λειτουργία Φωτογραφίας
•   φωτογραφικός φακός ευρείας γωνίας 135 μοιρών
•   Περιλαμβάνει 4GB κάρτα micro SDHC και επεκτείνεται έως 
 και τα 32 gb, κατηγορία 4-6 κάρτα micro sdhc. μια κάρτα 4gb 
 καταγράφει περίπου 2 ώρες βίντεο. 
•   Περιλαμβάνει 4 μπαταρίες AAA Energizer λιθίου
•   Περιλαμβάνει καλώδιο USB

wiDE AnGlE ScUBA cAmERA liqUiD 
imAGE HD 
Wide angle scuba is a dive mask that makes underwater photog-
raphy hands free for safer swimming, snorkeling, and scuba diving. 
photograph or video friends, family or fish up to 40m deep. 
the design of the camera allows for easy access to keys, even with 
use diving gloves while to start recording Video, or taking pictures 
is enough to select the appropriate mode and press the shutter 
button. In addition, led lights inside the mask indicate the user 
selected mode.
the wide-angle lens is another of the strengths of the device, as it 
allows you to record everything exactly as you see through your 
eyes. finally, transfer the files to your computer or viewed on your 
tV is a breeze with the included rca / usb cable and the associ-
ated optional software allows you to easily edit the material you 
record.

FEAtURES
•  1080P at 30fps HD Video Mode
•  720P Video at 60fps HD Video Mode
•  12 MP Photo Mode
•  135 degree wide angle camera lens
•  Includes a 4GB micro SDHC card and expands up to 32 GB, 
 class 4-6 micro sdhc card. a 4gb card records approximately 2 
 hours of video.
•  Includes 4 x AAA Energizer Lithium Batteries
•  Includes a USB cable

USB DRinK wARmER witH 4-PoRt USB HUB
keeps your coffee warm, powers usb devices, and tells the time
the usb drink Warmer and 4-port usb hub is probably the most 
useful usb-powered device you’ve come across. not only does 
it provide several useful functions, but it actually makes a ton of 
sense for it to be usb powered.
many of us enjoy tasty beverages while working on a computer. 
the usb drink Warmer will keep that drink warm! In addition to its 
drink warming abilities, the usb drink Warmer also includes four 
usb 2.0 ports and a backlit lcd display which shows the tempera-
ture of the heating pad (in f or c) as well as the current time.
features an on/off switch as well as an alarm.

USB θέρμΑςτρΑ ροφΗμΑτωΝ μέ 4 θυρές USB
κρατά ζεστό τον καφέ σας, τροφοδοτεί συσκευές usb και λέει την 
ώρα
η usb θερμάστρα ροφημάτων με 4 θύρες usb είναι ίσως η πιο 
χρήσιμη συσκευή usb που έχετε συναντήσει.. Όχι μόνο παρέχει 
πολλές χρήσιμες λειτουργίες, αλλά στην πραγματικότητα 
δημιουργεί μεγάλη αίσθηση με το να ενεργοποιείται από υποδοχή 
usb. πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε εύγευστα ροφήματα, ενώ 
εργαζόμαστε με έναν υπολογιστή. η usb θερμάστρα ροφημάτων 
θα κρατήσει αυτό το ρόφημα ζεστό! εκτός από τη δυνατότητά 
της να διατηρεί ζεστό το ρόφημα, περιλαμβάνει επίσης τέσσερις 
θύρες usb 2.0 και μια φωτιζόμενη οθόνη lcd που δείχνει τη 
θερμοκρασία της επιφάνειας θέρμανσης (σε f ή c), καθώς και την 
τρέχουσα ώρα.
διαθέτει διακόπτη on/off, καθώς και ξυπνητήρι.

GADGETS



WATER SPORTS MOUNTAIN SPORTS ADVENTURE TRIPS

107 B, Fr. Roosevelt Avenue P.O.Box 54402, 3724 Limassol, 
Tel.: +357-25-579919 Fax: +357-25564426
e-mail: sales@force-8.com

www.force-8.com

ultimate service and support
in all equipment

in house service engineering team 
and mobile service for onsite support



nEw PRoDUctS on tHE mARKEt
ΑΓΚυρές mAntUS
η άγκυρα mantus  με τον πρωτοποριακό της σχεδιασμό 
μας προσφέρει άριστο κράτημα σε όλα τα είδη βυθών.
εξαιρετικό κράτημα σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
κατασκευάζεται στη florida (usa) και διανέμεται από τη ναυτίλος 
επε.
δείτε σχετικά τεστ και σχόλια ιστιοπλόων στο 
https://www.youtube.com/user/mantusanchors
www.nautilus.gr  Τηλ: 2109819501  

η bmtech επικεντρώνεται σε ηλεκτρονικά προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας όπως: θερμικές κάμερες νυχτερινής όρασης 
flIr (για ασφαλή πλοήγηση μέρα και νύχτα) και δυνατότητα 
σύνδεσης με άλλα συστήματα (π.χ. ραντάρ), συστήματα ελέγχου 
μηχανών, θερμογραφικός έλεγχος μηχανοστασίου, οθόνες και 
πολυμηχανήματα, συστήματα εντοπισμού και αναγνώρισης των 
tenders, jet-skis, ftnavVision σύστημα πλοήγησης (navigation) και 
ελέγχου μέσω pc των μηχανών, γεννητριών, αντλιών, ηλεκτρικών 
και υδραυλικών συστημάτων κλπ, ειδικά σχεδιασμένο hardware, 
κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (cctV) με δυνατότητα έλεγχου 
και ζωντανής παρακολούθησης μέσω Ipad, Iphone, androId, 
μετεωρολογικό πρόγραμμα, αυτόματος χειρισμός των trim tabs, 
digital sensors για nmea 2000 & seatalk ng και άλλα προϊόντα.  
η bmtech, είναι επίσημος αντιπρόσωπος των οίκων flIr systems 
Inc., freetechnIcs b.V., global marIne trackIng systems 
s.l. (seetrac), yacht deVIces ltd., mente marIne, Βονιτο και 
συνεργάζεται με άλλους οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού.

 Γλάδστωνος 8, 10677 Αθήνα, Ελλάδα, 
Τel.: +30 210 3805107, Fax: +30 210 3819871, 
e-mail: info@bmtech.gr, 
Website: www.bmtech.gr

bmtech is mainly concentrated in products of advanced marine 
electronics technology such as:  flIr thermal night vision cam-
eras (for navigation and security day and night) and integration 
option with other systems (i.e. radar), engines monitoring systems, 
thermal monitoring of engines room, marine monitors and multi-
functional displays, real time tracking and identification of tenders 
and jet-skies, ftnavVision integral software solution for the mari-
time industry (controlling and monitoring through pc engines, 
radar, aIs, generators, pumps, refrigerator, electrical, hydraulic sys-
tems, the list is endless., designed hardware, cctV with support 
for Ipad, Iphone, androId for live transmission and controlling, 
meteorological software, automatic trim tabs, digital sensors for 
nmea 2000 & seatalk ng and other products.

bmtech is the official distributor of flIr systems Inc., freetech-
nIcs b.V. (member of rh marIne), global marIne trackIng 
systems s.l. (seetrac), yacht deVIces ltd., mente marIne, bo-
nIto and cooperates with other foreign and national companies.

8, Gladstonos St, 10677 Athens, Greece 
Τel.: +30 210 3805107, Fax: +30 210 3819871, 
e-mail: info@bmtech.gr,
Website: www.bmtech.gr

mAntUS AncHoRS
the mantus anchor with its pioneering design It offers excellent 
grip on all types of seabed.
excellent grip in all weather conditions.
made in florida (usa) and distributed by nautilus ltd.
View tests and sailors comments at 
https://www.youtube.com/user/mantusanchors
www.nautilus.gr Tel .2109819501
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ΝέΑ προϊοΝτΑ ςτΗΝ ΑΓορΑ
προςτΑςιΑ Απο ωςμωςΗ ΚΑι ρυπΑΝςΗ 
Απο τΗΝ wilcKEnS yAcHt linE
oSmoSiS AnD FoUlinG PRotEction By 
wilcKEnS yAcHt linE

- ep-lIght putty  : εποξικός στόκος δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, 
ελαφρύς, εύκολο τρίψιμο, αδιάβροχος, ειδικά σχεδιασμένος για 
προστασία από ώσμωση. 

- epoxy harz (resin) : δύο συστατικών εποξική ρητίνη εμποτισμού 
χωρίς διαλύτες. υλικό πολλαπλών χρήσεων για πλαστικά, ξύλινα, 
μεταλλικά σκάφη.

- yacht antifouling : οικολογικά αυτοκαθαριζόμενα υφαλοχρώματα 
για όλους τους τύπους σκαφών (αργά – γρήγορα) με ελεγχόμενη 
βιοκτόνα δράση για μακρόχρονη προστασία. 

ΓέΝΝΗτριές wHiSPER
η  whisper power εκτός από τις γεννήτριες σταθερών και 
μεταβλητών στροφών τώρα ανέπτυξε τη σειρά gV ( υβριδικές). 
συνδυάζουν τη λειτουργεία inverter και γεννήτριας. τις πρώτες 
ανάγκες τις καλύπτει  το inverter και όταν μεγαλώσει η κατανάλωση 
ξεκινάει αυτόματα η γεννήτρια.
Η σειρα GV  έχει τέσσερα μοντέλα 4kw , 8kw ,10kw & 12kw .
πλεονεκτήματα, αθόρυβη λειτουργεία, μικρές διαστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο  2104283478 και 2109854238  ή 
στο νέο eshop  www.nautilus.gr.

PRAxiS yAcHtS
η εταιρεία praxis yachts έχοντας πολυετή πείρα στο χώρο του 
yachting στοχεύει στην ανάπτυξη ενός φάσματος υπηρεσιών κ 
προϊόντων. σκοπός και κύριος γνώμονας της στρατηγικής της 
praxis yachts είναι η πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών 
μετά την αγορά σκάφους, καθώς επίσης και η δημιουργία ισχυρών 
και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.
η praxis yachts αντιπροσωπεύει τα ναυπηγεία:  chris-craft/ comar/ 
albemarle/ Iguana/ maritimo/ rancraft/ cabo/ doyle sailmakers
παρέχει δε τις ακόλουθες υπηρεσίες: brokerage/ yacht manage-
ment/ charter/ ασφάλειες σκαφών/ επισκευές και συντήρηση.  

email: info@praxisyachts.gr   www.praxisyachts.gr         

PRAxiS yAcHtS
praxis yachts company with many years of experience in the 
yachting industry aims to develop a wide range of services and 
products .the company provides turn-key solution to the custom-
ers and the strategy is to create strong and lasting relationships 
with the customers praxis yachts represends the following ship-
yards : chris-craft/comar/albemarle/Iguana/maritimo/rancraft/
cabo/doyle sailmakersmoreover, provides the following services 
: brokerage/yacht management/repairs & maintenance/charter/
yachts Insurance.

Whisper power beyond generators of fixed and variable speed 
they have also developed the gV series (hybrid).
combine the inverter operation and the generator .the first needs 
are covered by the inverter and when consumption growths then 
the generator starts automatically.
The GV series has four models 4kw, 8kw, 10kw & 12kw.
main benefits, quiet operation, small dimensions.

For more information at 2104283478 and 2109854238 or new es-
hop www.nautilus.gr.

oSmoSiS AnD FoUlinG PRotEction By 
wilcKEnS yAcHt linE

- ep-lIght putty  : a solvent free two component epoxy putty 
(filler), light, easy to sand, especially filled to protect from osmosis. 

- epoxy harz (resin) : a solvent free two component epoxy resin 
with high substrate penetration. broad range of application on 
wooden glass fibre reinforced plastic, metal boats, decks and fit-
tings. 

- yacht antifouling : non polluting – self polishing or non polishing 
antifouling for almost all types of boats (fast – sailing- fishing etc) 
with controlled biocide action for long underwater protection.

wHiSPER GEnERAtoRS
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ThE 2015 lONDON bOAT ShiOW

το πρώτο boat show στην ευρώπη άφησε ενθαρρυντικά μηνύματα
“Όταν ξεκινάει η περιπέτεια, οι πρωτοπόροι συναντιόνται και η 
καινοτομία λάμπει”

το  62ο  boat show στο λονδίνο άφησε ενθαρρυντικά μηνύματα 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία φέτος, με περισσότερα από 132 σκάφη 
να κάνουν το ντεμπούτο τους στο πρώτο σε σειρά ναυτικό σαλόνι 
της ευρώπης. τα βλέμματα έκλεψε το μεγαλύτερο σκάφος, το 
οποίο έχει παρουσιαστεί στην ιστορία του θεσμού ένα sunseeker 
40,5 m. 

boat show λονδίνου 
08-17 Ιανουαρίου 
2016

london boat show 
08-17 January 2016

CYPRUS YACHTING16

bOAT ShOWS 2016

europe’s first boat show left encouraging massages
“Where adventure starts, pioneers meet and innovation shines”

the 62nd london boat show left encouraging messages to the 
boating industry this year with more than 132 boats making their 
debut along with the largest ever boat been launched in a boat 
show a 40.5 m Sunseeker. More than 90328 passed the gates of 
london boat show where as strong sales have been reported 
throughout the duration of the show. It is maybe the only boat 
show in the world that passes the message that boating is afford-
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able for everyone – the london boat show have boats that range 
from just £300 right up to £4.5million luxury yachts. there were 
also clothing and holidays available. It is a lifestyle show whether 
you love boating, want to experience something new or you just 
want a nice day out. 

according to many participating companies there was an overall 
increase in figures from last year since the boat show presented 
the very best that the industry has to offer. close to 400 boats 
showcased during the ten day event with several new brands (27) 
making their debut to the show.

new boats brands  that were presented: four Winns, monterey 
boats, rodman, fjord, sbs trailers, Ibtc,delphia yachts, cormate 
powerboats, Wake tractor, fine Wooden boats, parker, flipper
bella and Viko yachts  

 new non‐boat brands that were presented:   suzuki, adidas sailing, 
seago yachting, arthur beale, lewmar,Jimmy green marine, Imp, 
marathon leisure, Wade marine, Zhik, the Wetworks,osmotech, 
marina di portisco and bainbridge International (Johnson Water-
crafts.
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bOAT ShOWS 2016

Από πλευράς επισκεψιμότητας περισσότεροι από 90.328 επισκέπτες 
πέρασαν τις πύλες του λονδρέζικου boat show, ενώ αναφέρθηκαν 
ικανοποιητικές πωλήσεις από τους περισσότερους συμμετέχοντες. 
είναι ίσως το μοναδικό ναυτικό σαλόνι στην ευρώπη, το οποίο 
έχει τέτοιο ευρύ φάσμα προϊόντων και απευθύνεται σε όλους 
τους λάτρεις των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως 
από το οικονομικό τους υπόβαθρο. τα σκάφη στο λονδίνο 
κυμαίνονται από 300 στερλίνες μέχρι και πολυτελή γιοτ πέραν των 
5 εκατομμυρίων στερλινών. στο ναυτικό σαλόνι πέραν από σκάφη 
μπορεί κάποιος να βρει μεγάλη ποικιλία από ρούχα, ταξίδια, 
υπηρεσίες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

η έκθεση είχε να επιδείξει ότι καλύτερο μπορεί να προσφέρει η 
βιομηχανία με πέραν των 400 σκαφών να έχουν παρουσιαστεί 
κατά τις δέκα μέρες, τις οποίες διάρκεσε το show. πέραν των 132 
νέων σκαφών που παρουσιάστηκαν, το ντεπούτο τους έκαναν και 
27 καινούργιες εταιρείες στη βιομηχανία.

συνοπτικά τα νέα σκάφη που παρουσιάστηκαν ήταν: 
four Winns, monterey boats, rodman, fjord, sbs trailers, 
Ibtc,delphia yachts, cormate powerboats, Wake tractor, fine 
Wooden boats, parker, flipper bella boats και Βίκου boats
νέα προϊόντα από εταιρείες που παρουσιάστηκαν ήταν: suzuki, 
adidas sailing, seago yachting, arthur beale, lewmar, Jimmy 
green marine, Imp, marathon leisure, Wade marine, Zhik, the Wet-
works, osmotech, marina di portisco and bainbridge International, 
Johnson Watercrafts.

of course the  biggest and most expensive boat that capture the 
attention was the sunseeker 131, measuring 40.05m and cost-
ing £16 million (ex. Vat). It is the largest ever boat to be globally 
launched at the show. beyond that other boats that made a nice 
impression were:
 
princess 75 motor yacht (23.97m), 
pearl 75 (23.30m), 
Sunseeker 68 Sport Yacht (21.70m), 
Princess 68 (21.25m), 
sunseeker manhattan 65 (21.07m), 
princess s65 (20.32m), 
Princess 60 (18.61m), 
Princess V58 (18.42m) and 
Sunseeeker Predator 57 (18.24m)  

amazing is the fact that over 1000 beginners and experienced 
skippers went to the so called mediterranean bay - a purpose-built 
pool spanning 500sqm that host several activities such us seabob-
bing, water walking and stand up paddleboarding.

the show was opened in style with made in chelsea star, model 
and sailing enthusiast, lucy Watson, cutting the ribbon during a 
lavish ceremony on the first day. other celebrities made appear-
ances during the ten days with adrian chiles, hugh bonneville, 
the overtones and floella benjamin all being spotted browsing 



τώρα σε μέγεθος όπως έχουμε πει, την παράσταση έκλεψε το sun-
seeker 131, το οποίο κοστίζει πέραν των €16 εκατομμυρίων. είναι 
το μεγαλύτερο γιοτ, το οποίο παρουσιάστηκε ποτέ σε ναυτικό 
σαλόνι. από εκεί και πέρα άλλα σκάφη που ξεχώρισαν ήταν:

princess 75 motor boat, 
pearl 75, 
Sunseeker 68 Sport Yacht, 
Princess 68, 
sunseeker manhattan 65, 
princess s65, 
princess 60, 
Princess V58 και 
sunseeker predator 57.

Ένα από τα καινοτόμα γεγονότα του ναυτικού σαλονιού ήταν το 
ενδιαφέρον που έδειξαν πέραν των 1000 ατόμων που έλαβαν 
μέρος στο λεγόμενο μεσογειακό κόλπο - μια πισίνα που εκτείνεται 
500τμ με σκοπό τη δοκιμή από έμπειρους ή άπειρους διαφόρων 
δραστηριοτήτων όπως, sea bobbing, stand up paddleboarding, 
sailing και αρκετών άλλων.

το ναυτικό σαλόνι εγκαινιάστηκε από το γνωστό μοντέλο και 
ενθουσιώδης ιστιοπλόα, lucy Watson, ενώ ακολούθησε ένα 
πλούσιο τελετουργικό. Άλλες διασημότητες που έκαναν την 
εμφάνιση τους κατά τη διάρκεια των δέκα ημερών ήταν ο adrian 
chiles, hugh bonneville, floella benjamin και αρκετοί άλλοι.

κατά τη διάρκεια των δέκα ημερών υπήρχαν αρκετά σεμινάρια, 
βραβεύσεις, διαγωνισμοί, ενώ ακόμη μια καινοτομία για φέτος 
αποτέλεσε ο διαγωνισμός σχεδιασμού γιοτ από νεαρούς φοιτητές 
σε μια προσπάθεια προώθησης των επαγγελμάτων που έχουν 
σχέση με τη βιομηχανία. 

συνολικά, ήταν ένα πολύ πετυχημένο ναυτικό σαλόνι, το οποίο 
βοήθησε την παγκόσμια βιομηχανία σκαφών να έχει μια καλή 
αρχή για το 2016.
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the aisles. there were award ceremonies galore and a competi-
tion for the next generation of yacht designers, 11 students from 
universities across the uk will be creating their competing designs 
from scratch live at the show, helping to raise the profile of the 
marine industry as a potential career path and ensuring more tal-
ent is available for design houses .

overall it was a very successful show that helped the global boat 
industry to have a good start for 2016.   
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qATAR bOAT ShOW 2015

boot düsseldorf 2016: tremendous 
atmosphere in full exhibition halls

boot düsseldorf 2016:
εκπληκτική ατμόσφαιρα σε όλες τις αίθουσες.

μεγαλύτερο σόου και το πιο θεαματικό στον κόσμο, αφού υπήρχαν 
στους εκθεσιακούς χώρους πέραν των 1.800 σκαφών αναψυχής, 
τα τελευταία θαλάσσια αθλήματα όπως wake - skimboarding 
καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες για kitesurfing, καταδύσεις, 
ψάρεμα, κανό και κρουαζιέρες παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη 
εικόνα του κλάδου. 
οι λάτρεις των θαλάσσιων αθλημάτων δήλωσαν εξαιρετικά 
εντυπωσιασμένοι με το  97,5% από τους ερωτηθέντες να δίνουν 
άριστα στη διοργάνωση.
ιδιαίτερα ευτυχής ο επικεφαλής και διευθύνον σύμβουλος του 
σόου Werner matthias dornscheidt δήλωσε: «είναι αρκετά 
διασκεδαστικό και ευχάριστο να ξεκινάμε την πιο εμπορική έκθεση 
του έτους με τόση θετικότητα. πηγαίνοντας κάποιος γύρω στις 
αίθουσες μπορούσε να δει τα πρόσωπα ευχαριστημένων εκθετών, 

sports event in exhibition halls. 1,800 boats and yachts, the latest 
trend sports like wake- and skimboarding as well as kitesurfing, 
diving, fishing, canoeing and cruising presented a comprehensive 
picture of the industry. Water sports enthusiasts were extremely 
impressed, with 97.5 per cent giving boot düsseldorf top marks. 
this delighted the trade fair organisers, headed by managing di-
rector Werner matthias dornscheidt: “It is so much fun starting the 
trade fair year with boot. anyone who went round the halls saw 
exhibitors with cheerful faces and great visitors, with exactly the 
right blend of trade representatives and private water sports en-
thusiasts. boot 2016 was a professional party that whetted every-
one’s appetite for water activities in gloomy January.”

εννέα φανταστικές μέρες για όλους τους λάτρεις των θαλάσσιων 
σπορ

το γνωστό γερμανικό boot düsseldorf έκλεισε τις πόρτες του 
μετά από εννέα μέρες την κυριακή 31 ιανουαρίου. υπήρξε μια 
καταπληκτική ατμόσφαιρα σε όλους τους 17 εκθεσιακούς χώρους 
και οι 1.800 εκθέτες ανέφεραν ότι το αγοραστικό κοινό είχε θερμό 
καταναλωτικό ενδιαφέρον και ήταν πρόθυμο για αγορές. μια 
κοινή δήλωση από αρκετούς εκθέτες που συνοψίζει την επιτυχία 
για φέτος ήταν η  «ντούσελντορφ». 

συνοψίζοντας τους αριθμούς, 247.000 επισκέπτες από 52 χώρες 
πέρασαν τις πόρτες του σόου, σημειώνοντας μια αύξηση της 
τάξεως του 2,8 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2015.  Ίσως το 

nine fantastic days for all water sports enthusiasts

boot düsseldorf closed on sunday 31 January , when the water 
sports festival ended after nine fantastic days. there was a tremen-
dous atmosphere in all 17 exhibition halls and the 1,800 exhibi-
tors reported that the public was extremely interested and keen 
to buy. statements made by spokespersons for the exhibitors like 
“düsseldorf is always worth it!” summarise the success achieved by 
boot 2016 in a single sentence.

247.000 visitors from 52 countries, plus 2,8 per cent compared 
with 2015, experienced the biggest and most spectacular water 

bOAT ShOWS 2016
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sailing and sailing boats are traditionally the most popular seg-
ment of boot. they are followed in second place by motor boats, 
which are in turn followed by diving and accessories / equipment. 
boot director goetz-ulf Jungmichel: “another very impressive fea-
ture is the strong interest in luxury yachts, which shows that we 
here in düsseldorf have exactly the right clientele for this high-
price segment.” the “cruise pavilion” with a wide range of cruise 
options that it was possible to book directly was popular too. 
young visitors to the trade fair are attracted to the beach World 
with the pool on which there were opportunities to try out wake- 
and skimboarding or kitesurfing. boot visitors were very interested 
in water tourism, chartering and fishing as well: “and our fans are 
loyal to us”, Jungmichel is pleased to report. In boot’s 47th year, 
many water sports enthusiasts first experienced the trade fair back 
when they were children and are now passing their passion on to 
the next generation.

the companies exhibiting complimented the trade fair on the fur-
ther increase in the quality of the professional visitors. specialists 
from the boot industry, the tourism industry and the service sec-
tor in particular took advantage of boot 2016 to hold intensive 
discussions and place orders with the corporate exhibitors. more 
than 50,000 visitors came to düsseldorf for the trade fair this year 
from european countries outside germany and from overseas. for 
goetz-ulf Jungmichel, this is a clear indication of the leading glob-

αλλά και σημαντικούς αγοραστές. Ένας ιδανικός συνδυασμός 
εκπροσώπων του εμπορίου και ατόμων που ασχολούνται με τα 
θαλάσσια αθλήματα. Ότι καλύτερο μπορεί να προσφέρει στη 
βιομηχανία, ιδιαίτερα ένα ζοφερό μήνα όπως είναι ο ιανουάριος.
τα ιστιοφόρα σκάφη και η ιστιοπλοΐα συγκεντρώνουν το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ναυτικό σαλόνι,  ενώ στη δεύτερη 
θέση είναι τα μηχανοκίνητα σκάφη. ακολουθούν οι καταδυτικοί 
εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ. ο διευθυντής της έκθεσης  goetz-ulf 
Jungmichel δήλωσε  Ένα ακόμη εντυπωσιακό γεγονός του φετινού 
σόου είναι το μεγάλο ενδιαφέρον για σκάφη πολυτελείας. αυτό 
αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο ναυτικό σαλόνι έχει το κατάλληλο 
πελατολόγιο για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων’. επίσης το 
cruise pavilion συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον με μια μεγάλη 
επιλογή από κρουαζιέρες, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να 
κάνουν κατευθείαν κράτηση. οι νεαροί επισκέπτες της εμπορικής 
έκθεσης ελκύονταν στο χώρο της πισίνας, όπου μπορούσαν να 
δοκιμάσουν διάφορα αθλήματα όπως skimboarding και kite-
surfing. επίσης, οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για 
τον τουρισμό, τις ναυλώσεις σκαφών αλλά και το ψάρεμα. ‘οι 
επισκέπτες μας είναι πιστοί σε εμάς’ δήλωσε με ευχαρίστηση ο 
διευθυντής της έκθεσης. Άτομα τα οποία γνώρισαν την έκθεση ως 
παιδιά τώρα μεταδίδουν το πάθος τους στις επόμενες γενεές. 
οι εταιρείες που συμμετείχαν συνεχάρησαν την εμπορική έκθεση 
για την περαιτέρω αύξηση της ποιότητας των επαγγελματικών 
υπηρεσιών, αλλά και την αύξηση των επισκεπτών. 

επαγγελματίες από τη βιομηχανία, την τουριστική βιομηχανία 
αλλά και τον τομέα υπηρεσιών εκμεταλλευθήκαν την έκθεση για 
να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες και να κρατήσουν παραγγελίες 
με τους εκθέτες για το 2016. περισσότεροι από 50.000 επισκέπτες 
της έκθεσης, ήρθαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από το 
εξωτερικό.  

 για  τον  goetz-ulf Jungmichel, αυτό είναι μια σαφής ένδειξη 
της κορυφαίας παγκόσμιας θέσης που κατέχει το boot düssel-
dorf: «είμαστε το πιο εμπορικό ναυτικό σαλόνι και το καλύτερο 
εργαλείο για τους επαγγελματίες του χώρου και τους διεθνείς 
εμπειρογνώμονες. από τη στιγμή που καλύπτουμε όλη την 
ναυτική βιομηχανία και συνδυάζουμε σκάφη και εξοπλισμούς, οι 
επισκέπτες παίρνουν μια ρεαλιστική εικόνα της διεθνής αγοράς 
για το τι είναι διαθέσιμο. 



al position held by boot düsseldorf: “We are the top boat trade 
fair for international experts in particular, since we cover the entire 
maritime community every year. since the exhibitors bring both 
boats and equipment to our event, visitors are in a position to ob-
tain a realistic insight into everything that is available.”

list of new Boats and yachts at boot Düs-
seldorf 2016
 
multihulls 
pulse 600, 6,00 m (corsair deutschland) 
Dragonfly Performance, 8,75 m (Quorning Boats) 
World premiere: Lagoon 42‘, 12,80 m (CNB-Lagoon) 

Sailing boats up to 11 m 
mirror-Jolle, 3,30 m (boatkits.de) 
World premiere: saffier sc 6.50 cruise, 6,50 m (saffier maritiem) 
Fareast 23R, 7,28 m (Kröslin Yachting) 
pointer 25‘, 7,70 m (Jachtwerf heeg) 
Marlow-Hunter 31’, 9,86 m (Yachthandel Hamburg) 
Italia 998, 9,98 m (Italia Yachts) 
World premiere: azuree 33 c, 9.99m (sirena) 
World premiere: bavaria cruiser 34‘, ca. 10,30 m (bavaria yachts) 

Sailing yachts from 11 to 15 m 
World premiere: dehler 42‘, 12,40 m (hanseyachts) 
Italia 12.98, 12,98 m (Italia Yachts) 
bavaria cruiser 46‘, 14,27 m (bavaria yachts) 
solaris 47‘, 14,35 m (se.ri.gi. di aquilea) 
Delphia 46‘ Deck Saloon, 14,48 m (Delphia) 
garcia exploration 52‘, 16,50 m (blue yachting) 

τα νέα σκάφη, τα οποία παρουσιάστηκαν 
στο boot Dusseldorf ήταν

Καταμαράν
pulse 600, 6,00 m (corsair deutschland) 
Dragonfly Performance, 8,75 m (Quorning Boats) 
World premiere: Lagoon 42‘, 12,80 m (CNB-Lagoon) 

ιστιοπλοϊκά μέχρι 11 μέτρα 
mirror-Jolle, 3,30 m (boatkits.de) 
World premiere: saffier sc 6.50 cruise, 6,50 m (saffier maritiem) 
Fareast 23R, 7,28 m (Kröslin Yachting) 
pointer 25‘, 7,70 m (Jachtwerf heeg) 
Marlow-Hunter 31’, 9,86 m (Yachthandel Hamburg) 
Italia 998, 9,98 m (Italia Yachts) 
World premiere: azuree 33 c, 9.99m (sirena) 
World premiere: bavaria cruiser 34‘, ca. 10,30 m (bavaria yachts) 

ιστιοπλοϊκά από 11 μέχρι 15 μέτρα 
World premiere: dehler 42‘, 12,40 m (hanseyachts) 
Italia 12.98, 12,98 m (Italia Yachts) 
bavaria cruiser 46‘, 14,27 m (bavaria yachts) 
solaris 47‘, 14,35 m (se.ri.gi. di aquilea) 
Delphia 46‘ Deck Saloon, 14,48 m (Delphia) 
garcia exploration 52‘, 16,50 m (blue yachting) 

ιστιοπλοϊκά από 15 μέχρι 20 μέτρα 
World premiere: bavaria cruiser 51‘ style, 15,59 m (bavaria yachts) 
Jeanneau 54’, 16,16 m (Jeanneau) 
euphoria 54’, 16,46 m (sirena) 
World premiere: Swan 60 S, ca. 18,30 m (Nautor’s Swan) 
Inflatables/rIbs 
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11, Vas. Georgiou B’ str., 166 74 Glyfada, Greece
Tel.:+30 210 8983185, Fax :+30 210 8983532,
info@praxisyachts.gr, brokerage@praxisyachts.gr

Benetti 180 (2013) 
2 x 2,365hp Caterpillar, 6 Cabins

Codecasa 40m (1994) 
2 x 2,285hp MTU, 6 Cabins

Technomarine 35m (2006) 
2 x 2,200hp MTU, 5 Cabin

Ferretti 112 Custom Line (2002) 
2 x 2,750hp MTU, 5 Cabins

Alalunga 72 (1998) 
2 x 1,300hp MAN, 4 Cabins

Azimut Leonardo 98 (2005)
2 x 2000hp

S/Y 40m (1994)
2 x 465hp Yanmar, 4 Cabins

CABO 35 Express (2005) 
2 x 510hp Caterpillar

Chris – Craft Launch 28 (2011) 
2 x 300hp Volvo
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Sailing yachts from 15 to 20 m 
World premiere: bavaria cruiser 51‘ style, 15,59 m (bavaria yachts) 
Jeanneau 54’, 16,16 m (Jeanneau) 
euphoria 54’, 16,46 m (sirena) 
World premiere: Swan 60 S, ca. 18,30 m (Nautor’s Swan) 
Inflatables/rIbs 
World premiere: Zar Zf Zero (3,05 m (Zar/nautikpro) 
Zar 59 SL, 8,09 m (Zar/Nautikpro) 
Grand 850, 8,50 m (Nautikpro) 

motor boats up to 7 m 
yamarin 46 sc, 4,62 m (konekesko) 
terhi 475 br, 4,75 m (boat yacht solutions) 
Yamarin Cross 54’ Bow Rider, 5,28 m (Konekesko) 
bord a bord, 5,70 m (bord a bord) 
corsiva 590 tender, 5,70 m (sun marine Wassersport) 
World premiere: Invictus 190fX, 6,10 m (Invictus) 
chaparral Vortex 203 VrX 6,17 m (boots- & yachtservice fritz) 
chaparral 210 suncoast (boots- & yachtservice fritz) 
silver eagle, 6,40 m (boat yacht solutions) 
Draco 22 RS, 6,68 m (Windy Scandinavia) 
Chaparral Vortex 223 VRX, 6,78 m (Boots- & Yachtservice Fritz) 

motor boats from 7 to 9 m 
tinn-silver 700, 7,00 m (tinnemans & Zonen) 
chaparral 227 ssX, 7,01 m (boots- & yachtservice fritz) 
malibu m235, 7,16 m (malibu / axis central europe) 
merry fisher 795, 7,43 m (Jeanneau) 
malibu 25lsV, 7,60 m (malibu / axis central europe) 
quicksilver 755 activ Weekend, 7,76 m (brunswick / quicksilver) 
Yamarin 81 DC, 8,05 m (Konekesko) 
ChrisCraft Capri 25‘, 8,10 m (ChrisCraft) 
Crownline 270 SS, ca. 8,20 m (Siegel Auto & Boot) 
Tinn-Silver 800, 8,00 m (Tinnemans & Zonen) 
Linssen Grand Sturdy 290 Sedan, ca. 8,90 m (Linssen Yachts) 

motor boats from 9 to 11 m 
cap camarat 10.5 Wa, 10,52 m (Jeanneau) 
linssen grand sturdy 350 ac, ca. 10,66 m (linssen yachts) 
galeon 355 hts, ca. 10,70 m (galeon) 

motor yachts from 11 to 13 m 
marex 373 aft cabin, 11,37 m (marex/reese marin) 
European premiere: 360SC, 11,89 m (Monterey Boats) 
european premiere: sea ray 400, ca. 12 m (sea ray) 
World premiere: boarncruiser 1200 elegance sedan, 12,16 m (de 
boarnstream) 
linssen grand sturdy 410 ac, ca. 12,50 m (linssen yachts) 

World premiere: Zar Zf Zero (3,05 m (Zar/nautikpro) 
Zar 59 SL, 8,09 m (Zar/Nautikpro) 
Grand 850, 8,50 m (Nautikpro) 

μηχανοκίνητα μέχρι 7 μέτρα 
yamarin 46 sc, 4,62 m (konekesko) 
terhi 475 br, 4,75 m (boat yacht solutions) 
Yamarin Cross 54’ Bow Rider, 5,28 m (Konekesko) 
bord a bord, 5,70 m (bord a bord) 
corsiva 590 tender, 5,70 m (sun marine Wassersport) 
World premiere: Invictus 190fX, 6,10 m (Invictus) 
chaparral Vortex 203 VrX 6,17 m (boots- & yachtservice fritz) 
chaparral 210 suncoast (boots- & yachtservice fritz) 
silver eagle, 6,40 m (boat yacht solutions) 
Draco 22 RS, 6,68 m (Windy Scandinavia) 
Chaparral Vortex 223 VRX, 6,78 m (Boots- & Yachtservice Fritz) 

μηχανοκίνητα από 7 μέχρι 9 μέτρα 
tinn-silver 700, 7,00 m (tinnemans & Zonen) 
chaparral 227 ssX, 7,01 m (boots- & yachtservice fritz) 
malibu m235, 7,16 m (malibu / axis central europe) 
merry fisher 795, 7,43 m (Jeanneau) 
malibu 25lsV, 7,60 m (malibu / axis central europe) 
quicksilver 755 activ Weekend, 7,76 m (brunswick / quicksilver) 
Yamarin 81 DC, 8,05 m (Konekesko) 
ChrisCraft Capri 25‘, 8,10 m (ChrisCraft) 
Crownline 270 SS, ca. 8,20 m (Siegel Auto & Boot) 
Tinn-Silver 800, 8,00 m (Tinnemans & Zonen) 
Linssen Grand Sturdy 290 Sedan, ca. 8,90 m (Linssen Yachts) 

μηχανοκίνητα από 9 μέχρι 11 μέτρα 
cap camarat 10.5 Wa, 10,52 m (Jeanneau) 
linssen grand sturdy 350 ac, ca. 10,66 m (linssen yachts) 
galeon 355 hts, ca. 10,70 m (galeon) 

μηχανοκίνητα από 11 μέχρι 13 μέτρα
marex 373 aft cabin, 11,37 m (marex/reese marin) 
European premiere: 360SC, 11,89 m (Monterey Boats) 
european premiere: sea ray 400, ca. 12 m (sea ray) 
World premiere: boarncruiser 1200 elegance sedan, 12,16 m (de 
boarnstream) 
linssen grand sturdy 410 ac, ca. 12,50 m (linssen yachts) 
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motor yachts from von 13 to 16 m 
sessa fly 42’, 13,10 m (sessa International) 
World premiere: frauscher 1414 demon, 13,90 m (frauscher) 
Windy 45’ chinook, 14,15 m /Windy scandinavia) 
leader 46’, 14,30 m (Jeanneau) 
linssen grand sturdy 470 sedan Wheelhouse, ca. 14,32 m (linssen 
yachts) 
galeon 510, 14,44 m (galeon) 
dutchman 52, 14,99 m (sturiër yachts) 
cigarette racing 50 marauder gt s, 15,67 m (marine-partner-net-
work) 

motor yachts from 16 to 30 m 
absolute navetta 52’, 16,00 m (absolute) 
privateer trawler 54‘,16,64 m (privateer yachts) 
World premiere: Sherpa 55‘,16,80 m (Arcadia) 
ferretti 550, 17,37 m (ferretti yachts) 
World premiere: Linssen Grand Sturdy 590 AC, ca. 18 m (Linssen 
yachts) 
Leader 680, ca. 20,75 m (Jeanneau) 
Azimut 66 F, 20,80 m (Azimut Yachts) 
World premiere: dey explorer yacht, 23,90 m (drettmann) 
princess 30m, 30,45 m (princess yachts) 

boot Düsseldorf is being held next time from 21. to 29. Jan-
uary 2017.

31. January 2016
boot düsseldorf 2016 press department
tania Vellen/manuela preinbergs/cathrin Imkampe
Tel.: +49 211/4560-518/542/589
vellent@messe-duesseldorf.de
preinbergsm@messe-duesseldorf.de
imkampec@messe-duesseldorf.de

μηχανοκίνητα από 13 μέχρι 16 μέτρα
sessa fly 42’, 13,10 m (sessa International) 
World premiere: frauscher 1414 demon, 13,90 m (frauscher) 
Windy 45’ chinook, 14,15 m /Windy scandinavia) 
leader 46’, 14,30 m (Jeanneau) 
linssen grand sturdy 470 sedan Wheelhouse, ca. 14,32 m (linssen 
yachts) 
galeon 510, 14,44 m (galeon) 
dutchman 52, 14,99 m (sturiër yachts) 
cigarette racing 50 marauder gt s, 15,67 m (marine-partner-net-
work) 

μηχανοκίνητα από 16 μέχρι 30 μέτρα 
absolute navetta 52’, 16,00 m (absolute) 
privateer trawler 54‘,16,64 m (privateer yachts) 
World premiere: Sherpa 55‘,16,80 m (Arcadia) 
ferretti 550, 17,37 m (ferretti yachts) 
World premiere: Linssen Grand Sturdy 590 AC, ca. 18 m (Linssen 
yachts) 
Leader 680, ca. 20,75 m (Jeanneau) 
Azimut 66 F, 20,80 m (Azimut Yachts) 
World premiere: dey explorer yacht, 23,90 m (drettmann) 
princess 30m, 30,45 m (princess yachts) 

το επόμενο boot Düsseldorf  έχει οριστεί για τις 21 με 29 
ιανουαρίου 2017
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το διεθνές ναυτικό σαλόνι του dubai είναι αδιαμφησβήτητα το 
νούμερο ένα προορισμός συνεύρεσης high –end αγοραστών 
και παγκόσμιας κλάσης προμηθευτών από όλες τις γωνιές του 
κόσμου. είναι το αναμενόμενο γεγονός στα ναυτικά δρόμενα 
της μέσης ανατολής. οι κατασκευαστές yacht και έμποροι ήταν 
πανευτυχής για την συμμετοχή τους στο 24ο ναυτικό σαλόνι που 
πραγματοποιήθηκε από την 1η μέχρι 5 μαρτίου στο dubai (Inter-
national marine club – mina seyahi). 

Το πενθήμερο event συγκέντρωσε περισσότερες από 800 
εταιρείες από 55 χώρες, οι οποίες παρουσίασαν 450 σκάφη 
διαφόρων μεγεθών. τριάντα εννιά από αυτά τα σκάφη έκαναν 
την εμφάνιση τους για πρώτη φορά στο κοινό, 16 σε παγκόσμιο 
επίπεδο και 23 σε περιφερειακό επίπεδο΄. υπήρχε μια τεράστια 
ποικιλία σκαφών από μικρά σκάφη σε μεσαίου μεγέθους και σε 
μέγα yachts. μια σειρά από αναπτυξιακές εξελίξεις στην περιοχή 
όπως το λιμάνι emaar και η οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή om-
miyat anwa έδωσαν περισσότερη αίγλη στο event. 

η αγορά της μέσης ανατολής παρουσιάζει αύξηση 6% στις 
πωλήσεις σκαφών άνω των 40 μέτρων τα τελευταία 6 χρόνια. 
σύμφωνα με δηλώσεις από το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου 
του dubai. το show παρουσίασε σχεδόν τα πάντα από πλευράς 
σκαφών, από super yacht, speed boats, Jet skis και διάφορα άλλα. 
το 44% περίπου των σκαφών ήταν σκάφη μεσαίου μεγέθους, 12-
23 μέτρα. η εταιρεία gulf craft κατάφερε να πετύχει πωλήσεις 
πέραν των 22,2 εκατομμυρίων δολαρίων παρουσιάζοντας 14 
σκάφη εκ των οποίων και 4 καινούρια στην αγορά με τα 2 να είναι 
super yacht. 

dubai International boat show is the undisputed leader in uniting 
high-end buyers and world-class suppliers from the most lucrative 
regions in the world. It is the most anticipated event in the middle 
eastern maritime calendar.

yacht manufacturers and dealers where more than happy to par-
ticipate to the 24th edition of the dubai International boat show, 
which took place from the 1st to the 5th of march at dubai Inter-
national marine club-mina seyahi.

The five-day show brought together more than 800 companies 
from 55 countries.  featuring 450 boats of different sizes, from 
small to the mega yacht category. totaling 39 boat launches of 
which 16 were global and 23 regional presenations.

this year a number of waterfront developments, such as emaar’s 
harbour Views residential towers located in dubai creek harbour 
and omniyat’s anwa residential development in dubai maritime 
city complemented the even with enhanced glamour.
the middle east’s market for yachts of more than 40 meters in 
length has grown at an average of 6 % a year in the last six years, 
according to a statement from the dubai World trade centre 
(dWtc), the organizer of the dubai International boat show, citing 
data from the superyacht buildres’ association (sybass).

“for the ultra-high-net-worth individuals, this region presents the 
greatest propensity for sales of super yachts over 40 meters,” said 
trixie lohmirmand, senior vice-president of exhibitions and events 
management at dWtc.

διεθνές ναυτικό 
σαλόνι dubai 2016

dubai international 
boat show 2016

bOAT ShOWS 2016



CYPRUS YACHTING 27

the show displayed everything from super yachts and speed 
boats to jet skis and quad skis. around 44 per cent of the boats at 
the show were mid-sized, measuring 12-23 meters.
gulf craft manage to achieve sales more than 22.2 million dollars 
while presenting 14 yachts and boats, including four new yachts 
(of those, two are super yachts), with a total value of around dh200 
million.

the show’s divisions being
marine display – the world’s most luxurious superyachts on 
showcase.

DmEx - supported by emirates diving association (eda), the exhi-
bition gives you the opportunity to experience from live presenta-
tions to interactive demonstrations.

DiBS Sailing – an interactive zone where you can find sailing tips, 
see the latest boats and equipment and test drive some on water 
dinghy’s.
DiBS Fishing – caterers all of your fishing needs.

DiBS watersports – all about watersportsluxury and lifestyle 
brands – marine related luxury brands that showcases their latest 
products and services from across the region.

Supercar Promenade - the unique opportunity to view the fast-
est, newest and most innovative vehicles in the motoring market.

Retail Village – where you can keep in touch with the nautical 
fashion tendencies for 2016 and choose between swimwear, foot-
wear and many other accessories.

entertainment and competitions with daily live shows and the 
chance to win exciting prizes. new features include casting and 
winching competitions, fishing and sailing trips, jetski stunts and 
tricks, match racing and many other interactive activities.
as it is expected the organizing committee have already started 
planning next year’s event with many new innovating ideas. this 
year the event manage to attract more than 30 000 visitors from 
120 different countries. It is expected that next year event will be 
even bigger. 



μετά την τεράστια επιτυχία του show η οργανωτική επιτροπή 
έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό για το ναυτικό σαλόνι 
της επόμενης χρονιάς. φέτος το ναυτικό σαλόνι κατάφερε να 
προσελκύσει 30 χιλιάδες επισκέπτες από 120 διαφορετικές χώρες. 
αναμένεται ότι του χρόνου το ναυτικό σαλόνι θα είναι ακόμη 
μεγαλύτερο. 

το show χωριζόταν σε διάφορες κατηγορίες όπως: 
• έκθεση σκαφών – με τα πιο πολυτελή σκάφη στον κόσμο 
• τομέας καταδύσεων όπου δίνει την ευκαιρία σε επισκέπτες να 
 βιώσουν ζωντανές παρουσιάσεις σε διαδραστικές επιδείξεις
• ιστιοπλοΐα με τις τελευταίες προτάσεις και εξοπλισμού σκαφών 
 καθώς και test drive στο νερό
• τομέας ψαρέματος 
• τομέας θαλάσσιων σπορ
• τομέας πολυτέλειας και τρόπου ζωής 
• τομέας super car με τη μοναδική ευκαιρία να δείτε τα πιο 
 γρήγορα αυτοκίνητα στον κόσμο
• τομέας μόδας και ένδυσης όπου μπορείτε να κρατήσετε 
 επαφή με την ναυτική τάση της μόδας για το 2016 και να 
 επιλέξετε μεταξύ μαγιό, υποδημάτων και άλλων αξεσουάρ
• τομέας διασκέδασης και διαγωνισμού με καθημερινές 
 ζωντανές παραστάσεις και με τη συμμετοχή του κοινού για 
 να κερδίσει συναρπαστικά έπαθλα. Έχουν επίσης προστεθεί 
 νέα θέματα όπως είναι οι διαγωνισμοί ψαρέματος, ακροβατικά 
 κόλπα με Jet ski, αγώνες σκαφών και άλλες διαδραστικές 
 δραστηριότητες. 
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one of the most prominent boat shows in the middle east is with-
out doubt the one that takes place at the lusail marina in doha, 
qatar. It is a unique opportunity, mainly for companies of the 
Western world, to showcase their products before the very elite of 
buyers of the middle east. 

this year’s boat show took place from 10 to 14 november 2015 
and 95 exhibitors from 18 countries participated in it. It is a boat 
show that wins the heart of new exhibitors and attracts the at-
tention of big companies every year. despite its young age, it has 
managed to catch they eye of large international companies.  

at this year’s boat show there were 40 new exhibitors, while 120 
brands were represented in total. It is also worth mentioning that 
during the boat show three new boats made their debut, being 
presented for the first time worldwide. qatar’s boat show opened 
its doors to welcome 15444 visitors from 131 countries. 

after the show finished, 16 boat sales worth 26,4 million euro and 
three new partnerships were announced. 
apart from its nautical interest, the boat show hosted several 
side events for people of all ages, such as water sports, awards 
for prominent people of the nautical industry and recreational ac-
tivities. the next boat show in qatar will be held from 25 to 29 
october 2016. 

for further information you can visit www.qibs2016.com

qatar international 
boat show 2016

bOAT ShOWS 2016
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Ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά σαλόνια στη μέση ανατολή 
είναι αδιαμφησβήτητα αυτό που πραγματοποιείται στη μαρίνα 
lusail στο doha του κατάρ. είναι μια ευκαιρία κυρίως για τις 
επιχειρήσεις του δυτικού κόσμου να προβληθούν στην ελίτ 
των αγοραστών της μέσης ανατολής. το φετινό ναυτικό σαλόνι 
πραγματοποιήθηκε στις 10-14 νοεμβρίου του 2015. σε αυτό 
έλαβαν μέρος 95 εκθέτες από 18 χώρες. Είναι ένα ναυτικό σαλόνι 
που κερδίζει κάθε χρόνο καινούριους εκθέτες και το ενδιαφέρον 
μεγάλων εταιρειών. παρά το νεαρό της ηλικίας του κατάφερε να 
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον από μεγάλες διεθνείς εταιρείες.

στο φετινό ναυτικό σαλόνι υπήρχαν 40 καινούριοι εκθέτες, ενώ 
συνολικά αντιπροσωπεύτηκαν 120 φίρμες. αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι στο ναυτικό σαλόνι είχαμε το ντεπούτο τριών νέων 
σκαφών, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ανά το 
παγκόσμιο. το ναυτικό σαλόνι του κατάρ το επισκεφθήκαν 15444 
επισκέπτες από 131 χώρες. 

μετά το πέρας του ναυτικού σαλονιού ανακοινώθηκαν 16 πωλήσεις 
σκαφών αξίας 26,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανακοινώθηκαν και 
τρεις καινούριες συνεργασίες. πέραν από το ναυτικό κομμάτι, το 
σαλόνι φιλοξένησε αρκετές παράπλευρες εκδηλώσεις για μικρούς 
και μεγάλους, όπως θαλάσσια σπορ, βραβεύσεις ατόμων του 
χώρου και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. το επόμενο ναυτικό 
σαλόνι του κατάρ θα πραγματοποιηθεί στις 25-29 οκτωβρίου το 
2016. 

για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από 
την ιστοσελίδα www.qibs2016.com

qatar international 
boat show 2016
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Welcome to miami
attendance and sales were up during the inaugural event at Vir-
ginia key (11-15 february)

throngs of boating enthusiasts take to the 75th miami Interna-
tional boat show at its new location, the miami marine stadium 
park & basin on Virginia key, on saturday, feb. 13, 2016.
after an intense five-day and weekend of boating and business, 
the miami International boat show is calling its first event at the 
marine stadium a “resounding success.”

executives with the national marine manufacturers association 
said that attendance topped 100,000 visitors and was up 4 per-
cent from last year at the miami beach convention center, despite 
inclement weather on monday. In a statement, nmma president 
thom dammrich said, “this year’s show was the start of what we 
hope to be a long, successful run at marine stadium park and basin.”

Welcome to Miami 
75th anniversary 

for the miami 
International 
boat show 

bOAT ShOWS 2016
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η συμμετοχή και οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εναρκτήριας εκδήλωσης στο Virginia key (11-15  φεβρουαρίου).
χιλιάδες ενθουσιώδεις φίλοι των θαλάσσιων αθλημάτων και των 
σκαφών έδωσαν την παρουσία τους στο 75ο ναυτικό σαλόνι στο 
μαϊάμι στη νέα του τοποθεσία, στο marine stadium park, το οποίο 
βρίσκεται στο Virginia key το σάββατο 13, φεβρουαρίου 2016.
μετά από ένα έντονο πενθήμερο με σκάφη και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες το διεθνές σαλόνι του μαϊάμι έκλεισε τις πόρτες 
του στο marine stadium με μια “ηχηρή επιτυχία”.

στελέχη από τον σύνδεσμο εθνικών θαλάσσιων κατασκευών 
δήλωσαν ότι η προσέλευση ξεπέρασε 100.000 επισκέπτες και 
ήταν 4 τοις εκατό πιο αυξημένη από το προηγούμενο έτος, παρά 
τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. σε δήλωσή του, 

Καλώς ήρθατε στο 
Μαϊάμι

75η επέτειος για το 
διεθνές ναυτικό σαλόνι

στο μαϊάμι
ο πρόεδρος νμμα thom dammrich είπε, “η φετινή παράσταση 
ήταν η αρχή για το τι ελπίζουμε να είναι μια μακρά, επιτυχημένη 
πορεία στο marine stadium πάρκο”.

με μια πρώτη ματιά, στελέχη του boat show  λένε ότι είναι 
ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα μιας εκδήλωσης που 
περιλάμβανε 1.200 σκάφη σε μία έκταση τρία τέταρτα του ένα μίλι. 
κατέγραψαν 100.279 επισκέπτες και τα αποτελέσματα ξεπέρασαν 
τις προσδοκίες, ενώ παράλληλα ενοικιάστηκαν περισσότερες από 
200.000 κλίνες σε τοπικά ξενοδοχείου.

Νέα προϊόντα στο Ναυτικό ςαλόνι του μαϊάμι
πολλές εταιρείες και οι εταιρείες ιδιαίτερα με βάση την αμερική 
προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν το ναυτικό σαλόνι στο μαϊάμι 
για να παρουσιάσουν καινούργια προϊόντα. 
garmin fantom ραντάρ: η garmin παρουσίασε το νέο ραντάρ 
fantom που χρησιμοποιεί την τεχνολογία doppler για την 
παρακολούθηση των στόχων.



at first glance, boat show executives say they’re pleased with the 
results of an event that included 1,200 boats on display through-
out an area three-quarters of a mile long. they recorded 100,279 
visitors and say the show exceeded expectations, filling more than 
200,000 hotel beds.

new products at the miami boat show
many companies and especially american based companies pre-
ferred miami boat show to launched their new products. 
garmin fantom radar: garmin presented their new fantom radar 
that employs doppler technology to track targets. 
Increase on the bay boats: the remarkable increase in the popular-
ity of bay boats was obvious at the 2016 miami boat show, as was 
the increasing sophistication of these coastal performers, 17 new 
sport boats were presented during the five day show.  .
center-console boats: most anglers find center console boats to 
be identical for recreation fishing. miami hosted more than 21 new 
center console boats up to 27 feet, 11 center-console boats 27 to 
35 feet, 15 center-console boats 36-plus feet . 
Increase on custom-built and factory-built yachts: the show pre-
sented a variety of custom and factory built yachts, ranging from 
48 feet to 110 feet and covering a variety of boating styles
Increase on superyachts: superyachts larger than 150 feet dou-
bled to 22 this year with the addition of a superyacht location at 
Island gardens deep harbor on Watson Island.

Αύξηση στα μικρά σκάφη:  Ήταν αξιοσημείωτη η αύξηση 
των μικρών σκαφών στο ναυτικό σαλόνι του μαϊάμι, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ευρέως για σκοπούς αναψυχής στις παράκτιες 
περιοχές και από άτομα τα οποία τις χρησιμοποιούν για θαλάσσια 
αθλήματα. συνολικά 17 καινούργια σκάφη παρουσιάστηκαν στις 
πέντε μέρες που διάρκεσε το σαλόνι.

ςκάφη με κεντρική κονσόλα: οι περισσότεροι ψαράδες 
θεωρούν τα σκάφη με κεντρική κονσόλα ιδανικά για την 
ερασιτεχνική αλιεία, αλλά και για αναψυχή. στο ναυτικό σαλόνι 
στο μαϊάμι παρουσιάστηκαν 21 νέα σκάφη με κεντρική κονσόλα 
μέχρι 27 πόδια, 11 σκάφη με κεντρική κονσόλα από 27-35 πόδια 
και 15 σκάφη με κεντρική κονσόλα πέραν των 36 ποδιών..

αύξηση σε γιοτ παραγγελίας και εργοστασιακά γιοτ: στο ναυτικό 
σαλόνι παρουσιάστηκε μια μεγάλη ποικιλία από γιοτ από 48-110 
πόδια. υπήρχαν αρκετά σκάφη που χτίζονται βάση παραγγελίας, 
αλλά και εργοστασιακά σκάφη σε διάφορα στυλ που καλύπτουν 
ένα ευρύ κοινό.

Αύξηση στα Super yachts: τα superyachts μεγαλύτερα από 150 
πόδια έχουν διπλασιαστεί τη φετινή χρονιά και αριθμούσαν 22, 
καθώς χρησιμοποιήθηκε μια νέα τοποθεσία για ελλιμενισμό τους 
στο gardens deep harbour στο νησί Watson.
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european yacht 
of the year 2016

now in its 12th year, the “european yacht of the year” is judged by 
journalists from 11 different magazines from 11 different european 
nations. each jury member tested every yacht from the five differ-
ent categories, over two separate weeks in two different locations 
– from la rochelle in september and from santa margherita in 
october. 

Prizegiving at boot Düsseldorf 
the standard of nominees that made the shortlist for the europe-
an yacht of the year 2016 awards was particularly high. the voting 
in the multihull, family cruiser and special yacht categories was es-
pecially tight. after the decisions were finalised, the five category 
winners were announced at an oscars-style prizegiving held dur-
ing the opening night of the boot düsseldorf 2016

winners of each category for the European yacht 
of the year awards 2016:
  
winner in the Family cruiser category Hansee 315.: 
a family-friendly pocket cruiser, the hanse 315 has a seductive hull 
shape that proves a delight to sail and has the beam for cockpit 
and aft cabin space. the 315 stimulates the small end of the new 
yacht market admirably. space is apportioned wisely, with stand-
ing headroom and a great aft cabin. 
the hanse 315 is a highly versatile and impressive new compact 
cruiser. 

the other nominees in the category family cruiser were: 
Dufour 460 
Jeanneau 54 (Boat Presentation) 
maxus 26 
Rm 1070 

bEST SAiliNG bOATS 2016

για 12η συνεχόμενη χρονιά απονεμήθηκαν τα βραβεία για τα 
καλύτερα ιστιοφόρα της χρονιάς στο ναυτικό σαλόνι του dus-
seldorf. οι κριτές απαρτίζονται από 11 δημοσιογράφους από 11 
διαφορετικά περιοδικά του χώρου. ο κάθε κριτής δοκιμάζει όλα τα 
σκάφη και από τις πέντε κατηγορίες μέσα σε δυο σαββατοκυρίακα 
για να μπορέσει να εξαγάγει τα συμπεράσματά του. 

Απονομή βραβείων στο Dusseldorf
το επίπεδο των συμμετεχόντων ήταν αρκετά ψηλό και ο 
συναγωνισμός αρκετά σκληρός. Όταν βγήκαν τα τελικά 
αποτελέσματα για τις 5 κατηγορίες η απονομή διεξάχθηκε κατά 
την πρώτη μέρα έναρξης του ναυτικού σαλονιού του dusseldorf 
μέσα από μια εκθαμβωτική εκδήλωση. 

Νικητές της κάθε κατηγορίας για τα έυρωπαϊκά 
ιστιοφόρα 2016

Νικητής κατηγορίας οικογενειακών ιστιοφόρων (family 
cruiser) Hansee 315.
Ένα πολύ όμορφο συμμαζεμένο, οικογενειακό ιστιοφόρο και 
νικητής στη συγκεκριμένη κατηγορία αναδείχθηκε το hansee 315. 
το συγκεκριμένο σκάφος έχει ένα σαγηνευτικό σχήμα γάστρας, το 
οποίο χαρίζει υπέροχη πλεύση και έξυπνα σχεδιασμένους χώρους 
πιλοτηρίου και πρυμναίο χώρο της καμπίνας. Όλοι οι χώροι του 
315 κατανέμονται με σύνεση μέσα σε ένα εξαιρετικά ευέλικτο και 
εντυπωσιακό συμπαγές σχεδιασμό.

Άλλα υποψήφια σκάφη στην ίδια κατηγορία ήταν: 
Dufour 460 
Jeanneau 54 (Boat Presentation) 
maxus 26 
Rm 1070

καλύτερα ευρωπαϊκά 
ιστιοφόρα για το 2016
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winner in the Perfor-
mance cruiser category: 
the solaris 50 is the most 
current, desirable new 
production yacht design, 
a bonafide trendsetter, 
with engineering qual-
ity to match her looks. she 
represents the melodious 
meeting of south ameri-
can design flare with Italian 
styling. the result is luxuri-
ous performance. the so-
laris 50 is sexy, elegant, so-
phisticated and a positive 
delight to sail. 

the other nominees in the 
category performance cruiser were: 
Django 980 
ice 52 (Boat Presentation) 
italia 9.98 (Boat Presentation) 
J 112 e 
 
winner in the luxury cruiser category: 
the first real cruiser from cantiere del pardo in over 40 years, the 
grand soleil 46 lc, is for those after something a bit sexier, a little 
more luxurious, a bit classier, and a bit quicker than the norm. this 
thoroughly Italian product has bold, angular if somewhat stark 
styling that combines with a very light, spacious, inviting interior. 
she particularly suits warm weather cruising. the deck design of-
fers both plentiful comfort at anchor and practicality at sea – she 
is easy to handle and nimble enough to enjoy light-wind sailing.

the other nominees in the category luxury cruiser were: 
Adventure 55 
maxi 1200 (Boat Presentation) 
oyster 475 
Sunbeam 40.1 (Boat Presentation) 

Νικητής κατηγορίας 
καλύτερης απόδοσης στην 
πλεύση (Performance cruis-
er) 
νικητής σε αυτή την κατηγορία 
ήταν το σκάφος solaris 50, το 
οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί 
το πιο επιθυμητό νέο σχέδιο 
σε yacht παραγωγής το οποίο 
διαθέτει ποιοτική μηχανική, η 
οποία συνάδει με την ωραία 
εμφάνιση του σκάφους. είναι 
ένα σκάφος στο οποίο γίνεται 
ένα τέλειο πάντρεμα ανάμεσα 
του νοτιοαμερικανικού σχε-

διασμού και του λαϊκού στυλ. Ένα κομψό και εκλεπτυσμένο 
σκάφος με πολύ ευχάριστη πλεύση. 

Άλλα υποψήφια σκάφη στην ίδια κατηγορία ήταν:
Django 980 
ice 52 (Boat Presentation) 
italia 9.98 (Boat Presentation) 
J 112 e

Νικητής στην κατηγορία luxury cruiser
το πρώτο πραγματικά ταχύπλοο σκάφος από την cantiere del 
pardo μετά από 40 χρόνια. το grand soleil 46 lg είναι για εκείνους 
που ψάχνουν ένα σκάφος λίγο πιο σέξι, λίγο πιο πολυτελές, λίγο 
πιο κλασάτο και λίγο πιο γρήγορο από ένα άλλο σκάφος της ίδιας 
κατηγορίας. αυτό το ιταλικό προϊόν έχει τολμηρές γωνιές και 
συνδυάζει το έντονο στυλ με άνετους και φιλόξενους εξωτερικούς 
χώρους. προσφέρεται για ταξίδια σε ιδιαίτερα ζεστούς καιρούς με 
ευρύχωρο κατάστρωμα και άνεση είτε ενώ είναι αγκυροβολημένο, 
είτε όταν είναι εν πλω. είναι ένα σκάφος που μπορεί να το χειριστεί 
κάποιος εύκολα και να απολαύσει ιστιοπλοΐα σε ελαφριούς 
ανέμους.     

Άλλα υποψήφια σκάφη στην ίδια κατηγορία:
Adventure 55 
maxi 1200 (Boat Presentation) 
oyster 475 
Sunbeam 40.1 (Boat Presentation) 



Νικητής στην κατηγορία Καταμαράν
ο ιδρυτής και σχεδιαστής των dragon fly, gens quorning έχει την 
ικανότητα να διατηρεί έναν οικογενειακό σχεδιασμό αλλά και να 
αναβαθμίζει το σκάφος με ένα σύγχρονο στυλ. στην περίπτωση 
του dragon fly 25, το οποίο κέρδισε την συγκεκριμένη κατηγορία 
έχει προσθέσει αρκετές καινοτομίες δίνοντας του ένα αθλητικό 
και διασκεδαστικό στυλ, το οποίο εξασφαλίζει μια συναρπαστική 
βόλτα. 

Άλλα υποψήφια σκάφη σε αυτή την κατηγορία:
Bali 4.3 
comet cat 37 
Dazcat 1495 
Slyder 47 (Boat Presentation)

Νικητής στην κατηγορία Special yachts
νικητής σε αυτή την κατηγορία είναι το quant 23, ένα σχέδιο το 
οποίο υπόσχεται πολλά αλλά με κάποιο τρόπο προσφέρει ακόμη 
περισσότερα. είναι ένας φρέσκος σχεδιασμός sport boat, το 
οποίο διατηρεί το status cult. σε αυτά προστίθεται η δυναμική, το 
σύστημα ευστάθειας και έχετε ένα σκάφος το οποίο προσφέρει 
σοβαρή διασκέδαση στην ιστιοπλοΐα. το quant 23 δείχνει ακριβώς 
τι σημαίνει η κατηγορία special yacht. 

 
winner in the multihulls category: 
Jens quorning, the founder and designer of dragonfly has a knack 
of keeping a family look, yet one that is updated to look contem-
porary – in the dragonfly 25’s case, particularly with the reverse 
stem floats. as well as being genuinely towable, this offspring of 
the range is perhaps the most sporty, fun dragonfly yet. Innova-
tive outrigger designs and the ability to helm from either float en-
sure an exhilarating ride. 

the other nominees in the category multihulls were: 
Bali 4.3 
comet cat 37 
Dazcat 1495 
Slyder 47 (Boat Presentation) 
 
winner in the Special yachts category: 
the quant 23 is a design that promises much but somehow deliv-
ers even more. even if you didn’t even fit the foils you’d still have 
a blast on this super-fresh sportsboat – a lake sailer that ensures 
scows continue to have cult status. add hugh Welbourne’s dyamic 
stability system and you have a sportsboat on steroids, a craft that 
puts serious fun back into sailing, and makes foiling approachable. 
the quant shows exactly what the ‘special yacht’ category is for. 
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the best motor boats 
for 2016

τα καλύτερα 
μηχανοκίνητα σκάφη 

για το 2016
στις 12 ιανουαρίου ανακοινώθηκαν μετά από αρκετές δοκιμές και 
αξιολογήσεις από ειδικούς του κλάδου τα καλύτερα μηχανοκίνητα 
σκάφη για το 2016, σε 10 κατηγορίες. τον συγκεκριμένο διαγωνισμό 
χορηγεί τα τελευταία χρόνια ο παγκόσμιος ασφαλιστικός 
οργανισμός pantaenius. ο ανταγωνισμός ήταν σε πολύ ψηλά 
επίπεδα φέτος με αρκετές αξιόλογες συμμετοχές. Βραβευθήκαν 
σκάφη σε δέκα κατηγορίες. εκτός από τις βραβεύσεις σκαφών, 
βραβεύθηκαν επίσης η boats.co.uk  με το βραβείο καλύτερης 
εξυπηρέτησης και η carla demaria με το ειδικό βραβείο για κριτές. 

τα βραβευμένα σκάφη ήταν τα εξής: 

wheelhouse & cockpit cruiser winner: Harbour 29 offshore
σε αυτή την κατηγορία βραβεύθηκε το αγγλικής κατασκευής 
σκάφος harbour 29 offshore. το σκάφος  έχει μια καλοσχεδιασμένη 
γάστρα από το διάσημο σχεδιαστή σκαφών andrew Wolsten-
holme και προσφέρει άνετη και σταθερή οδήγηση. το αγγλικό 
ναυπηγείο είχε βλέψεις μετά την κατασκευή του harbour 27 να 
κατασκευάσει ένα πιο γρήγορο, αλλά εξίσου σταθερό σκάφος. 
Έτσι λοιπόν μειώθηκε το βύθισμα της καρίνας, ενώ πρόσθεσαν μια 
μεγάλη πλατφόρμα στο πίσω μέρος. 
το σκάφος έχει ωραία εσωτερική διαρρύθμιση και άνετους 
εξωτερικούς χώρους. μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες μέχρι και 
24 κόμβους με μεγάλη άνεση σε ελιγμούς και σταθερότητα. είναι 
ένα πολύ φιλικό για χειρισμό σκάφος, κατάλληλο για οικογενειακές 
διακοπές. φέρει κινητήρες Volvo d3 aquamatic. 
διαθέτει μια μεγάλη, ψηλή και ευρύχωρη καμπίνα με ένα μεγάλο 
άνετο καθιστικό, αποχωρητήριο-μπάνιο, κουζίνα και ένα διπλό 
κρεβάτι.

on January 12th after several of drive test and evaluations from 
experts in the marine sector they were announced the best mo-
tor boats for 2016 at ten different categories.  this competition 
is sponsored by the well know insurance agency pantaenius. the 
competition this year was kept in high levels with very competi-
tive nominees. 
beyond the yachts categories there were also awarded the boats.
co.uk  with the customer service award sponsored by lombard 
and  carla demaria with the Judge’s special award.

the awarded yachts were the followings:

wheelhouse & cockpit cruiser winner: Harbour 29 offshore
In this category the winner is the english harbour 29.
t’s no surprise that english harbour always had a faster version in 
mind; when you have such a sturdy and beautifully built andrew 
Wolstenholme semi-displacement hull design lurking beneath 
your topsides, it could be considered almost impertinent to limit it 
to single figure speeds.
the yard has slightly tweaked the cockpit seating to make life 
more comfortable
to cope with the higher speeds, the size of the long deep keel 
was reduced by about 50% and a bathing platform added to pro-
tect the new Volvo sterndrives (single 140hp, 170hp or 200hp) that 
give the 29 its newfound alacrity. the result is a boat that is a de-
light to drive. no surprise that adding a sterndrive to a small-keel 
semi-displacement form produces an incredibly agile boat. τhe 
english harbour 29 offshore combines all of the benefits of the 
eh27 with outstanding seagoing performance. utilising Volvo’s 
sublimely smooth and efficient d3 aquamatic, the english har-
bour 29 offshore provides speeds of up to 24 knots with astonish-
ingly agile handling. 

benefiting from her modified semi-displacement hull form and 
large bathing platform, the english harbour 29 is the ideal offshore 
family cruiser. her spacious interior, practical detailing and catego-
ry b certification ensure she is a truly unique boat for weekend or 
long distance cruising.
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trawler, Aft-cabin and catamaran winner: lagoon 630
το ναυπηγείο lagoon κάνει πάντοτε μια τεράστια προσπάθεια 
για να προσφέρει μεγάλους χώρους για τα σκάφη του. το 630 
έχει αφθονία χώρων και αυτό λόγω του μεγάλου του πλάτους, το 
οποίο είναι 30. μπορεί το συγκεκριμένο σκάφος να ελλιμενίζετε 
λιγάκι δύσκολα σε μια μαρίνα, αλλά αυτό  αντισταθμίζεται με 
τους μεγάλους και άνετους χώρους ακόμη και κατά τη διάρκεια 
δύσκολων θαλάσσιων συνθηκών. υπάρχει τέτοια μεγάλη αφθονία 
σε χώρους που πραγματικά διερωτάται  κάποιος τι να κάνει όλους 
αυτούς τους χώρους. το πιλοτήριο διαθέτει το δικό του καθιστικό, 
όπως επίσης και ένα μεγάλο ξεχωριστό μικρό δωμάτιο φαγητού, 
υπάρχει επίσης ένα άλλο μεγάλο τραπέζι στη γέφυρα πλοήγησης, 
το οποίο έχει επίσης δύο θέσεις οδήγησης. υπάρχει επίσης ένα 
υπαίθριο μπαρ και αρκετός χώρος για ηλιοθεραπεία ακριβώς πίσω 
από το παρμπρίζ.

ακόμη και οι πλευρικοί διάδρομοι είναι αρκετά μεγάλοι για να 
φιλοξενήσουν τραπέζι και καρέκλες.

η εσωτερική διαρρύθμιση είναι εξαιρετικά ευέλικτη με την 
επιλογή να έχει το σκάφος πέντε ή έξι καμπίνες και ένα μαγειρείο 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω. εάν η κουζίνα τοποθετηθεί 
προς τα κάτω δημιουργούνται έξυπνα τρείς ατομικές καμπίνες 
συμπεριλαμβανομένου και του master στο πάνω μέρος. με ένα 
έξυπνο σχεδιασμό το master αποκτάει τις δικές του σκάλες, σαλόνι, 
μπάνιο και μια συρόμενη πόρτα που του προσφέρει πρόσβαση 
στο πρυμναίο μέρος του σκάφους προς το κατάστρωμα.
οι μεγάλοι χώροι είναι σίγουρα το μεγάλο πλεονέκτημα σε ένα 
μηχανοκίνητο καταμαράν. αυτό το τέρας των 40 τόνων χρειάζεται 
μόνο ένα ζεύγος κινητήρων  300hp Volvo penta d4s για να 
πιάσει τελική ταχύτητα 17 κόμβων. αυτό οφείλεται κυρίως στην 
αποδοτικότητα που έχουν οι δύο γάστρες στο νερό. 

trawler, Aft-cabin and catamaran winner: lagoon 630
the shipyard of lagoon is always making a tremendous effort to 
offer wide spaces on its boats. the 630 has plenty of spaces thank 
to the 30 feet wide dimension that it has. It might be a bit dif-
ficult to berth it in a marina but on the hook it can swing around 
in plenty of space and, due to its enormity, be very comfortable, 
even in choppy conditions. there is such an abundance of living 
space on board this boat it’s hard to know what to do with it all. 
the cockpit has transom seating and a very big separate dinette, 
there’s another large table on the flybridge, which also has two 
helm stations a wet-bar and a massive blob of sunpads just aft of 
the windscreen and then there’s the bow area, which is so big the 
two hulls are in different time zones. even the sidedecks are big 
enough to accommodate a table and chairs.

the interior layout is extremely flexible with the option to have 
five or six cabins and a galley up or galley down layout. hull num-
ber one has galley down, which leaves three guests cabins and a 
genius master in the starboard hull that gets its own lounge area, 
bathroom and a sliding door at the aft end that opens up to the 
rear deck.  space is a rather obvious benefit of a power catamaran 
but dynamically there’s plenty to shout about, too. like the fact 
this 40-tonne monster only needs a pair of 300hp Volvo penta d4s 
to hit a 17-knot top speed. then there’s how efficiently the two 
slender hulls cleave through the water.
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Sportscruiser Up to 45ft win-
ner: Sealine S330 & c330
ο Βρετανός σχεδιαστής σκαφών 
bill dixon ξεπέρασε τον εαυτό 
του με τα νέα σκάφη sealine s330 
& c330.

χρησιμοποιώντας την ίδια 
πετυχημένη γάστρα έφτιαξε δύο 
εντελώς διαφορετικά σκάφη σε 
δύο διαφορετικές εκδόσεις μια 
έκδοση sport και μια cruiser.

S330: σε αυτό το μηχανοκίνητο 
σκάφος η αίσθηση της ανέμελης 
ελευθερίας και της διαφυγής 
κυριαρχούν. η μεγάλη ανοιχτή 
πλάτη και το ρυθμιζόμενο 
κάλυμμα στο πιλοτήριο παρέχει 

μια μοναδική αίσθηση προσφέροντας διασκέδαση και εξασφαλίζει 
την άμεση επαφή με τον ήλιο, τον άνεμο και τη θάλασσα. υπάρχουν 
δυο μεγάλες περιοχές που σας επιτρέπουν να χαλαρώσετε και να 
απολαύσετε ηλιοθεραπεία. ιδιαίτερα στο πίσω μέρος, όπου μπορεί 

να μετατραπεί σε ένα σαλόνι ή 
τραπεζαρία για το μεσημεριανό 
γεύμα. με κομψές γραμμές 
δείχνει έντονα το στοιχείο του 
ναυπηγείου της sealine και 
προσφέρει ένα μοναδικό στυλ 
με ένα πολύ ευρύχωρο και 
φωτεινό σκάφος.

c330: το μπροστινό μέρος 
του σκάφους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ένας μεγάλος 
καναπές ή ένας μεγάλος χώρος 
για ηλιοθεραπεία κάτω από έναν 
καθαρό ουρανό. στο πίσω μέρος 
ο ιδιοκτήτης έχει την επιλογή 
να επιλέξει ανάμεσα σε σκιά ή 

φως μέσω δύο ρυθμιζόμενων οροφών. το εσωτερικό μέρος του 
σκάφους φωτίζεται με μεγάλα φιλιστρίνια όπου λίγα σκάφη στην 
κατηγορία του διαθέτουν.  

Όποιος και εάν είναι ο στόχος του ιδιοκτήτη, είτε η γρήγορη 
πλεύση μέσα στα κύμματα, είτε η άνετη και οικονομική πλεύση 
από ένα σταθμό σε ένα άλλο και τα δύο σκάφη έχουν ένα ευρύ 
φάσμα επιλογών κινητήρων. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας 
ή δύο κινητήρες ανάλογα και με τις οικονομικές επιθυμίες του 
ιδιοκτήτη. 

Sportscruiser Up to 45ft winner: 
Sealine S330 & c330
the british designer bill dixon ex-
celled himself with the new sealine 
boats s330 & c330.

the same successful hull in two com-
plete different version a sport edition 
and a cruiser.

S330: With this motorboat you that 
sense of recklessness that is found on board a convertible. the 
wide open back and adjustable cockpit cover will bring you lots 
of fun and will ensure direct contact with the sun, wind and sea. 
on board, two areas allow you to re-
lax on spacious sunbathing, particu-
larly at back where he can turn into a 
living room or a table for lunch. With 
its sleek lines, this boat really reminds 
a convertible and sealine shows that 
is worthy of the name if it is elegant, 
spacious and bright: a lifestyle in a 
unique style.

c330: start your appointment with 
daylight on the beach front, which 
can be used as a sofa or sunbathing 
under a clear sky. In the cockpit, you 
can choose your ambiance between 
shadow and light by modulating the 
right brightness through two sun-
roofs electrically adjustable. under the bridge, the sun penetrates 
through large portholes of the hull in your cabin. there you will 
be bathed in light, as no other 33 feet of beds and also offers such 
headroom.

Whether the goal is to sail powerfully through the waves at full 
speed or to experience the cruising feeling while traveling from 
port to port: both sealine yachts have a wide range of engine op-
tions - as a single or a double machine, the cruisers can also be 
selected based on economic aspects”.
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Sportscruiser over 45ft winner: Sunseeker Predator 57
με κομψή, σπορ εμφάνιση έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε οι όροι 
στυλ και πρακτικότητα να δένουν άψογα. μια ηλεκτρική πόρτα 
ανάμεσα στο σαλόνι και στο πιλοτήριο επιτρέπουν τον διαχωρισμό 
του σκάφους σε μοναδικά διαμερίσματα για καλύτερη ρύθμιση 
της θερμοκρασίας, αλλά και για σκοπούς δημιουργίας μοναδικών 
χώρων με καταπληκτική θέα.

ο μοναδικός και ευέλικτος σχεδιασμός ανοιχτού χώρου του  pred-
ator 57 συνεχίζεται με μια πλήρως ανοιγόμενη οροφή hardtop. 
το πιλοτήριο είναι σχεδιασμένο σε σχήμα l και με την προσθήκη 
ενός wet bar. o ωραίος και προσεγμένος σχεδιασμός συνεχίζεται 
φυσικά στο εξωτερικό μέρος, όπου το σκάφος διαθέτει μεγάλα 
παράθυρα για παροχή άφθονου φωτός στο εσωτερικό μέρος.

φυσικά η απόδοση είναι ακόμη ένα σημαντικό κριτήριο, το οποίο 
καθιστούν το predator 57 πρωτοπόρο στην κατηγορία του. το 
σκάφος μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 40 κόμβους, όπου 
με καταπληκτική ευκολία σπάει τα κύματα σε ανοιχτές θάλασσες.

Sportscruiser over 45ft winner: Sunseeker Predator 57
sporty and sleek, it’s stunningly crafted to perfectly balance style 
with practicality. an electric lowering door between the saloon 
area and the cockpit, allows the craft to adapt for different cli-
mates and create a seamless entertaining space with uninter-
rupted views.

the uniquely open plan and flexible design of the predator 57 
continues with a fully opening hardtop roof, also a moulded aft 
cockpit with a large l-shaped seating arrangement and wet bar. 
fine and thoughtful design naturally continues to the exterior, 
with sleek yet oversized mullion-free hull windows to provide 
light-filled interiors.
and of course performance matches the predator 57 style. With 
speeds of up to 40 knots, it cuts a sharp, impressive figure on the 
open water. 
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Performance & Sportsboats 
winner: Axopar 28
Ένας μοντέρνος και φρέσκος 
σχεδιασμός σκάφους, ο οποίος 
προσφέρει  λειτουργικότητα 
και πρακτικότητα. Το Axop 28 
μπορεί να φιλοξενήσει δύο 
άτομα για ύπνο, ενώ οι μεγάλοι 
χώροι στο μπροστινό και πισινό 
κατάστρωμα μπορούν να 
φιλοξενήσουν αρκετά άτομα 
για να απολαύσουν τον ήλιο. 
την ίδια ώρα ο καπετάνιος έχει 

απόλυτη προστασία από τον ήλιο ενώ βρίσκεται στο τιμόνι

Το Axopar 28 T-top είναι το απόλυτο σκάφος αναψυχής για ταξίδια 
στο αγαπημένο σας αγκυροβόλιο, θαλάσσια σπορ, ηλιοθεραπεία 
ή απλά να χαλαρώσετε με τους φίλους και την οικογένεια. αυτό το  
κομψό ταχύπλοο σκάφος μεταμορφώνεται εύκολα με ένα τ – top 
καμβά από χώρο καμπίνας σε ανοιχτό χώρο για ηλιοθεραπεία και 
θέτει τις βάσεις για όλες τις δραστηριότητες στο νερό.  

Flybridge Up to 60ft winner: 
monte carlo 6
αυτό το σκάφος των 60 
πόδων παρουσιάστηκε αρχικά 
στο ναυτικό σαλόνι του 
ντίσελντορφ. είναι ένα σκάφος 
που επιβεβαιώνει την ανάπτυξη 
της επαναστατικής σειράς mo-
tor cruiser του ναυπηγείου. 
διατηρεί όλα τα δυνατά σημεία 
της αναγνωρισμένης μάρκα 
του monte carlo yachts με 

καινούργιες λύσεις και προσοχή στις λεπτομέρειες όπως ορίζεται 
από τον ιταλό κατασκευαστή.

το mc6 ακολουθεί την αρμονία με τη φιλοσοφία της σειράς, η 
γέφυρα πλοήγησης είναι αρκετά ευρύχωρη με μια μεγάλη νεράντα. 
υπάρχουν ευρύχωρες πλατφόρμες για ηλιοθεραπεία, καθώς 
επίσης και ευρύχωρο σαλόνι στον εξωτερικό χώρο. το σκάφος 

μπορεί να φιλοξενήσει άνετα 
12 άτομα, τα οποία μπορούν να 
έχουν άνετη πρόσβαση στο νερό, 
αλλά και επαρκή προστασία 
λόγω του hard top που διαθέτει 
το σκάφος. στο εσωτερικό μέρος 
η κουζίνα βρίσκεται σε κεντρικό 
σημείο και πλαισιώνεται από ένα 
ευρύχωρο εσωτερικό καθιστικό 
με εύκολη επικοινωνία ανάμεσα 
σε σαλόνι, κουζίνα και κεντρικό 
πιλοτήριο.  

Performance & Sportsboats 
winner: Axopar 28
high level functionality com-
bined with fresh design. the 
t-top model features an aft 
cabin sleeping two persons 
and optional sun decks both in 
the front and back of the boat 
for enjoying the sun with the t-
top giving shade at the helm. The Axopar 28 T-top is the ultimate 
leisure boat for trips to your favourite anchorage, water sports, 
sunbathing or just relaxing with friends and family. this sleek walk 
around cruiser with a canvas t-top features a smart aft cabin for 
two that doubles as a large sun deck and sets the stage for all the 
on-water activities.

Flybridge Up to 60ft winner: 
monte carlo 6
this 60ft yacht was firstly intro-
duce to the market at dusseldorf 
international boat show. It con-
firms the development of the 
revolutionary range in the luxury 
motor cruiser segment, validating 
all the strong points of the monte 
carlo yachts brand, in particular 
the solutions and attention to de-
tail, which set Italian made yachts 
apart from the others

the mc6 follows the harmony with the philosophy of the range, 
the flybridge is home to a large terrace, spacious sunbathing plat-
forms, a roomy saloon with up to 12 people capacity, comfortable 
seating to enjoy time on the water and total protection thanks to 
the carbon t-top. 
the main, entirely open deck allows fluent communication be-
tween the kitchen, located at the 
heart of the living space, the vast 
saloon and the central cockpit.
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we represent a team of professionals 
that operate under the highest profes-
sional standards in the field of carpen-
try and Decking Services to yachts, su-
per yachts and residences.

ledradeck ltd, undertakes the construction of 
wooden boats, teak decks in yachts and residenc-
es, indoor and outdoor furniture, wooden masts, 
handrails, trellises, catwalks and any other wood-
en structures.

15A Pireos str. ind. Area, latsia, p.o.box 12891, 2253, nicosia, cyprus, 

+357 22104750 , +357 99924360, +357 99799347, 

+30 6942065451, +30 6942494534

ledradeck@gmail.com, www.ledradeck.com

our serviCes inClude
•	 First	quality	teak	decks,	of	any	size
•	 Re-caulking
•	 Interior	yacht	joinery
•	 Upholstered	ceiling	panels
•	 Interior	and	exterior	furniture	
 design and 
 construction
•	 Handrails
•	 Preparing	special	molds	for	any	kind		
 of  curved surfaces  



Flybridge over 60ft winner: Prestige 680
Το Prestige Yachts 680 είναι ένα πολυτελές γιοτ που σχεδιάστηκε 
για να είναι πρακτικό σε διάφορες λειτουργίες, διασκεδαστικό 
και σε πλεύσεις αποστάσεων. επίσης έχει ένα εξωτερικό στυλ 
που είναι διαχρονικό. ο εξωτερικός σχεδιασμός του σκάφους δε 
στηρίζεται ούτε σε κλασσικές, αλλά ούτε σε καθαρά σύγχρονες 
γραμμές. διατηρεί μια παραδοσιακή θαλασσινή προσέγγιση ενός 
μηχανοκίνητου σκάφους με λίγες σύγχρονες πινελιές. 

το σκάφος είναι φορτωμένο με χαρακτηριστικά που μπορεί να βρει 
κάποιος σε πολύ μεγαλύτερα σκάφη και που στην πραγματικότητα 
μπορούν να φιλοξενήσουν πολύ περισσότερα άτομα όπως αυτά 
των 100 ποδών. πολλά από τα χαρακτηριστικά του σκάφους 
σχεδιάστηκαν έξυπνα  για να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα. είναι 
αρκετά φιλικό ως προς το χειρισμό του και διαθέτει εσωτερικό χώρο 
ενός πολύ μεγαλύτερου σκάφους. διατίθεται με τρείς ή τέσσερις 
καμπίνες. κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το κυρίως υπνοδωμάτιο 
βρίσκεται μόνο μερικά βήματα από το κυρίως κατάστρωμα.  

Flybridge over 60ft winner: Prestige 680
The Prestige Yachts 680 is a luxury yacht designed to be practical 
in various functions, including entertaining and distance cruising, 
and have an exterior style that will be ageless. her exterior design 
is purposely not fussy or over-the-top contemporary, rather it is a 
more traditional marine approach to a motoryacht as opposed to 
showing the influences of flavor-of-the-month design fads

the yacht is is loaded with features found on much larger boats, 
and in fact, she can accommodate as many people as most 
100-footers. many of the features are cleverly used to enhance 
functionality. she is owner/operator friendly, yet has the interior 
space of a much larger boat that might require a paid captain. she 
comes with a three stateroom or four stateroom layout, some-
thing that is unusual in class. perhaps most significant for a boat 
in her size range is her forward master stateroom just a couple of 
steps down from the main deck.
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custom yacht winner: custom line navetta 28
αυτό το κατά παραγγελία mega yacht  είναι  χτισμένο εξ ολοκλήρου 
στις εγκαταστάσεις παραγωγής του ομίλου ferretti στο mondolfo 
(pu) -  είναι ένα σκάφος βασισμένο σε νέο σχεδιασμό και αρκετές 

καινοτομίες τεχνολογικά και 
εμφανισιακά.

διαθέτει ένα πανέμορφο και 
επιβλητικό εξωτερικό προφίλ 
με μια μεγάλη πανοραμική 
τραπεζαρία στον επάνω όροφο. 
η τραπεζαρία διαθέτει μια 
ηλεκτρική, γυάλινη συρόμενη 
πόρτα που διαμορφώνει τον 
επάνω όροφο με ένα ευέλικτο 
και ιδιαίτερο τρόπο. 

το ψηλότερο κατάστρωμα, 
το οποίο έχει άμεση επαφή 
με τον ήλιο μπορεί να 
μετατραπεί σε ένα ιδιωτικό 
δωμάτιο εφοδιασμένο με 
ένα τζακούζι και μια τέντα, 
κατόπιν αιτήματος. στο 

κύριο κατάστρωμα το σκάφος είναι εφοδιασμένο από την πλώρη 
μέχρι την πρύμνη με τζάμι, ενώ στο πιο κάτω κατάστρωμα τέσσερα 
μεγάλα φιλιστρίνια φωτίζουν τις καμπίνες των επισκεπτών.

μια εντελώς καινούργια καινοτομία βρίσκεται στην περιοχή 
της πρύμνης, όπου λειτουργεί ένα διπλό transom αποκλειστική 
πατέντα του ομίλου της ferretti group. αυτό το σύστημα καθιστά 
δυνατό να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο σύστημα το γκαράζ, μια 
πλατφόρμα κολύμβησης, και ένα beach club, του οποίου οι 
διαστάσεις είναι πρωτοφανείς για ένα σκάφος αυτού του μεγέθους. 

επιπλέον καινοτομίες μπορεί να βρει κάποιος στον εξοπλισμό 
ήχου/ βίντεο, χάρης στο λογισμικό “VotIs” (Videoworks one touch 
Infotainment system), το οποίο καθιστά δυνατή τη χρήση ενός ipad 
για τον έλεγχο της ψυχαγωγίας στο σκάφος και έτσι αντικαθιστά 
όλα τα τηλεχειριστήρια στο κεντρικό σαλόνι του καταστρώματος 
με μία μόνο συσκευή. το σύστημα ελέγχου μπορεί ακόμη και να 
επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του σκάφους.

Σε θέματα απόδοσης το Navetta 28 είναι εξοπλισμένο με δύο 
κινητήρες V8 MHP MAN 1200, οι οποίοι δίνουν μέγιστη ταχύτητα 
16 κόμβων και ταχύτητα πλεύσης 13,5 κόμβων.

custom yacht winner: 
custom line navetta 28
the semi-displacement 
maxi-yacht - built entirely in 
the ferretti group’s produc-
tion facilities in mondolfo 
(pu) - offers a host of new 
design, technological and 
appearance features.
an unmistakable outer pro-
file and panoramic dining 
area on the upper deck, with 
a circular sliding glass door 
system that enables this area 
- and the entire deck itself - 
to be used in a highly flexible way.

the broad sun-deck is a comfortable private deck that can be fit-
ted with a Jacuzzi and an awning upon request. on the main deck, 
a continuous glazing stretches from bow to stern, and the lower 
deck features four innovative hull windows at the height of the 
guest cabins, installed for the first time on this model.

an absolutely new innovation is found in the aft area, where the 
dual mode transom (dmt), a ferretti group patent, makes it pos-
sible to combine into a single system a floodable garage, a bathing 
platform, and a beach club whose dimensions are unprecedented 
on any other model of this size.further innovation can be seen in 
the audio/video equipment, thanks to the “VotIs” software (Vide-
oworks one touch Infotainment system), which makes it possible 
to use an ipad to control the on-board entertainment system and 
thus replaces all the remote controls for the various a/V equip-
ment in the main deck salon with one single device. the control 
system can even be extended to the other areas of the yacht.
Performance-wise, the Navetta 28 is fitted with two MAN 1200 
mhp V8 engines that propel it to a maximum speed of 16 knots 
and a cruising speed of 13.5 knots.
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WORlD PREMiER SUNSEEKER MANhATTAN 52

cyprus yachting magazine presents the new manhattan 52, the 
smallest sunseeker flybridge model for over a decade, which is 
set to be launched in summer 2016. this important new model 
signals sunseeker’s intentions to re-establish its strong position in 
an important segment of the market, confirming its commitment 
to producing an unrivalled portfolio of luxury performance motor 
yachts from 50-155 feet.

the innovative new 52 foot model sets a new benchmark for the 
smaller flybridge format. designed to maximise entertainment 
options, light and living space throughout, its hull incorporates 
unparalleled amounts of curved glass to emphasise its sleek lines 
as well as bringing the outside in. It sets the design direction for a 
new wave of manhattan models that will be introduced over the 
coming years.

throughout the main deck there is a strong focus on creating fun 
and easy to use sociable spaces. Its layout flows effortlessly from 

 

το περιοδικό cyprus yachting παρουσιάζει το νέο manhattan 
52, το μικρότερο μοντέλο sunseeker flybridge για πάνω από μια 
δεκαετία, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 
2016. αυτό το σημαντικό νέο μοντέλο σηματοδοτεί τις προθέσεις 
της κατασκευάστριας εταιρείας sunseeker να επανακαθιερώσει 
την ισχυρή της θέση σε ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς, 
επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της στην παραγωγή μιας 
ασυναγώνιστης συλλογής πολυτελών μηχανοκίνητων σκαφών 
που κυμαίνονται από 50-155 πόδια.

το πρωτοποριακό νέο μοντέλο 52 ποδιών αποτελεί ένα καινούριο 
ορόσημο για την μικρότερη διαμόρφωση flybridge. σχεδιασμένο 
για να μεγιστοποιεί τις επιλογές ψυχαγωγίας, το φως και το χώρο 
ενδιαίτησης, ο σκελετός του συμπεριλαμβάνει απαράμιλλες 
ποσότητες καμπυλωμένου γυαλιού, οι οποίες δίνουν έμφαση 
στις κομψές γραμμές του και φέρνουν το έξω μέσα. θέτει την 
κατευθυντήρια γραμμή σχεδίασης για ένα νέο κύμα μοντέλων 
manhattan, τα οποία θα παρουσιαστούν τα επόμενα χρόνια.

manhattan 52
World premiere at 
cyprus yachting 

magazine

manhattan 52
παγκόσμια πρεμιέρα 
στο περιοδικό cyprus 

yachting 
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Όλο το κύριο κατάστρωμα εστιάζει στη δημιουργία 
διασκεδαστικών και εύκολων στη χρήση  κοινωνικών χώρων. η 
διαρρύθμιση του ρέει εύκολα από τον εκπληκτικά ευρύχωρο χώρο 
θέσεων στην πλώρη και το τμήμα ηλιοθεραπείας – ένα μοναδικό 
και ασυναγώνιστο χαρακτηριστικό για ένα σκάφος αυτής της 
κατηγορία – σε ένα τελείως ανοιχτό πιλοτήριο και μια κουζίνα στο 
ανώτερο μέρος της πρύμνης. η ανοιχτή διαρρύθμιση συνεχίζει 
στην πανέμορφη και καλά εξοπλισμένη εξέδρα για μπάνιο και στο 
ανώφλιο της πρύμνης, όπου ένα προαιρετικό μπάρμπεκιου, ένα 
πλήρες ντους και μια γκάμα άλλων χαρακτηριστικών πραγματικά 
κάνουν το manhattan 52 να ξεχωρίζει από τα όμοιά του.

η κουζίνα χρησιμοποιείται και σαν μπαρ και ανοίγει όλο το κύριο 
κατάστρωμα σαν χώρο ψυχαγωγίας, με γυάλινες πόρτες που 
ανοίγουν προς τα πάνω και προς τα έξω για να δημιουργήσουν 
ένα μοναδικό εσωτερικό/εξωτερικό περιβάλλον, ώστε οι 
ιδιοκτήτες να φιλοξενούν μέλη της οικογένειας τους και φίλους. ο 
αναδιαμορφωμένος χώρος θέσεων πηδαλίου είναι ένα άλλο, ένα 
καινούριο χαρακτηριστικό, το οποίο παρέχει εξαιρετικό χώρο για 
ψυχαγωγία και κοινωνικές συναναστροφές.

χάρη στο γεγονός ότι η κουζίνα βρίσκεται στο κύριο κατάστρωμα, 
υπάρχει χώρος για τρεις πολύ μεγάλες καμπίνες στο κατώτερο 
κατάστρωμα. η κύρια καμπίνα είναι πραγματικά ξεχωριστή για 
ένα σκάφος τέτοιου μεγέθους, με ψηλό ταβάνι σε όλη την περιοχή 
γύρω από το κρεβάτι, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την 
προσοχή που έχει δώσει η sunseeker στη δημιουργία χώρων 
ενδιαίτησης για τους πελάτες της.

λειτουργώντας με μηχανές Volvo penta d11-725 στον άξονα 
μετάδοσης κίνησης η Volvo penta Ips-950, το manhattan 52 
μπορεί να ταξιδεύει άνετα στους 24 κόμβους με αυτονομία μέχρι 
250 ναυτικά μίλια ή να φτάσει τους συναρπαστικούς 33 κόμβους 
με πλήρη ισχύ.

the astonishingly spacious bow seating and sunbathing area – a 
unique and unrivalled feature for a boat in this class – to the com-
pletely open cockpit space and upper aft galley. the open layout 
continues right through to the wonderfully well-equipped bath-
ing platform and transom, where an optional barbecue, full show-
er and range of other features truly set the manhattan 52 apart 
from its peers.

the galley doubles up as a bar and opens up the whole main deck 
as an entertainment space, with hinged glass doors opening up-
wards and outwards to create a unique inside/outside environ-
ment for owners to enjoy hosting family and friends. the recon-
figured helm seating area is another new feature which provides 
exceptional space for entertaining and socialising.

thanks to the galley being situated on the main deck, there is 
space for three very large cabins below deck. the master cabin 
is a real standout feature for a boat of this size, with full height 
headroom all the way around the bed demonstrating yet again 
the attention sunseeker has given to creating exceptional living 
spaces for its customers.

powered by Volvo penta d11-725 engines on shaft drive or Volvo 
penta Ips-950, the manhattan 52 can cruise comfortably at 24 
knots with a cruising range of 250 nautical miles or achieve an 
exhilarating 33 knots at full throttle.
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το manhattan 52 θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο 
φεστιβάλ yachting στις κάννες (cannes yachting festival) από τις 6 
μέχρι τις 11 σεπτεμβρίου 2016.

για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το εκπληκτικό νέο 
μοντέλο, καθώς και για τα υπόλοιπα εντυπωσιακά μοντέλα στην 
κατηγορία της sunseeker, επισκεφτείτε το γραφείο της sunseeker 
cyprus που βρίσκεται στο νέο δομημένο προορισμό πολυτελών 
σκαφών, στη μαρίνα λεμεσού. εκτός του γεγονότος, ότι είναι ο 
επίσημος αντιπρόσωπος της sunseeker luxury motor yachts  και 
μέλος της sunseeker london group, οι πελάτες μπορούν επίσης 
να επωφεληθούν από τη μεγάλη μεσιτική συλλογή της sunseeker 
cyprus με περισσότερα από 350 μεταχειρισμένα σκάφη από όλη 
την ευρώπη. 

επιπλέον, η καταρτισμένη ομάδα της sunseeker cyprus προσφέρει 
μια πλήρη γκάμα με υπηρεσίες yachting, που περιλαμβάνουν 
διαχείριση yacht, τεχνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση πελατών 
μετά την πώληση, αναζήτηση θέση αγκυροβολίας και νομικές 
συμβουλές για βαρκάδες στην κύπρο.

επίσης, η sunseeker cyprus παρέχει πλέον υπηρεσίες ενοικίασης 
στους πελάτες της. κυμαίνονται από μια μέρα για να εξερευνήσετε 
τους κρυμμένους θησαυρούς του νησιού μέχρι και διακοπές, 
προσαρμοσμένες στα δικά σας γούστα, στα πιο συγκλονιστικά 
μέρη της μεσογείου, κάτι που εγγυάται πως θα έχετε την πιο 
αξέχαστη εμπειρία.

περάστε από το γραφείο της sunseeker cyprus ή τηλεφωνείστε 
στο: +357 25 051777. για να μάθετε περισσότερα επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: www.sunseekercyprus.com.cy.

the manhattan 52 will make its world premiere at cannes yacht-
ing festival from 6th to 11th september 2016.
to find out more about this amazing new model, as well as all the 
other stunning models in the sunseeker range, visit the sunseeker 
cyprus office located in the newly built superyacht destination, 
the limassol marina. In addition to being the official distributor for 
sunseeker luxury motor yachts, and a member of the sunseeker 
london group, clients can also benefit from the extensive sun-
seeker cyprus brokerage portfolio of more than 350 pre-owned 
yachts from all across europe. 

furthermore, the qualified team at sunseeker cyprus offers a full 
range of yachting services, including yacht management, techni-
cal support, after sales service, berth sourcing and legal advice for 
boating in cyprus.

sunseeker cyprus now also provides full charter services for their 
clients. ranging from a day charter to explore the hidden gems of 
the island to a perfectly tailored holiday in the most breathtaking 
parts of the mediterranean, you are guaranteed to have the most 
unforgettable experience.

feel free to stop by the sunseeker cyprus office or contact them: 
+357 25 051777. to find out more visit their website: 
www.sunseekercyprus.com.cy.
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Sunseeker Cyprus | Limassol Marina | +357 25051777 

info@sunseekercyprus.com.cy  | www.sunseekercyprus.com.cy

When all you want is everything. The new 86 Yacht.
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AZiMUT 80

cruising is like changing skin: your body seeks new, more relaxed 
positions; your feet regain their freedom; your hands seek a new 
grip; even your vocabulary changes, as you revert to the path of 
the sun and the position of the stars as your points of reference. 
the eyes have no boundaries; you look at the world through the 
transparency of the waves, and time becomes pure, exclusively 
yours, making your rediscover the sweetness of living. Immersed 
in the most authentic Italian style and craftsmanship, assisted by 
top-performing technology for extraordinary nautical prowess 
and comfort, these authentic jewels are a veritable haven offshore, 
guiding us to a new emotional geography, where the sea meets 
the sky.

azimut 80:
your exclusive on-the-water spa
Azimut 80 stands out for its large side windows that allow light 
to reflect off the water and filter in to the interiors, enhancing the 
thrill of looking out to sea.

 the sea - right before your eyes.
the sun-pad in the bow comes with large cushions and sofas, for 
relaxing under the sun and enjoying beautiful sunsets at anchor.
the element that characterises the flybridge collection is a sec-
ond open-air deck with an extraordinary sunbathing area, which 
transforms the yacht into a fully-fledged spa. the living area be-
hind the steering console is the ideal place to entertain guests and 
spend unforgettable days, between lunches at anchor, wonderful 
moments on the top deck, or charming evenings lying under the 
starry sky.

η εμπειρία της κρουαζιέρας είναι σαν να αλλάζεις δέρμα: το σώμα 
σου ψάχνει νέες, πιο χαλαρές στάσεις, τα πόδια σου επανακτούν την 
ελευθερία τους, τα χέρια σου ψάχνουν μία νέα λαβή. ακόμη και το 
λεξιλόγιο σου αλλάζει, καθώς επιστρέφεις πίσω στο μονοπάτι του 
ήλιου και τη θέση των αστεριών σαν σημεία αναφοράς. τα μάτια δεν 
έχουν όρια. Βλέπεις τον κόσμο μέσα από τη διαφάνεια των κυμάτων 
και ο χρόνος γίνεται αγνός, αποκλειστικά δικός σου, κάνοντάς σε 
να ανακαλύψεις εκ νέου την γλυκιά αίσθηση της ζωής. Βυθισμένο 
στο πιο αυθεντικό ιταλικό στυλ και δεξιοτεχνία, βοηθούμενο από 
υψηλή τεχνολογία για εξωπραγματική ναυτική ανδρεία και άνεση, 
αυτά τα αυθεντικά κοσμήματα είναι ένα πραγματικό υπεράκτιο 
καταφύγιο, που οδηγεί σε νέα συναισθηματική γεωγραφία, όπου 
η θάλασσα συναντάει τον ουρανό. 

azimut 80:
το αποκλειστικό σας σπα πάνω στο νερό
Το Azimut 80 ξεχωρίζει για τα μεγάλα πλαϊνά του παράθυρα, 
που αφήνουν το φως από την επιφάνεια της θάλασσας να 
αντικατοπτρίζεται και να φιλτράρεται στο εσωτερικό του γιωτ, 
επαυξάνοντας τον ενθουσιασμό του να κοιτάς έξω στα νερά της 
θάλασσας. 

Η θάλασσα – ακριβώς μπροστά στα μάτια σου.
το ηλιοστάσιο στην πλώρη είναι εξοπλισμένο με μεγάλα 
μαξιλάρια και καναπέδες, για ανάπαυση κάτω από τον ήλιο και για 
απόλαυση των πανέμορφων ηλιοβασιλεμάτων όταν ρίξει άγκυρα. 
το υλικό που χαρακτηρίζει τη συλλογή flybridge είναι ένα δεύτερο 
ανοικτό κατάστρωμα με καταπληκτικό μέρος για ηλιοθεραπεία, 
που μετατρέπει το γιωτ σε ένα πλήρως πτερωμένο σπα. το 
καθιστικό πίσω από την κονσόλα τιμονιού είναι το ιδανικό μέρος 
για να διασκεδάσετε τους καλεσμένους σας και για να περάσετε 
αξέχαστες μέρες, μεταξύ αγκυροβολημένων μεσημεριανών, 
υπέροχων στιγμών στο άνω κατάστρωμα ή γοητευτικά βράδια 
κάτω από τον έναστρο ουρανό. 

azimut yachts

azimut yachts



looking out to the horizon
The Azimut 80 offers a sense of space that enhances the thrill of 
looking out to sea, with views spanning from the waves to the sky, 
relaxing body and mind and lulling you with pervading feeling of 
joy. this on-the-water spa offers moments of sweet meditation, 
suspended in time, in which to set your mind free and truly rest.

look out at -the open water
the cockpit combines styles and functionality with large and en-
veloping seats; a convivial place offering unforgettable moments 
by sea.

The interior of the Azimut 80 is characterised by a new way of in-
terpreting space. extremely bright thanks to its large windows, the 
space opens onto the living room, designed for the pleasure of 
living and entertaining. the bow consists of a dining area, a fully 
equipped kitchen and a bright and sweeping staircase that leads 
below deck.
noble materials, fine fabrics and sophisticated finishes: every fea-
ture reveals the all-Italian care of azimut yachts and the careful 
study behind every detail.
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Κοίταξε έξω στον ορίζοντα
ΤοAzimut 80 προσφέρει άνεση χώρου που μεγαλώνει τον 
ενθουσιασμό του να βλέπει κανείς τη θάλασσα, με θέες από τα 
κύματα μέχρι τον ουρανό, χαλαρώνοντας σώμα και μυαλό και 
νανουρίζοντάς σε με ένα διαπεραστικό αίσθημα ευτυχίας. αυτό 
το σπα-πάνω στο νερό προσφέρει στιγμές γλυκού στοχασμού, 
αιωρούμενου στο χρόνο, μέσα στο οποίο απελευθερώνεις το 
μυαλό σου και βρίσκεις την ηρεμία που αναζητάς. 

Κοίταξε έξω την ανοικτή θάλασσα
το πιλοτήριο συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα με μεγάλα 
καθίσματα που νιώθεις να σε περιτυλίγουν. Ένα ευχάριστο μέρος 
που προσφέρει αξέχαστες στιγμές στη θάλασσα.

Το εσωτερικό του Azimut 80 χαρακτηρίζεται από ένα νέο τρόπο 
ερμηνείας του χώρου. εξαιρετικά φωτεινό χάριν στα μεγάλα του 
παράθυρα, ο χώρος ανοίγει στο καθιστικό, σχεδιασμένο για την 
ευχαρίστηση της ζωής και της διασκέδασης. η πλώρη αποτελείται 
από μία τραπεζαρία, μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και μία 
φωτεινή σκάλα που οδηγεί κάτω από το κατάστρωμα.
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the sophisticated and elegant sleeping area lies in the lower deck, 
and features soft, enveloping lines for the utmost relaxation of its 
guests. charm and comfort are at home in every room, thanks to 
large wardrobes and luxurious en-suite bathrooms/spas.

each cabin features a private bathroom, for utmost peace and 
tranquility. guests will be able to take care of their complete well-
being in silence, comfort and elegance. purity of lines and a study 
of form are matched by utmost freedom and privacy, concepts 
that stimulate the well-being of the senses and encourage relax-
ation.
the master suite features alongside three beautiful en-suite guest 
cabins, two with a double bed and one with two twin beds. Wel-
coming and comfortable, they are marked by great attention to 
detail.

the sophisticated and elegant sleeping area lies in the lower deck, 
and features soft, enveloping lines for the utmost relaxation of its 
guests. charm and comfort are at home in every room, thanks to 
large wardrobes and luxurious en-suite bathrooms/spas.

each cabin features a private bathroom, for utmost peace and 
tranquility. guests will be able to take care of their complete well-
being in silence, comfort and elegance. purity of lines and a study 
of form are matched by utmost freedom and privacy, concepts 
that stimulate the well-being of the senses and encourage relax-
ation.
the master suite features alongside three beautiful en-suite guest 
cabins, two with a double bed and one with two twin beds. Wel-
coming and comfortable, they are marked by great attention to 
detail.
design, technology and materials ata the service of the safety and 
comfort of the yacht owners and theirs guests, in the pursuit of a 
high-quality and unique experience at sea.

design, technology and materials ata the service of the safety and 
comfort of the yacht owners and theirs guests, in the pursuit of a 
high-quality and unique experience at sea.

ο σοφιστικέ και κομψός χώρος ύπνου βρίσκεται στο κάτω 
κατάστρωμα, και περιλαμβάνει απαλές και αισθησιακές γραμμές 
για την πιο τέλεια ξεκούραση. η γοητεία και η άνεση βρίσκουν το 
σπίτι τους σε κάθε δωμάτιο, χάριν στις μεγάλες ντουλάπες και τα 
πολυτελή en-suite μπάνια/σπα.

κάθε καμπίνα περιλαμβάνει ιδιωτικό μπάνιο, για ηρεμία και γαλήνη. 
οι καλεσμένοι σας μπορούν να φροντίζουν πλήρως την ευεξία 
τους  ήσυχα, άνετα και με πολυτέλεια. η απλότητα των γραμμών 
και η μελέτη της μορφής συνταιριάζουν με την ελευθερία και την 
ιδιωτικότητα, έννοιες που τονώνουν την ευεξία των αισθήσεων και 
προωθούν ανάπαυση.

η μάστερ σουίτα περιλαμβάνει κατά μήκος της τρείς όμορφες en-
suite καμπίνες καλεσμένων, δύο με διπλό κρεβάτι και μία με δύο 
διπλά κρεβάτια. καλωσόρισμα και άνεση χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

σχέδιο, τεχνολογία και υλικά στην υπηρεσία της ασφάλειας 
και άνεσης των ιδιοκτητών του γιωτ και των καλεσμένων τους, 
επιδιώκοντας υψηλή ποιότητα και μοναδική εμπειρία στη θάλασσα.

AZiMUT 80
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TEChNOhUll RibS

technohull designs and produces luxury, high performance rIbs, 
leading its sector as a result of devotion, innovative design and use 
of quality materials. 

each vessel stands out for superior performance and dynamic de-
sign offering unique boating experiences, ensuring a combination 
of speed, handling and practicality. being safe and seaworthy, the 
rIbs are suitable for pleasure, long distance travelling, yacht sup-
port, as follow-tenders or any other special use.
 
technohull in cyprus is currently represented by sealina marine 
ltd. their latest demo is the company’s flagship, the 10m sead-
na999. 

technohull ribstechnohull ribs
η technohull σχεδιάζει και παράγει πολυτελή φουσκωτά υψηλών 
επιδόσεων. είναι κορυφαία στον τομέα της ως αποτέλεσμα της 
αφοσίωσης, καινοτόμο σχεδιασμό και τη χρήση ποιοτικών υλικών. 
κάθε σκάφος ξεχωρίζει για την υψηλή απόδοση και δυναμικό 
σχεδιασμό και προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, εξασφαλίζοντας 
ένα συνδυασμό ταχύτητας, σταθερότητας και πρακτικότητας. 
ασφαλή και αξιόλογα, τα technohull είναι κατάλληλα για 
καθημερινές εξορμήσεις, μακρινά ταξίδια, υποστήριξη γιοτ και για 
πολλές άλλες χρήσεις.
 
η technohull στην κύπρο εκπροσωπείται από την sealina marine 
ltd. το πιο πρόσφατο demo τους είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας, 
το 10μ seadna999.
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seaDnA999 - a 10m twin ventilated stepped hull powerboat de-
signed by adam younger that can be used for long distance off-
shore journeys offering smooth ride and excellent fuel efficiency. 
Its hull is perfect for cutting through rough water as well as a day 
boat and cruiser enabling you to satisfy both you sport and leisure 
intentions! fully customizable, she offers several seating options, 
including a u-shaped couch and a spacious deck with separate 
built-in nautical toilet.
 
the seadna999 is a real performer reaching speeds up to 77knots 
with twin 400s, but able to use low horsepower as a single 350. 
cruising speed at 40 knots has a consumption of just 2lt/nm.
 
 other technohull models:

omega41 - staggering, aggres-
sive, powerful, stylish. 
 the new benchmark in high per-
formance offshore luxury rIbs. 
the adam younger designed 
hull allows high speed, excellent 
handling under harsh weather 
conditions, dry & safe riding. the 
spacious center console promises 
to satisfy your sport and leisure 
appetites. 
 

AttitUDE 35 (35ft) - the ulti-
mate compact sport cabin rIb. 
With a low profile cabin, separate 
shower and a spacious berth, she 
is a real high performer as well as 
a very fuel efficient boat thanks to 
the low drag twin stepped hull. 
she is ideal for all around cruising, 
combining the characteristics of a 
true sport boat and the amenities 
of a far bigger boat.

seaDnA999 - ένα 10μ stepped hull powerboat σχεδιασμένο από 
τον adam younger που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακρινά 
ταξίδια με την ομαλή πλεύση και οικονομία καυσίμου του, καθώς 
επίσης και για ημερήσιες βόλτες, αναψυχή και διασκέδαση. η 
γάστρα του είναι ιδανική για να μοιράζει τα κύματα σε καιρό. 
μπορεί κάποιος να το παραγγείλει ανάλογα με το γούστο 
του, με διάφορες επιλογές σε μηχανές, καθίσματα, καναπέδες 
(περιμετρικό) και υλικά.  

το seadna999 έχει πραγματικά σπορ επιδόσεις, φτάνοντας 
ταχύτητες ως 77κόμβους με δύο 400ες, αλλά μπορεί κάποιος να 
έχει χαμηλή ιπποδύναμη ως μια 350ρα. η κρουαζιέρα στους 40 
κόμβους έχει κατανάλωση μόλις 2λ/νμ.

 Άλλα μοντέλα technohull:
 
omEGA 41 - συγκλονιστικό, 
επιθετικό, ισχυρό, κομψό.
το νέο σημείο αναφοράς στον 
τομέα πολυτελών φουσκωτών 
υψηλών επιδόσεων. ο adam 
younger σχεδίασε μια γάστρα 
που επιτρέπει υψηλές ταχύτητες, 
άριστη συμπεριφορά σε δύσκολες 
καιρικές συνθήκες με σταθερή 
και ασφαλή πλεύση. η ευρύχωρη 
κεντρική κονσόλα είναι άνετη για 
διανυκτερεύσεις. 

AttitUDE 35 ( 35ft ) - το απόλυτο 
σπορ φουσκωτό με καμπίνα. 
με ευρύχωρη καμπίνα με χαμηλό 
προφίλ και ξεχωριστό ντους, αυτό 
είναι το ιδανικό σπορ φουσκωτό για 
ναυτικό τουρισμό καθώς επίσης και 
για ημερήσιες βόλτες, αναψυχή και 
διασκέδαση. η γάστρα με stepped 
hull σχεδιασμένη από τον adam 
younger προσφέρει ψηλές επιδόσεις 
με χαμηλές καταναλώσεις.

AttitUDE 35 (35ft) 

SeaDnA999

omega41



 

seaDnA 999S - the sport version of 
seadna999. 
although a high performance rIb, she 
does not lack in comfort having a spa-
cious deck and offering several seating 
options, promising to satisfy both your 
sport and leisure intentions!

SV 909 - the latest 9m model encom-
passes a super ventilating stepped hull 
design providing soft riding speed and 
fuel economy. With various engines con-
figurations (from a single 250 outboard 
to twin 300 outboards), the sV 909 can 
be fully customized. 
 

seaDRUG 688 - a 7m multi-use eco-
nomic powerboat combining smooth 
riding with excellent performance. With 
a fuel consumption of only 0,8 lt/nm she 
promises great duration and economy 
on trips. Reaching >56knots, seaDrug688 
will undoubtedly satisfy those who seek 
high performance too.
 

for more information, a viewing or sea trial, please contact us.

seaDRUG 688

seaDnA 999S - η σπορ έκδοση του 
seadna999
παρά το γεγονός ότι είναι ένα 
φουσκωτό για υψηλές επιδόσεις, δεν 
στερείται σε άνεση με το ευρύχωρο 
κατάστρωμα που προσφέρετε 
με πολλές επιλογές καθισμάτων, 
υπόσχοντας να ικανοποιήσει τις σπορ 
σας διαθέσεις με απόλυτη άνεση.

SV 909 - το πιο πρόσφατο 9μ έχει 
τριπλό stepped hull για ψηλές 
ταχύτητες με ομαλή πλεύση και 
οικονομία καυσίμου. με διάφορες 
επιλογές στις μηχανές (από μια 
250ρα εξωλέμβια μέχρι δύο 300ες 
εξωλέμβιες), η sV 909 μπορεί 
να προσαρμοστεί πλήρως με τα 
γούστα του ιδιοκτήτη. 
 

seaDRUG 688 - ένα 7μ φουσκωτό 
πολλαπλών χρήσεων που συνδυάζει 
ομαλή και οικονομική πλεύση με 
εξαιρετικές επιδόσεις. φτάνοντας 
> 56κόμβους, το seaDrug688 
αναμφίβολα θα ικανοποιήσει όσους 
αναζητούν υψηλές επιδόσεις.
 

για περισσότερες πληροφορίες, προβολή ή δοκιμή στη θάλασσα, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
 

SV 909

seaDnA 999S

sealina marine ltd
technohull cyprus

high performance ribs
e: info@technohullcy.com   

T: 00357 97812093
f: https://www.facebook.com/technohullcyprus 

W: http://technohull.com/

TEChNOhUll RibS
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η επιτυχής αποδοχή της σειράς smart1 στην παγκόσμια αγορά 
και της καινοτόμου ιδέας να μπορεί ο αγοραστής να ορίζει 
τη διαρρύθμιση του σκάφους του, ώθησαν την εταιρεία στην 
υιοθέτηση της λογικής σχεδίασης ‘modular design’ και σε άλλα 
μεγαλύτερα μοντέλα με τη νέα σειρά προϊόντων sl (της οποίας 
η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων smart layout).  

το μοντέλο sl702 αποτελεί το πρώτο σκάφος της σειράς sl και 
παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρώτη προβολή στην έκθεση 
του dusseldorf τον ιανουάριο. κύριο του χαρακτηριστικό είναι 
οι καινοτόμες επιλογές που προσφέρονται για τη διαρρύθμιση 
πρύμνης και κάθισμα πιλοτηρίου που καθιστούν το μοντέλο 
κατάλληλο για διαφορετικές χρήσεις, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν 
πολλαπλές ανέσεις, ανάλογα με την προτίμηση του καταναλωτή.  
σημειώνεται ότι το μοντέλο sl702 έλαβε τo δεύτερο βραβείο i-
novo design award στον αντίστοιχο διαγωνισμό που διεξάχθηκε 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

στο sl702, αλλά και σε όλα τα μοντέλα της σειράς που θα 
ακολουθήσουν, ο χώρος της πρύμνης διαρρυθμίζεται με επιλογές 
από διάφορα τεμάχια που προσαρμόζουν το χώρο στη χρήση 
και τις ανέσεις που επιθυμεί ο αγοραστής.  σε απλή μορφή η 
πρύμνη μπορεί να προσφερθεί με μόνο τα πλαϊνά καθίσματα, 
αφήνοντας τον κεντρικό χώρο για πρόσβαση ή για εγκατάσταση 
τυποποιημένου μεγέθους παγωνιέρας. διαφορετικά, μπορούν να 
εγκατασταθούν καθίσματα σε διάφορους συνδυασμούς, τα οποία 
αναδιπλώνονται για να σχηματίσουν καθιστικό χώρο σχήματος 
‘l’  ή ‘u’, να προσφέρουν δεύτερη ξαπλώστρα πρύμνης ή να 
μετατρέψουν τα καθίσματα ώστε να αντικρίζουν προς τα πίσω 
αντί μπροστά. 

KARnic Sl702
a cypriot yacht wins the 

2nd place i-novo design award

KARnic Sl702 
κυπριακό σκάφος κερδίζει τη 2η 
θέση στο  i-novo design award

the successful acceptance of the smart1 series in the global mar-
ket and the innovative idea which had each buyer arrange the 
layout of their yacht, led the company to adopt the ‘modular de-
sign’ in other bigger models with the new product series sl (smart 
layout).  

the sl702 model is the first boat of the sl series and it was pre-
sented for the first time in the show in dusseldorf in January. Its 
main feature is its innovative options, which are offered so as to 
enable owners to arrange the stern and the cockpit seating, mak-
ing the model suitable for a variety of uses while at the same time 
they offer multiple amenities, depending on the customer’s wish-
es. the sl702 model won the second place i-novo design award 
in the competition, which took place during the show.

In the sl702, as well as in all the other series models that will fol-
low, the stern space is arranged with options from various parts 
that adjust the space, depending on the use and the amenities the 
customer desires. In a simple layout the stern can be offered with 
just the side seats, keeping the main space open for passage or for 
installing a standard size cooler. 
otherwise, seats can be installed in various combinations, which 
fold in order to shape an ‘l’ or a ‘u’ seating space or to offer a sec-
ond stern deckchair or to change the seats so as to look back-
wards instead of forwards. 

In addition, in the sl series there are various options for cockpit 
seating available, such as a weekender seat with accommodation 
amenities and a cooler storage or two separate revolving seats 
with a folding seat pillow for a standing navigation.  

PRESENTATiON KARNiC Sl 702
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the list of options of the sl 702 is completed with many other op-
tions, which are either applied in a specific layout module or to the 
entire yacht, such as stern platforms, hardtop, bow sunbathing pil-
lows and many more.   the variety of the options offered and the 
versatility provide the possibility to offer the yacht as a pure sport 
fisher with coolers, spaces for baits and storing fish, or as a luxury 
pleasure yacht with multiple uses and amenities. 

the favorable response that the company received from its modu-
lar design and the presentation of sl702 led to the faster develop-
ment of two other models of the sl series, which are set to be 
officially announced in  summer 2016.

επίπλέον στη σειρά sl διατίθενται διαφορετικές επιλογές για 
τα καθίσματα πιλοτηρίου, όπως κάθισμα weekender με ανέσεις 
διαμονής και χώρο αποθήκευσης παγωνιέρας ή δύο ανεξάρτητα  
περιστρεφόμενα καθίσματα με αναδιπλούμενο μαξιλάρι 
καθίσματος, για πλοήγηση εκ του όρθιου.  

ο κατάλογος επιλογών του sl 702 συμπληρώνεται με πολλές 
άλλες επιλογές που είτε εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο module 
διαρρύθμισης, είτε σε ολόκληρο το σκάφος όπως πλατφόρμες 
πρύμνης, hardtop, μαξιλάρια ηλιοθεραπείας πλώρης και άλλα 
πολλά. η διάθεση των τόσων επιλογών και η ευελιξία που 
προσφέρουν δίνουν τη δυνατότητα να προσφερθεί το σκάφος 
από καθαρόαιμο sport fisher με παγωνιέρες, χώρους δολωμάτων 
και αποθήκευσης ψαριών, μέχρι ένα πολυτελές σκάφος αναψυχής 
με πολλαπλές χρήσεις και ανέσεις.

η επιτυχής ανταπόκριση που γνώρισε η εταιρεία από τη λογική 
σχεδίασης και παρουσίασης του sl702 ώθησαν στο να επιταχυνθεί 
η ανάπτυξη άλλων δύο μοντέλων της σειράς sl, τα οποία 
προγραμματίζονται να ανακοινωθούν επίσημα το καλοκαίρι 2016.
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cyprus V.I.p services
hotel is defined as a home away of home. people are looking for 
a comfort, cleanliness and convenience during their vacation or a 
trip away from home at a reasonable cost. sometimes visitors are 
willing to pay that little extra to enjoy a luxury and unique service. 
a sense of luxury can be gain throughout the services offered by 
cyprus V.I.p services in other aspects of a trip. 

established in 2002 the company has gained a reputation of high 
standard services as well as having an excellent team of profes-
sionals to support and help their customers at any time. cyprus VIp 
services offer selected products such as premiere limousine hire, 
chauffeur service, car rentals, yachts and boats chartering, helicop-
ter/plane charters and many more.
under the marine department a fleet of sixteen motor and sailing 
boats are available at different locations on the island where as 
touring and specialized chartering trips are also available. 

more specific the company offers   

Private charter Events on yacht Anamnisis 
licenced to carry 150 persons. the yacht has a capability of host-
ing any memorable event.  Weddings, business meeting, gala 
dinners as well as any type of event tailored to ones needs. time 
spent on this yacht will prove to be unforgettable. the combina-
tion of her fabulous interior, modern music system with a fusion 
of add on services such as fireworks, live band, animators, dJ’ss 
and  the vast catering possibilities makes this mega yacht a pearl 
of mediterranean.

cyprus VIp services
ξενοδοχείο ορίζεται ως ένα σπίτι μακριά από το σπίτι. οι άνθρωποι 
ψάχνουν για ένα άνετο, καθαρό και ευχάριστο περιβάλλον για να 
περάσουν το χρόνο τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους ή 
ενός ταξιδιού μακριά από το σπίτι τους σε μια λογική τιμή. πολλές 
φορές μάλιστα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω 
για να απολαύσουν πολυτέλεια και μοναδικές υπηρεσίες. το ίδιο 
συναίσθημα μπορεί να ζήσει κάποιος και μέσα από τις υπηρεσίες, 
τις οποίες προσφέρει η cyprus VIp services σε κάποιες άλλες 
πτυχές ενός ταξιδιού. η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και είναι γνωστή 
για το ψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της και την εξαιρετική ομάδα 
επαγγελματιών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν και θα βοηθήσουν τους 
πελάτες τους ανά πάσα στιγμή. η cyprus VIp services προσφέρει 
επιλεγμένες υπηρεσίες όπως ενοικιάσεις λιμουζίνας, υπηρεσίες 
οδηγών, ενοικιάσεις αυτοκινήτων πολυτελείας, ενοικιάσεις 
σκαφών, θαλαμηγών, ενοικιάσεις ελικοπτέρων και αεροπλάνων 
και πολλά άλλα.

τώρα για το ναυτικό κομμάτι της εταιρείας διατίθενται μέσα 
από ένα στόλο δεκαέξι μηχανοκίνητων και ιστιοφόρων σκαφών 
διάφορες υπηρεσίες. πιο συγκεκριμένα προσφέρονται τα εξής: 

ιδιωτική ναύλωση του μέγα Γιοτ Αναμνήσεις 
η cyprus VIp services είναι περήφανη να παρουσιάσει το mega 
yacht anamnisis, το οποίο έχει νόμιμη άδεια για τη μεταφορά 150 
ατόμων.
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Private yacht hire
cyprus VIp service offers a unique opportunity for private yacht 
charter.   customers have a variety of options available to them as 
well as choice of destinations and suggested programs, all tailored 
and trimmed to the needs and wishes of their clients requiests.
 
ViP FiSHinG 
this fascinating hobby is for the adventurous, wishing to try their 
good luck at catching the golden fish! 
With an early morning start, we transfer you by luxury car to the 
departure port, our VIp services yacht will be ready for a day on the 
water.  Well-equipped with all fishing tackle, gear and instruments 
the boat and friendly crew will venture to open seas.   following a 
short instruction by the experienced fishermen and crew, visitors 
will have the opportunity to catch deep- water fish.   

guest can also enjoy relaxing on the deck of the yacht and swim-
ming and diving in the crystal clear blue waters of the mediter-
ranean sea.

sports fishing and friendly competition spikes adrenaline, making 
this an unforgettable way to enjoy your time in cyprus. guests will 
be offered exclusive meals with varied menu and drinks to satisfy 
every taste. don’t forget to take photos!!

SUnSEt cRUiSE ViP
one of our unforgettable excursions! opening for you is the sur-
prising beauty and magic charm of an evening in cyprus on a 
luxury yacht.

What can be more romantic, than watching the beautiful sunset? 
In the cool of evening you will see the golden sun slowly setting 
in the horizon. In such beautiful conditions the romanticist in you 
will surely wake up. this voyage allows you the unique opportu-
nity to admire night landscapes of the coast. 

to swim under the star filled sky in crystal-clear waters, and en-
joy the sophistication of the menu and a glass of wine. surprising 
memoirs and impressions will stay with you of such an enchanting 
evening. 

dinner, transfer and drinks are included in the price
 

αυτό το γιοτ έχει τη  δυνατότητα να φιλοξενήσει γάμους, 
επαγγελματικές συναντήσεις, δείπνα, καθώς και μεγάλα ιδιωτικά 
πάρτι. μια καλά προγραμματισμένη εκδήλωση σε ένα τόσο 
μοναδικό χώρο πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστη. διατίθεται 
μια μεγάλη ποικιλία από υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να 
παραγγελθούν επιπλέον, όπως πυροτεχνήματα, ζωντανά 
συγκροτήματα, dJs, ειδικές διακοσμήσεις και αρκετά άλλα. 
το σκάφος διαθέτει σύγχρονο σύστημα μουσικής καθώς και 
υπέροχο εσωτερικό σχεδιασμό που κάνει αυτό το mega γιοτ ένα 
μαργαριτάρι της μεσογείου.

ιδιωτική ενοικίαση γιοτ
 η cyprus VIp services προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία ιδιωτικών 
ενοικίαση γιοτ. οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από 
μια μεγάλη ποικιλία σκαφών το ιδανικό μέγεθος ή τον αγαπημένο 
τους κατασκευαστή. ακόμη και την τοποθεσία που θέλουν να 
πάρουν το σκάφος, καθώς μπορούν να το πάρουν από όλες τις 
παραθαλάσσιες πόλεις της κύπρου. ανάλογα με την τοποθεσία 
όπου θα πάρετε το σκάφος υπάρχουν και οι διάφοροι προορισμοί, 
τους οποίους μπορείτε να επισκεφθείτε.  

ViP Ψάρεμα
 αυτό το συναρπαστικό ταξίδι είναι για τους τολμηρούς ανθρώπους 
που επιθυμούν να δοκιμάσουν την  τύχη τους και να πιάσουν το 
χρυσό ψάρι!
η μέρα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί, όταν θα σας μεταφέρει στον 
αλιευτικό κόλπο ένα πολυτελές αυτοκίνητο για να πάρετε το πλήρως 
επανδρωμένο και άρτια εξοπλισμένο γιοτ. μαζί με το έμπειρο και 
φιλικό πλήρωμα του σκάφους θα ξανοιχτείτε στο πέλαγος για 
ψάρια βυθού. Όσοι επιθυμούν μπορούν να χαλαρώσουν αντί να 
ψαρέψουν στους άνετους χώρους του σκάφους ή να κολυμπήσουν 
στα κρυστάλλινα και γαλανά νερά της μεσογείου. 
 η ατμόσφαιρα του σπορ, του ανταγωνισμού και λίγη αδρεναλίνη 
θα σας χαρίσει αξέχαστες αναμνήσεις από αυτό το ταξίδι. στο 
σκάφος θα σας προσφερθεί ένα αποκλειστικό δείπνο με πλούσιο 
μενού και ποτά  που θα ικανοποιήσουν το κάθε γούστο. 
μην ξεχάσετε να πάρετε τη φωτογραφική σας μηχανή για να 
αποθανατίσετε μερικές μοναδικές στιγμές. 
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BoAt SAFARi ViP 
If your soul is inspired by adventurer, the tour “boat safari” on our 
luxury yacht guarantees you unprecedented moments at sea, 
filled with unique impressions and lasting emotions and memo-
ries!

“boat safari” is ideal for active families as well as those seeking to 
simply relaxing on deck. In all cases the boat safari allows you the 
unique possibility to see the beautiful coast, dive into crystal clear 
waters and just enjoy all the med offers.

cozy sand bays are heart warming,   sunlight and sun kissed.   “red 
cliffs” and the famous natural harbor of “potamos” give you the op-
portunity to see the traditional fishing boats.  going along amaz-
ing white sandy beaches of ayia napa sliding on the incredible 
crystal clear blue waters you will reach a complex of sea caves, 
called “pirate caves” and “lovers bridge” once used in the ancient 
times by pirates and smugglers.  

further along is cape greko, the furthest south eastern point of 
the island.  having reached the cape and upon return you can 
stop at any of the bays to enjoy the tranquil turquoise waters, 
swimming and snorkeling and feeding fish. Whilst onboard you 
will be offered an exclusive meal with a choice of menu and drinks.  
 
contact us for more information and personalized packages:
cyprus VIp services 
25 577750
info@dacor.com.cy 

 SUnSEt cRUiSE ViP
 μία από τις πιο αξέχαστες εκδρομές!  ζήστε τη μαγεία, την ομορφιά 
και τη γοητεία μιας απογευματινής βόλτας με το ηλιοβασίλεμα 
μέσα σε ένα σκάφος πολυτελείας.

τι μπορεί να είναι πιο ρομαντικό από το να  βλέπεις το υπέροχο 
ηλιοβασίλεμα μέσα από τη θάλασσα; στο δροσερό της βραδιάς 
θα δείτε πως ο χρυσός ήλιος χάνετε σιγά-σιγά στον ορίζοντα. σε 
αυτές τις όμορφες συνθήκες σίγουρα θα ξυπνήσει μέσα σας ο 
ρομαντισμός. αυτό το ταξίδι σας δίδει την μοναδική ευκαιρία να 
θαυμάσετε την ακτή μέσα από τη θάλασσα μόλις πέσει το φως. 
παράλληλα μπορείτε να απολαύσετε ένα μοναδικό δείπνο και ένα 
ποτήρι κρασί. μπορείτε να κολυμπήσετε κάτω από τα άστρα στα 
καθαρά νερά ενώ οι φωτογραφίες θα είναι μια υπενθύμιση για τη 
μαγική βραδιά, την οποία περάσατε. το δείπνο, η μεταφορά και τα 
ποτά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.
 
BoAt SAFARi ViP
τίποτα δεν είναι πιο διασκεδαστικό και χαλαρωτικό από ένα  “boat 
safari” σε  ένα πολυτελές γιοτ που εγγυάται άνευ προηγουμένου 
μοναδικά συναισθήματα και εντυπώσεις!

το “boat safari” είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια ή την παρέα. σας 
επιτρέπει τη μοναδική δυνατότητα να δείτε με τα μάτια μοναδικές 
περιοχές, που μόνο από τη θάλασσα μπορούν να προσεγγιστούν.
μπορείτε να θαυμάσετε τους γνωστούς «κόκκινους γκρεμούς», 
το διάσημο φυσικό λιμάνι στο λιοπέτρι με τις παραδοσιακές 
ψαρόβαρκες.  στη συνέχεια μπορεί κάποιος να απολαύσει τις 
λευκές αμμώδεις παραλίες της αγίας νάπας και τα απίστευτα 
καταγάλανα νερά. συνεχίζοντας φτάνουμε σε ένα συγκρότημα 
από θαλάσσιες σπηλιές, που ονομάζεται “οι σπηλιές των πειρατών, 
και «η γέφυρα των εραστών». οι συγκεκριμένες τοποθεσίες λέγεται 
ότι χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα από τους πειρατές και 
λαθρέμπορους. επόμενος σταθμός είναι το κάβο γκρέκο – το πιο 
ακριτικό σημείο στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού. αφήνοντας 
πίσω το κάβο γκρέκο μπορείτε να σταματήσετε σε έναν από τους 
όρμους για κολύμπι, καταδύσεις και κολύμβηση μαζί με τα ψάρια. 
στο σκάφος θα σας προσφερθεί ένα αποκλειστικό δείπνο με 
πλούσιο μενού και ποτά που θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. 
 
αν θέλετε λοιπόν εσείς ή οι καλεσμένοι σας να απολαύσετε τις 
πολυτελείς υπηρεσίες που προσφέρει η  cyprus VIp services ή αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο 25 577750 ή στείλτε μας email στο 
info@dacor.com.cy.

In our own premIses under strIct safety and qualIty 
control condItIons and reasonable prIces  we offer
l Vessel Maintenance Plans (Regular Washing, Hull Cleaning, Sea Trials)
l Project Management (Bottom Job, Refit, Paint, Engine Rebuilds)
l Yacht Provisioning
l Mechanical Services (Repair and Installations)
l Electrical Services (Repair and Installations)
l Plumbing Services (Repair and Installations)
l Rigging and Installation
l Varnish and Brightwork

BOATYARD 
GreGoris & Nicos AvGousti LtD
one of the largest and most 
professIonal boatyards In cyprus

Верфь GreGoris & Nicos AvGousti LtD
Одна из крупнейших и наибОлее 
прОфессиОнальных верфей на кипре

55  yeArs of professioNAL boAtyArD 
services for yAchts from 
16-120 feet AND boAtbuiLDiNG 55 лет В сфере профессионального 

обслужиВания судоВ от 16-120 
футоВ и судостроения

Nicos Avgousti - general manager: Aktaia Str., 3013 Limassol, Cyprus
tel:+357 25 660 000, mob: +357 99 444 170 , e-mail: avgoustishipyard@gmail.com

В наших собстВенных помещений В услоВиях 
строгой безопасности и контроля качестВа мы 
предлагаем продукцию по разумным ценам
l программы по обслуживанию судов (регулярное мытье,  
 чистка корпуса, ходовые испытания)
l управление проектами (нижние работы, ремонт, 
 покраска, восстановление двигателей)
l Обеспечение провизией
l Механические услуги (ремонт и установка)
l Электрические услуги (ремонт и установка)
l сантехнические услуги (ремонт и установка)
l сборка и установка
l лакировка и облицовка
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SUPER YAChT DESiGN

the greek super yacht designer tHEoDoRoS FotiADES resi-
dent in berlin, presented a new design this year collecting positive 
responses from shipyards and brokers during monaco yacht show.
the design follows the lines and shapes of the 135 meters axe 
bow and is the first of a series to come.

departing from the norm, this 65m beauty features five en-suite 
cabins spread across the lower deck, with a large full beam suite 
taking the place of a beach club aft on the lower deck. either side 
of the suite are floor-to-ceiling fold-down hatches that further ex-
tend this interior space, while a glass concertina wall opens the 
room to the lower aft deck. 

staircases on either side of the vessel connect the stern to the 
main deck, bringing you to the main salon. this space, along with 
the sky lounge on the upper deck, has been fitted with the same 
foldable glass wall on three sides of the room, bridging the open-
ing between the interior and exterior creating an airy voluminous 
space. μετά την περσινή πετυχημένη του προσπάθεια ο ελληνική 

καταγωγής σχεδιαστής σούπερ γιοτ, ο οποίος ζει στο Βερολίνο, 
παρουσίασε ένα νέο σχέδιο κατά την διάρκεια του μονακό yacht 
show, το οποίο τράβηξε το ενδιαφέρον αρκετών επαγγελματιών. 
ο σχεδιασμός του ακολουθεί τις γραμμές και τα σχήματα του 
προηγούμενου μοντέλου του μέγα γιοτ των 135 μέτρων με την 
ονομασία axe bow και είναι το πρώτο γιοτ από μια σειρά σκαφών 
που θα ακολουθήσουν.

το σκάφος έχει ολικό μήκος εξήντα πέντε μέτρα (213 πόδια) 
και διαθέτει πέντε σουίτες πολυτελείας, οι οποίες μπορούν να 
φιλοξενήσουν άνετα δώδεκα άτομα. οι σουίτες βρίσκονται στο 
κάτω κατάστρωμα με τη μεγαλύτερη σουίτα να βρίσκεται στο πίσω 

to νέο σούπερ γιοτ 
που σχεδιάστηκε 

από τον 
Θεόδωρο Φωτιάδη 

ελκύει την προσοχή 
στο mys

new super yacht 
design by 

theodoros Fotiades 
attracts attention 

to the mys
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μέρος και να έχει προέκταση στην πρύμνη όπου διαμορφώνεται 
ένας ανοιχτός χώρος με εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα.

στον εσωτερικό σχεδιασμό προτιμήθηκαν αρκετές επιλογές με 
αναδιπλούμενες οροφές και τοίχους, με σκοπό να δημιουργούνται 
έξυπνοι και λειτουργικοί χώροι. πτυσσόμενοι γυάλινοι τοίχοι 
δίδουν μια διαφορετική αισθητική στον εσωτερικό χώρο. σε κάθε 
πλευρά του σκάφους υπάρχουν σκάλες για εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση σε όλα τα καταστρώματα. 

στο πάνω κατάστρωμα έχει τοποθετηθεί η πισίνα και υπάρχει 
ένας ωραίος χώρος για ηλιοθεραπεία, ο οποίος επεκτείνεται του 
καθιστικού. 

ο ίδιος χώρος είναι ειδικά διαμορφωμένος για δείπνο μαζί 
με ένα μπαρ. η περιοχή αυτή προστατεύεται από ένα ειδικά 
διαμορφωμένο κουβούκλιο, το οποίο είναι κινητό και αφαιρείτε 
όταν είναι επιθυμητό.   
το σκάφος είναι κατασκευασμένο από αλουμινίου και 
τροφοδοτείται από δύο mtu 20V μηχανές 4000 m93l . Έχει 
μέγιστη ταχύτητα 32 κόμβων και ταχύτητα πλεύσης 22 κόμβων. το 
σκάφος αναμένεται να επιτύχει ένα φάσμα 4,500nm με ταχύτητα 
14 κόμβων.
το σκάφος θα είναι διαθέσιμο για πώληση μέσω γνωστού Άγγλου 
μεσίτη σκαφών, ενώ σύντομα όπως μας έχει αναφέρει ο θεόδωρος 
στο περιοδικό θα ανακοινώσει η δημιουργία του ίδιου σκάφους σε 
μεγαλύτερο μέγεθος - 118 Μ / Υ.

the foredeck is home to a swimming pool and sunbathing area, 
with further substantial outside seating provided on the upper 
deck.  additional exterior lounging is provided on the sundeck 
where al fresco dining can be enjoyed by the bar.  the space fitted 
with a retractable rigid canopy that can be easily deployed.

the aluminum vessel will be powered by two mtu 20V 4000 m93l 
engines to achieve a top speed of 32 knots and a cruising speed 
of 22 knots. the vessel is expected to achieve a range of 4,500nm 
at a speed of 14 knots.

the super yacht will be listed for sale with a major uk yacht broker 
and very soon after that, as stated by theodoros during our inter-
view he will announce the mark up of their 118m Yacht. 
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paris born elisabeth bourdon 
chose to settle down in ath-

ens some 25 years ago. 
from there, she man-
ages elysee yachts ltd. 
a bespoke international 
yachting agency.
We asked elisabeth bour-

don a few questions about 
the dazzling world of yacht-

ing.

Elisabeth, what is yachting all 
about?
yachting means to experience 

true luxury, a total sense of free-
dom, and a vital disconnection 

from everyday life. our busy mod-
ern heroes know to cherish these rare 

moments in their life. this is why the ulti-
mate luxury is and remains yachting.

Is there anything better in life than relaxing 
in the most stunning surroundings, and 

revitalizing your body and soul at sea?
Just imagine yourself moored in ca-
pri, or berthed in busy monaco or an-

chored in a creek in mykonos, exploring 
unspoiled beaches, spending quality 

time with your loved ones. 
yachting offers the best of every des-
tination, and an exclusive way to re-

charge your batteries before a new 
round of duties begins. no wonder 
it suits so many people nowadays.

Make us dream…Tell us about 
the yachts:
today’s yachts are true objects of 

luxury. they have become plac-
es of ultimate relaxation, 

splendidly decorated and 
served by highly trained 

η elisabeth bourdon, αν και γεννημένη στο παρίσι, ζει και εργάζεται 
στην αθήνα τα τελευταία 25 χρόνια. από εκεί διευθύνει την διεθνή 
δραστηριότητα τις εταιρείας elysee yachts ltd. ζητήσαμε από 
την elisabeth να μας απαντήσει μερικές ερωτήσεις σχετικά με τον 
εκθαμβωτικό κόσμο του yachting. 

Elisabeth τι πραγματικά σημαίνει yachting;
yachting σημαίνει να ζήσεις την πραγματική πολυτέλεια. μία 
καθολική αίσθηση ελευθερίας και μια διαφυγή από την καθημερινή 
ζωή. οι πολυάσχολοι ήρωες του σημερινού μας κόσμου ξέρουν να 
εκτιμήσουν αυτές τις σπάνιες στιγμές στην ζωή τους. αυτός είναι 
και ο λόγος που η απόλυτη πολυτέλεια εκφράζεται στο yacht-
ing. υπάρχει κάτι καλύτερο στη ζωή από το να ξεκουράζεις και 
να αναζωογονείς σώμα και πνεύμα σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον 
στη θάλασσα; 
απλά φανταστείτε τον εαυτό σας αγκυροβολημένο στο capri, 
στο μονακό ή στη μύκονο, η να εξερευνάτε παρθένες παραλίες 
στα πιο απόμακρα νησιά, και να περνάτε ποιοτικό χρόνο με τους 
αγαπημένους σας. το yachting προσφέρει τους καλύτερους 
προορισμούς σε μοναδικά μέρη για να επαναφορτίσει κάποιος 
τις μπαταρίες του και να μπορέσει να επανέλθει ανανεωμένος στη 
ρουτίνα της καθημερινότητας. γι’ αυτό το λόγο ταιριάζει και σε 
αρκετούς ανθρώπους στις μέρες μας. 

Κάνε μας να ονειρευτούμε… Πες μας λίγα λόγια για τα yachts..
τα σημερινά σκάφη αναψυχής είναι πραγματικά αντικείμενα 
πολυτελείας. είναι ο ιδανικός τόπος για την απόλυτη χαλάρωση, 
υπέροχα διακοσμημένα και με ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό 
να σας εξυπηρετεί. ακόμη και στα καλυτέρα παλάτια δύσκολα 
μπορεί να νιώσει κάποιος τις αποκλειστικές απολαύσεις τις οποίες 
παίρνει από ένα σκάφος. είτε με πανιά ή μηχανοκίνητα, ναυλωμένα 
ή ιδιωτικά, χιλιάδες yachts διασχίζουν κάθε χρόνο της θάλασσές. 
οι σημερινοί επιβάτες απαιτούν απόδοση, άνεση και υπηρεσίες. 
τα σημερινά yachts έχουν μοντέρνα συστήματα επικοινωνίας 
και πλοήγησης, καθώς επίσης και πολύ καλά εξειδικευμένο 
προσωπικό, το οποίο μιλάει άνετα 2-3 γλώσσες, και διαθέτουν από 
παιχνίδια θάλασσάς μέχρι υποβρύχια. η ασφάλεια και η άνεση 
είναι πρώτης σημασίας σε αυτούς τους πλωτούς παράδεισους. 
ενθαρρύνουμε τους εκλεκτούς πελάτες μας να επισκεφτούν τα 
σκάφη και να διαλέξουν αυτό που τους ταιριάζει. 

Τι είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο στη Μεσόγειο;
λοιπόν, από τα αρχαιοτέρα χρόνια, οι κουλτούρες και ο πολιτισμός 
έχουν ανθίσει και εξαπλωθεί μέσω των θαλασσίων διαδρομών της 
μεσογείου. είναι μια απίστευτη συγκέντρωση από υπέροχους 
πολιτισμούς, διάσπαρτους σε μια ήσυχη και φιλόξενη θάλασσα. 
γι’ αυτό το λόγο η μεσόγειος έχει καθιερωθεί ως ο αγαπημένος 

προορισμός της διεθνούς Jet set. προσφέρει 
μοναδικές απολαύσεις σε κάθε τύπου ανθρώπου. 

από τις ακτές των Βαλεαρίδων νησιών της 
ισπανίας μέχρι τη γαλλική και ιταλική ριβιέρα, 

και από της βραχώδες ακτές του αμάλφι 
μέχρι τις απέραντες παραλίες της κύπρου, 

ElySEE yachts: 
ο μοναδικός κόσμος 

του yachting

ElySEE yachts: 
the very exclusive 
world of yachting 

iNTERViEW
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χιλιάδες μέρη ξυπνούν μέσα μας το όνειρο για μοναδικά ταξίδια. 
μια ολόκληρη ζωή δεν μας φτάνει να επισκεφτούμε όλα αυτά τα 
ονειρεμένα μέρη. 
αυτό που μας έλκει στη μεσόγειο, είναι ότι όση είναι η ομορφιά 
της θάλασσας, άλλο τόση είναι και η μοναδική εμπειρία στην  
ξηρά. πουθενά αλλού δεν μπορείς να βρεις ένα τόσο εξαιρετικό 
συνδυασμό μεταξύ υπέροχης θάλασσας και πλουσίων ακτών.  

Η εταιρεία Elysee έχει γίνει σημείο αναφοράς στις πωλήσεις 
και ναυλώσεις σκαφών. Πώς το σχολιάζετε;
είναι αλήθεια ότι χάρη στην πολύ καλή γνώση μας της διεθνούς 
αγοράς, και χάριν του εξαιρετικού δικτύου πελατών, πλοιοκτητών 
και συνεργατών σε όλο τον κόσμο, η elysee yachts καταφέρνει να 
ξεχωρίζει. 
Έχουμε ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο σκαφών σε κάθε μέγεθος και 
για κάθε επιθυμία. είμαστε περήφανοι που μπορούμε να φέρουμε 
τις καλύτερες συμφωνίες στους πελάτες μας έτσι ώστε να είναι 
πάντα ικανοποιημένοι. 

crews. In essence, very few shore based palaces offer the kind of 
exclusivity you will get on a yacht.
sail or power, private or chartered, crewed or bare…. thousands of 
yachts take the seas in the mediterranean every year. 
today’s yachtsmen/women are looking for performance, comfort 
and service:  the yachts have now ultra-modern communication 
and navigation equipment and specialized crew mastering at 
least 2-3 languages.
safety and comfort are the main topics for these floating paradises 
that you can make yours for good or only for the time of a cruise. 
We encourage our clients to visit yachts and pick their choice.

What makes this fascination about cruising the Mediterra-
nean?
Well, since the origin of times, culture has bloomed and spread 
through the maritime routes of the mediterranean. Incred-
ible treasures of the world and jewels of civilization are scattered 
around this sea of great beauty. no wonder why this has become 
the favorite meeting place to the international Jet set. this is the 
place to be and to enjoy the best of what life has to offer. from the 
coasts of spain and the balearics, to the french and Italian riviera, 
and from the cliffs of amalfi to the beaches of cyprus, thousands 
of places wake in us as many dreams of unique escapes. a life time 
would not be enough to visit them all…
What is appealing to every traveler is the fact that, equal to the 
beauty of the sea, shore experience is extremely rich. nowhere 
else can you find in such extend a so exquisite combination be-
tween sea experience and shore life.

Elysee Ltd has become a reference point in yacht sales and 
chartering. 
It is true that elysee ltd. has an excellent knowledge of the inter-
national market through an excellent network of yacht owners, 
managers, crews and collaborators worldwide. 



We have an excellent portfolio of yachts in every size and for every 
budget.
We are proud to bring the best deals to our clients and to keep 
them happy.

Which are your preferred brands? 
We proudly represent  Wim Van der Valk, cerri cantieri navali and 
Johnson yachts, which produce some very fine semi-custom and 
custom yachts, and we are soon to announce two more brands. 
We also enjoy a privileged relationship with some of the very best 
shipyards, yacht constructors and designers around the world, 
including Icon shipyard, mondo marine, baglietto, bertram, san 
lorenzo, Isa and many more. 
a buyer’s idea of the perfect yacht depends on his/her taste, 
needs, wishes and budget. Worldwide celebrated designers and 
naval architects collaborate with us to fulfill the dreams of our very 
special and demanding clients.

What is your message to our readers?
don’t hesitate to contact us and ask us for information. 
elysee yachts handles a large portfolio of yachts in all sizes and in 
every part of the world. from the very private cruiser to the largest 
and most exclusive super yachts, we have a boat for everyone and 
for every budget.
We serve each of our distinguished guests equally with passion 
and care and with complete confidentiality. 
at elysee ltd., we have an excellent knowledge of the worldwide 
market and a wonderful network of fine yachts, dedicated crews, 
and excellent collaborators who deliver the perfect service. We 
specialize in bringing the very best of yachting and bespoke ser-
vice to our clients.
We are dedicated to delivering the very best. Welcome aboard 
with elysee yachts ltd.

www.elysee.com.gr info@elysee.com.gr
elysee ltd.: charterIng - brokerage – agency –  management 

consultancy – maIntenance – refIts – neW buIlds

Ποιες είναι οι αγαπημένες σας μάρκες σκαφών; 
είμαστε ευτυχισμένοι που αντιπροσωπεύουμε τους Wim Van der 
Valk (ολλανδία), cerri cantieri navali (ιταλία) και Johnson yachts 
(ταιβάν), οι οποίοι κατασκευάζουν μερικά από τα καλύτερα cus-
tom και semi – custom yachts. πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε 
ακόμη δυο καινούριες συνεργασίες με ναυπηγεία. 

Έχουμε επίσης προνομιακές σχέσεις με μερικά από τα καλύτερα 
ναυπηγεία και κατασκευαστές – σχεδιαστές σκαφών στον κόσμο, 
όπως Icon shipyard (ολλανδία), mondo marine (ιταλία), bagliet-
to (ιταλία), bertram (ηπα), san lorenzo (ιταλία), και αρκετά άλλα 
ακόμα. η αντίληψη του κάθε αγοραστή για το τέλειο σκαφος που 
του ταιριάζει εξαρτάται από τις ανάγκες του, τις επιθυμίες και το 
γούστο του και φυσικά ποσά χρήματα θέλει να διαθέσει. 

συνεργαζόμαστε με τους καλυτέρους σχεδιαστές και ναυπηγούς 
από όλο τον κόσμο για να εκπληρώσουμε τις επιθυμιες και τα 
όνειρα ακόμα και των πιο ιδιαίτερων και απαιτητικών πελατών μας

Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους αναγνώστες μας;
το μήνυμά μας είναι να μην διστάσουν να επικοινωνήσουν μαζί 
μας και να ρωτήσουν πληροφορίες. η elysee yachts διαχειρίζεται 
μια μεγάλη γκάμα/επιλογή σκαφών σε όλα τα μεγέθη, οπουδήποτε 
στον κόσμο. από τo μικρό μηχανοκίνητο πολυτελές σκάφος μέχρι 
τη μεγαλύτερη υπερπολυτελή θαλαμηγό,  έχουμε ένα σκάφος για 
κάθε επιθυμία. 

χειριζόμαστε τον κάθε ξεχωριστό μας πελάτη με το ίδιο πάθος 
και φροντίδα. χάρη στο μοναδικό μας δίκτυο από σκάφη, το 
αφοσιωμένο μας προσωπικό και τους εξαιρετικούς μας συνεργάτες, 
προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο αποτέλεσμα. 
καλωσορίσατε λοιπόν στην elysee yachts ltd.  

iNTERViEW
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www.elysee.com.gr info@elysee.com.gr
elysee ltd.: charterIng - brokerage – agency –  management 

consultancy – maIntenance – refIts – neW buIlds

We specialize in bringing the very best of yachting and bespoke service to 
our clients.

elysee ltd. has an excellent knowledge of the worldwide market and 
a wonderful network of fine yachts, dedicated crews, and excellent 
collaborators who deliver the perfect service. 

elysee yachts handles a large portfolio of yachts in all sizes and in every 
part of the world. 
from the very private cruiser to the largest and most exclusive super yachts, 
we have a boat for everyone and for every budget.
We serve each of our distinguished guests equally with passion and care 
and with complete confidentiality. 

We are dedicated to delivering the very best. 
Welcome aboard with elysee yachts ltd.     
  

your pr ivi leged par tner In yachting 
Sotiros Dios 20 & I.Polytechniou 43, 18535 Piraeus, GR
Zea Marina , Administration Building. 18536 Piraeus ,GR
tel  +030 210 411 60 71, fax +030 210 411 60 61
                   24/7  line  +30 6977 34 95 63

www.elysee.com.gr    info@elysee.com.gr

Exclusive yacht chartering and brokerage

chartering 
agency
management
refits

brokarage
maintenance
consultancy
new builts

We are proud members of:

We proudlyrepresent:



ςυνέντευξη με τη 
μέμνια θεοδώρου  
την οδοντίατρο που 
έκανε ιστιοπλοΐα σε 

όλο τον κόσμο 

interview with 
memnia theodorou 

the dentist 
that sailed 

around the world Μέμνια πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με την ιστιοπλοΐα;
Έκανα τα πρώτα μου μαθήματα ιστιοπλοΐας όταν ακόμα σπούδαζα 
για να γίνω οδοντίατρος. πήρα ένα δίπλωμα, αλλά ποτέ δεν το 
χρησιμοποίησα, μέχρι που αποφάσισα να πάρω μέρος σε αυτό 
τον παγκόσμιο αγώνα ιστιοπλοΐας.

Είσαι τελειωμένη οδοντίατρος. Tι είναι αυτό που σε ώθησε να 
αφήσεις τη δουλειά σου και να πραγματοποιήσεις ένα τόσο 
μεγάλο ταξίδι;
Ήμουν σε ένα σημείο στην ζωή μου που χρειαζόμουν ένα 
διάλειμμα από τη δουλειά και την ζωή γενικότερα. είχα ανάγκη 
λίγο χρόνο να σκεφτώ, μακριά από όλους τους περισπασμούς. η 
θάλασσα ήταν πάντα η αγάπη μου, οπότε αποφάσισα να πάρω 
μέρος σε μια πρόκληση, αρκετά μεγάλη ώστε να ξεχαστώ! ποτέ 
δεν είχα σχεδιάσει να αφήσω τη δουλειά μου για αυτό το ταξίδι, 
απλώς το έφεραν οι συνθήκες έτσι ώστε να παραιτηθώ. καθώς 
συνέχιζα να αγωνίζομαι στους ωκεανούς, η αγάπη μου για το 
σπορ συνέχισε να δυναμώνει, οπότε παρέμεινα στον αγώνα για 
πολύ περισσότερο απ’ ότι αρχικά περίμενα.

Memnia, when did you first start to sail?
I’ve had my first sailing lessons while I was still studying to become 
a dentist. I received a diploma, but never actually put it into prac-
tice, till I decided to take part in this global yacht race

As a practicing dentist, what urged you to leave your profes-
sion and embark on such a journey?
I was at a place in my life where I needed a break from work and 
life in general. I needed some time to think, away from all distrac-
tions. sea has always been my love, so I decided to sign up for a 
challenge big enough to take my mind off of everything! I never 
planned to leave my job for this trip, but it just happened that cir-
cumstances led to the decision to also quit. as I carried on racing 
through the oceans, my love for the sport kept growing stronger 
so I stayed on the race for much longer than what I had initially 
anticipated.
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Γνώριζες τις δυσκολίες ενός τέτοιου ταξιδιού πριν το 
επιχειρήσεις ή τις γνώρισες στην πορεία;
για να είμαι ειλικρινής, καμία εκπαίδευση ή περιγραφή από άλλους 
δε θα μπορούσε να με προετοιμάσει για αυτό που επρόκειτο 
να αντιμετωπίσω! προηγούμενοι ιστιοπλόοι της κούρσας clip-
per θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν πώς θα είναι η ζωή στις 
45 μοίρες, αλλά εκτός αν προσπαθείς να κοιμηθείς δεμένος και 
στρυμωγμένος στην κουκέτα σου και συχνά να πετάγεσαι από το 
χτύπημα ενός σκάφους που γέρνει, δε θα το καταλάβεις ακριβώς! 

Πώς είναι η συμβίωση με άλλα άτομα στο σκάφος, υπάρχουν 
πράγματα που δεν ανέχεσαι από το υπόλοιπο πλήρωμα;
το να ζεις με άλλα 20 άτομα ήταν σίγουρα από μόνο του μια 
πρόκληση. Ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά επειδή όλοι έχουν ένα 
κοινό σκοπό, να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στον αγώνα, 
πολλές φορές κάνεις περισσότερα από ό,τι περίμενες και αγνοείς 
τα μικρά πράγματα που θα ενοχλούσαν τον καθένα. γενικά 
είμαστε πολύ ανεκτικοί ο ένας με τον άλλον, οπότε δεν υπήρχε 
κάτι συγκεκριμένο που με ενόχλησε, αλλά ήταν σημαντικό να 
είμαστε όσο πιο τακτικοί γίνεται λόγω του περιορισμένου χώρου, 
να κρατάμε τους κοινούς χώρους καθαρούς και να σεβόμαστε τον 
προσωπικό χώρο και την προσωπική ώρα του καθενός. 

Ποιο ήταν το πιο άσχημο και δύσκολο κομμάτι του ταξιδιού 
και ποιο το πιο ωραίο;
το πιο δύσκολο κομμάτι του αγώνα για μένα ήταν το κρύο, ο 
ψυχρός νότιος ωκεανός. γενικά κρυώναμε αρκετά για πολλές 
ημέρες, αλλά υπήρχαν 2-3 ημέρες συγκεκριμένα που έκανε 
απίστευτο κρύο. φαντάσου να στέκεσαι στο κατάστρωμα με 4 
βαθμούς της εκατοντάβαθμης κλίμακας, ενώ φυσάει τυφώνας, να 
γίνεσαι μούσκεμα από τα κύματα και τη βροχή, να είναι νύχτα, 

How familiar were you with the difficulties of such a tirp prior 
to your departure?
to be honest, no training and no describing from others could 
have prepared me for what I was about to face!  previous clipper 
sailors would try to explain what life on 45 degrees would be like, 
but unless you’re trying to sleep tied and wedged in your bunk 
and often becoming airborne through the slamming of a heeling 
boat, you don’t quite get the picture! 

How is it to live with others aboard, are there aspects that 
were hard to tolorate?
living with 20 other people was definitely a challenge on its own.  
I t was quite hard, but because everyone has a common goal, to 
take the best position in the race possible, you many times find 
yourself doing more than expected and ignoring the little things 
that would bother anyone. In general we’ve been very tolerant 
with each other, so there wasn’t’ anything in particular that both-
ered me, but it was important to keep ourselves as tidy as possible 
due to limited space, keep common areas clean and respect each 
other’s private space and private time. 

What were the harshest and most difficult aspects  of the trip 
and what were the best and most memoriable?
the toughest part of the race for me was the cold, unfriendly 
southern ocean. In general we’d been quite cold for days on end, 
but there were 2-3 days in particular that it was almost freezing. 
Imaging standing on deck on 4 degrees centigrade, while it’s 
blowing a hurricane, you’re getting washed by waves and rain, it’s 
night, dark, you can’t see a thing and you can’t get warm, not even 
when you later go in bed!  those 2 days felt endless and I couldn’t 
wait to get to warmer temperatures. 
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σκοτάδι να μην μπορείς να δεις τίποτα και να μην μπορείς να 
ζεσταθείς, ούτε και όταν αργότερα πας στο κρεβάτι! εκείνες οι 2 
μέρες έμοιαζαν ατελείωτες και ανυπομονούσα να βρεθώ σε πιο 
ζεστές θερμοκρασίες. 
το πιο ωραίο κομμάτι ήταν η αλληλεπίδραση με την άγρια ζωή 
και οι ηλιόλουστες μέρες μετά από πολλές συννεφιασμένες! 
ενώ ήμασταν σε απομακρυσμένες περιοχές, δελφίνια συχνά 
εμφανίζονταν από το πουθενά, κάνα δυο φορές είδαμε 
εκατοντάδες δελφίνια και ήταν εκπληκτικό θέαμα! οι παιχνιδιάρες 
φάλαινες ήταν επίσης εντυπωσιακές. αλλά οι πιο ανεκτίμητες 
στιγμές ήταν το γέλιο που μοιράστηκα με τα μέλη της ομάδας 
μου μετά από μεγάλες περιόδους καταιγίδων όταν έβγαινε πάλι 
ο ήλιος!

Ποια χώρα σε εντυπωσίασε περισσότερο για την ομορφιά 
της και ποια χώρα για τις υπηρεσίες της στον τομέα της 
ιστιοπλοΐας;
αναμφίβολα το πιο εντυπωσιακό λιμάνι που επισκεφτήκαμε ήταν 
αυτό του κέιπ τάουν! είναι τόσο εξαιρετικό μέρος με ιδιαίτερη 
ομορφιά, φυσική και τεχνητή. θα το επισκεπτόμουν ξανά χωρίς 
κανένα δισταγμό! 
η αυστραλία ωστόσο ήταν πάρα πολύ οργανωμένη σε σχέση με 
την ιστιοπλοΐα, βέβαια ο καιρός και το τοπίο εκεί βοηθάνε επίσης. 
είναι σίγουρα μια χώρα που αξίζει να κάνεις ιστιοπλοΐα γύρω της! 

the most beautiful part was the interaction with wild life and the 
sunny days after long grey skies!  While in such remote areas, dol-
phins often appear out of nowhere, a couple of times in the hun-
dreds, and it was quite a sight! playful whales were spectacular as 
well. but the most precious moments where the laughter I shared 
with my teammates after long periods of storms when the sun 
was out again!

Which country impressed you for her beauty and which for its 
services in the field of sailing?
undoubtedly the most stunning port we visited was the one of 
cape town! It’s such a magnificent place with extraordinary beau-
ty, both natural and man made. I would visit it again in a heartbeat! 
australia though was much more organised in terms of sailing, of 
course the weather there and the scenery helps too. It is definitely 
a country worth sailing around!  

As a sailor, what is your next goal?
my next vision would be to be able to get involved into local racing 
sailing, here in cyprus and/or greece. I would still keep competing 
abroad whenever I get the chance, but after spending months 
in the oceans, I think I would now prefer shorter races where the 
beers are available after a few hours and not after weeks! 
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Ποιος είναι ο επόμενος σου στόχος ως ιστιοπλόος;
το επόμενο μου όραμα θα ήταν να μπορέσω να πάρω μέρος σε 
τοπικούς αγώνες ιστιοπλοΐας, εδώ στην κύπρο και/ ή στην ελλάδα. 
θα συνέχιζα να αγωνίζομαι στο εξωτερικό όποτε έχω την ευκαιρία, 
αλλά μετά από μήνες στους ωκεανούς, νομίζω πως τώρα θα 
προτιμούσα μικρότερους αγώνες όπου θα μπορούσα να πάω για 
μπύρες μετά από λίγες ώρες και όχι μετά από εβδομάδες!

Τα τελευταία χρόνια ζεις στην Αγγλία. Σκέφτεσαι το 
ενδεχόμενο να μετακομίσεις πίσω στην Κύπρο;
το σκέφτομαι συνέχεια και σταδιακά στρώνω το δρόμο του 
γυρισμού. τώρα μοιράζω το χρόνο μου μεταξύ αγγλίας και κύπρου 
και προσπαθώ να βρίσκω περισσότερα project στην κύπρο ώστε 
να μπορώ να περνάω ακόμα περισσότερο ουσιαστικό χρόνο εδώ.

Το επόμενο μεγάλο ταξίδι για πού θα είναι;
πρέπει ακόμα να συνέλθω τελείως από ένα τόσο δύσκολο ταξίδι, 
οπότε για τώρα το σχέδιο μου είναι να ξεκουραστώ. πιθανότατα, 
το επόμενο μεγάλο ταξίδι δεν θα είναι ιστιοπλοΐας αυτή τη φορά, 
αλλά παρ’ όλα αυτά, αν μια ευκαιρία προκύψει ίσως να την αρπάξω! 

As a resident of England are you considering moving back to 
Cyprus?
It is always on my mind , and I am gradually making my way back. 
I now split my time between england and cyprus and working on 
finding more projects in cyprus so I can spend even more mean-
ingful time here.

What is the destination of your next journey? 
I have yet to recover completely from such a tough journey, so for 
now my plan is to rest. most probably the next big trip won’t be a 
sailing one this time, but if an opportunity appears I might decide 
to take it anyway! 
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είμαστε μόνο μερικούς μήνες μακριά από τους ολυμπιακούς 
αγώνες του ρίο 2016. οι ολυμπιακοί αγώνες ιστιοπλοΐας θα 
πραγματοποιηθούν στη μαρίνα ντα γκλόρια, στο ρίο ντε τζανέιρο, 
και θα περιλαμβάνουν 380 αθλητές σε δέκα γεγονότα. Οι αγώνες 
ιστιοπλοϊας έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 8-18 
αυγούστου.

η κυπριακή ιστιοπλοΐα έχει την τιμή να εκπροσωπείται από δύο 
αθλητές, τον παύλο κοντίδη (κατηγορία laser) και τον ανδρέα 
καριόλου (κατηγορία rs:X). 

υπενθυμίζεται ότι τον αύγουστο του 2012, ο παύλος κοντίδης 
έγραψε σε ολυμπιακούς αγώνες του λονδίνου την πιο χρυσή 
σελίδα στη σύγχρονη αθλητική ιστορία του τόπου, κερδίζοντας 
το αργυρό μετάλλιο, ενώ ο ανδρέας καριόλου πρόσφατα πήρε 
την όγδοη θέση ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές στο trofeo 
sar prinsesa sofia, που έγινε στην πάλμα της ισπανίας και έληξε 
το σάββατο (2.4.16). σημασία έχει ότι ο κύπριος αθλητής σε μια 
πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση.

We are only a few months away from the rio 2016 olympic games. 
the olympic sailing competitions will be held at the marina da 
Glόria in Rio de Janeiro, and will include 380 athletes in ten events. 
The sailing competitions are scheduled to be held from 8-18 Au-
gust.

cyprus sailing is proudly represented by two athletes, pavlos kon-
tides (laser class) and andreas kariolou (class rs: X). let’s recall 
that in august 2012, pavlos kontides wrote the most golden page 
in our country’s modern sports history in the london olympics, 
winning the silver medal, while andreas kariolou recently took the 
eighth place among top athletes in the trofeo sar prinsesa so-
fia, held in palma, spain a competition which ended on saturday 
(2.4.16). What matters the most is that the cypriot athlete proved 
that it he is in a very good condition during a very competitive 
organization.

ολυμπιακοί Αγώνες 
ρίο 2016

παύλος κοντίδης και 
ανδρέας καριόλου 
εκπροσωπούν την 

κυπριακή ιστιοπλοΐα 
στη μαρίνα ντα 

γκλόρια

Rio 2016 olympic 
Games

pavlos kontides and 
andreas cariolou 

represent 
cyprus sailing at the 

marina da glória

OlYMPiC GAMES 2016
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παύλος Κοντίδης: Για το χρυσό μετάλλιο στο ρίο
ο παύλος κοντίδης συνεχίζει τις επιτυχίες του. κατέκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο της διεθνούς ιστιοπλοϊκής 
ομοσπονδίας που έγινε στην κίνα (16-20 σεπτεμβρίου). με το 
αργυρό μετάλλιο επέστρεψε από τη διοργάνωση του τελικού του 
παγκοσμίου κυπέλλου της διεθνούς ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας 
που έγινε στο Άμπου Ντάμπι (28 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου).

«ο στόχος μου στους ολυμπιακούς αγώνες του 2016 είναι το 
χρυσό μετάλλιο». αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που εστάλη από τον 
παύλο κοντίδη στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε 
στο ολυμπιακό μέγαρο στη λευκωσία. ο παύλος ανέφερε ότι το 
2016, η κύπρος έχει μια πολύ δυνατή ολυμπιακή συμμετοχή και θα 
φροντίσει να είναι 100% προετοιμασμένος στους ολυμπιακούς του 
ρίο, για να κάνει ακόμη μια φορά την κύπρο υπερήφανη. «φέτος 
ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος, αφού υπάρχουν 6 με 8 πολύ 
καλοί αθλητές που διεκδικούν τα μετάλλια καθώς επιστέφει και ο 
Βραζιλιάνος βετεράνος, ρόμπερτ σέιντ», τόνισε ο ολυμπιονίκης. 

ο παύλος συνέχισε δηλώνοντας ότι φέτος είναι διατεθειμένος να 
θυσιάσει κάποια μετάλλια σε άλλες διοργανώσεις γιατί πρωταρχικός 
του στόχος για φέτος είναι η ολυμπιάδα! υπογραμμίζοντας 
ότι μετά το πανευρωπαϊκό κανείς δεν θα θυμάται τον αθλητή 
που πήρε μετάλλιο, αλλά φυσικά θα θυμάται τον ολυμπιονίκη! 
καταλήγοντας, ο παύλος αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στο 
φετινό του στόχο στην ολυμπιάδα, δηλώνοντας «στόχος μου είναι 
το χρυσό, είναι εφικτό να γίνει αυτό. δεν μου αρέσουν τα λόγια 
αλλά οι πράξεις, θα επενδύσω στη νοητική προπόνηση, για να 
μπορέσω να κατακτήσω τις πιο υψηλές βαθμολογίες».

Pavlos Kontides: For the gold medal in Rio
pavlos kontides continues his achievements. he won the bronze 
medal at the World cup of the International sailing federation 
held in china (16-20 september). he also returned from the orga-
nization of the final World cup of the International sailing federa-
tion, held in Abu Dhabi with the silver medal (October 28 - No-
vember 1).
“my goal at the 2016 olympic games is the gold medal.” this was 
the main message sent by pavlos kontides at the press conference 
held at the olympic house in nicosia. pavlos said that in 2016 cy-
prus has a strong olympic participation and will seek to be 100% 
prepared for the rio olympics, to make cyprus proud once again. 
“This year the competition is more intense, since there are 6-8 very 
good athletes that will claim the medals, as the brazilian veteran, 
robert scheidt is making a comeback,” highlighted the olympic 
champion. pavlos continued by saying that this year he is willing 
to sacrifice some medals in other events because his primary goal 
for this year is the olympics! underlining that after the european 
championship nobody will remember the athlete who won a 
medal, but everyone will naturally remember the olympic cham-
pion! In conclusion, pavlos once again mentioned his goal for this 
year’s olympics, saying “my goal is the gold, and I know it’s doable.  
I do not like words but deeds; I will invest in mental training, so as 
to be able to conquer the highest scores. “
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ποιος είναι ο παύλος Κοντίδης
• Ο Παύλος Κοντίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 11 Φεβρουαρίου 
1990. ασχολείται με την ιστιοπλοΐα από την ηλικία των εννέα ετών. 
σε δεκατέσσερα άρχισε να προπονείται πιο σοβαρά, στρέφοντας 
το άθλημα από χόμπι σε τρόπο ζωής.

• Το έτος 2007 ήταν όταν άρχισε η μεγάλη επιτυχία του: πρώτα, 
παίρνοντας την πρόκριση για τους ολυμπιακούς αγώνες στο 
πεκίνο και, μια εβδομάδα αργότερα, κερδίζοντας το χρυσό 
μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων της ISAF. Το 2008, σε 
ηλικία 18 ετών, κέρδισε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων της ISAF 
και πάλι, γράφοντας ιστορία στην ιστιοπλοΐα ως ο μόνος αθλητής 
που κατάφερε ποτέ να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο δύο φορές 
στην κατηγορία laser. Ένα μήνα αργότερα, πήρε μέρος στους 
ολυμπιακούς αγώνες του πεκίνου ως ο νεότερος αθλητής στην 
κατηγορία laser και πήρε την τιμητική 13η θέση.

• Το 2009 ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά με δύο ασημένια 
μετάλλια στα παγκόσμια κύπελλα, ένα εκ των οποίων στην αγγλία 
στο μέρος όπου έλαβαν χώρο οι ολυμπιακοί αγώνες του 2012, και 
ένα χάλκινο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών. 
στο τέλος του 2010 ο παύλος διέκοψε τις προπτυχιακές του σπουδές 
στην επιστήμη των πλοίων στο πανεπιστήμιο του σαουθάμπτον 
για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προετοιμασία για τους 
ολυμπιακούς αγώνες του 2012. την ίδια χρονιά παρουσίασε μια 
πολύ μεγάλη σταθερότητα στα αποτελέσματα του, κερδίζοντας 
την 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών και την 1η θέση 
στην κατηγορία κάτω των 21 ετών.

• Τον Ιούλη του 2012, ο Παύλος είδε το επιστέγασμα όλων των 
προσπαθειών του: στους ολυμπιακούς αγώνες κέρδισε το αργυρό 
μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στην κατηγορία laser. ο παύλος έγραψε 
το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της κύπρου, 
δίνοντας στη χώρα του το πρώτο της και πολυπόθητο ολυμπιακό 
μετάλλιο. με αυτό το επίτευγμα ο παύλος όχι μόνο ενέπνευσε μια 
γενιά, όπως ήταν το σύνθημα των ολυμπιακών αγώνων του 2012, 
αλλά έδωσε επίσης την πίστη και την ελπίδα για τη μικρή χώρα 
του, που ήταν το αουτσάιντερ στους ολυμπιακούς αγώνες για 
πολλά χρόνια.

• Τον Ιούλη του 2013, ο Παύλος ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στο πανεπιστήμιο του σαουθάμπτον και το νοέμβριο του 2013 
κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα laser 
στο ομάν. 
τα συνολικά αποτελέσματα του παύλου του έδωσαν μια θέση 
μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως αθλητών, φθάνοντας 
μέχρι και την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, και έδειξε ότι του 
αξίζει δικαιωματικά να είναι στην ελίτ του κόσμου της ιστιοπλοΐας.

• Το 2014 κατάφερε να πάρει την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα laser και τη 2η θέση στο παγκόσμιο κύπελλο της 
Isaf στο τσινγκτάο της κίνας. ο παύλος έχει επίσης προκριθεί στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας της Isaf στο σανταντέρ για 
τους ολυμπιακούς αγώνες του ρίο το 2016. αυτή ήταν η 3η του 
κατάκτηση για τους ολυμπιακούς αγώνες!

who is Pavlos Kontides 
• Pavlos Kontides was born in Limassol on 11 February 1990. He 
has been active in sailing since the age of nine. at fourteen he 
began to train more seriously, turning his hobby into a way of life.

• It was in 2007 when he began his great achievements: first, get-
ting through the qualification for the olympics in beijing and, a 
week later, winning the gold medal at the Isaf world youth cham-
pionship. In 2008, at age 18, he won the ISAF world youth cham-
pionship and again, he wrote history in sailing as the only athlete 
ever to succeed in winning the gold medal twice in the laser class. 
a month later, he took part in the beijing olympics as the young-
est athlete in the laser class and got the honorary 13th place.

• 2009 was a very successful year with two silver medals in World 
cups, one of which in england at the exact same place where the 
olympic games of 2012 took place, and a bronze medal at the 
men’s european championship. a the end of 2010 paul interrupt-
ed his undergraduate studies in marine sciences at the university 
of southampton to fully concentrate on preparing himself for the 
2012 olympic games. In the same year he showed very high con-
sistency in his results, winning 5th place in the men’s World cham-
pionship and 1st place in the under 21 years category.

• In July 2012, Pavlos’ efforts culminated: He won the silver medal 
in sailing in the laser class at the olympics. pavlos wrote his name 
with golden letters in the history of cyprus, giving the country its 
first and coveted olympic medal. With this achievement, paul not 
only inspired a generation, as was the slogan of the 2012 olym-
pic games, but he also gave faith and hope for his small country, 
which had been an underdog in the olympics for many years.

• In July 2013, Pavlos completed his studies at the University of 
southampton and in november 2013 he won the silver medal at 
the laser World championship in oman.
pavlos’ overall results gave him a place among the top ten athletes 
worldwide, reaching the 4th position in the world ranking, and 
showed that he rightfully deserves to be in the elite of the sailing 
world.

• In 2014 he succeeded in getting 5th place at the European Laser 
championships and 2nd place in the Isaf World cup in qingdao, 
china. pavlos has also qualified for the Isaf World championships 
of sailing in santander for the rio 2016 olympic games. this was 
his 3rd win for the olympics!
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Andreas Kariolou: Fast and dynamic
Andreas Kariolou participated in three Olympic Games: 2004, 2008 
and 2012. champion in windsurfing rs: X, fast, dynamic and pres-
ent in all the major competitions in his class. he has been training 
feverishly for his fourth olympic games in 2016 in rio.
“as for what to expect in rio I think it is too still early to say any-
thing. the conditions there are special due to the direction of the 
wind. I have time to prepare for that too, “said andreas kariolou 
after he secured his position in the rio games.
his performance in the last Isaf World cups prove his value. re-
cently he won the eighth place overall (out of 85 athletes), in the 
trofeo sar prinsesa sofia, which was held in palma, spain and 
ended on saturday (2.4.16). the cypriot athlete in his pursuit of 
medals, where the ten top athletes compete, took eighth place. 
the beginning of the organization was very good, he was in third 
place after the first two days, he was fourth on the third day, but 
things did not turn out as expected. What matters is that the cy-
priot athlete, during a very competitive organization, showed that 
he is in good condition, something that makes him even more 
eager to continue his preparation for the olympics.

who is Andrew Kariolou
He was born in Engomi in Nicosia on November 24 1982 and he 
began his involvement with sailing when he was just 2 years old. 
his fell in love with the sea at first sight and at 16 he participated in 
windsurfing competitions for the first time, with his international 
debut taking place in athens, in 1999. despite his young age, kari-
olou has already taken part in three olympics, starting in our coun-
try in 2004, where he had occupied the 13th place. he recorded 
the same performance in Beijing in 2008, where he had stayed 
outside the medal race for a while. In london 2012 although his 
start was impressive, an unfortunate moment in the sixth race had 
a decisive cost, forcing him to eventually finish 17th.
he has been a member of the national team of cyprus since 1999, 
and today the champion from kyrenia lives and trains in limassol, 
under the guidance of his french coach pierre locke and trainer 
andreas nicolaou.

Ανδρέας Καριόλου: γρήγορος και δυναμικός
ο ανδρέας καριόλου συμμετείχε σε τρεις ολυμπιάδες: 2004, 
2008 και 2012. Πρωταθλητής στην ιστιοσανίδα RS:X, γρήγορος, 
δυναμικός και παρών σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις 
της κατηγορίας του. προπονείται πυρετωδώς για τους 4ους 
ολυμπιακούς αγώνες του το 2016 στο ρίο.

«Όσο για το τι προσδοκώ στο ρίο είναι νομίζω ακόμη νωρίς να 
πω κάτι. είναι ιδιαίτερες θα έλεγα οι συνθήκες εκεί λόγω της 
κατεύθυνσης  του ανέμου.  Έχω χρόνο να  προετοιμαστώ και γι’ 
αυτό», δήλωσε ο ανδρέας καριόλου όταν εξασφάλισε μια θέση 
στους ολυμπιακούς του ρίο.

oι επιδόσεις του στα τελευταία παγκόσμια κύπελλα της Isaf 
πιστοποιούν την αξία του. πρόσφατα κέρδισε την όγδοη θέση στη 
γενική κατάταξη (σε σύνολο 85 αθλητών), στο Trofeo SAR Prinsesa 
sofia, που έγινε στην πάλμα της ισπανίας και έληξε το σάββατο 
(2.4.16). ο κύπριος αθλητής στη διαδρομή των μεταλλίων, όπου 
μετέχουν οι δέκα πρώτοι αθλητές, πήρε την όγδοη θέση. το 
ξεκίνημα του στη διοργάνωση ήταν πολύ καλό, αφού βρέθηκε 
στην τρίτη θέση μετά τις δυο πρώτες μέρες, ήταν τέταρτος την 
τρίτη μέρα, αλλά δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. σημασία έχει ότι 
ο κύπριος αθλητής σε μια πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση έδειξε 
ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, γεγονός που του επιτρέπει να 
συνεχίσει με περισσότερη θέληση τη προετοιμασία του για την 
ολυμπιάδα.

ποιος είναι ο Ανδρέας Καριόλου
Γεννήθηκε στην Έγκωμη της Λευκωσίας στις 24 Νοεμβρίου 1982 
και ξεκίνησε την ενασχόληση με την ιστιοπλοΐα μόλις στα 2 του 
χρόνια. ο έρωτάς του για τη θάλασσα ήταν κεραυνοβόλος και 
στα 16 του έλαβε μέρος πρώτη φορά σε αγώνες ιστιοσανίδας, με 
το διεθνές του ντεμπούτο να γίνεται το 1999 στην αθήνα. παρά 
το νεαρό της ηλικίας του, ο καριόλου έχει λάβει ήδη μέρος σε 
τρεις ολυμπιακούς αγώνες, αρχής γενομένης το 2004 στη χώρα 
μας, όπου και είχε καταλάβει τη 13η θέση. την ίδια επίδοση 
σημείωσε και το 2008 στο Πεκίνο, όπου είχε μείνει για λίγο εκτός 
της κούρσας των μεταλλίων. στο λονδίνο το 2012 παρότι είχε 
ξεκινήσει εντυπωσιακά, μία άτυχη στιγμή στην 6η ιστιοδρομία του 
είχε στοιχίσει καθοριστικά, αναγκάζοντάς τον να τερματίσει τελικά 
17ος.

μέλος της εθνικής ομάδας της κύπρου από το 1999, σήμερα ο 
κερυνειώτης πρωταθλητής ζει και προπονείται στη λεμεσό, υπό 
τις οδηγίες του γάλλου προπονητή πιέρ λοκέ και του γυμναστή 
ανδρέα νικολάου.

the diagram shows the 
course areas that will be 
used during rio 2016 
olympic sailing 
competition

το διάγραμμα δείχνει 
τις περιοχές που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια των ολυμπιακών 
αγώνων ιστιοπλοϊας στο 
ρίο το 2016
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μΑριΝΑ ΝτΑ ΓΚλοριΑ: πλέοντας σε μολυσμένα νερά!
οι αγώνες ιστιοπλοΐας των ολυμπιακών αγώνων του ρίο θα 
πραγματοποιηθούν στη μαρίνα ντα γκλόρια. σε τοποθεσία στο 
πάρκο φλαμένγκο, ανάμεσα στη νότια ζώνη του ρίο και το 
κέντρο της πόλης, η μαρίνα ντα γκλόρια επωφελείται από τέτοιες 
συνθήκες του αέρα και της θάλασσας, που είναι ευνοϊκές για την 
πρακτική της ιστιοπλοΐας, καθώς και από εκπληκτική θέα. από τα 
νερά του κόλπου αποκαλύπτονται νέες όψεις αυτής της όμορφης 
πόλης  - είναι δυνατό να δει κανείς το βουνό κορκοβάντο, στην 
κορυφή του οποίου βρίσκεται το άγαλμα του χριστού, καθώς και 
το εικονικό βουνό πέδρα ντα γκαβέα. 

ωστόσο, ένα μεγάλο αγκάθι για το ρίο είναι το μολυσμένο νερό 
της θάλασσας. οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από το as-
sociated press τον περασμένο ιούλιο έδειξαν ότι τα νερά στα 
μέρη που θα διεξαχθούν αγώνες είναι μολυσμένα λόγω λυμάτων 
που δημιουργούν οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα, ιοί και βακτήρια 
να προκαλούν ασθένειες. στα υδάτινα σπορ το πρόβλημα είναι 
έντονο και πέρυσι καταγράφηκαν ασθένειες αθλητών. 

παύλος Κοντίδης: ιοί που δεν μπορείς να δεις
ο παύλος κοντίδης ανέφερε στο cnn ότι οι ανησυχίες για την 
υγεία και την ασφάλεια είναι επίσης στο πίσω μέρος του μυαλού 
του. «αν τύχουν πολλές βροχές τότε οι φαβέλες πλημμυρίζουν και 
όλα τα σκουπίδια έρχονται στη θάλασσα όπου πλέουν», δήλωσε 
ο παύλος κοντίδης στο cnn. «αυτά είναι τα φυσικά υλικά που 
μπορείς να δεις, αλλά (επίσης) είσαι αντιμέτωπος και με πολλούς 
ιούς που δε μπορείς να δεις».

το φεβρουάριο του περασμένου έτους, η τοπική εφημερίδα, o 
globo, φιλοξένησε ένα άρθρο σχετικά με ένα σκάφος, το οποίο 
συνετρίβη σε σκουπίδια που επέπλεαν στον κόλπο γκουαναμπαρά, 
που θα φιλοξενήσει όλους τους ολυμπιακούς αγώνες ιστιοπλοΐας. 
ο δήμαρχος του ρίο ντε τζανέιρο δήμαρχος, εντουάρντο παές, 
επίσης, φέρεται να ομολόγησε στο αθλητικό κανάλι της Βραζιλίας 
sportV, τον περασμένο σεπτέμβριο, ότι ο κόλπος γκουαναμπάρα 
θα παραμείνει ως επί το πλείστο μολυσμένος κατά τη διάρκεια των 
ολυμπιακών αγώνων.

αυτό δεν σημαίνει ότι οι διοργανωτές έχουν μείνει αδρανείς. 
μια νέα εγκατάσταση αποχέτευσης έχει χτιστεί στη μαρίνα ντα 
γκλόρια. μόλις τον περασμένο δεκέμβριο, ο επικεφαλής ιατρικός 
σύμβουλος του καναδά, μπομπ μακόρμακ, δήλωσε ότι οι 
ανησυχίες για την ποιότητα του νερού στο ρίο είναι υπερβολικές. 
«εγώ δεν θα πιώ το νερό μιας λιμνοθάλασσας και κανείς δεν 
πρέπει να το κάνει», δήλωσε ο μακόρμακ αλλά πρόσθεσε: «αυτό 
είναι διαφορετικό από το να θεωρούμε επικίνδυνο να ακουμπήσει 
κάποιος το νερό».

mARinA DA GloRiA: sailing in contaminated water!
the sailing competitions of the rio olympic games will take place 
at the marina da glόria. situated in the flamengo park, between 
rio’s south Zone and the city center, the marina da glόria not only 
benefits from wind and sea conditions, which are favorable for the 
practice of sailing, but also from a stunning view. from the wa-
ters of the bay new facets of this beautiful city are revealed – one 
can admire the corcovado mountain, on top of which there is the 
statue of christ and the iconic mountain pedra da gkavea.
however, a big thorn for rio is its contaminated seawater. tests 
conducted by the associated press last July showed that the water 
in the places where the races are to be held is contaminated due 
to sewage created by people, so, viruses and bacteria can cause 
disease. this is a serious problem in water sports and last year 
some athletes got sick.

Pavlos Kontides: Viruses that cannot be seen
pavlos kontides told cnn that health and safety concerns are also 
at the back of his mind. “If there is heavy rainfall then the favelas 
get flooded and all the garbage comes to the sea where we are 
sailing,” said pavlos kontides on cnn. “these are natural materials 
that one can see, but we are (also) faced with many viruses that 
cannot be seen.”
In february of last year, the local newspaper, o globo, hosted an 
article about a boat that crashed into garbage floating in the gulf 
of guanabara, which will host all the olympic sailing competitions. 
the mayor of rio de Janeiro, mayor eduardo paes, also reportedly 
confessed to the sports channel sportV brazil last september that 
guanabara bay will remain predominantly infected during the 
olympic games.
this does not mean that the organizers have remained inactive. 
new sewage facilities have been built at the marina da glόria. Just 
last december, the chief medical advisor of canada, bob mccor-
mack, said that concerns about the quality of water in rio are ex-
cessive. “I will not drink the water of a lagoon and nobody should 
do it,” mccormack said, but added: “this is different from believing 
that it is dangerous to touch the water.”
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ARTiClE

το κάθε σκάφος αποτελεί για τον ιδιοκτήτη του, είτε αυτό είναι 
εμπορικό είτε σκάφος αναψυχής, ένα σημαντικό περιουσιακό 
στοιχείο. ο ιδιοκτήτης ενός σκάφους θέλει να αντικατοπτρίζει την 
προσωπικότητα του μέσω του σχεδιασμού, της επίπλωσης αλλά 
και του εξοπλισμού του σκάφους του. Βασιζόμενη σε αυτό, η 
βιομηχανία προσφέρει πλέον τεχνολογικά αναβαθμισμένα σκάφη 
για να καλύψει τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών. 

Έτσι λοιπόν, ένα σκάφος για πολλούς λόγους αποτελεί ένα 
σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον ιδιοκτήτη, αλλά 
παράλληλα τον αφήνει εκτεθειμένο σε κινδύνους για τυχόν 
φυσικές απώλειες στο ίδιο το περιουσιακό στοιχείο, αλλά και για 
την αστική του ευθύνη έναντι τρίτων. 

με λίγα λόγια ένα ανασφάλιστο σκάφος θα μπορούσε να οδηγήσει 
τον ιδιοκτήτη σε μεγάλες περιπέτειες, δαπανηρές απαιτήσεις και 
σημαντικές ζημιές. για να μπορέσει ένας ιδιοκτήτης σκάφους να 
το ασφαλίσει και να καλύψει ασφαλιστικά τις πραγματικές του 
ανάγκες θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει τις λεπτομέρειες, 
αλλά και τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους.   

στον κλάδο των ασφαλειών τα προϊόντα που προσφαίρονται για 
τον τομέα των σκαφών, ορίζονται βάσει των παραγόντων που 
καθορίζουν την κατηγορία κινδύνου, τους οποίους διατρέχει το 
κάθε σκάφος. οι κύριοι παράγοντες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

• Φυσική απώλεια, δηλαδή ζημιά στο ίδιο το περιουσιακό 
 στοιχείο
• Ασφάλιση έναντι τρίτων 

φυσικές απώλειες και ζημιές
οι φυσικές απώλειες και ζημιές ενός σκάφους καλύπτονται κάτω 
από την ασφάλιση hull and machinery. αυτή η παραδοσιακή 
κάλυψη είναι ευρέως διαδεδομένη στην αγορά της θάλασσας σε 
διάφορες μορφές. 

συσχετίζεται κυρίως με τις δραστηριότητες του σκάφους, αλλά και 
του ιδιοκτήτη και το ολικό προφίλ που χρησιμοποιεί το σκάφος. 

κύρια έμφαση δίνεται στην προστασία των πιο κάτω κινδύνων:
• Ολική απώλεια του σκάφους
• Μερική βλάβη στο σκάφος
• Ζημιές στη μηχανή ή μηχανές
• Ζημιές στον εξοπλισμό
• Ζημιές στην επίπλωση
• Ζημιές σε βοηθητικά σκάφη ή μηχανήματα 
• Ζημιές σε εξοπλισμούς θαλασσίων σπορ
• Ευθύνη για τη χρήση του εξοπλισμού του θαλάσσιου σπορ
• Γενικός μέσος όρος διάσωσης και εργασίας

σύμφωνα με την πλοήγηση και τους τομείς του οποίους 
δραστηριοποιείται ένα σκάφος, μπορούν να συμπεριληφθούν στην 
ασφάλιση και άλλοι κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν 
φυσική απώλεια, όπως είναι ο πόλεμος, η τρομοκρατία, η πειρατεία, 
η κατάσχεση και αρκετοί άλλοι παράγοντες, ιδίως εάν πρόκειται 
για ενοικιαζόμενο σκάφος. 

Insuring means 
smooth sailing

ασφάλιση σκάφους 
σημαίνει ήσυχο ταξίδι

γράφει η:  Άννα Βούρου
article by:  anna Vourou

Whether used for private leisure or commercial use, yachts are 
unique assets. a yacht owner’s individuality and taste are usually 
reflected in the design, capabilities, furnishings and works of art 
on board as well as do the leisure activities for which a yacht is 
equipped. In parallel, technological advances, design of machin-
ery and equipment throughout industry has become increasingly 
sophisticated, and specific for purpose. 

the combination of these factors, creates a combination of expo-
sures to a yacht owner, both in terms of physical losses to the asset 
itself, as well as third party and public liability which, if uninsured, 
could result in some rather unique and costly claims from major 
damage to total losses. 
a yacht owner must therefore be in a position to establish the spe-
cifics of their yacht and its activities in order to secure the type 
of insurance coverage that would meet their needs and require-
ments. there are specific products and some leading industry 
players for this class of risk that can provide special facilities for a 
yacht of any value. 

but what are those exposures and risks that a yacht owner is re-
quired to understand and insure for? In summary there are two 
main categories of risks/potential exposures:

• Physical losses ie damage to the asset itself, 
• Third party or public liabilities, and 
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Physical Damage or loss
physical damage or loss from marine perils would be covered un-
der a hull and machinery cover which provides owners with pro-
tection for their yacht. 
Whilst this traditional cover is widely available in the marine mar-
ket and in many forms, it is imperative that it is considered in con-
junction with the numerous elements that form the clients overall 
risk profile, their operating philosophy, future plans, aspirations 
and needs. 

the main focus should be on protecting the following exposures:
• Total loss of the yacht
• Partial damage to the yacht
• Damage to the engines or machinery
• Damage to the bridge equipment
• Damage to fixtures and fittings
• Loss of or damage to tender or machinery breakdown
• Damage to watersport equipment
• Liability arising from use of watersport equipment
• General Average, Salvage and Sue & Labour

depending on the navigating areas in which a yacht operates, 
War risks cover may also need to be considered. War and terror-
ism coverage could be essential to protect the owner’s asset. this 
cover would provide insurance against war, civil war, rebellion, 
capture, seizure, terrorism etc. In parallel, k&r cover has become 
common in particular when a yacht is chartered. 

third Party liability (P&i insurance) and Public liability
p&I insurance is probably the most important marine insurance a 
yacht owner needs to purchase and one which has become com-
pulsory to trade. In the absence of p&I/liability insurance a yacht 
may be unable to call certain countries or ports. this cover acts as 
a safety net protecting an owner’s bottom line against third party 
liability.

Whilst traditionally, yacht owners have included third party liability 
cover as part of their hull and machinery placement, changes in 
legislation, increased legal expenses and an increase in the value 
of liability claims the exposure of yacht owners and operators has 
increased at a rate that far exceeds inflation. 

p&I cover can be tailored to meet the needs of an individual yacht 
owner and the major areas of cover are:

• Collision Liabilities (with vessels or fixed or floating object such 
 as docks, piers, buoys etc)
• Liability to guests or passengers (injury, illness, death)
• Liabilities to third parties on board (injury, illness, death)
• Crew Liabilities (injury, illness, death)
• Liabilities from use of watersports
• Liabilities from use of tender boats, speed boats and jet-skis
• SCUBA diving (crew and passengers, but not professional 
 divers)
• Pollution Liability
• Wreck Removal  
• Legal defence costs (if additional FD&D cover is purchased)

Ασφάλιση έναντι τρίτων και αστικής ευθύνης
αυτό το είδος ασφάλειας είναι αρκετά σημαντικό και μάλιστα σε 
αρκετές χώρες εάν το σκάφος δεν έχει το συγκεκριμένο είδος 
ασφάλισης δεν του επιτρέπεται να εισέλθει σε κάποια χωρικά ύδατα 
και λιμάνια. η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει τον ιδιοκτήτη 
για ενέργειες του (σκάφους) έναντι τρίτων. παραδοσιακά αυτό 
το είδος ασφάλισης ήταν ενσωματωμένο μαζί με την ασφάλιση 
φυσικής απώλειας. 

τα τελευταία χρόνια όμως οι νομοθεσίες έχουν αυξήσει τη 
συγκεκριμένη ασφάλιση και γι’ αυτό έχει καταρτιστεί σαν ξεχωριστή 
οντότητα. η συγκεκριμένη ασφάλιση μπορεί να προσαρμοστεί για 
να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου ιδιοκτήτη γιοτ σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του. οι κύριες καλύψεις είναι:

• Ευθύνη σύγκρουσης (με σκάφη, αντικείμενα, κ.τ.λ)
• Ευθύνη για τους επισκέπτες ή επιβάτες (τραυματισμό, ασθένεια, 
 θάνατο)
• Υποχρεώσεις έναντι τρίτων επί του σκάφους (τραυματισμό, 
 ασθένεια, θάνατο)
• Υποχρεώσεις έναντι πληρώματος (τραυματισμό, ασθένεια, 
 θάνατο)
• Υποχρεώσεις από τη χρήση θαλασσίων σπορ 
• Υποχρεώσεις από τη χρήση βοηθητικών ταχύπλοων σκαφών
• Ευθύνη για καταδύσεις
• Ευθύνη για μόλυνση 
• Ευθύνη για απομάκρυνση ναυαγίου
• Νομική ευθύνη
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other types of insurance to consider
crew medical / personal accident
If a yacht owner wants to provide his crew with additional cover-
age over and above his legal liability, then this will be an additional 
benefit. this provides pre-agreed financial reimbursement to crew 
without them having to resort to appointment of lawyers and if 
can then be incorporated as a pre-set employment benefit within 
the crew contract. 

loss of charter income (for yachts which are chartered out)
Whilst hull and machinery and War risks covers will provide pro-
tection against physical loss or damage and p&I cover will cover an 
owner against third party liabilities, they do not offer cover for the 
loss of income. If a yacht is to be chartered out then an owner can 
protect himself against loss of charter income or business inter-
ruption insurance.

a loss of income policy will respond to time loss either to physi-
cal loss or damage from an insured peril, or other events (through 
extended cover) such as strikes of crew, alleged pollution, crew 
desertion (or detention, stowaways, heavy weather etc. 
.
Building Risk insurance (for new building yachts)
finally, for those owners who want to build their dream yacht, 
builders risks cover can protect an owner against physical loss or 
damage to the vessel prior to delivery. available either from the 
yard who will be building the yacht or directly from the market, 
this insurance will also cover pollutions, liabilities to third parties 
as well as defence costs.

the attached table listing the various exposures and the type of 
insurance cover under which they fall. 

Άλλα είδη ασφάλισης που πρέπει να εξετάσουμε
ευθύνη πληρώματος – προσωπικά ατυχήματα
σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να δώσει περεταίρω κάλυψη 
στο προσωπικό του πέρα από τη νομική του ευθύνη μπορεί να 
προχωρήσει και σε αυτό το είδος της ασφάλισης. αυτή η ασφάλιση 
παρέχει μια προ συμφωνηθεί οικονομική αποζημίωση για το 
πλήρωμα σε περίπτωση ατυχήματος ή ιατρικής ανάγκης. 

Απώλεια εισοδημάτων
είναι η ασφάλιση που γίνεται κυρίως για τα σκάφη που ναυλώνονται 
και ο ιδιοκτήτης ασφαλίζει την τυχόν απώλεια εισοδημάτων ή τη 
διακοπή εργασιών. αυτό μπορεί να προκύψει από διάφορους 
παράγοντες όπως απεργία του πληρώματος, κακοκαιρία, μόλυνση 
της θάλασσας, λαθρεπιβάτες, λιποταξία κ.τ.λ.   

Ασφάλιση για κτίσιμο καινούργιου σκάφους
για εκείνους τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να κτίσουν ένα 
σκάφος από την αρχή, μπορούν να προστατεύσουν το σκάφος 
κατά την περίοδο διεξαγωγής εργασιών σε αυτό. προστατεύει 
βασικά τον ιδιοκτήτη από τη φυσική απώλεια μέχρι την παράδοση 
του σκάφους. 

ARTiClE
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the kyrenia town had its own shipyard and seafarers with a long 
tradition of seamanship that passed from father to son and son 
to grandson. In the second half of the 19th century, kyrenia ships 
(single-masted, two-masted and three-masted ships) were travel-
ing to cairo, alexandria, anemouri, smyrna, rhodes and other is-
lands. once they were arriving in the black sea and marseille. they 
had usually female names, mother, woman, daughter of the own-
er’s: “polyxene”, “theofano”, “cleopatra”, “maria”, “paraskeve”. there 
were of course muslim captains, sailors and ship-owners in town, 
who sometimes were partners with the greeks.
the author andreas keleshis, kyrenia nautical family descendant, 
describes in his novel ‘‘maistrotramountana’’ (nicosia 2003, epipha-
niou publications) the kyrenia sailors and their sea routes in a rela-
tively near past:

“the small town’s seafarers had been proud and famous sea dogs. 
In everyone’s thoughts and minds they always took pride of place, 
with their schooners and goletas, their rigging, long bowsprits and 
tall masts. single-masted, two-masted and even three-masted 
ships, driven by the power of the wind and nothing but sails – 
lateen sails, mainsails and jibs – seamanship and sharp wits, had 
been roving around the levant for centuries, controlling the is-
land’ trade. the art of seamanship passed from father to son, and 
from old man to young. some were captains and merchants at the 
same time. from kyrenia, but more often often from the southern 
ports, larnaca and limassol, they would set sail in southerly and 
easterly directions for alexandria, Jaffa and beirut, or make for the 
ports of mersin, anamur and antalya. sailing close to the maïstros, 
they would sail towards the aegean islands, smyrna, syros, and 
piraeus; they enter the straits, make for constantinople and then 
head for the ports of the black sea.”

trade
the kyrenia boats were transporting all sorts of goods, correspon-
dence and all products of the province. they were taking and 
brought orders from the few merchants and ship owners of the 
small town, as from the merchants of nicosia who had their shops 
in many markets there. the famous names were associated with 
kyrenia: evaggelidis, Zahariades, severis brothers mitsis and mit-
sides brothers. they were filling the holds and sometimes even 
the deck, with what was the surplus of the province or need to 
sell: wheat, durum flour, raw cotton, olive pomace, male donkeys, 
mules, goats, and sheep. the kyrenia boats brought back wood, 
gasoline, raw skins, soap, textiles, thread spools, buttons, holy 
land candle, books, soft flour and straw, rice, sugar, pulses, nuts, 
tobacco, bags, china, cookware, clay pots, furniture, cheeses, oil, 
butter, animals and more. rarely, however, they were transferring 
to foreign destinations most valuable offspring of the place, the 

kyrenia seafarers  

 Ναυτικοί στο Λιμάνι της Κερύνειας 
(φωτογραφία του 1906, αρχείο Αντρέα Κελέσιη)
3ος από αριστερά ο Καπετάν Παναής, 
5ος ο Καπετάν ΠουπάςMariners in Kyrenia harbor 

(photo 1906, Andreas Keleshi file)
3rd from left Captain Panais, 5th Captain Pupas

hiSTORY

οι ναυτικοί της 
κερύνειας

η πόλη της κερύνειας είχε το δικό της καρνάγιο και θαλασσινούς 
με μακρά παράδοση ναυτοσύνης που περνούσε από πατέρα σε 
γιο και από γιο σε εγγονό. στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, τα 
κερυνειώτικα καΐκια (μονοκάταρτα, δικάταρτα και τρικάταρτα) 
ταξίδευαν τη ρότα του λεβάντε στο κάιρο, την αλεξάνδρεια, το 
ανεμούρι, τη σμύρνη, τη ρόδο και άλλα νησιά του αιγαίου. κάποτε 
έφταναν και στη μαύρη θάλασσα και τη μασσαλία. Έφεραν 
συνήθως ονόματα θηλυκά, της μάνας, της γυναίκας, της κόρης του 
καραβοκύρη: «πολυξένη», «θεοφανώ», «κλεοπάτρα», «μαρία», 
«παρασκευή». υπήρχαν βέβαια και μουσουλμάνοι καπετάνιοι, 
ναύτες και καραβοκύρηδες στην πόλη, που πολλές φορές ήταν 
συνέταιροι με τους Έλληνες.

ο συγγραφέας αντρέας κελέσιης, απόγονος οικογένειας 
ναυτικών της κερύνειας, περιγράφει στο μυθιστόρημά του 
‘‘μαϊστροτραμουντάνα’’ (λευκωσία 2003, εκδόσεις επιφανίου) 
τους κρυνειώτες ναυτικούς και τους θαλάσσιους δρόμους που 
ακολουθούσαν σε ένα σχετικά κοντινό παρελθόν:

«περήφανοι και ξακουστοί θαλασσόλυκοι οι ναυτικοί της μικρής 
πόλης. στο νου, στη σκέψη όλων έρχονται πάντα πρώτοι, με τις 
σκούνες και τις γολέτες τους, με τις αρματωσιές, με τα μακριά 
παστούνια και τα ψηλά άρμπουρα. μονοκάταρτα, δικάταρτα 
και ακόμα τρικάταρτα καράβια, με τη δύναμη του αέρα, μόνο 
με πανιά, τα λατίνια, τις ράντες, του φλόκους, με ναυτοσύνη και 
καπατσοσύνη για αιώνες αλώνιζαν την λεβαντίνη, κρατώντας στα 
χέρια τους το εμπόριο του νησιού. η ναυτοσύνη περνούσε από 
πατέρα σε γιο, κι από γέρο σε νέο. κάποιοι ήταν καπετάνιοι κι 
έμποροι μαζί. από την κερύνεια, μα περισσότερο από τα λιμάνια 
του νότου, τη λάρνακα και τη λεμεσό σαλπάριζαν κατά Όστρια και 
λεβάντη μεριά για αλεξάνδρεια, γιάφα, Βερούτι ή έβαζαν πλώρη 
για τα λιμάνια της μερσίνας, του ανεμουρίου και της αττάλειας. 
Όρτσα στο μαΐστρο αρμένιζαν για τα νησιά του αιγαίου, τη 
σμύρνη, τη σύρο, τον περαία, έμπαιναν στα στενά, πήγαιναν στην 
πόλη και ξανοίγονταν στα λιμάνια της μαύρης θάλασσας.»

έμπόριο
τα κερυνειώτικα καΐκια μετέφεραν λογής-λογής εμπορεύματα, 
αλληλογραφία και όλα τα γεννήματα της επαρχίας. Έπαιρναν 
και έφερναν τις παραγγελίες των λιγοστών εμπόρων και 
καραβοκύρηδων της μικρής πόλης, όπως και των μεγαλέμπορων 
της λευκωσίας που είχαν τα μαγαζιά τους στα πολλά εκεί παζάρια. 
τα γνωστότερα ονόματα που σχετίστηκαν με την κερύνεια: 
ευαγγελίδης, ζαχαριάδης, σεβέρης, αδελφοί μιτσή και αδελφοί 
μιτσίδης. γέμιζαν τα αμπάρια και κάποτε ακόμη και το κατάστρωμα 
με ό,τι είχε η επαρχία περίσσευμα ή ανάγκη να πουλήσει: σιτηρά, 
σκληρό αλεύρι, ακατέργαστο βαμβάκι, ελαιοπυρήνα, αρσενικά 
γαϊδούρια, μουλάρια, γίδια, πρόβατα. 
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Έφερναν πίσω ξυλεία, βενζίνη, ακατέργαστα δέρματα ζώων, 
σαπούνι, υφάσματα, καρούλια κλωστής, κουμπιά, αγιοταφίτικο 
κερί, βιβλία, μαλακό αλεύρι και άχυρο, ρύζι, ζάχαρη, όσπρια, 
ξηρούς καρπούς, καπνά, σακούλες, πορσελάνες, μαγειρικά 
σκεύη, πήλινα δοχεία, έπιπλα, τυριά, λάδια, βούτυρα, ζώα και 
άλλα πολλά. σπάνια ωστόσο μετέφεραν σε ξένους προορισμούς 
το πολυτιμότερο γέννημα του τόπου, τα χαρούπια. εκεί γίνονταν 
γόμμα και ζωοτροφές.  Ήταν αυτό το εμπόριο που σε δίσεκτα 
χρόνια, χρόνια ανομβρίας, δυσπραγίας και πείνας, έσωζε πολλές 
φορές τον τόπο και τους κατοίκους του. γι’ αυτό και τα χαρούπια 
ονομάζονταν ο ‘‘μαύρος χρυσός’’ της κύπρου. 

αυτός σε γενικές γραμμές ήταν ο κύκλος του εμπορίου της 
κερύνειας στα τέλη της τουρκοκρατίας και τις πρώτες δεκαετίας της 
αγγλοκρατίας. μετά άρχισαν οι πόλεμοι. πρώτος ο ιταλοτουρκικός 
το 1911-12 και βρέθηκαν οι ιταλοί να κατέχουν τα νησιά του 
αιγαίου. Ύστερα οι Βαλκανικοί το 1912 και 1913, και αργότερα 
ο A’ Παγκόσμιος το 1914-1918. Επηρεάστηκε το εμπόριο και η 
πλοήγηση στην ανατολική μεσόγειο έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη.
χαρακτηριστικό παράδειγμα της επικινδυνότητας του 
kερυνειώτικου εμπορίου κατά τη διάρκεια των πολέμων αποτελεί 
η τύχη του γνωστού τότε πλοίου “ευαγγελίστρια”, το οποίο 
ανατινάχτηκε στις 24 ιανουαρίου 1916 από γαλλικό καταδρομικό. 
ο καπετάνιος του πλοίου, καπετάν μίχαλος (μιχαήλ σάββα), 
μεταφέρθηκε στο καστελλόριζο και βασανίστηκε από τους 
γάλλους αξιωματικούς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν ψευδώς για 
μεταφορά πετρελαίου σε εχθρικά υποβρύχια.

ο Καπετάν μίχαλος και το πλοίο έυαγγελίστρια
σε ένα άλλο μυθιστόρημα του συγγραφέα αντρέα κελέσιη, 
ναυτικά κιάλια (θεσσαλονίκη 2007, εκδόσεις γερμανός), 
βρίσκουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους κερυνειώτες 
ναυτικούς, ειδικότερα για τον παππού του συγγραφέα, μιχαήλ 
σάββα ή αλλιώς καπετάν μίχαλο και το πλοίο του ευαγγελίστρια. 
ο μιχαήλ σάββα (καπετάν μίχαλος), πιο γνωστός με το παρωνύμιο 
κελέσιης, ήταν ο πρωτότοκος γιος μιας ισχυρής οικογένειας 
ναυτικών της κύπρου με μεγάλη παράδοση, δεμένη γερά με τον 
τόπο και τη θάλασσα. οι ρίζες της οικογένειας ανιχνεύονται στον 
καπετάν τουρκομίχαλο, τον παππού του μιχαήλ σάββα, ο οποίος 
γεννήθηκε στα κήθυρα, ένα νησί μεταξύ πελοποννήσου και 
κρήτης. ο τουρκομίχαλος έφτασε στην κερύνεια κατατρεγμένος. 
λέγεται πως είχε σκοτώσει δυο τούρκους, οι οποίοι θέλησαν να 
του φάνε το πατρικό του περιβόλι. 

carob. It was raw material for feed and gum. It was this trade in 
leap years, years of drought, hardship and hunger, which saved 
many times the place and its inhabitants. therefore, the carob was 
called the ‘black gold’ of cyprus.

this was generally the cycle of kyrenia trade in the late ottoman 
and the first decade of british rule. after the wars began. first the 
war between Italians and ottomans (1911-1912) - the Italians 
found themselves holding the aegean islands. after the balkan 
wars in 1912 and 1913, and later the A’ World War in 1914-1918. Af-
fected trade and navigation in the eastern mediterranean became 
even more dangerous.

example of the hazard of kyrenia trade during the wars is the story 
of the known “evangelistria” ship, which was blown up on January 
24, 1916, by a french cruiser. 

the ship’s captain, captain michalos (michael savva), transferred 
to kastellorizo and tortured by french officers who accused him 
falsely for oil transport in hostile submarines.

captain michalos and the ship “Evangelistria”
In another novel by author andreas keleshis, marine binoculars 
(thessaloniki 2007, germanos publications), we find information 
for kyrenia seafarers, particularly for the author’s grandfather, mi-
chael savva or else captain michalos and his ship “evangelistria”.
michael savva (captain michalos), better known by the nickname 
keleshis, was the eldest son of a strong naval family of cyprus with 
great tradition, firmly tied to the place and the sea. 

the roots of the family traced to captain tourkomichalos, his 
grandfather michael savva, who was born in kythira, an island 
between the peloponnese and crete. tourkomichalos arrived at 
kyrenia persecuted. It is said that had killed two turks who wanted 
to eat the family orchard. arriving in kyrenia managed and hid the 
surname kelesii. It was ripping sailor, however, more famous for 
his physical prowess. Michael Savva was born in 1868 in Kyrenia. 
He married on 5 November 1895 the Margaret (Markarou) Had-
jicharalambous, whereby acquired six children, the sava, anna, 
antigone, kyriakos charalambous, and christakis. he was known 
as captain of an excellent ship, “evangelistria”, which blew up on 
24 January 1916 from a french cruiser. captain michalos after the 
tragic events that befell died on 16 July 1923. 
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φτάνοντας στην κερύνεια κατάφερε 
κι έκρυψε το επίθετο κελέσιη. Ήτανε 
εξαίρετος ναυτικός, ωστόσο, πιο πολύ 
φημιζόταν για τη φυσική του δύναμη. 
Ο Μιχαήλ Σάββα γεννήθηκε το 1868 
στην κερύνεια. παντρεύτηκε στις 5 
Νοεμβρίου του 1895 την Μαργαρίτα 
(μαρκαρού) χατζηχαραλάμπους, με την 
οποία απέκτησαν έξι παιδιά, τον σάββα, 
Άννα, αντιγόνη, κυριάκο, χαραλάμπη και 
χριστάκη. Ήταν εξαίρετος καπετάνιος του 
γνωστού πλοίου “ευαγγελίστρια”, το οποίο 
ανατινάχτηκε στις 24 ιανουαρίου 1916 
από γαλλικό καταδρομικό. ο καπετάν 
μίχαλος μετά τα τραγικά γεγονότα που 
αντιμετώπισε και την περιπέτειά του 
απεβίωσε στις 16 ιουλίου 1923. 
 
το πλοίο έυαγγελίστρια και τα 
τελευταία ταξίδια του μιχαήλ ςάββα 
Κελέσιη (Καπετάν μίχαλος)

τα γεγονότα που διαδραματίζονται πιο κάτω περιλαμβάνονται 
στο βιβλίο «ο πόλεμος και αι περιπέτειαι του πλοίαρχου μιχαήλ 
σάββα κελέσιη, εκ κερύνειας, 1924»: στις 2 νοεμβρίου 1915 κατά 
τη διάρκεια του α΄ παγκόσμιου πολέμου, ο καπετάν μίχαλος 
αναχώρησε από την κερύνεια με το πλοίο “ευαγγελίστρια”, το 
οποίο άνηκε στον σάββα χαραλάμπους, έμπορο από την κερύνεια. 
το πλοίο ήταν φορτωμένο με ελαιοπυρήνα και προοριζόταν 
για το νησί ρόδος. στη ρόδο κατέφθασε στις 10 νοεμβρίου 
1915 και παρέμεινε εκεί για 70 μέρες μέχρι την εκφόρτωση του 
ελαιοπυρήνα. η ιταλική κυβέρνηση, όμως, μετά την εκφόρτωση 
του ελαιοπυρήνα διέταξε την αναχώρηση του πλοίου από το 
νησί. Έτσι, το πλοίο αναχώρησε εσπευσμένα από τη ρόδο στις 5 
ιανουαρίου 1916 με προορισμό την κύπρο. για κακή του τύχη, 
όμως, ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή γι’ αυτό και το πλήρωμα 
του πλοίου “ευαγγελίστρια” αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει 
στο καστελόριζο. Όμως, η γαλλική κυβέρνηση ανάγκασε τον 
καπετάν μίχαλο και το πλήρωμα του να εγκαταλείψουν το νησί 
και με τη βοήθεια ενός γαλλικού καταδρομικού ρυμούλκησαν το 
“ευαγγελίστρια” έξω από το νησί. παρά τη μεγάλη θαλασσοταραχή 
το πλοίο συνέχισε την πορεία του μέχρι το λιμάνι “μουλιά” της 
επαρχίας πάφου. 

the Ship “Evangelistria’’ and the Final 
Journeys of michael Savva Keleshi 
the events taking place below are included 
in the book “War and century adventures 
of captain michael savva keleshis, from 
kyrenia, 1924”: on november 2, 1915, dur-
ing the first World War, captain michalis 
departed kyrenia with the ship “evangelistria” which belonged to 
savvas charalambous, dealer from kyrenia. the ship was loaded 
with pomace and was destined for the island rhodes. It arrived 
in rhodes on november 10, 1915, and remained there for 70 days 
until the unloading of the pomace. the Italian government, how-
ever, after unloading pomace, ordered the departure from the is-
land. thus, the ship departed hastily from rhodes on January 5, 
1916, to cyprus. for bad luck, however, appeared big storm and 
the ship’s crew was forced to anchor in kastellorizo. but the french 
government forced the captain michalis and his crew to leave the 
island and with the help of a french cruiser towed the “evange-
listria” out of the island. despite the storm the ship continued its 
course until the port “moulia” in paphos.

from that moment the life of the captain and crew ceases to be 
adventurous and starts to become tragic. on January 24, 1916, a 
french warship patrolling in the mediterranean sea. once it iden-
tified the “Evangelistria” ship in the harbor of Paphos, 7-8 armed 
sailors arrived by boat to the ship and carried out an investigation 
on possible smuggling. although not found anything illegal, they 
forced the crew to disembark in the port, while they kept captain 
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από εκείνη τη στιγμή η ζωή του πλοίαρχου και του πληρώματος 
παύει να είναι περιπετειώδης και αρχίζει να γίνεται τραγική. στις 
24 ιανουαρίου 1916 ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο περιπολούσε στη 
θάλασσα της μεσογείου. μόλις εντόπισαν το πλοίο “ευαγγελίστρια” 
στο λιμάνι της επαρχίας Πάφου, 7-8 οπλισμένοι ναύτες, 
κατέφθασαν με λέμβους προς το πλοίο και πραγματοποίησαν 
έλεγχο για πιθανή λαθρεμπορία. παρόλο που δεν εντόπισαν 
οτιδήποτε παράνομο ανάγκασαν το πλήρωμα να αποβιβασθεί 
στο λιμάνι, ενώ τον καπετάν μίχαλο τον κράτησαν αιχμάλωτο 
και τον οδήγησαν στο καστελόριζο φυλακισμένο στο κελί ενός 
γαλλικού ατμόπλοιου. στη συνέχεια, οι γάλλοι ναύτες τοποθέτησαν 
δυναμίτιδα σε όλο το πλοίο με αποτέλεσμα το πλοίο να εκραγεί 
και να βυθιστεί. στο καστελόριζο ο καπετάν μίχαλος βασανίστηκε 
από τους γάλλους αξιωματικούς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν για 
μεταφορά πετρελαίου σε εχθρικά υποβρύχια. εκεί παρέμεινε για 
3 μέρες. στις 27 ιανουαρίου 1916 τον μετέφεραν στο πορτ-σαιντ 
(στη ναυαρχίδα της 3ης μοίρας του στόλου) και φυλακίστηκε για 
ακόμα 24 μέρες όπου και υπέστη πολλά βασανιστήρια. μετά την 
παρέλευση των 24 ημερών ο γαλλικός στόλος τον παρέδωσε στην 
αιγυπτιακή αστυνομία, η οποία τον καταδίκασε σε θάνατο. 

h καταδίκη του καπετάν μίχαλου σε θάνατο θα ελάμβανε χώρα 
στις 16 Απριλίου και ώρα 8 π.μ. Για κακή του τύχη, όμως, άρχισε 
να έχει αναπνευστικά προβλήματα και σπασμούς σε όλο του το 
σώμα. κατέφτασε στο κελί του εσπευσμένα γιατρός, όπου και 
τον εξέτασε. ο γιατρός ζήτησε να μεταφερθεί στο φρενοκομείο 
του καΐρου «ασπασία». εκεί οι γιατροί μετά από πολλές εξετάσεις 
διέγνωσαν την ασταθή ψυχική του κατάσταση γι’ αυτό και 
κρατήθηκε για νοσηλεία. 

παρόλο που δεν του δόθηκε καμιά ιατροφαρμακευτική αγωγή, 
ο χρόνος που πέρασε στο νοσοκομείο θεράπευσε τελείως την 
ψυχική του κατάσταση. μια μέρα, λοιπόν, δύο στρατιώτες ήρθαν 
στο νοσοκομείο και ζήτησαν από το διευθυντή του νοσοκομείου 
κ. ορνόη να τον παραλάβουν. Έτσι, οι στρατιώτες τον μετέφεραν 
στο στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου, στην αλεξάνδρεια της 
αιγύπτου. στο στρατόπεδο κρατήθηκε για διάστημα περίπου τριών 
μηνών. μετά τους τρείς μήνες, αποφασίστηκε η απελευθέρωσή 
του με τη βοήθεια της αγγλικής κυβέρνησης και έτσι, στις 14 
ιανουαρίου 1917, αναχώρησε από την αίγυπτο και δύο μέρες μετά, 
στις 16 ιανουαρίου 1917, κατέφθασε στην αμμόχωστο και από 
εκεί στην κερύνεια. μετά τα τραγικά γεγονότα που αντιμετώπισε 
και την περιπέτειά του δεν επιτράπηκε στον καπετάν μίχαλο να 
αποπλεύσει ξανά.

Από την οθωμανική στη βρετανική σημαία
παρά το γεγονός ότι η κύπρος διοικείτο 30 χρόνια από τους 
Άγγλους, τα κυπριακά καΐκια ακόμη έπλεαν έχοντας στην πρύμνη 
την οθωμανική σημαία. το εμπόριο με την μικρά ασία σχεδόν 
έκλεισε και μετά την προσάρτηση της κύπρου στη Βρετανική 
αυτοκρατορία τον νοέμβριο του 1914, τα κυπριακά καΐκια 
κηρύχτηκαν και αυτά εχθρικά από τους νεότουρκους που 
φρόντισαν να απομακρύνουν τους χριστιανούς, Έλληνες και 
αρμένιους, από τις μικρασιατικές ακτές.

michalis prisoner and led him in kastellorizo imprisoned in the cell 
of a french steamer. then, the french sailors planted dynamite 
around the ship, causing the ship to explode and sink. In kastel-
lorizo captain michalis tortured by french officers who accused 
him of transporting oil in hostile submarines. he remained there 
for three days. on January 27, 1916, he was transferred to port-
saint (the flagship of the 3rd squadron of the fleet) and jailed for 
another 24 days where he was tortured. after 24 days the french 
navy handed over him to the egyptian police, which condemned 
him to death.
the death sentence of captain michalos would take place on 16 
April, at 8:00 a.m. For bad luck, however, he began to have breath-
ing problems and spasms throughout the body. a doctor arrived 
in his cell hastily, he examined him. the doctor asked to transfer 
him to bedlam cairo “aspasia”. there the doctors after several tests 
predicted unstable mental condition, so he was kept for treat-
ment. the time spent in the hospital completely cured his mental 
state. one day, then, two soldiers came to the hospital and asked 
the director of the hospital, mr. ornoe to receive him. so the sol-
diers took him to the camp prisoner of war in alexandria. In the 
camp he was kept for about three months. after the three months, 
it was decided to release him with the help of the english govern-
ment and so on January 14, 1917, captain michalos departed from 
egypt and two days later, on January 16, 1917, arrived at fama-
gusta and then to kyrenia. after the tragic events which he expe-
rienced and adventure, the captain michalis could not sail again.

From ottoman to British flag
despite the fact that cyprus was governed by 30 years of the brit-
ish, cypriot boats still sailed having at stern ottoman flag. trade 
with asia minor almost closed and after the annexation of cyprus 
to the british empire in november 1914, the cypriot boats were 
declared enemy of the young turks who cared to remove chris-
tians, greeks and armenians from asia minor.
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MEGA YAChT: DESiGNED bY A GREEK

spring is in the air and as such one can already feel the 
invigorating fresh sea breeze warming up every cell of one’s 
body. the brave ones are already “testing” the seawater, 
admittedly still a very chilling experience.

With the arrival of spring and the ensuing summer, and its ever-
increasing daylight, comes increased exposure to sunshine. 
and most of us wonder if tanning is a good or evil!

Well, the news is unfortunately not so pleasant for sun 
worshipers. a tan, whether you get it on the beach, on a 
tanning-bed, or through incidental exposure, is bad news…. 
any way you acquire it. 
tanning is the body’s response to protect itself from the 
harmful radiation of the sun. 
the sun emits radiation. of concern is ultraviolet radiation a 
& b (uVa/b).

What are uVa and uVb?
ultraviolet radiation (a, b and c) is a form of electromagnetic 
wave with a wavelength shorter than visible light. It is thus 
invisible to the naked eye. What distinguishes these three 
types from each other is their wavelength, with uVa being the 
one with the longest wavelength and uVc with the shortest. 
most of uVc is absorbed by the ozone layer and does not reach 
the earth. With the enlarging ozone layer “hole”, uVc might 
soon become more significant in terms of its pathogenicity 
to humans.
uVa and uVb reach the earth’s surface and play an important 
role in skin damage, premature aging, wrinkles, lax skin, skin 
cancer and suppression of the immune system.

το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και έχουμε ήδη αρχίσει να 
νιώθουμε το αναζωογονητικό αεράκι της θάλασσας σε όλα τα 
κύτταρα του σώματός μας. οι πιο γενναίοι ήδη “δοκιμάζουν” το 
θαλασσινό νερό, το οποίο είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα κρύο. 

με την άφιξη της άνοιξης και έπειτα του καλοκαιριού, όταν η 
ημέρα γίνεται μεγαλύτερη, έρχεται και η αυξημένη έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία. οι περισσότεροι από εμάς αναρωτιόμαστε 
εάν το μαύρισμα είναι καλό ή βλαβερό.

τα νέα δεν είναι τόσο ευχάριστα για όσους από εσάς λατρεύουν 
τον ήλιο. το μαύρισμα, είτε το αποκτάτε στην παραλία, στο κρεβάτι 
μίας αισθητικού, είτε από τυχαία έκθεση, είναι πάντα κακό…
το μαύρισμα είναι ο μηχανισμός που το σώμα ενεργοποιεί, ώστε 
να προστατευτεί από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία.

ο ήλιος εκπέμπει ακτινοβολία. η ακτινοβολία που μας απασχολεί 
είναι η υπεριώδης ακτινοβολία a & b (uVa/b).

τι είναι η ακτινοβολία uVa και uVb;
η υπεριώδης ακτινοβολία (a, b και c) είναι μία μορφή 
ηλεκτρομαγνητικού κύματος, το οποίο έχει πιο μικρό μήκος 
κύματος από το ορατό φως. για αυτό το λόγο είναι μη ορατό 
με γυμνό μάτι. αυτό που διαφοροποιεί αυτές τις τρεις μορφές 
ακτινοβολίας μεταξύ τους είναι το μήκος κύματός τους. η 
ακτινοβολία uVa είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο μήκος 
κύματος και η uVc το πιο μικρό. η περισσότερη ακτινοβολία uVc 
απορροφάτε από τη στοιβάδα του όζοντος και δε φθάνει στη γη. 
Όσο πιο πολύ αυξάνεται η τρύπα του όζοντος, τόσο πιο σημαντική 

the Sun
friend or foe? ο Ήλιος

φίλος ή εχθρός;

article by:  george psaras md 
fcs(sa)plast
plastic surgeon
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μπορεί να γίνει η ακτινοβολία uVc, όσον αφορά την παθογένεια 
της στους ανθρώπους.  

οι ακτινοβολία uVa και uVb φθάνει στην επιφάνεια της γης και 
παίζει σημαντικό ρόλο στην καταστροφή του δέρματος, την 
πρόωρη γήρανση, τον σχηματισμό ρυτίδων, την χαλάρωση του 
δέρματος, τον καρκίνο του δέρματος και την καταστολή του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 

πώς γίνεται;
η ακτινοβολία uV διεισδύει στο δέρμα και δημιουργεί βλάβη 
στο κυτταρικό dna του δέρματος. αυτή η βλάβη ονομάζεται 
μετάλλαξη. εάν μία μετάλλαξη στο dna δεν αποκατασταθεί, τότε 
μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του δέρματος. η ακτινοβολία uV 
έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνος για τους ανθρώπους. 

η ακτινοβολία uVa διεισδύει πιο βαθιά στο δέρμα σε σύγκριση 
με την uVb και για αυτό και θεωρείται η κυρίαρχη ακτίνα 
μαυρίσματος. αλλά γνωρίζουμε τώρα ότι με την πάροδο του 
χρόνου προκαλεί επίσης συσσωρευτικές βλάβες στο δέρμα. τα 
πολλά χρόνια έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, πίσω στις ημέρες 
που παίζαμε ξέγνοιαστοι στον ήλιο, μπορεί να γυρίσουν και να 
μας στοιχειώσουν αργότερα με τη μορφή καρκίνου του δέρματος. 
οπότε πρέπει να προσέχουμε και να είμαστε σε εγρήγορση!

η ακτινοβολία uVb από την άλλη πλευρά, είναι η κύρια αιτία 
κοκκινίσματος και εγκαυμάτων στο δέρμα. Έχει την τάση να 
επηρεάζει τις πιο επιφανειακές στοιβάδες του δέρματος και επίσης 
παίζει εξέχοντα ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος και 
φωτογήρανσης.

δέρμα και καρκίνος του δέρματος
το ανθρώπινο δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο στο σώμα. 
αποτελείται από δύο στοιβάδες: την επιδερμίδα και το πιο παχύ 
χόριο. 
τα μελανοκύτταρα είναι κύτταρα τα οποία βρίσκονται στην 
επιδερμίδα και τα οποία παράγουν και περιέχουν μελανίνη. αυτή 
είναι η ουσία η οποία δίνει στο δέρμα το χαρακτηριστικό του 
χρώμα. αυτή η ίδια μελανίνη προστατεύει σε έναν βαθμό το δέρμα 
από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία. είναι λοιπόν αυτονόητο ότι 
οι άνθρωποι που έχουν πιο ανοιχτή επιδερμίδα (καυκάσιοι σε 
αντίθεση με του αφροαμερικανούς) είναι πιο επιρρεπείς στην 
ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος. 

υπάρχουν τρεις μορφές καρκίνου του δέρματος. οι ειδικοί 
πιστεύουν ότι η ακτινοβολία uV συνδέεται και με τις τρεις αυτές 
μορφές, οι οποίες είναι το Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (bcc), το 
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (scc) και το πιο θανατηφόρο είδος 
καρκίνου του δέρματος, το κακόηθες μελάνωμα.
 
το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελεί το πιο συνηθισμένο 
καρκίνο του δέρματος στους καυκάσιους. τα βασικοκυτταρικά 
καρκινώματα βρίσκονται συνήθως στις περιοχές που εκτίθενται 
στον ήλιο, δηλαδή το κεφάλι, το λαιμό και τα χέρια. 
Ένα βασικοκυτταρικό καρκίνωμα κάνει την εμφάνιση του σαν μία 
καινούργια δερματική βλάβη, η οποία αιμορραγεί, βγάζει υγρά ή 
δημιουργεί κρούστα, δεν επουλώνεται και διαρκεί για περισσότερο 
από ένα μήνα. εάν υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχετε μία τέτοια 
βλάβη τότε πρέπει να σας εξετάσει ο/η δερματολόγος σας ή ένας/
μία πλαστικός χειρούργος. αυτές οι βλάβες αντιμετωπίζονται όταν 
είναι ακόμα μικρές με απλή εκτομή και ράμματα. μία διαδικασία 
που δεν διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά στα χέρια ενός ειδικού.   

how does it do that?
uV radiation penetrates the skin and can cause damage to 
the skin’s cellular dna. this damage is called a mutation. If a 
mutation in the dna remains unrepaired it may lead to skin 
cancer. uV radiation is a proven human carcinogen. 

uVa penetrates the skin deeper than uVb and is considered 
the dominant tanning ray. but we know now that it also causes 
cumulative skin damage over time. the many years of sun 
exposure, in the days when we were young, playing carefree 
in the sun, may come back to haunt us later in life with the 
formation of skin cancer. so beware and be vigilant!

uVb on the other hand, is the main cause of reddening and 
burning of the skin. It tends to affect the more superficial layers 
of the skin but also plays a major role in the development of 
skin cancer and photoaging.   

skin and skin cancer
the human skin is the largest organ of the body. It is comprised 
of two layers: the epidermis and the thicker dermis. 
melanocytes are cells, which reside in the epidermis and 
produce and contain melanin. this is the pigment that gives 
skin its characteristic colour. this very same melanin protects 
the skin to an extend from the harmful radiation of the sun. 
It is therefore self-explanatory why lighter skinned individuals 
(caucasians vs. black africans) are more prone to skin cancer.

there are three main types of skin cancer.  experts believe that 
uV radiation is linked to all three types, namely the basal cell 
carcinoma (bcc), squamous cell carcinoma (scc) and the 
deadliest form of skin cancer, the malignant melanoma.
 
basal cell carcinoma is the most common skin cancer in 
caucasians. basal cell carcinomas are mainly found on sun-
exposed areas i.e. head and neck and hands. 
a bcc will appear as a new lesion that bleeds, oozes or crusts, 
doesn’t heal, and lasts longer than a month. If you suspect you 
might have such a lesion you must have it examined by your 
dermatologist or plastic surgeon. these lesions are best treated 
when small by simple excision and suturing. a procedure that 
lasts not longer than 20 minutes in the hands of an expert. 

even though other factors contribute greatly to the formation 
of the next most serious skin cancer, the scc, uV radiation 
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αν και πολλοί άλλοι παράγοντες συνεισφέρουν σημαντικά στο 
σχηματισμό του επόμενου πιο σοβαρού καρκίνου του δέρματος, 
του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, η ακτινοβολία uV είναι από 
τους πιο συνηθισμένους ενόχους. Ένα καρκίνωμα scc απαιτεί 
πιο σοβαρή ιατρική φροντίδα, καθώς ενέχει μία μικρή, αλλά παρ’ 
όλα αυτά σημαντική πιθανότητα να κάνει μετάσταση σε άλλα 
όργανα του σώματος και να γίνει θανατηφόρο στη μειοψηφία 
των περιπτώσεων. Έλκη που δεν επουλώνονται, όγκοι και πληγές 
δίπλα σε ουλές ή περιοχές παλαιότερου σωματικού τραύματος/
εγκαύματος πρέπει να αξιολογούνται από τον/την γιατρό σας.   

το μελάνωμα είναι ο τρίτος πιο συχνός τύπος καρκίνου του 
δέρματος, αλλά είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο σοβαρός. ο υψηλός 
δείκτης θνησιμότητας που συσχετίζεται με τα μελανώματα είναι 
άμεσα ανάλογος με τον καθυστερημένο εντοπισμό και την 
καθυστερημένη διάγνωση, δύο παράγοντες που επιτρέπουν στο 
καρκίνο να διεισδύσει πιο βαθιά στο δέρμα. με απλά λόγια, ο πιο 
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας όσον αφορά την επιβίωση 
είναι το πραγματικό βάθος του μελανώματος. 
εξαιτίας της σοβαρότητάς του, οι ειδικοί στο μελάνωμα έχουν 
διαμορφώσει τον κανόνα abcde ώστε να βοηθήσουν τους 
ανθρώπους να γνωρίζουν τι πρέπει να προσέχουν και να 
αναζητούν ιατρικές συμβουλές όσο πιο νωρίς γίνεται. 

a: asymmetry – ασυμμετρία.
b: Irregular border – ακανόνιστα Όρια.
c: colour – χρώμα. τα μελανώματα εμφανίζονται σε ποικιλία 
χρωμάτων. το μαύρο χρώμα είναι το κυρίαρχο, σε αντίθεση 
με το ομοιόμορφο χρώμα το οποίο είναι κοινό στις καλοήθεις 
δερματικές βλάβες. 
d: diameter – διάμετρος. τα μελανώματα είναι συνήθως 
μεγαλύτερα από 6mm, σε αντίθεση με τις πιο μικρές καλοήθεις 
δερματικές βλάβες.
e: evolving – αναπτύσσονται. οι κακοήθεις δερματικές βλάβες 
αλλάζουν (αναπτύσσονται) σε μέγεθος, σχήμα και χρώμα με την 
πάροδο του χρόνου. 

is still one of the main culprits. a scc deserves more serious 
medical attention since it carries with it a small but nonetheless 
significant chance of metastasizing to other organs of the body 
and may end up lethal in a minority of cases. non-healing 
ulcers, growths and sores next to scars or areas of old physical 
trauma/burn should be evaluated by your physician. 

the melanoma is the third common type of skin cancer but 
certainly the most serious one. the high rate of mortality 
associated with melanomas is directly proportional to late 
detection and diagnosis and consequently to increased depth 
of skin invasion. In simple terms the most important prognostic 
factor for survival is the actual depth of a melanoma. 
because of its significance melanoma experts have devised 
the rule of abcde in order to assist lay people develop a high 
index of suspicion and seek medical advice early. 

a: asymmetry
b: irregular border
c: colour. melanomas have a mix of colours with black being 
predominant as opposed to the uniform colour of benign 
lesions
d: diameter. melanomas are usually larger than 6mm as 
opposed to the smaller benign lesions
e: evolving. malignant lesions change (evolve) in size, shape 
and colour over time. 

 the abcde of melanoma diagnosis
new or old moles that fit into the above pattern must be 
checked by a physician without delay. It could mean the 
difference between a happy carefree life and a foreshortened 
life filled with surgeries, chemotherapy and other unpleasant 
treatments. 
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 το abcde στη διάγνωση του 
μελανώματος
παλιές ή καινούργιες ελιές που μπορούν να ενταχθούν στο 
άνωθεν μοτίβο πρέπει να ελέγχονται από κάποιον-α γιατρό χωρίς 
καθυστέρηση. ο έλεγχος αυτός μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά 
για το εάν θα ζήσετε μία χαρούμενη ζωή χωρίς έγνοιες ή μία 
μικρότερη ζωή γεμάτη χειρουργεία, χημειοθεραπείες και άλλες 
δυσάρεστες θεραπείες. 

προστασία:
εάν ζείτε σε ένα ηλιόλουστο νησί, όπως η κύπρος, τότε είναι 
πραγματικά αδύνατο να αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο. ο 
ήλιος είναι μία πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, 
αλλά πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να 
προστατευτούμε από τη βλαβερή ηλιακή ακτινοβολία. 

ο πιο συνηθισμένος και αποτελεσματικός τρόπος προστασίας είναι 
η χρήση αντιηλιακού. αυτά τα προϊόντα συνδυάζουν διάφορα 
συστατικά τα οποία εμποδίζουν σε ένα βαθμό την ακτινοβολία 
να φτάσει στο δέρμα μας. τα αντιηλιακά ευρέος φάσματος 
προστατεύουν και από την ακτινοβολία uVa και από την uVb. 
κατατάσσονται ανάλογα με την ισχύ του δείκτη προστασίας τους.

 τι είναι ο δείκτης προστασίας (spf);
είναι μία κλίμακα που υποδεικνύει την ικανότητα του αντιηλιακού 
να εμποδίζει την ακτινοβολία uV από το να καταστρέφει το 
δέρμα. για παράδειγμα, εάν απαιτούνται 15 λεπτά για να αρχίσει 
να “ψήνεται” το δέρμα σας όταν εκτίθεστε στον ήλιο χωρίς 
αντιηλιακό, τότε θεωρητικά εάν χρησιμοποιείτε αντιηλιακό με 
δείκτη προστασίας 30 θα περάσουν 30x15 λεπτά μέχρι να αρχίσει 
να κοκκινίζει το δέρμα σας (7,5 ώρες).

αυτή η υπόθεση είναι θεωρητική επειδή δεν υπάρχει περίπτωση 
να παραμείνει το αντιηλιακό στο ιδρωμένο μας δέρμα στη μέση 
του καλοκαιριού για περισσότερες από μία ή δύο ώρες, εξαιτίας 
της εφίδρωσης, της εξάτμισης, της τριβής κτλ. οπότε, είναι υψίστης 
σημασίας να εφαρμόζετε το αντιηλιακό ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

συχνά μας ρωτάνε ποια είναι η σωστή σειρά που πρέπει να 
ακολουθείται κατά τη διαδικασία εφαρμογής αντιηλιακού, make-
up, φαρμάκων και ενυδατικής κρέμας στο δέρμα.
οι ειδικοί συνιστούν:
πρώτα εφαρμόστε το οποιοδήποτε φαρμακευτικό παρασκεύασμα 
και έπειτα την ενυδατική σας κρέμα, η οποία μπορεί να ενισχύσει 
και την διείσδυση του φαρμάκου στο δέρμα. Έπειτα ακολουθεί το 
αντιηλιακό και οποιαδήποτε άλλα καλλυντικά (βάση, ρουζ, κτλ.).

Άλλοι προτεινόμενοι τρόποι για να προστατευτείτε από την 
ακτινοβολία uV, σύμφωνα με το Ίδρυμα για τον καρκίνο του 
δέρματος (scf) είναι οι εξής:

• Να επιζητάτε την σκιά, ειδικά από τις 10 π.μ μέχρι τις 4 μ.μ.
• Να μην παθαίνετε εγκαύματα.
• Να αποφεύγετε το φυσικό και το τεχνητό μαύρισμα.
• Να καλύπτεστε με ρούχα, όπως καπέλα με μεγάλο γείσο και  
 γυαλιά που εμποδίζουν την ακτινοβολία uV.
• Να χρησιμοποιείτε ειδικά ρούχα προστασίας με UPF   
 (παράγοντας προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία).
• Να χρησιμοποιείτε αντιηλιακό ευρέος φάσματος (UVA/
 uVb) με δείκτη προστασίας 15 ή και μεγαλύτερο κάθε 

protection:
living on a sun-drenched island like cyprus is practically 
impossible to avoid sun exposure totally. the sun is a fact of 
life but we have to do our outmost best to protect ourselves 
from the harmful radiation.

the most common and effective form of protection is the 
use of sunscreens. these are products combining several 
ingredients that prevent to an extend the uV radiation from 
reaching the skin. the so-called broad-spectrum sunscreens 
protect from both uVa and uVb radiation. 
they are classified according to spf (sun protection factor) 
strength. 

 What is spf?
this is a scale identifying the sunscreen’s ability to prevent uV 
radiation from damaging the skin. e.g. if it takes 15 minutes for 
your skin to start “roasting” when exposed to sunlight without 
sunscreen, by using an spf 30 it will theoretically take 30x15 
minutes to turn red. (7,5 hours)
this assumption is theoretical because no sunscreen will 
remain on our sweaty skin in the middle of high summer for 
longer than an hour or two due to perspiration, evaporation, 
rubbing etc. so regular application of our sunscreen is of 
outmost importance. 



 ημέρα. για παρατεταμένες δραστηριότητες σε εξωτερικό 
 χώρο, χρησιμοποιήστε ένα αδιάβροχο αντιηλιακό ευρέος 
 φάσματος (uVa/uVb) με δείκτη προστασίας 30 ή μεγαλύτερο.
• Εφαρμόστε 2 κουταλιές της σούπας αντιηλιακό σε όλο σας το 
 σώμα, 30 λεπτά πριν βγείτε έξω. ανανεώστε το κάθε δύο ώρες 
 ή αμέσως αφού κολυμπήσετε ή ιδρώσετε υπερβολικά. 
• Να κρατάτε τα νεογνά μακριά από τον ήλιο. Τα αντιηλιακά είναι 
 κατάλληλα για μωρά άνω των έξι μηνών. 
• Να εξετάζετε το δέρμα σας από την κορυφή ως τα νύχια κάθε 
 μήνα.
• Να επισκέπτεστε τον/την γιατρό σας κάθε χρόνο για μία 
 επαγγελματική δερματική εξέταση. 

και μη νομίζετε ότι επειδή δεν μπορείτε να δείτε τη σκιά σας 
είστε προστατευμένοι από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες. είτε το 
πιστεύετε είτε όχι, πάνω από το 80 τοις εκατό των ηλιακών ακτίνων 
uV μπορούν να διεισδύσουν μέσα από σύννεφα και ομίχλη.

σε περίπτωση που αναρωτιέστε εάν θα παράγετε αρκετή Βιταμίνη 
d εάν περιορίστε την καθημερινή σας έκθεση στον ήλιο, την 
απάντηση δίνει ο roy geronemus, md, κλινικός δερματολόγος 
στο ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου της νέας υόρκης, ο 
οποίος λέει ότι: “μερικά λεπτά το μεσημέρι είναι αρκετά για 
τους περισσότερους καυκάσιους,”  “αφού επιτευχθεί το όριο της 
παραγωγής, η περαιτέρω έκθεση στον ήλιο στην πραγματικότητα 
καταστρέφει την βιταμίνη και μειώνει τα επίπεδα της Βιταμίνης d.”
(δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία για το μαύρισμα!)

οπότε, αυτό το καλοκαίρι χρησιμοποιήστε την κρίση και την κοινή 
σας λογική! 
μην πέσετε θύματα του “μαυρισμένου λουκ”, που προωθούν 
ορισμένα περιοδικά μόδας, ένα λουκ το οποίο σιγά σιγά μάλιστα 
βγαίνει εκτός μόδας. Έχουν ήδη χαθεί πολλές ζωές εξαιτίας αυτού 
του εθισμού.

να ειστε συνετοι!

γιώργος Ψαράς md fcs(sa) plast
πλαστικός χειρούργος
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We are often asked what is the correct order of applying 
sunscreen, make-up, medication and moisturizer on the skin.
the experts advise the following:
first apply any medication, and then apply your moisturizer, 
which actually might enhance the medication’s penetration 
into the skin. this is followed by your sunscreen and then by 
any other cosmetics (foundation, blush etc.)

other suggested ways to protect yourself from uV radiation, 
according to the skin cancer foundation are the following:

• Seek the shade, especially between 10 AM and 4 PM.
• Do not burn.
• Avoid tanning and UV tanning beds.
• Cover up with clothing, including a broad-brimmed hat 
 and uV-blocking sunglasses.
• Use special sun-protective clothes with UPF (ultraviolet 
 protection factor)
• Use a broad spectrum (UVA/UVB) sunscreen with an SPF of 
 15 or higher every day. for extended outdoor activity, use a 
 water-resistant, broad spectrum (uVa/uVb) sunscreen with 
 an spf of 30 or higher.
• Apply 2 tablespoons of sunscreen to your entire body 30 
 minutes before going outside. reapply every two hours or 
 immediately after swimming or excessive sweating.
• Keep newborns out of the sun. Sunscreens should be used 
 on babies over the age of six months.
• Examine your skin head-to-toe every month.
• See your physician every year for a professional skin exam.

and just because you can’t see your shadow doesn’t mean 
you’re safe from the sun’s damaging rays. believe it or not, 
up to 80 percent of the sun’s UV rays can penetrate through 
clouds and fog.

In case you are wondering if you will produce sufficient Vitamin 
d when you limit your daily sun exposure, the answer come 
from roy geronemus, md, clinical professor of dermatology 
at new york university medical center, who says that: ‘a few 
minutes at midday are sufficient for many caucasians,”  “after 
reaching the production limit, further exposure actually 
destroys the vitamin, decreasing vitamin d levels.”
(there goes that excuse for sun-tanning!)

so in summary, do use your judgment and common sense this 
summer! 
don’t fall pray to the glossy magazine “tanned look”, which by 
the way is slowly coming out of fashion. many lives have been 
lost over this fashion addiction. 
be smart!

george psaras md fcs(sa)plast
plastic surgeon
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boat owners, who berth their boats in the st. raphael marina, had 
expressed their wish to found a club, the aim of which would be to 
announce, organize and participate in offshore sailing boat races, 
as well as races with the participation of sailboats and motorboats, 
and organize educational lectures. 

the st. raphael yacht club was founded in 2009, it is based in st. 
raphael marina in limassol province and its goals are:
(a) to spread and promote offshore sailing and seafaring.
(b) to improve and raise the level of scientific and technical 
 knowledge of the members regarding ship navigation.  
(c) to study every nautical or other relevant subject and to 
 submit proposals and studies to all interested parties and 
 competent authorities.
(d) to morally support, assist, guide and facilitate the owners, 
 captains and crew members of offshore boats.
(e) to facilitate the participation of the club’s members in off
 shore races both in cyprus and abroad.
(f ) to acquire a sailing boat and a building for the club, as well as 
 anything else in order to achieve the club’s goals.    

the board of directors of the club consists of: 
1. totos theodosiou – chairman
2. Vakis hatzikiriakos – Vice chairman
3. marios michailidis – secretary
4. filippos dimitriou – treasurer
5. dimitrios mauropoulous – member
6. euagoras filaktou – member
7. kristis aggelidis – member

st. raphel yacht club

st. raphel yacht club
είχε εκφραστεί επιθυμία από ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζουν 
τα σκάφη τους στη st. raphael marina, η ίδρυση σωματείου που 
θα αποσκοπούσε στην προκήρυξη, οργάνωση και συμμετοχή 
σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης, καθώς αγώνες 
με συμμετοχή ιστιοπλοϊκών και μηχανοκίνητων σκαφών και 
οργάνωση μορφωτικών διαλέξεων. 

το σωματείο st. raphael yacht club ιδρύθηκε το 2009 με έδρα του 
τη μαρίνα st. raphael της επαρχίας λεμεσού και σκοποί του είναι:
 (α) η διάδοση και προαγωγή της ιστιοπλοΐας και θαλασσοπορίας 
 στην ανοιχτή θάλασσα.
(β) η βελτίωση και εξέλιξη του επιπέδου της επιστημονικής και 
 τεχνικής γνώσης των μελών στη ναυσιπλοΐα.  
(γ) η μελέτη κάθε ναυτικού ή σχετικού θέματος και η υποβολή 
 εισηγήσεων και μελετών σε κάθε ενδιαφερόμενο και στις 
 αρμόδιες αρχές.
(δ) η ηθική υποστήριξη, βοήθεια, καθοδήγηση και διευκόλυνση 
 των ιδιοκτητών, κυβερνητών και πληρωμάτων σκαφών 
 ανοικτής θαλάσσης.
(ε) η διευκόλυνση των μελών του σωματείου στη συμμετοχή 
 τους σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης τόσο στην κύπρο όσο 
 και στο εξωτερικό.
(στ) η απόκτηση ιστιοπλοϊκού σκάφους και οικήματος του 
 ομίλου καθώς και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην 
 επίτευξη των στόχων του ομίλου.    

το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου αποτελείται από τους: 
1. τοτός θεοδωσίου – πρόεδρος
2. Βάκης χατζηκυριάκος – αντιπρόεδρος
3. μάριος μιχαηλίδης – γραμματέας
4. φίλιππος δημητρίου – ταμίας
5. δημήτριος μαυρόπουλος – μέλος
6. ευαγόρας φυλακτού – μέλος
7. κρίστης αγγελίδης – μέλος

YAChT ClUbS
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In the annual ordinary meetings the board of directors along with 
the club’s members schedule races, social gatherings, seminars 
and other events for the current year.
five offshore races were organized and successfully held. 
• June 1st  - Kataklismos Regatta
• June 21st  - Summer Regatta
• September 12th - Cyprus Maritime Regatta
• October 11th  - Autumn Regatta & Dinner Party
• December 13th - Winter Regatta
also, on february the 14th a dinner party for the members and 
their guests was organized at apokryfo in lofou. from 27/02 to 
01/03 the st. raphael yacht club, in association with the cyprus 
sailing federation, organized a seminar for boat measurers at the 
st. raphael resort and on october the 11th the annual autumn 
dinner party took place at the st. raphael marina.

for more information and future races you can visit the facebook 
page of st. raphael yacht club: www.facebook.com/straphaely-
achtclub, the website: www.raphael.com.cy or you could even call 
25834255 or send an email at marina@raphael.com.cy 

κατά τις ετήσιες τακτικές συνελεύσεις το διοικητικό συμβούλιο μαζί 
με τα μέλη του σωματείου προγραμματίζουν αγώνες ιστιοπλοΐας, 
κοινωνικές συναντήσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις για τον 
τρέχοντα χρόνο.

οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν με πλήρη επιτυχία πέντε 
ιστιοπλοϊκοί αγώνες ανοιχτής θαλάσσης. 

• 1η Ιουνίου - Κατακλυσμός Ρεγάτα (Kataklismos Regatta)
• 21η Ιουνίου  - Καλοκαιρινή Ρεγάτα (Summer Regatta)
• 12η Σεπτεμβρίου - Cyprus Maritime Regatta
• 11η Οκτωβρίου - Φθινοπωρινή Ρεγάτα και Δείπνο (Autumn 
 regatta & dinner party)
• 13η Δεκεμβρίου - Χειμερινή Ρεγάτα (Winter Regatta)

επίσης στις 14 φεβρουαρίου οργανώθηκε στο apokryfo στη 
λόφου δείπνο για τα μέλη και τους προσκεκλημένους τους. 
στις 27/02 – 01/03 μαζί με την Κυπριακή ιστιοπλοϊκή 
ομοσπονδία το st. raphael yacht club οργάνωσε εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για καταμετρητές ιστιοπλοϊκών σκαφών στο ξενοδοχείο 
st. raphael resort και στις 11 οκτωβρίου έλαβε χώρα το ετήσιο 
φθινοπωρινό δείπνο στη st. raphael marina.

για περισσότερες πληροφορίες και για μελλοντικούς ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σωματείου 
St. Raphael yacht club στο facebook:   
www.facebook.com/straphaelyachtclub, 
την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.raphael.com.cy 
ή ακόμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σωματείο τηλεφωνικώς 
στο 25834255 ή στο email marina@raphael.com.cy 



intRoDUction
man’s attempt to conquer the unknown was 
and still remains the greatest challenge, some-
thing that was always associated not only with 
development, but also constituted a demon-
stration of power and culture. In early antiquity, 
overcoming the obstacles set by the sea, some-
thing that would lead to new destinations and 
new sources of survival and wealth was one 
of the most important challenges for humans. 
this effort led to the gradual development and 
evolution of the ship, to a point that it was, and 
still is, one of the greatest technological break-
throughs of all times. the art and tradition of 
building wooden ships actually survives to 
these days. unfortunately, though, the modern 
way of life, the modern alternative building ma-
terials and the new requirements have caused 
wooden shipbuilding to wither. 

EARly nAViGAtion AnD SHiP BUilDinG 
the first evidence of marine communication 
in the eastern mediterranean appears around 
the 8th millennium BC, at Fragthi in the Eastern 
peloponnese. at this location, parts of obsidian 
stone were discovered, the source of which was 
the island of milos, approximately 135km to the 
southeast of the peloponnese. the kind of vessel 
that was used to complete such a voyage was 
the cause of much debate among members of 
the archaeological community. 
In 1988, after an experimental program was 
conducted, a possible type of raft was built, 
based on a traditional type of vessel, the “papy-
rella”, which was used until recently in corfu. this 
experimental vessel, constructed by papyruses, 
showed that it could complete such a voyage, 
while its construction could be made possible 
with the use of the available stone tools of this 
era (pic. 1). another indication of early naviga-
tion is the transfer of the first domesticated 
animals by sea, something that is proven by the 
archaeological excavations during the 9th and 
10th millennium bc. 
even though it is obvious that a vessel’s con-
structing requirements for such a transfer would 
be great, we have no evidence regarding its 
form or size. In fact, almost during all prehistoric 
times (10th – 2nd millennium bc) the informa-
tion we have at our disposal regarding ships 
mainly come from murals, spike writings and 
models.
egypt is an exception. for example, at dushur, 
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έιςΑΓωΓΗ
η προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει 
το άγνωστο αποτελούσε και εξακολουθεί να 
αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση, κάτι που 
από πάντα σχετιζόταν με την ανάπτυξη αλλά 
και επίδειξη δύναμης και πολιτισμού. κατά 
την πρώιμη αρχαιότητα η προσπέλαση του 
στοιχείου της θάλασσας που θα οδηγούσε 
σε νέους προορισμούς, νέες πηγές επιβίωσης 
αλλά και πλούτου, ήταν από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις για τον άνθρωπο. η προσπάθεια 
αυτή οδήγησε σε μια σταδιακή ανάπτυξη 
και εξέλιξη του πλοίου, σε σημείο που αυτό 
αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα, ένα 
από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα. 
η  τέχνη και η παράδοση της ναυπήγηση των 
ξύλινων σκαφών πραγματικά σώζεται μέχρι 
τις μέρες μας. δυστυχώς όμως ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής, τα σύγχρονα εναλλακτικά υλικά 
κατασκευής και οι καινούριες απαιτήσεις 
οδηγούν την ξυλοναυπηγική σε μαρασμό.  
   
 πρωιμΗ ΝΑυςιπλοϊΑ ΚΑι ΝΑυπΗΓιΚΗ
τα πρώτα στοιχεία θαλάσσιας επικοινωνίας 
στην ανατολική μεσόγειο παρουσιάζονται 
περίπου την 8η χιλιετία π.Χ., στη θέση Φράγχθι 
στην ανατολική πελοπόννησο. στη θέση 
εντοπίστηκαν τμήματα οψιδιανού λίθου, πηγή 
του οποίου αποτελεί το νησί της μήλου, 135 
περίπου χλμ νοτιοανατολικά της πελοποννήσου. 
το είδος του σκάφους που χρησιμοποιήθηκε 
για την διεκπεραίωση ενός τέτοιου ταξιδιού 
απασχόλησε ιδιαίτερα την αρχαιολογική 
κοινότητα. 
Το 1988 μετά από ένα πειραματικό πρόγραμμα, 
κατασκευάστηκε ένας πιθανός τύπος σχεδίας, 
βασισμένος σε ένα παραδοσιακού τύπου 
σκάφος, την ‘παπυρέλλα’, η οποία χρησιμοποιείτο 
μέχρι πρόσφατα στην κέρκυρα. το πειραματικό 
σκάφος κατασκευασμένο από πάπυρους 
διαφάνηκε ότι μπορούσε να διεκπεραιώσει ένα 
τέτοιο  ταξίδι ενώ η κατασκευή του θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί με τα διαθέσιμα λίθινα εργαλεία 
της εποχής (εικ.1). Άλλη ένδειξη πρώιμης 
ναυσιπλοΐας είναι και η μεταφορά των πρώτων 
εξημερωμένων ζώων διά θαλάσσης, κάτι που 
επιβεβαιώνουν οι αρχαιολογικές ανασκαφές 
κατά την 9η και 8η χιλιετία π.Χ.. 
αν και οι κατασκευαστικές απαιτήσεις ενός 
σκάφους για μια τέτοια μεταφορά θα ήταν 
προφανώς αυξημένες, δεν έχουμε περισσότερα 
στοιχεία για τη μορφή ή το μέγεθός του. για 
την ακρίβεια, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια 
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των προϊστορικών χρόνων (10η – 2η χιλιετία 
π.χ.)  οι διαθέσιμες πληροφορίες για τα πλοία 
προέρχονται κυρίως από τοιχογραφίες, 
ακιδογραφήματα και ομοιώματα.
εξαίρεση αποτελεί η αίγυπτος. για παράδειγμα, 
στη θέση  dushur, κοντά στο κάιρο, 
εντοπίστηκαν 6 κωπήλατα σκάφη μήκους 10 
περίπου μέτρων, κατασκευασμένα για χρήση 
στο νείλο ποταμό, που χρονολογούνται την 
3η χιλιετία π.χ.. τα σκάφη αυτά ναυπηγήθηκαν  
με τη ραφτή μέθοδο κατασκευής,  δηλαδή τα 
επί μέρους τμήματα τους ήταν δεμένα μεταξύ 
τους με χρήση σχοινιών από επεξεργασμένες 
φυτικές ίνες. παράλληλα όμως η ένωση των 
διαφορετικών τμημάτων ενισχυόταν με την 
τοποθέτηση ξύλινων γόμφων (εικ.2). 
εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το 
πλοίο του χέοπος, το οποίο εντοπίστηκε σε 
άριστη κατάσταση δίπλα στην ταφική πυραμίδα 
του και είναι ηλικίας περίπου 5 χιλιάδων 
χρόνων. Έχει μήκος 45 περίπου μέτρων και 
είναι κατασκευασμένο επίσης με την ραφτή 
μέθοδο, σε συνδυασμό με τη χρήση εγκοπών 
και γόμφων. το συγκεκριμένο πλοίο αποτελεί το 
πρώτο δείγμα σκάφους όπου παρουσιάζονται 
βασικά κατασκευαστικά τμήματα όπως 
χρησιμοποιούνται και σήμερα στην ξυλονα-
υπηγική. συγκεκριμένα διαθέτει νομείς 
(σκελετό) και πέτσωμα από μαδέρια. Βασικό 
κατασκευαστικό χαρακτηριστικό αποτελεί η 
μέθοδος κατασ-κευής:  προηγείται το πέτσωμα 
και κατόπιν γίνεται η τοποθέτηση των νομέων, 
για περαιτέρω ενίσχυσή του κελύφους (εικ.3). τo 
σκάφος εντοπίστηκε αποσυναρμολογημένο σε 
εκατοντάδες διαφορετικά τμήματα και κατόπιν 
επιμελούς προσπάθειας συναρμολογήθηκε και 
εκτίθεται σε ειδικά κατασκευασμένο μουσείο 
στην γκίζα (εικ.4).  

Η έποχΗ του χΑλΚου 
Βασικό στοιχείο μελέτης της εποχής του χαλκού 
(3η – 1η χιλ. π.χ.) αποτελεί η έντονη ανάπτυξη 
του εμπορίου, κάτι που φαίνεται μέσα από 
αρχαιολογικά ευρήματα και γραπτές πηγές. 
Έχουν επίσης εντοπιστεί ναυάγια και ένα από τα 
σημαντικότερα είναι αυτό που βρέθηκε στη θέση 
uluburun, στις ακτές της λυκίας. χρονολογείται 
στην Ύστερη εποχή του χαλκού, γύρω στο 1300 
π.Χ. και ανασκάφηκε την δεκαετία του 1980 
και 1990. εκτός από το εντυπωσιακό φορτίο 
χαλκού και πολύτιμων πρώτων υλών σώθηκε 
και μικρό τμήμα από το σκαρί του (εικ.5) και έτσι 
γνωρίζουμε λεπτομέρειες και για την κατασκευή 
του σκάφους. τα ξύλινα τμήματα του σκαριού δεν 
ήταν δεμένα μεταξύ τους όπως στις περιπτώσεις 
που αναφέρθηκαν στην αίγυπτο, αλλά ήταν 
συνδεδεμένα με την τεχνική της ‘εντόρμωσης’, 
δηλαδή με μόρσα, σταθεροποιημένα με ξύλινες 
καβίλιες (εικ.6). η μέθοδος αυτή αποτέλεσε κατά 
πάσα πιθανότητα μέθοδο κατασκευής κυρίως 
των ανατολικών περιοχών της μεσογείου. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό του σκάφους του ulu-
burun είναι η χρήση καρίνας (εικ.7),  βασικό 
κατασκευαστικό τμήμα ενός σκάφους που 
επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας. 

near kairo, 6 oared boats were indentified, the 
length of which was approximately 10 meters, 
constructed so as to be used in the river nile, 
and which date back to the 3rd millennium bc. 
these vessels were constructed with the “sewn” 
method, which means that the individual parts 
were sewn together with the use of ropes from 
processed plant fibers. In the meantime, the 
joints of the different parts were strengthened 
with the application of wooden dowels (pic.2). 
the ship of cheops is of great interest as well. 
It was located in perfect condition next to its 
funerary pyramid and its age is approximately 5 
thousand years. It has a total length of 45 me-
ters and it is also constructed with the sewn 
method, together with the use of notches and 
dowels. this ship is the first vessel sample that 
presents basic construction compartments like 
the ones used in recent years in wooden ship-
building.  It features a skeleton and a shell made 
of planks. the method used for its construction 
is also a basic construction characteristic: the 
shell precedes and then comes the placement 
of the skeleton, to further strengthen the shell 
(pic.3). the vessel was found disassembled in 
hundreds of different parts and through diligent 
efforts it was re-assembled and it is exhibited in 
a specially designed museum in giza (pic.4).  

tHE BRonZE AGE 
a basic element of study in the bronze age (3rd 
– 1st millennium bc) is the rapid development 
of trade, something that also becomes evident 
through the archaeological findings and the 
written resources. shipwrecks have also been 
located, and one of the most important ones is 
that found at uluburun, on the coast of lycia. 
It dates back to the late bronze age, around 
1300 BC, and it was excavated in the 1980s and 
1990s. apart from the impressive cargo of cop-
per and valuable raw materials, a small part of 
the hull also survives (pic.5) and thus we know 
details concerning its construction. the wood-
en parts of the hull were not tied together as 
in the cases mentioned in egypt, but they were 
joined with the tenon method, with mortise 
fixed with wooden dowels (fig. 6). this method 
was in all probability used in the construction of 
ships mainly in the eastern parts of the mediter-
ranean. another characteristic of the uluburun 
vessel is the use of a keel (pic.7), a key compo-
nent part of any vessel that survives to this day.  

tHE iRon AGE 
the information we can gather from shipwrecks 
that date back from the geometric to the helle-
nistic period (11th – 1st century bc.) or else the 
Iron age, leads us to the conclusion that there is 
continuity from the bronze age in the character-
istics of shipbuilding. the construction method 
“shell-first” and the two aforementioned joining 
techniques, with fastening and tenons are still 
used. at the same time, the sewn method of 
shipbuilding is also used together with the use 
of tenons, not necessarily in all the parts of the 
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Η έποχΗ του ςιΔΗρου 
οι πληροφορίες που παίρνουμε από ναυάγια 
που χρονολογούνται από τους γεωμετρικούς 
μέχρι και τους ελληνιστικούς χρόνους (11ο 
-1ο  π.χ. αι.), ή αλλιώς την εποχή του σιδήρου, 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συνέχεια 
από την εποχή του χαλκού στα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά των πλοίων. συνεχίζεται και η 
μέθοδος κατασκευής ‘πρώτα το πέτσωμα’ και 
δύο οι τεχνικές σύνδεσης που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω, με επιδέσεις και με εντορμίες. 
παράλληλα χρησιμοποιείται όμως η ραφτή 
μέθοδος ναυπήγησης σε συνδυασμό με τη 
μέθοδο χρήσης εντορμιών όχι απαραίτητα, σε 
όλα τα σημεία του σκάφους, αλλά σε σημεία 
επισκευής ή δύσκολα σημεία εφαρμογής και 
στεγανοποίησης (Εικ.8).   
κατά τους κλασικούς χρόνους 5ο-4ο π.χ. αι.  για 
την κατασκευή τoυ πλοίου του ma’agan mikhael, 
το ναυάγιο του οποίου βρέθηκε στις ακτές του 
ισραήλ,  χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ραφτής 
τεχνικής, μόνον σε δύσκολα σημεία εφαρμογής, 
ενώ στα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της ‘εντόρμωσης’ (εικ.9).
στην περίπτωση του πλοίου της κερύνειας 
το οποίο βρέθηκε στις ακτές της κερύνειας 
την δεκαετία του 1960, η κατασκευή του 
πετσώματος έγινε αποκλειστικά με τη μέθοδο 
της ‘εντόρμωσης’ με χρήση δηλαδή εγκοπών 
και μόρσων ενισχυμένα με ξύλινες καβίλιες. 
ακολούθως εφαρμόστηκαν οι νομείς με τη 
βοήθεια χάλκινων καρφιών, τα οποία περνούσαν 
μέσα από ξύλινα περιβλήματα και κατόπιν 
ασφαλίζονταν εσωτερικά με στρέβλωσή τους 
(εικ.10)(εικ.11). 
το σκαρί του ναυαγίου της κερύνειας, σώθηκε 
σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, αλλά και σε 
καλή κατάσταση, πράγμα που επέτρεψε την 
κατασκευή ενός αντίγραφου σκάφους. το 
αντίγραφο σκάφος, το οποίο ολοκληρώθηκε 
το 1986 στο Πέραμα (Αττικής), ονομάστηκε 
κερύνεια ιι και σήμερα εκτίθεται στο μουσείο 
‘θάλασσα’ στην αγία νάπα. το κερύνεια ιι 
κατασκευάστηκε με τη μέθοδο κατασκευής 
πρώτα το πέτσωμα αποτελώντας ουσιαστικά 
ένα ιδιαίτερο σε αξία πειραματικό σκάφος. 
το 2002 ένα καινούριο αντίγραφο 
κατασκευάστηκε στη λεμεσό, το οποίο ονο-
μάστηκε ‘κερύνεια ελευθερία’ και το οποίο 
χρησιμοποιείται σήμερα για τη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικών πειραματικών ταξιδιών. 
κατά τους ύστερους κλασσικούς χρόνους 
επικρατεί η μέθοδος της ‘εντόρμωσης’ σε σχέση 
με την ραφτή μέθοδο σύνδεσης των τμημάτων.  

 ρωμΑϊΚοι ΚΑι βυζΑΝτιΝοι χροΝοι
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους (1ο  π.χ. - 4ο 
μ.χ. αι. ) το εμπόριο παρουσίασε ιδιαίτερη 
άνθηση κάτι που όπως είναι φυσικό επηρέασε 
και τη ναυπηγική τέχνη. ναυάγια της ρωμαϊκής 
περιόδου τεκμηριώνουν την ύπαρξη μεγάλων 
πλοίων που μπορούσαν να μεταφέρουν 
τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων, όπως π.χ. 
το ναυάγιο στη madrague de giens στη γαλλία. 

vessel, but only in parts that required repairs or 
where application and waterproofing were dif-
ficult (Pic.8). 
    during the classical times 5th – 4th century 
bc, for the construction of the ship ma’agan 
mikhael, the shipwreck of which was found on 
the coast of Israel, the sewn method was used, 
only in parts were application was difficult, while 
in the rest the tenon method was applied (pic.9).
    In the case of the kyrenia ship, which was found 
on the coast of kyrenia during the 1960s, the 
construction of the shell was exclusively done 
with the tenon method, using notches and ten-
ons, reinforced with wooden dowels. then, the 
skeleton was applied with the help of copper 
nails, which passed through wooden casings 
and were then secured on the inside by bend-
ing them (pic.10) (pic.11). the hull of the ship of 
kyrenia, was not only survives to a large extent, 
but it was also in a good condition, something 
that enabled the construction of a replica. the 
replica ship, the construction of which finished 
in 1986 in Perama (Attica), was named Kyrenia 
II and is now on display in the museum “thal-
assa” in ayia napa. kyrenia II was constructed 
with the method shell-first, which rendered it a 
very unique and valuable experimental ship. In 
2002 a new replica was constructed in lemesos, 
which was named “kyrenia liberty” and which is 
still used today to conduct educational experi-
mental voyages.  
 during the late classical times, the tenon meth-
od is more prominent compared to the sewn 
method of joining the parts.  

 RomAn AnD ByZAntinE timES
during the roman times (1st century bc – 4th 
century bc) trade flourished, and as it natu-
ral, this affected the art of shipbuilding. ship-
wrecks from the roman period substantiate 
the existence of great ships which could carry 
huge amounts of products, like for instance 
the madrague de giens shipwreck in france. 
this particular boat was 40 meters long, 12 me-
ters wide and it transported approximately 6,5 
thousand wine amphorae. It dates back to the 
1st century bc and it was built using the tenon 
method. due to its big size the ship was built 
with a double shell, obviously for strength rea-
sons (pic.12).  
 the shipbuilding tradition of shell first contin-
ued through the roman times.
there are significant changes in shipbuilding 
during the byzantine times (4th – 15th century 
ad) as the construction method changes be-
tween the 7th and 10th century ad, when the 
skeleton is built first and then the shell is ap-
plied. the reasons that led to this change obvi-
ously have to do with the ease of construction 
and repair, and consequently the lower cost. 
the method “skeleton first” survives to the pres-
ent days (pic.13). the first shipwreck that was 
discovered with the new construction method 
was that of serçe limanion the southwest coast 
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το συγκεκριμένο πλοίο είχε μήκος 40 μέτρων, 
πλάτος 12 και μετέφερε 6,5 περίπου χιλιάδες 
αμφορείς κρασιού. χρονολογείται στον 1ο π.χ. 
αι. και είναι ναυπηγημένο με τη μέθοδο της 
‘εντόρμωσης’. λόγω του μεγάλου μεγέθους 
το σκάφος ναυπηγήθηκε με διπλό πέτσωμα 
προφανώς για λόγους αντοχής (εικ.12).  
 η ναυπηγική παράδοση της κατασκευής πρώτα 
του πετσώματος κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών 
χρόνων συνεχίστηκε.
στους Βυζαντινούς χρόνους (4ο – 15ο μ.χ. 
αι.) παρουσιάζονται σημαντικές αλλαγές στη 
ναυπηγική αφού μεταξύ του 7ου και 10ου  μ.χ. 
αι. η μέθοδος κατασκευής σταδιακά αλλάζει, με 
τον σκελετό του σκάφους να κατασκευάζεται 
πρώτα και ακολούθως να τοποθετείται το 
πέτσωμα. οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή την 
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of asia minor. the wreck dates back to the 11th 
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FRom tHE mEDiEVAl timES to tHE inDUS-
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the medieval period was a special era for the 
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es to the far east expanded the development of 
the trade and created a wealthy class of traders. 
big sailing boats, commercial and war vessels 
became the symbols of power and tools for ac-
commodating the strategic requirements of the 
big european countries. In the eastern mediter-
ranean, the prevalence of the ottoman empire 
greatly defined all naval activities. 
the byzantine type of vessels and their construc-
tion methods were assimilated and evolved in 
the ottoman environment. the greeks from the 
islands of the aegean, like chios, samos, simi 
etc. continued to play a vital role in shipbuild-
ing. the ottoman administration used to issue 
decrees which would oblige them to go to 
the shipyards of asia minor and offer their ser-
vices to the ottoman fleet. the treaty of “kucuk 
kaynarca” in 1774 was a decisive point for the 
development of shipbuilding in greece. 
the right ceded by the treaty, which allowed 
the greek commercial boats to sail under a rus-
sian flag, led to the impressive development of 
the greek commercial trading activity and ship-
building, something that de facto advanced the 
Greek revolution of 1821. This development in 
greek shipbuilding resulted in the creation of 
different types of wooden vessels, which until 
the mid-20th century, were works of art and 
gems of the greek seas. the basic shipbuilding 
techniques were preserved as they were formed 
during the byzantine period and thus they re-
mained until the metal ships started to replace 
the wooden sailing boats.  
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καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη της 
ναυπηγικής στο ελληνικό χώρο αποτέλεσε η 
συνθήκη του ‘κιουτσούκ καϊναρτζή’ το 1774. 
με το δικαίωμα που παραχωρούσε η συνθήκη 
για χρήση της ρωσικής σημαίας στα ελληνικά 
εμπορικά πλοία, ώθησε σε εντυπωσιακό 
βαθμό την ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής 
δραστηριότητας και ναυπηγικής, κάτι που εκ 
των πραγμάτων προώθησε και την ελληνική 
επανάσταση του 1821. Η ανάπτυξη της Ελληνικής 
ναυτιλίας είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διάφορων τύπων ξύλινων σκαφών, τα οποία 
μέχρι τα μέσα του 20ου αι. αποτέλεσαν έργα 
τέχνης και πραγματικά στολίδια των ελληνικών 
θαλασσών. οι βασικές όμως αρχές ναυπήγησης 
διατηρήθηκαν όπως διαμορφώθηκαν κατά 
τη βυζαντινή περίοδο και έτσι μεταφέρθηκαν 
μέχρι που τα μεταλλικά πλοία άρχισαν να 
αντικαθιστούν τα ξύλινα ιστιοφόρα. 

ςυμπέρΑςμΑτΑ
πιο πάνω έγινε μια προσπάθεια απόδοσης 
των μεθόδων ναυπήγησης και πως αυτές 
διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο, αρχίζοντας 
με τις πρώτες ενδείξεις ναυσιπλοΐας μέχρι 
την πρόσφατη σχετικά, βιομηχανική εποχή. 
κατά την περιγραφή χρησιμοποιήθηκαν τα 
σημαντικότερα παραδείγματα ναυαγίων, αλλά 
καθώς δεν υπάρχει σταθερή χρονική ακολουθία 
στον εντοπισμό ναυαγίων, ιδιαίτερα αυτών που 
διατηρούν το ίδιο το πλοίο, υπάρχουν κενά 
πληροφοριών. 
επίσης, η εξέλιξη στη μέθοδο κατασκευής 
αποτελεί διαδικασία, η οποία συμβαίνει αργά 
μέσα στους αιώνες και διαφορετικά σε κάθε 
περιοχή. για λόγους καλύτερης ίσως κατανόησης 
η παρουσίαση χωρίστηκε σε εποχές στις οποίες 
ξεκαθαρίζουν διαφορετικές μέθοδοι, χωρίς 
πάλιν αυτό να είναι απόλυτο. η γνώση της 
εξέλιξης των ξύλινων σκαφών καλλιεργεί το 
σεβασμό προς αυτά. τα παραδοσιακά σκάφη 
αποτελούν κομμάτι της εξέλιξης αυτής και 
κομμάτι του πολιτισμού κάθε τόπου. δυστυχώς 
λόγω διαφόρων παραγόντων, χρήζουν άμεσης 
προστασίας, που είναι καθήκον του κάθε 
πολίτη σε χώρα με ναυτική παράδοση, αλλά 
μεγαλύτερο καθήκον των ανθρώπων που 
αγαπούν και σχετίζονται με τη θάλασσα.  

conclUSionS
What was described above was an attempt to 
capture the shipbuilding methods and how 
they are formed through the passage of time, 
starting from the first evidence of navigation 
to the relatively modern, industrial age. during 
this description, the most important examples 
of shipwrecks were used, but, because there is 
no fixed time sequence to identify shipwrecks, 
especially those who preserve the ship itself, 
there are some information gaps. moreover, the 
evolution in the method of construction is a 
process that happens slowly through the cen-
turies and differs from one location to another. 
so as to be better understood, this presentation 
was divided in eras that are dominated by differ-
ent methods, something that is once again not 
absolute. the knowledge of how the wooden 
vessels evolved cultivates respect for them. the 
traditional boats are part of this evolutionary 
process and part of each place’s civilization. un-
fortunately, due to different factors, they are in 
dire need of protection, something that is the 
duty of every citizen who lives in a country with 
a rich naval tradition, but it is also a greater duty 
on the part of the people who live and are re-
lated to the sea.  
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edward branco, a leader in the field of specialist commercial div-
ing and marine contracting services, represents possibly the old-
est firm on the island,  brasal marine services (cy) ltd.
born in famagusta to a nautical family, edward was raised the hard 
way, tough work and little play.   primed, trimmed, and pushed to 
his limits, facing the demands of the most challenging and risky 
business to be in, the field of marine salvage, engineering and 
contracting.
 
today, with a wealth of experience behind him and adventure sto-
ries to tell, he stands at the helm of challenge;  and has evolved 
and developed into a leading hands-on consultant. to his team, 
crew and divers, he represents a mentor, keeping safety at para-
mount. to his associates, an expert with ingenuity, working closely 
to bridge services not only in the marine industry of shipping, gas 
& oil, but also in supportive services to the yachting and mega 
yachting world.  to his clients, a performance company meeting 
tailored needs efficiently and competitively.
 
Brasal Marine Services (CY) Ltd., is accredited under ISO 9001:2008, 
Iacs (International association of classification societies) and 
Imca (International marine contractors association)

meet BRASAl marine Services 
& edward branco
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Dear readers,
Today we will do a short presentation on the OTOTRAK secu-
rity system, which enables water sports owners and not only, 
to monitor, observe and coordinate their jet skis wherever 
they are.

The OtoTrak is an advanced maritime surveillance system and 
the first system in the world that allows automatic control of 
any number of jet skis, at any time and from any distance be-
cause the control is done through the Internet.

Once OtoTrak is installed, it collects data from the jet skis 
(GPS position, throttle, speed, fuel, operating time) and it 
transmits them to the server using FSM / GPRS technology. 
Users can monitor and control any number of jet skis in real 
time using the OtoTrak mobile application on their iOS de-
vices (iPhone / iPad) or using the waterproof OtoTrak control-
ler for small distances. The collected data are automatically 
updated and organized in the OtoTrak Web application.

The advantages from which the system users benefit are vari-
ous and they are presented below.

 With this system you can set sea lanes and the maximum 
speed allowed on these lanes. When the jet ski is out of the 
sea lane that we have defined, it slows down. In this way we 
can avoid high speeds and injuries in the sea lanes or injuries 
to bathers in case they enter their space. Also, we can prevent 
jet skis from leaving our area without being able to control 
them.

When two or more jet skis who have  this system installed 
come very close, their speed is being automatically reduced  
to avoid collisions.

When a  jet ski user does not abide by the rules and we think 
that they or other people close to them are in danger, we can  
send them an audio signal through the system or even im-
mobilize the jet ski.

During rental, two minutes before the end of the jet ski’s rent-
al  period, an automatic audio message is  sent to inform the 
users that they should return to the base. In this way we can 
save time and fuel.

Generally this system is very helpful to water sports owners 
who are now able to rent their jet skis feeling safe, without 
fearing the risk of accidents and stress. 

SECURITY SYSTEM 
OTOTRAK
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Αγαπητοί αναγνώστες,
Σήμερα θα σας κάνουμε μία μικρή παρουσίαση του 
συστήματος ασφαλείας OTOTRAK, το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα στους ιδιοκτήτες θαλάσσιων σπορ και όχι μόνο 
να ελέγχουν, να παρατηρούν και να συντονίζουν τα jet ski 
τους από οπουδήποτε και αν βρίσκονται.  

Το OtoTrak είναι ένα προηγμένο σύστημα θαλάσσιας 
παρακολούθησης και το πρώτο σύστημα στον κόσμο που 
επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο οποιουδήποτε αριθμού jet 
ski, ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε απόσταση καθότι 
ο έλεγχος γίνεται μέσω διαδικτύου.

Μόλις εγκατασταθεί το OtoTrak, συλλέγει δεδομένα από 
τα jet ski (Θέση GPS, γκάζι, ταχύτητα, καύσιμα, χρόνος 
λειτουργίας) και τα μεταδίδει στο διακομιστή (server) 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία FSM/GPRS.  Οι χρήστες 
μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν οποιοδήποτε 
αριθμό jet ski σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας το 
OtoTrak mobile application στις iOS συσκευές τους (iPhone/ 
iPad) ή χρησιμοποιώντας τον αδιάβροχο OtoTrak ελεγκτή 
μικρής απόστασης. Τα συλλεγόμενα στοιχεία ενημερώνονται 
αυτόματα και οργανώνονται στο OtoTrak Web application.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει το συγκεκριμένο σύστημα 
στους χρήστες του είναι πολλά και παρουσιάζονται στη 
συνέχεια.

Με το συγκεκριμένο σύστημα μπορείς να ορίσεις διαύλους 
και τη μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα μέσα στο δίαυλο. Όταν 
το jet ski βγει από τους διαύλους που έχουμε ορίσει, τότε 
πηγαίνει με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Με αυτό τον τρόπο 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
OTOTRAK

μπορούμε να αποφύγουμε τις μεγάλες ταχύτητες και 
τους τραυματισμούς στους διαύλους ή τον τραυματισμό 
λουομένων σε περίπτωση που εισέλθουν στο χώρο τους. 
Επίσης μπορούμε να αποφύγουμε την απομάκρυνση των jet 
ski από την περιοχή μας χωρίς να μπορούμε να τα ελέγξουμε.  

Όταν δύο ή περισσότερα jet ski που έχουν εγκατεστημένο το 
συγκεκριμένο σύστημα έρθουν σε πολύ κοντινή απόσταση, 
τότε αυτόματα ελαττώνουν ταχύτητα και σταματούν για 
αποφυγή συγκρούσεων.

Όταν κάποιος χρήστης του jet ski δεν τηρεί τους κανονισμούς 
και κρίνουμε ότι κινδυνεύει είτε αυτός είτε άλλα άτομα που 
βρίσκονται κοντά του, μπορούμε μέσω του συστήματος 
να του στείλουμε ηχητικό σήμα ή και ακόμη να του 
ακινητοποιήσουμε το jet ski.

Κατά τη διάρκεια ενοικίασης, δύο λεπτά πριν τη λήξη του 
χρόνου που έχει ενοικιαστεί το jet ski στέλνετε αυτόματο 
ηχητικό σήμα για να ενημερώσει το χρήστη ότι πρέπει 
να επιστρέψει στη βάση του. Με αυτό τον τρόπο γίνεται 
εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων.

Γενικά το σύστημα αυτό είναι πολύ βοηθητικό για τους 
ιδιοκτήτες θαλάσσιων σπορ που μπορούν να διεξάγουν 
τις ενοικιάσεις χωρίς κινδύνους, ατυχήματα, με μεγάλη 
ασφάλεια και χωρίς άγχος. 
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GOlF & YAChT

golf & yacht 
a green on board 

restrial course accompanied on one 18 holes, with in final always 
video analysis of the courses.

the third proposal is to give courses personalized on golf courses. 
an application is also available to connect the players and the 
coach. francis carried out luxurious shows on this new activity 
with living rooms of re-entry, in cannes, in monaco, in paris, in 
dubai, with singapore and her approach already many owners al-
lured, as much for the high level of the coach that for its ecological 
approach and the possibility of to play since its yacht.

It also gives course on the golf courses all to the people eager to 
learn the golf as well with the amateurs as with the experienced 
players. do not hesitate to contact it if you want private schools or 
an accompanied course, it this will make a pleasure of answering 
you.
francisjacquemin@golf-and-yacht.com information

the navigation and practice of the golf seemed incompatible 
hitherto for technical simple reasons. 
francis Jacquemin, a golfer  professional, solved this problem  and 
proposes to the owners yachts 
a green very innovating.

francis Jacquemin left them competitions international, but re-
mains in love golf, that it also teach with 
edge of the yachts.

francis Jacquemin is a professional ex-golfer which walked its 
clubs on all the greens of planet, and appeared in good place in 
the ranking of best  world players. today francis is coach of luxury, 
and its experiment of high level sportsman puts at  service of the 
golfers amateurs and enlightened with through  of its company 
golf & yacht everywhere in the world.

he invented the practice of the golf since a yacht. he proposes 
with the owners a unit made up of a green  synthetic to pose on a 
surface plane and open towards outside, of a line of target floating 
up to 200 m, doubled of a software d ` analyzes of distance, and 
especially of the supply of balls of golf which has the characteristic 
to dissolve in  sea, delivering food for fishes. 

francis Jacquemin gives many opportunities to his customers: the 
first understands 1:30 of course plus 100 balls  biodegradable, and 
the provision of clubs and video analyses of the player. 
the second proposal is of  6 hours divided into several transfers 
over one week  and supply of 600 balls, supplemented by one  ter-
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golf & yacht 
γκαζόν πάνω στο 
σκάφος 
η ναυσιπλοΐα και το γκολφ φαίνονταν μέχρι στιγμής ασυνδύαστα 
για καθαρά τεχνικούς λόγους. 
ο francis Jacquemin,  ένας επαγγελματίας παίκτης του γκολφ, 
βρήκε την λύση σε αυτό το πρόβλημα και προσφέρει στους 
ιδιοκτήτες σκαφών ένα αρκετά καινοτόμο  κομμάτι γκαζόν για να 
μπορούν να εξασκούν το αγαπημένο του άθλημα εν πλω. 

ο francis Jacquemin μπορεί να άφησε πίσω του τους διεθνείς 
διαγωνισμούς, αλλά παραμένει ερωτευμένος με το γκολφ, το οποίο 
και μαθαίνει στους ενδιαφερόμενους στην άκρη των  σκαφών.

ο francis Jacquemin είναι ένας  επαγγελματίας πρώην παίχτης 
του γκολφ, ο οποίος έχει ακουμπήσει τα μπαστούνια του σε όλα 
τα γήπεδα γκολφ του κόσμου και κατέχει μία πολύ καλή θέση στην 
κατηγορία των καλύτερων παικτών παγκοσμίως. σήμερα ο  fran-
cis είναι ένας προπονητής πολυτελείας  και το εγχείρημά του, το 
οποίο απευθύνεται σε αθλητές υψηλού προφίλ, μπορούν να το 
απολαύσουν  ερασιτέχνες παίκτες του γκολφ οπουδήποτε στον 
κόσμο, μέσω της επιχείρησης του golf & yacht.

είναι ουσιαστικά αυτός που εφηύρε το γκολφ πάνω στα σκάφη. 
προσφέρει στους ιδιοκτήτες ένα κομμάτι από συνθετικό γκαζόν  
που στήνεται σε μια επιφάνεια επίπεδη και ανοικτή προς έξω, με τη 
γραμμή του στόχου να επιπλέει στα 200μ, το οποίο συνοδεύεται 
από ένα λογισμικό το οποίο  αναλύει την απόσταση και ειδικά 
μπαλάκια του γκολφ, τα οποία έχουν το χαρακτηριστικό ότι 
διαλύονται στη θάλασσα, προσφέροντας τροφή για τα ψάρια. 

ο francis Jacquemin προσφέρει αρκετά πακέτα από τα οποία οι 
πελάτες του μπορούν να διαλέξουν αυτό που προτιμούν: το πρώτο 
περιλαμβάνει  1:30 ώρα μαθήματος συν 100 βιοδιασπώμενα 
μπαλάκια, καθώς και παροχή μπαστουνιών και ανάλυση του 
παίκτη με βίντεο. 
το δεύτερο περιλαμβάνει 6 ώρες μαθημάτων χωρισμένες σε 
αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα και 600 μπαλάκια, ένα 
μάθημα στην ξηρά σε ένα γήπεδο με 18 τρύπες και τέλος, ανάλυση 
των βίντεο από τα μαθήματα.

το τρίτο πακέτο που προσφέρει είναι η παροχή εξατομικευμένων 
μαθημάτων σε γήπεδο γκολφ. επίσης, προσφέρεται και μία 
εφαρμογή που φέρνει σε επαφή τους παίκτες και τον προπονητή. ο 
francis, στις αρχές του φθινοπώρου, πραγματοποίησε πολυτελείς 
παρουσιάσεις αυτής της καινούριας δραστηριότητας σε εκθέσεις 
στις κάννες, το μόναχο, το παρίσι, το ντουμπάι, τη σιγκαπούρη 
και η προσέγγιση του ήδη έχει γοητεύσει πολλούς ιδιοκτήτες, 
τόσο εξαιτίας του υψηλού προφίλ του προπονητή όσο και εξαιτίας 
της οικολογική προσέγγισής του και της δυνατότητας που σου 
προσφέρεται να παίζεις πάνω στο σκάφος.

επίσης, παραδίδει μαθήματα γκολφ 
σε όσους είναι πρόθυμοι να μάθουν, 
είτε είναι ερασιτέχνες είτε έχουν εμπειρία. 
μη διστάσετε να καλέσετε σε περίπτωση 
που χρειάζεστε ιδιαίτερα  ή ομαδικά 
μαθήματα. θα χαρεί να σας απαντήσει.
πληροφορίες: 
francisjacquemin@golf-and-yacht.com
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SUMMER FAShiON

το παρεό για χρόνια αποτελεί έναν αναπόσπαστο κομμάτι της 
καλοκαιρινής ντουλάπας για κάθε γυναίκα. κυρίως χρησιμοποιείται 
για κάλυψη των γοφών μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια των 
διακοπών, με αυτό να γίνεται πιο δημοφιλές στις μέρες μας. 

δυσδιάκριτο κομμάτι με το οποίο μπορούμε να πλάσουμε αρκετά 
καλοκαιρινά style, όχι μόνο για την παραλία αλλά και για τη βραδινή 
έξοδο. με παρεό μεγαλύτερου μεγέθους έχουμε τη δυνατότητα 
να φτιάξουμε πολλές επιλογές ντυσίματος. 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να φορεθεί ως φόρεμα ή 
φούστα καλύπτοντας το μαγιό ή την μπλούζα, η οποία συνδυάζεται 
με shorts. επίσης μπορεί μια γυναίκα να χρησιμοποιήσει 2 παρεό 
για βραδινό styling. 

υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές με ό,τι και αν φορέσετε.  

Pareo  
every woman “must 
have” 

παρεό 
κάτι που κάθε 
γυναίκα πρέπει να 
έχει

pareo has been one of the elements of a summer wardrobe for 
many years.
It has been used mainly to cover the woman’s hips during the holi-
days however it becomes more popular nowadays. an inconspic-
uous piece of material from which you can conjure up many sum-
mer stylings - not only for the beach, but also for an evening out. 
the larger pieces of material increase your dress options. there are 
many possibilities with a pareo. during the day, you can ware it as 
a dress, skirt or pants, covering a bathing suit.  as a blouse, it goes 
perfectly with shorts. you can use two pareo for evening styling. 
there are even more options to it.  skirt with a blouse, as a dress, 
maxi, midi or mini,  you can create any style you want. one of these 
could even be boldly presented on the red carpet. pareo is the 
best part of the wardrobe which can be used in everyday styling 
and not only during a cruise, boating trip or island vacation. 
for the ideal ensemble: 2 pareo, a belt, brooch, safety pins, your 
favorite colors and enjoy an original, pareo summer style. 
cotton being the most suited material for a pareo, mono-colored 
goes best with a patterned one. and we suggest the ideal 1.5m x 
1.5m size, but ensure it is good for your figure (it should be wide 
enough to wrap around your body). 
choose a pareo instead of several clothing and get more space in 
a suitcase for some accessories. take your favorite shoes (sneak-
ers, sandals or high heels), jewelry (the most fashionable elements 
with large and beautiful stones) and belts (preferably those which 
emphasize your waist). this season, the less in the case the bet-
ter. the luggage will be smaller and lighter, and you’ll be pleased 
with original appearance throughout your holiday. If you have any 
questions concerning what color would suit your type of beauty 
or how to tie a pareo – write to : patrykkryslak.fashion@gmail.com 

pareo by @patryk kryślak 
lingerie and swimwear by @boutique bielizny 
Jewellery by Vanity her – @sasarte boutique
photo by Justyna karczewska
best regards,
pozdrawiam,
patryk kryślak
www.facebook.com/patrykkryslakstylist



CYPRUS YACHTING

mens Fashion 
I am not forgetting about gentleman. this season it is all about be-
ing elegant. no matter whether it’s casual or during the holidays. 
long sleeve shirt is a must, which you can roll up in different ways. 
best in white, blue or pastel colors - green or orange. match with 
shorts and suit. a well-tailored suit is a second must have. most 
stylish double-breasted jacket.

 It may be in a sailor type, navy, white or striped. It will be use-
ful every day not only on important occasions. you can wear an 
blazer with jeans, white sneakers and styling is ready. do not forget 
about pants. Shorts, jeans, pants with 7/8 length. We choose the 
one well suited to our body with good quality material to make 
them comfortable during the summer heat. and t-shirts in every 
color, without printing, with a high neckline.

Perfect wardrobe
ladies need as little as pareo this season so our wardrobe is not 
required to be large too. frayed jeans, cottton casual pants and 
shorts are enough. White shirt and colorful t-shirts match as well. 
coat, bomber jacket , blouse with a hood. on the top of it - oxford 
suede boots and sandals - another must-have of the season! We 
can add a watch, sunglasses and summer hat. We will look stylish 
every day. let’s change office dress code for something looser, but 
still elegant, in which we will feel comfortable and modern

Ανδρική μόδα
δεν ξεχνούμε φυσικά από τη μόδα τους τζέντλεμαν. αυτή είναι η 
εποχή της κομψότητας. δεν έχει σημασία εάν το ντύσιμο μας είναι 
περιστασιακό ή κατά τη διάρκεια των διακοπών. 

πουκάμισα με μακρύ μανίκι είναι must, μπορούμε να μαζέψουμε 
τα μανίκια με διάφορους τρόπους. καλύτερα χρώματα το λευκό, 
μπλε, παστέλ, πράσινο ή πορτοκαλί. μπορείτε να τα συνδυάσετε 
με σόρτς ή και ένα καλό παντελόνι. ο ναυτικός χρωματισμός 
με λευκό ή ριγέ μπορεί να φορεθεί καθημερινά αλλά και σε 
σημαντικές εξόδους.  Ένας άλλος καλός συνδυασμός είναι τζιν 
παντελόνι με λευκά αθλητικά παπούτσια, ένα λευκό μπλουζάκι, το 
οποίο σε πιο επίσημες εξόδους μπορεί να συνδυαστεί και με ένα 
σακάκι. Μην ξεχνάτε και το παντελόνι τζιν 7/8, το οποίο είναι πολύ 
της μόδας. φυσικά πάντοτε επιλέγουμε καλής ποιότητας ρούχα 
ώστε να κινούμαστε και να νιώθουμε άνετα τις ζεστές μέρες του 
καλοκαιριού. μπορούμε να φορέσουμε t-shIrts σε διάφορους 
χρωματισμούς με διακριτικές εκτυπώσεις.  

ας συμφωνήσουμε ότι παντελόνια, μπουφάν και μπλούζες είναι 
απλά υλικά τα οποία μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με άλλα 
ρούχα. τα καλύτερα χρώματα είναι γκρι, μπλε, μπεζ, λευκό και 
μαύρο. κάθε διαφορετικό χρώμα θα φανεί καλό με αυτούς τους 
χρωματισμούς. θα είστε σε θέση να παίξετε με πολύχρωμες 
λεπτομέρειες: ζώνες, γυαλιά ηλίου, κασκόλ, κοσμήματα.

 Η τέλεια ντουλάπα
οι κυρίες με ένα παρεό μπορούν να δημιουργήσουν αρκετές 
ωραίες και διαφορετικές εμφανίσεις έτσι και η αντρική ντουλάπα 
δε χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλη.  ξεφτισμένα τζιν, cotton, ca-
sual παντελόνια και σορτς είναι αρκετά. λευκό πουκάμισο και 
πολύχρωμα t-shirts συνδυάζονται με όλα. για μπουφάν κάποια 
βράδια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά με κουκούλα σε μια 
light έκδοση. παλτό, μπουφάν, μπλούζα με κουκούλα.  σε θέματα 
υπόδησης σουέτ μπότες και σανδάλια οξφόρδη – είναι ένα άλλο 
must-have αυτής της σεζόν! μπορούμε να προσθέσουμε ένα ρολόι, 
γυαλιά ηλίου και καπέλο. με αυτά τα υλικά θα εξασφαλίσουμε την 
κομψότητα κάθε μέρα. ας αλλάξουμε τον κώδικα ντυσίματος στο 
γραφείο με κάτι πιο άνετο και πιο χαλαρό, ώστε να είμαστε άνετοι 
αλλά και μοντέρνοι. 
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DUbAi bOAT ShOW 2015
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the gran coupe has added even greater interest in 
the 4 series models showing the size of the success 
for the german manufacturers.

since the first revealed of the new e series bmW it was obvious 
that the company added another success in its range. sales of the 
three models tell the truth. both the german and wider european 
market, the  4 series models showed remarkable sales figures with 
the four-door gran coupe to collect the best figures.

the interest was the same at the cypriot market as well. It is a 
model with a number of technological and design innovations, 
which stands out for its aesthetic and for the convenience that it 
offers. the bmW 4 series- four-door coupe comes with an impres-
sively long list of accessories that are related with both comfort 
and safety. but the prospective buyer can still choose more items 
for the car, and even elements that can be found in larger and 
more expensive models of bmW. 

another option is the possibility for the owner to change the man-
ual six relations gearbox with  a Steptronic automatic 8s. Both the 
four-door gran coupe and the coupe and cabrio versions  can be 
found  harry pilakoutas ltd showrooms. 

επιτυχημένη πορείαsuccessful course
η gran coupe έχει προσθέσει ακόμα μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον στα μοντέλα της σειράς 4 δείχνοντας 
έτσι το μέγεθος της επιτυχίας των γερμανών 
κατασκευαστών.

από τη στιγμή που πρωτοπαρουσιάστηκε η σειρά 4 έδειξε ότι η 
bmW πρόσθεσε άλλη μια επιτυχία στην γκάμα της. οι πωλήσεις και 
των τριών μοντέλων της σειράς αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. 
τόσο στη γερμανική όσο και ευρύτερα στην ευρωπαϊκή αγορά, 
τα μοντέλα της σειράς 4 γράφουν αξιοπρόσεκτους αριθμούς 
πωλήσεων με την τετράθυρη gran coupe να συγκεντρώνει τα 
μεγαλύτερα νούμερα. 

στα ίδια δεδομένα και η κυπριακή αγορά. Ένα μοντέλο με πλήθος 
τεχνολογικών και σχεδιαστικών καινοτομιών, το οποίο ξεχωρίζει 
τόσο για την αισθητική του όσο και για την πρακτικότητα που 
προσφέρει. η σειρά bmW 4 series τετράθυρη coupe διατίθεται με 
ένα εντυπωσιακά μεγάλο κατάλογο αξεσουάρ εξοπλισμού που 
αφορούν τόσο τον τομέα της άνεσης όσο και της ασφάλειας.

Όμως, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει ακόμα 
περισσότερα στοιχεία για το αυτοκίνητο του, και μάλιστα στοιχεία 
που εξοπλίζουν μεγαλύτερα και πιο ακριβά μοντέλα της γκάμας 
της bmW. επίσης προαιρετικά διατίθεται και η δυνατότητα της 
αλλαγής του χειροκίνητου 6 σχέσεων κιβωτίου με το αυτόματο 
8άρι Steptronic. Τόσο η τετράθυρη Gran Coupe όσο και οι 
εκδόσεις coupe και cabrio βρίσκονται στους εκθεσιακούς χώρους 
της χαράλαμπος πηλακούτας λτδ. 

ARTiClE



Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε την Κυριακή το βράδυ 8/05/2016, 
μια πρωτοποριακή εκδήλωση για το νησί μας, το limassol Boat 
2016. την έκθεση επισκέφθηκαν πέραν των 10.000 ατόμων 
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τριημέρου 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές εμπορικές συμφωνίες και πωλήσεις.

για πρώτη φορά στα κυπριακά δεδομένα πέραν των 70 εταιρειών 
από τον τομέα των σκαφών αναψυχής, της ερασιτεχνικής αλιείας, 
της κατάδυσης, των θαλασσίων αθλημάτων έδωσαν μαζικά το 
παρών τους στους μοναδικούς χώρους της μαρίνας λεμεσού 
δημιουργώντας ένα μοναδικό στο είδος του show. 
στο limassol boat show πέραν από τα εντυπωσιακά σκάφη την 
παράσταση έκλεψε και ο υπέροχος στόλος αυτοκινήτων της 
εταιρείας χαρ. πηλακούτα με τα νέα μοντέλα bmW, nIssan, dIs-
coVery, Jaguar, mInI.

a groundbreaking event for our island, the limassol boat 2016, 
closed its doors in the evening of 08/05 with great success. 

the exhibition was visited by over 10 000 people, while it is worth 
mentioning that several trade agreements and sales were made 
during these three days.

for the first time in the history of cyprus more than 70 companies 
from the fields of leisure boats, recreational fishing, diving and ma-
rine sports massively attended the unique areas of the limassol 
marina, creating a one of a kind show. 

In the limassol boat show, apart from the impressive boats, the 
great car fleet of the company char. pilakouta stole the show with 
the new models of bmW, nIssan, dIscoVery, Jaguar and mInI.

limassol Boat 
Show 2016: 
«από τα καλύτερα 
boat shows που 
έχουν γίνει ποτέ!» 

limassol Boat 
Show 2016: 
«“one of the best boat 
shows that have ever 
taken place!”



δηλώσεις εκθετών από το limassol boat show 2016

ο Έβρος ςυμεωνίδης, Γενικός Διευθυντής της Sunseeker 
cyprus, δήλωσε στο «cyprus yachting magazine»
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές 
του Limassol Boat Show που έκαναv μια τόσο φανταστική 
δουλειά. Η ομάδα της Sunseeker Cyprus εκτιμά ειλικρινά τον 
επαγγελματισμό και τον ενθουσιασμό τους. Η Sunseeker Cyprus 
είναι ευχαριστημένη που έχει συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση 
και ανυπομονούμε να έχουν μια πολύ ισχυρότερη παρουσία στα 
επόμενα χρόνια. Επιπλέον, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι έχουμε 
λάβει πολλά θετικά σχόλια από τους επισκέπτες σχετικά με τη 
συνολική τους εντύπωση από την έκθεση. 
Η οργάνωση ήταν εξαιρετική, η συμμετοχή ήταν υψηλή και οι 
επισκέπτες είχαν μια ποικιλία από επιλογές. Καθώς αυτή ήταν η 
πρώτη φορά που αυτό το είδος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε 
στην Κύπρο, πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για μια μεγάλη αρχή 
και ένα μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη του τομέα του yachting στη 
Λεμεσό.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση έγινε σε καλή χρονική 
στιγμή, λόγω των διακοπών της Πρωτομαγιάς στη Ρωσία, όταν 
οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εργάζονται για μια ολόκληρη 
εβδομάδα και έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια 
εκδήλωση.
Το περίπτερο Sunseeker κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο 
ενδιαφέρον και βρεθήκαμε σε πολύ ευχάριστη έκπληξη γιατί 
υπήρχαν επισκέπτες από πολλές χώρες, καθώς και από όλη 
την Κύπρο. Η συμμετοχή μας στο Ναυτικό Σαλόνι παρείχε καλή 
προβολή για τη μάρκα Sunseeker στην Κύπρο, δημιουργώντας 
ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων για πωλήσεις και πολυάριθμους 
νέους πελάτες.
Πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να ξεκινά η έκθεση νωρίτερα το 
πρωί, δεδομένου ότι είναι η ώρα με τον περισσότερο κόσμο στη 
μαρίνα, με πολλούς ανθρώπους που έρχονται για περιπάτους και 
για καφέ.
 Ευχόμαστε οι διοργανωτές να συνεχίσουν την επιτυχία και στο 
μέλλον»

statements from the exhibitors of the limassol boat show 
2016
Evros Symeonides, General manager of Sunseeker cyprus, 
told “cyprus yachting magazine”: 
“I would like to thank and congratulate the organizers of the 
Limassol Boat Show who did such an impressive job. The group 
of Sunseeker Cyprus sincerely appreciates their professionalism 
and enthusiasm. 

Sunseeker Cyprus is pleased to have participated in this event 
and we look forward to having an even stronger presence in the 
coming years. Moreover, we would like to note that we have re-
ceived many positive comments from the guests regarding their 
overall impression of the exhibition. 
The organization was excellent, the turnout was high and the 
guests had a variety of options. Since this was the first time that 
this type of event was held in Cyprus, it should be emphasized that 
this is a great start and a great step in the development of yachting 
in Limassol.”

“It should also be noted that the exhibition was held during a good 
period, due to the 1st of May holiday in Russia, when most people 
do not work for a whole week, and they have the opportunity to 
attend such an event.”

“The Sunseeker stand managed to attract a lot of interest and we 
were very pleasantly surprised because there were visitors from 
many countries and from all over Cyprus. Our participation in the 
Boat Show has provided good exposure for the Sunseeker brand 
in Cyprus, creating a large number of questions about sales and 
many new customers.”

“I think it would be a good idea for the exhibition to start earlier in 
the morning, because it’s then when most people visit the marina, 
as many people come for walks and coffee.”

 “We hope the organizers continue the success in the future.”



ο Κώστας Κυριακίδης, Γενικός Διευθυντής της comet yacht-
ing σχολίασε:
«Επειδή λαμβάνουμε μέρος σε όλες τις εκθέσεις σκαφών, πάμε 
πολλά χρόνια πίσω, μπορώ να πω ότι το φετινό ήταν ένα από τα 
καλύτερα Boat Shows που έχουν γίνει ποτέ στην Κύπρο! Φέτος 
έγινε πολύ καλό μάρκετινγκ, πολύ καλή διαφήμιση. Βέβαια και στις 
προηγούμενες χρονιές υπήρχε διαφήμιση, αλλά δεν ήταν αρκετή 
όπως φέτος. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ καλή, 
δηλαδή όσον αφορά το δικό μας περίπτερο, είμαστε πάρα πολύ 
ευχαριστημένοι. Αυτές τις τρεις ημέρες είχαμε πάρα πολύ κόσμο, 
και ξένους, διότι οι ξένοι είναι οι αγοραστές! Είχαμε ένα Lagοon 
καταμαράν, το οποίο ήταν συνεχώς γεμάτο κόσμο!»

mάριος ιορδάνους, Γενικός Διευθυντής της Bluepoint 
υachting:
«Η έκθεση σίγουρα ήταν αναβαθμισμένη σε σύγκριση με πέρσι. 
Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περισσότερους επισκέπτες. Εμείς 
είμαστε ευχαριστημένοι! Συγχαρητήρια στους διοργανωτές!»

Αντρέας Κάδρος, Γενικός Διευθυντής της μediterranean 
yachting:
«Φέτος, λόγω του μεγέθους των συμμετοχών, είδαμε μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Πάρα πολύς κόσμος 
έκανε έρευνα αγοράς!»

χαράλαμπος μωυσέως, Γενικός Διευθυντής της FURUno 
cyprus:
«Η έκθεση φέτος ήταν πολύ αναβαθμισμένη, τόσο σε συμμετοχές, 
εννοώ εκθέτες, αλλά και γενικότερα η συνεργασία με τη 
μαρίνα Λεμεσού βοήθησε στο να δοθεί περισσότερη προβολή. 
Σημειώθηκε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας, 
το οποίο αναμένουμε να μετατραπεί σε πωλήσεις».

ο Γιώργος ρούσος από την Pilakoutas Group σχολίασε:
«Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες. Υπήρχε 
αρκετό ενδιαφέρον του κόσμου για τα προϊόντα μας, τράβηξαν 
την προσοχή όλα τα αυτοκίνητα. Πέραν του ότι κάποιοι ήταν 
επισκέπτες, από το σαββατοκυρίακο είχε και αρκετό κόσμο που 
εκδήλωσε ενδιαφέρον για πωλήσεις και αρχίσαμε να κλείνουμε 
ραντεβού. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές!» 

Kostas Kyriakides, General manager of comet yachting, 
commented:
“Because we take part in all boat shows, we go back many years, I 
can say that this year was one of the best Boat Shows ever held in 
Cyprus! This year the marketing and advertising were very good. 
Certainly in previous years there was advertising too, but it was not 
enough compared to this year. 

The turnout was very good, that is, regarding our stand we are very 
pleased. During these three days we had a lot of people, foreigners 
too, because the foreigners are usually the buyers! We had a La-
goon catamaran, which was constantly full of people! “

marios iordanous, General manager of Bluepoint yachting:
“The exhibition was certainly upgraded compared to last year. It 
was more interesting and it had more visitors. We are happy! Con-
gratulations to the organizers!”

Andreas Kadros, General manager of mediterranean yacht-
ing:
“This year, because of the amount of the participations, we saw 
more traffic during the exhibition. A lot of people did market re-
search!”

charalambos moyseos, General manager of FURUno cy-
prus:
“The exhibition this year was upgraded, both in participations, I 
mean exhibitors, and generally the cooperation with the Limassol 
marina helped bring more exposure. There has been much interest 
in our products, which we expect to convert into sales.”

George Rousos from Pilakoutas Group commented: 
“The turnout exceeded expectations. People showed a lot of inter-
est in our products, all the cars attracted attention. Apart from 
the fact that some people were visitors, during the weekend many 
people expressed an interest to buy and we have started closing 
appointments. Congratulations to the organizers!” 

 
A great first year. See you all again in 2017











































Discover the Mediterranean’s new superyacht marina.  
Relax at the beach or the spa. Dine and shop in the  
heart of the most vibrant city in Cyprus. This is what  
we mean by living on the sea.

For information on berths, apartments and villas  
at Limassol Marina contact: +357 25 020 020 
 
limassolmarina.com

Living on the sea


