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Aristos Aristidou

Dear readers,

Αγαπητοί αναγνώστες,

Blue growth seems to progress with very important
projects all over the island. Particularly the pleasure
boats sector, the dock sites and the large-scale projects along the coasts of Cyprus give us a pretext for
the future development that we will see in our island.

Let us hope that the tension in the Middle East will
soon be reduced and a political stability will come
about, which will also contribute to a broader development of the Eastern Mediterranean.

Η μπλε ανάπτυξη φαίνεται να παίρνει τα επάνω της
με πολύ σημαντικά έργα να αναπτύσσονται σε όλα τα
μήκη και πλάτη του νησιού μας. Ιδιαίτερα ο τομέας
των σκαφών αναψυχής, οι χώροι ελλιμενισμού αλλά
και μεγαλεπήβολα έργα κατά μήκος των ακτών της
Κύπρου μάς προϊδεάζουν για τη μελλοντική ανάπτυξη
που θα παρατηρηθεί στο νησί μας.
Οι άλλοτε ανεπαρκείς χώροι φιλοξενίας και συντήρησης μεγάλων σκαφών αναψυχής έχουν τροποποιηθεί
και εκσυγχρονιστεί και είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν
σχεδόν όλων των μεγεθών σκάφη για συντήρηση. Η
πολύ φιλική και συμφέρουσα κυπριακή σημαία αποτελεί και αυτή ακόμη ένα πόλο έλξης ιδιωτικών σκαφών. Ενώ με τη λειτουργία της Μαρίνας Λεμεσού και
την επερχόμενη κατασκευή και των άλλων μαρίνων
(Αγίας Νάπας- Λάρνακας-Πάφου) εκτιμάται ότι η Κύπρος θα έχει όλα τα εχέγγυα για να απορροφήσει ένα
σημαντικό κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού όλη τη
διάρκεια του έτους.
Φυσικά, η τοπική ανάπτυξη στη χώρα μας αποτελεί
μέρος της παγκόσμιας ανάπτυξης στον τομέα της
ναυτιλίας και ιδιαίτερα των σκαφών αναψυχής. Σε όλα
τα ναυτικά σαλόνια της Ευρώπης, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου, υπάρχει μια σοβαρή ανάκαμψη και
αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και του ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το
ενδιαφέρον των καταναλωτών προέρχεται από τάξεις
νεαρών ατόμων.
Έτσι, λοιπόν, και τα ναυπηγεία καθοδηγούμενα από
την αυξημένη ζήτηση και μέσα από ένα ωραίο συναγωνισμό, παρουσιάζουν ολοένα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας σημαντικά ποσά και
χρόνο στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
τους.
Σημαντική είναι και η αύξηση των Mega yachts που
για πρώτη φορά παρατηρούμε αρκετά σκάφη πέραν
των 100 ποδιών να κάνουν την εμφάνισή τους στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Φυσικά, μέσα σε όλα τα θετικά υπάρχει και η προκλητική στάση των γειτόνων μας σε θέματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Συρία.
Η Κύπρος, όμως, ως ένας ευρωπαϊκός σταθμός μπορεί
να προσφέρει σταθερότητα, ασφάλεια και να εκμεταλλευτεί ίσως και μία σημαντική μετακίνηση σκαφών
αναψυχής από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.
Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα μειωθεί η ένταση στη
Μέση Ανατολή και θα επέλθει μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα συμβάλει και αυτή προς μια ευρύτερη Ανάπτυξη της Ανατολικής Μεσογείου.

Yours sincerely,

Με εκτίμηση

Aristos Aristidou
Pavlos Neophytou

Άριστος Αριστείδου
Παύλος Νεοφύτου

Once inadequate facilities for the hospitality and
maintenance of large pleasure boats have been modified and modernized, and are ready to accommodate
almost all sizes of boats for maintenance.
The very friendly and advantageous Cypriot flag is
also a pole of attraction for private boats. Whereas,
with the operation of Limassol Marina and the forthcoming construction of other marinas (Ayia Napa-Larnaka-Paphos) it is estimated that Cyprus will have all
the advantages to attract a significant part of marine
tourism all year round.

Pavlos Neophytou

Of course, the local development in our country is
part of the global development in the shipping industry and especially in yachts. In all boat shows in
Europe and the rest of the world, there is a serious
recovery and increase in both sales and interest. Particularly encouraging is the fact that, the interest of
consumers comes from young people.
Thus, as well as the shipyards driven by increased demand and through a nice competition, they present
increasingly better products and services and invest
considerable amounts and time in meeting the needs
of their customers.
The increase in Mega yachts, which for the first time
shows enough vessels over 100 feet to make their
appearance in the Eastern Mediterranean, is also important.
Naturally, in every positive aspect, there is also the
provocative attitude of our neighbours on issues of
exclusive economic zone and instability in the Middle
East and especially in Syria.
Cyprus, however, as a European station can offer stability, security and take advantage of perhaps a significant movement of yachts from the Middle East to
Europe.
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Snapchat Spectacles

Snapchat Spectacles

Snapchat’s funky Spectacles haven’t exactly
been a smash hit, but could prove a bit of a
left-field tech present. Take Snaps with your
sunglasses, which are then uploaded to Snapchat using your smartphone.

Ένα πρωτότυπο δώρο! Βγάλτε snaps με τα
γυαλιά σας, και ανεβάστε τα στο snapchat
μέσω του κινητού σας. Πατήστε απλά
το κουμπί, αρχίστε να καταγράφετε σε
βίντεο όσα βλέπετε, για τα επόμενα 10
δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά για να
επεκτείνετε το βίντεο από 20 μέχρι
30 δευτερόλεπτα. Τα γυαλιά φωτίζουν, έτσι ώστε να γνωρίζουν
οι φίλοι σας ότι βγάζετε βίντεο. Τώρα, τι θα κάνετε
στη συνέχεια, από εσας
εξαρτάται!

Just press the button to start recording a 10-second video from your perspective, hands-free. Press
again to extend to 20 or 30 seconds.
Spectacles light up to let friends
know you’re recording. What
you do next is up to you!

Amazon Kindle Oasis
2018
It has an aluminum design with great balance
for long periods of reading, a large and bright
7-inch eInk display, support for reading back
Audible audiobooks through a Bluetooth
speaker and dedicated page-turning buttons, which we love.
Just keep in mind that, while it’s the best
eReader out there, it’s also the most expensive. The entry-level model starts at
$250 and includes ads on the display.

Amazon Kindle Oasis
2018
Σχεδιασμένο από αλουμίνιο, με τέλεια ισορροπία για να έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε για
ώρες, με μεγάλη και φωτεινή οθόνη 7 ιντζών από
ηλεκτρονικό μελάνι. Με δυνατότητα υποστήριξης
ηχείου Bluetooth για τα ηχητικά βιβλία, και εξελιγμένα κουμπιά, τα οποία θα λατρέψετε.
Ο Amazon Kindle 2018 είναι αδιαμφισβήτητα ο
καλύτερος Ηλεκτρονικός Αναγνώστης στην αγορά,
άρα δίκαια και ο πιο ακριβός. Οι τιμές αρχίζουν από
$250, με το φθηνότερο μοντέλο να περιέχει διαφημίσεις.

Pulse 160 LED
Ενυδρείο για Μέδουσες
Pulse 160
LED Jellyfish Aquarium
Bring your love for nature into your home with the
Pulse 160 LED Jellyfish Aquarium. With an authoritative size, you can fit a variety of jellyfish of different sizes and species. The Pulse 160 actually has a
volume of 46 gallons so it really makes a statement
in any space. This aquarium is perfect for commercial locations but it’s simple to maintain filtration
system which also makes it suitable for keeping
jellyfish in your space.

8

Βάλτε το βυθό στο σπίτι σας με το Pulse
160 LED Jellyfish Aquarium. Το μέγεθός
του σας επιτρέπει να χωρέσετε μια ποικιλία από μέδουσες διαφορετικών μεγεθών
και ειδών. Αν αναλογιστείτε ότι το Pulse
160 έχει χωρητικότητα 174 λίτρων, τότε
σίγουρα είναι αρκετά εντυπωσιακό για
οποιονδήποτε χώρο. Αν και αυτό το
ενυδρείο είναι ιδανικό για εμπορικές
τοποθεσίες, η συντήρησή του είναι τόσο
απλή που θα μπορούσατε άνετα να το
έχετε στο σπίτι.

LED Bulb Speaker

LED Bulb Speaker

Sony’s LED Bulb Speaker is an LED lightbulb with
built-in Bluetooth speaker, 500 lumens brightness
and smartphone control. This smart-bulb allows
everyone to bring color and music to anywhere in
the house with 192 color settings and 32 levels of
brightness. The wireless bulb pairs with an app to
seamlessly control your music and light to set the
mood for every room. The device also comes
with a remote designed to give the user easy
control of the speaker and color temperature.

Το LED Bulb Speaker της SONY, είναι μία LED λάμπα
με ενσωματωμένο Bluetooth ηχείο, 60 watt φωτεινότητα και smartphone control. Αυτή η έξυπνη
λάμπα σας επιτρέπει να δώσετε χρώμα και μουσική
στο χώρο σας με 192 χρωματικές ρυθμίσεις και 32
επίπεδα φωτεινότητας. Η ασύρματη αυτή λάμπα
ενώνεται με μία εφαρμογή για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της μουσικής και της φωτεινότητας έτσι
ώστε, να δώσετε την ανάλογη διάθεση σε κάθε
δωμάτιο. Επίσης, η συσκευή έρχεται μαζί με ένα
τηλεχειριστήριο, σχεδιασμένο ειδικά για να έχει ο
χρήστης τον απόλυτο έλεγχο του ηχείου και της
χρωματικής θερμοκρασίας.

August Smart Lock Pro
+ Connect
August Smart Lock Pro + Connect is the most
advanced smart lock which allows you to lock and
unlock your door from anywhere. The device attaches to your existing deadbolt so if you ever feel
the need to use a regular key you can. Give keyless
entry through the app to family and friends, or
schedule access for housekeepers and other home
services without worrying about lost or copied
keys. With their proprietary DoorSense™ technology
and ability to connect with Alexa, Siri or the Google
Assistant, you are able to control the August Smart
Lock and know when your door is completely
closed and locked.

August Smart Lock Pro + Connect
Το August Smart Lock Pro + Connect είναι η πιο εξελιγμένη έξυπνη κλειδαριά που σας επιτρέπει να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πόρτα σας
όπου κι αν βρίσκεστε. Η συσκευή τοποθετείται πάνω στην κλειδαριά σας,
έτσι ώστε να μπορείτε να χρησημοποιήσετε το κανονικό σας κλειδί όποτε
επιθυμείτε. Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να επιτρέψετε την είσοδο σε
συγγενείς και φίλους ή να προγραμματίσετε πρόσβαση για οικιακούς βοηθούς και άλλες οικιακές υπηρεσίες χωρίς να ανησυχείτε για χαμένα αντικλείδια. Με την αποκλειστική τεχνολογία της DoorSense ™ και τη δυνατότητα
σύνδεσης με την Alexa, τη Siri και το Google Αssistant, μπορείτε να έχετε τον
απόλυτο έλεγχο της συσκευής και να ξέρετε ανα πάσα στιγμή αν η πόρτα
σας είναι κλειστή ή κλειδωμένη.
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Pocket-Size Washing
Machine
Whether you are backpacking through Europe,
going on an African safari, or traveling on a budget
in South Asia, you are going to love the Scrubba
Wash Bag. Equipped with a flexible washboard,
this lightweight, pocket-size wash bag
will not only help you do your laundry
anywhere on the road, but also save
you money and time. With only 2-4 liters of water and a bit of washing liquid
you’ll have your clothes fresh and clean in
less than 3 minutes.

Είτε κάνετε το γύρο
της Ευρώπης με ένα
σακίδιο στην πλάτη,
κάνετε αφρικανικό σαφάρι
είτε ταξιδεύετε με προϋπολογισμό στη Νότια Ασία, είμαστε
σίγουροι ότι θα αγαπήσετε τη νέα
τσάντα πλυσίματος Scrubba. Αυτό το
εύκαμπτο και ελαφρύ πλυντήριο τσέπης,
όχι μόνο σας επιτρέπει να κάνετε την μπουγάδα σας ακόμη και στο δρόμο, αλλά και να
εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα. Με μόνο
2-4 λίτρα νερού και λίγο υγρό πλυσίματος, θα
έχετε τα ρούχα σας φρέσκα και καθαρά σε
λιγότερο από 3 λεπτά.

Steamfast SF-717: World’s
Smallest Travel Steam Iron
Featuring a 420-watt motor and three fabric heating levels,
this mini travel steam iron is the smallest of its kind in the
world. The compact device is about the size of a computer
mouse and can be extremely useful for business travelers
who are on the road and need to remove the inevitable
wrinkles from packed clothing.

Steamfast SF-717: Το
Μικρότερο Σίδερο
Ατμού στον Κόσμο
Διαθέτοντας κινητήρα 420 watt και τρία επίπεδα
θερμοκρασίας, το μίνι σίδερο ταξιδιού είναι
το μικρότερο στο είδους του στον κόσμο.
Έχοντας το μέγεθος ενός ποντικιού υπολογιστή, αυτή η συσκευή είναι εξαιρετικά
χρήσιμη για επιχειρηματίες που ταξιδεύουν συνέχεια και θέλουν να φρεσκάρουν
τα ρούχα τους από το πακετάρισμα.
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We represent a team of professionals
that operate under the highest professional standards in the field of Carpentry and Decking Services to yachts, super yachts and residences.

OUR SERVICES INCLUDE

LedraDeck ltd, undertakes the construction of
wooden boats, teak decks in yachts and residences, indoor and outdoor furniture, wooden masts,
handrails, trellises, catwalks and any other wooden structures.

construction

of curved surfaces

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
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Limassol Marina:
the Med’s new hotspot

Since Limassol Marina’s opening in 2014, Cyprus’ first superyacht
marina has been changing the face of its most vibrant city, making
history with each successful milestone. Continuing to create waves
in the Eastern Mediterranean, it has now built a reputation as the
most exciting new destination in the region.
Limassol, combined with Cyprus’ strategic location, really does offer
something for all. For those in search of a cover-all winter berth,
Captains and crew benefit from the warmest winter climate in the EU
and wide-ranging technical support, in a destination that continues
to entertain all tastes and pursuits, all year round. For those in transit
though the region, great international flight connections and EU
regulation create a welcome stop for taking on good quality fuel
and crew changeovers. Limassol Marina also serves superyacht
owners as the perfect base from which to explore the historical
and beautiful Island of Cyprus by sea or ashore, or while visiting the
rich cultural spectrum of surrounding countries in the Eastern Med.
Limassol Marina is operated and managed by Camper & Nicholsons
Marinas in partnership with Francoudi & Stephanou Marinas,
combining the internationally renowned Camper & Nicholsons’
excellence in services and facilities with the best of local expertise.

Μαρίνα Λεμεσού:

O νέος συναρπαστικός
προορισμός της Μεσογείου
Από το άνοιγμα της Μαρίνας Λεμεσού το 2014, η πρώτη μαρίνα
για superyacht στην Κύπρο, αλλάζει το πρόσωπο της Λεμεσού,
γράφοντας ιστορία με κάθε της επιτυχία. Συνεχίζοντας να δημιουργεί
«κύματα» στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει πλέον τη φήμη του πιο
συναρπαστικού νέου προορισμού στην περιοχή.
Η Λεμεσός, σε συνδυασμό με τη στρατηγική θέση της Κύπρου, είναι
ιδανική για όλους, ακόμη και για αυτούς που αναζητούν ένα μέρος
να μείνουν το χειμώνα. Οι καπετάνιοι και τα πληρώματα επωφελούνται
από το ηπιότερο χειμερινό κλίμα στην ΕΕ καθώς και από την ευρεία
τεχνική υποστήριξη. Ένας προορισμός που συνεχίζει ολόχρονα να
ικανοποιεί όλα τα γούστα και να ανταποκρίνεται σε κάθε προσδοκία.
Οι πολλαπλές διεθνείς πτήσεις από και προς τη χώρα καθώς και το
γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέρος της ΕΕ, δημιουργούν μια ιδανική
στάση για ανεφοδιασμό με καλής ποιότητας καύσιμα και αλλαγή
πληρώματος. Για τους ιδιοκτήτες των σουπερ-γιοτ, η Μαρίνα Λεμεσού
είναι η αφετηρία για να εξερευνήσουν το ιστορικό και όμορφο νησί
της Κύπρου δια ξηρός ή δια θαλάσσης ή να επισκεφθούν τις γειτονικές χώρες.
Τη λειτουργία και διαχείριση της Μαρίνας έχει αναλάβει η εταιρεία
Camper & Nicholsons Marinas, σε συνεργασία με την εταιρεία
Francoudi & Stephanou Marinas, προσφέροντας υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες και διευκολύνσεις για σκάφη αναψυχής.
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Living – Yachting – Dining –
Shopping on the sea
Located in the heart of Limassol, and surrounded by a rich history
and a diverse, international community, Limassol Marina offers 650
berths for yachts up to 110m, 211 luxury apartments and 74 exclusive
villas, with private berths or direct access to the beach. A wide range
of high-end restaurants within the Marina, complement luxury
boutiques and elite art galleries, to complete the holistic lifestyle
which comes with a home or superyacht in the development to
create a truly Mediterranean lifestyle uniquely shaped by ‘living on
the sea’. Brands such as Graff, Ralph Lauren and Zilli are testament
to Limassol Marina’s credentials as a key European destination for
owners. The top-of-the-range spa and fitness club further enhances
the range of activities and services available for the use of residents,
yacht owners, captains and crew. And for those keen on exploring
the destination further, the city centre is just moments away and
the Troodos mountains range a few minutes further.

Limassol Marina services and
facilities
Limassol Marina offers every modern convenience and comfort to
yacht owners and operators, whether as a home port or cruising
destination. Its dedicated team is available at all times and provides
a full range of concierge services to accommodate your needs.
As a fully-integrated superyacht facility, Limassol Marina offers the
very latest in supporting equipment and technology at the berth.
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Τρόπος ζωής - Σκάφη
αναψυχής - Γαστρονομία Ψώνια πάνω στη θάλασσα
Στην καρδιά της Λεμεσού και περιτριγυρισμένη από μια πλούσια
ιστορία και μια ποικιλόμορφη διεθνή κοινότητα, η Μαρίνα Λεμεσού
προσφέρει 650 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους έως 110μ.,
211 πολυτελή διαμερίσματα και 74 ιδιωτικές βίλες, με ιδιωτικές θέσεις
ελλιμενισμού και άμεση πρόσβαση στην παραλία.
Τη μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια υψηλής ποιότητας στη Μαρίνα,
συμπληρώνουν οι πολυτελείς μπουτίκ. Οι ελίτ γκαλερί τέχνης και η
διαμονή σε ένα σπίτι ή superyacht, δημιουργoύν έναν πραγματικά
μεσογειακό τρόπο ζωής μοναδικά διαμορφωμένο για τη «ζωή στη
θάλασσα». Μάρκες όπως Graff, Ralph Lauren και Zilli μαρτυρούν
το ευρωπαϊκό προφίλ της Μαρίνας της Λεμεσού.
Οι κορυφαίοι χώροι σπα και γυμναστηρίου ενισχύουν περαιτέρω
το φάσμα των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρονται
στους κατοίκους, στους ιδιοκτήτες σκαφών, στους καπετάνιους και
στα πληρώματα. Επίσης, για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν
περαιτέρω, η οροσειρά του Τροόδους απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα.

Υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
της Μαρίνας Λεμεσού
Η Μαρίνα Λεμεσού προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και ευκολίες
στους ιδιοκτήτες και τους χρήστες σκαφών, είτε ως μόνιμος είτε
ως εποχιακός προορισμός. Η αφοσιωμένη ομάδα είναι διαθέσιμη
ανά πάσα στιγμή και παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.
Με πλήρως ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις για σουπερ-γιοτ, η
Μαρίνα Λεμεσού προσφέρει την τελευταία λέξη υποστήριξης εξοπλισμού και τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά, περιλαμβάνει υψηλής
ταχύτητας σύνδεση με το ίντερνετ, τηλέφωνο και IPTV, παροχή
νερού, συστήματα άντλησης και ελεγχόμενη υποστήριξη από
υπολογιστή. Επιπρόσθετα, οι χώροι στάθμευσης και οι εγκαταστάσεις του πληρώματος, προσφέρουν ευκολία και άνεση.
Το προσωπικό της Μαρίνας είναι πάντα σε ετοιμότητα για να παρέχει
βοήθεια κατά την άφιξη, όπως μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη
υποστήριξη χρειάζεται. Το προσωπικό ασφαλείας παρέχει 24ωρη
επίβλεψη και έλεγχο πρόσβασης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
ασφάλεια, η προστασία και η ιδιωτικότητα των επισκεπτών.
Η Μαρίνα Λεμεσού, εκτός από ιδιόκτητο ναυπηγείο και κατάστημα
ναυτιλιακών ειδών, περιλαμβάνει επίσης γερανό «travel lift» με
δυνατότητα ανέλκυσης 100 τόνων. Πολύ κοντά στη Μαρίνα, βρίσκεται επίσης μια πλωτή νεωδόχος χωρητικότητας 2.500 τόνων
που παρέχει στα υπερσύγχρονα σκάφη ασυναγώνιστες υπηρεσίες
τεχνικής υποστήριξης.
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Highlights include high speed fibre optic internet, telephone and
IPTV, wifi access, pump-out systems and computer-controlled
shore power and water provision. To complement this, dedicated
berth-side parking, crew facilities and luxury washrooms, contribute
to an easy and convenient experience on-shore.
Marina staff are on-hand at all times to provide berthing assistance,
buggy services and any other support required, and security staff
provide 24-hour site supervision and access control to ensure safety,
privacy and discretion are maintained.
While the Marina’s own boatyard facility, including on-site chandlery store, is serviced by a 100 ton capacity travel lift and slipway,
a 2,500 ton capacity floating dry-dock is located within 1NM of
the Marina, providing superyachts with an unrivalled combination
of destination and technical support services.

Second international
accolade for Limassol Marina
In a strong third operational year, Cyprus’ first ‘Blue Flag Marina’ has also received its ‘5 Gold Anchor’ award as part of
The Yacht Harbour Association Scheme that has been auditing marinas throughout the world for over 25 years.
In a period of international recognition, the 5 Gold Anchor and
Blue Flag awards reflect Limassol Marina’s commitment to quality
services and facilities, environmental protection and industry best
practice. Coupled with the success of the marina development’s
residential sales, these accolades continue to boost the island’s
image on a global scale.
For more information on Limassol Marina, contact +357 25 020 020
or visit www.limassolmarina.com.
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Δεύτερο διεθνές βραβείο για
τη Μαρίνα Λεμεσού
Κατά το τρίτο επιτυχές έτος λειτουργίας της, η πρώτη «Blue Flag»
Mαρίνα της Κύπρου έχει επίσης λάβει το βραβείο «5 Gold Anchor»
ως μέρος του Yacht Harbour Association που ελέγχει τις μαρίνες σε
όλο τον κόσμο για πάνω από 25 χρόνια.
Σε μια περίοδο διεθνούς αναγνώρισης, τα 5 βραβεία Gold Anchor και
Blue Flag αντανακλούν τη δέσμευση της Μαρίνας της Λεμεσού για
ποιοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, προστασία του περιβάλλοντος και βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας. Σε συνδυασμό
με την επιτυχία των οικιστικών πωλήσεων της ανάπτυξης της
μαρίνας, αυτά τα βραβεία συνεχίζουν να ενισχύουν την εικόνα του
νησιού σε παγκόσμια κλίμακα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μαρίνα Λεμεσού,
επικοινωνήστε με το +357 25 020 020 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.limassolmarina.com.

17

BOAT SHOWS 2018

18

19

BOAT SHOWS 2018

Strong showing
Ισχυρή εμφάνιση
με νέο ύφος έκανε
from new look
London Boat Show το Ναυτικό σαλόνι
του Λονδίνου
The 2018 London Boat Show drew to a close on Sunday 14 January 2018 amidst incredible sales reports, a vibrant atmosphere,
strong visitor numbers and the fantastic launch of the all new
Boating & Watersports Holiday Show.Even if 2018 saw the Show
shrunk to a single weekend and just 5 days (traditionally the
London boat show incorporated 2 weekends and took place over
10 days), organizers announced incredible sales reports, a vibrant
atmosphere, strong visitor numbers and the fantastic launch of
the all new Boating & Watersports Holiday Show.Sunseeker and
Princess had a reduced fleet compared to previous years but
there was still a broad cross section. Certainly anything you could
realistically want to see in the 50-60 foot range was there and
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Το Ναυτικό Σαλόνι του Λονδίνου 2018, έληξε την Κυριακή 14 Ιανουαρίου μέσα σε απίστευτες αναφορές πωλήσεων, ζωντανή
ατμόσφαιρα, μεγάλο αριθμό επισκεπτών και φανταστική παρουσίαση, της ολοκαίνουριας έκθεσης Διακοπές Ναυσιπλοΐα & Θαλάσσια Σπορ.

Τι και αν το φέτος, η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε ένα μόνο
Σαββατοκύριακο και μόλις 5 ημέρες (παραδοσιακά το σοου του
Λονδίνου διαρκεί για 2 Σαββατοκύριακα και 10 ημέρες), οι διοργανωτές ανακοίνωσαν απίστευτες αναφορές πωλήσεων, ζωντανή

beyond. Fairline had the 53 flybridge this time in 4 cabin layout
which is potentially the one which sets it apart. A number of
other manufacturers were also in attendance.

More than 52,000 visitors,
347 exhibitors
Over the course of the five-day event, more than 52,000 visitors
enjoyed a range of boats and products on offer from 347 exhibitors; this represents a significant average daily increase on attendance from 2017. Attracting attention from visitors and media
around the globe, the Show offered a fantastic platform to launch
94 brand new products.
Eleven World debuts included the magnificent Princess V50,
Hanse 348 and Rodman’s Spirit 42 Coupe, with the Sunseeker 76
offering visitors the chance to see the biggest boat at the Show.
With brand new attractions for 2018, the Show provided more opportunities for visitors to get on the water for free – or learn and

ατμόσφαιρα, μεγάλο αριθμό επισκεπτών και το φανταστικό λανσάρισμα της ολοκαίνουριας έκθεσης Διακοπές Ναυσιπλοΐα & Θαλάσσια Σπορ.
Aν και οι Sunseeker και Princess είχαν μειωμένο στόλο σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε ακόμα ένα ευρύ φάσμα. Σίγουρα οτιδήποτε θα θέλατε να δείτε στα 50-60 πόδια ήταν εκεί. Η
Fairline είχε αυτή τη φορά το flybridge 53 με 4 καμπίνες, οι οποίες
το κάνουν να ξεχωρίζει. Πολλοί άλλοι κατασκευαστές ήταν επίσης
παρόντες.

Περισσότεροι από 52.000
επισκέπτες, 347 εκθέτες
Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης εκδήλωσης, περισσότεροι από
52.000 επισκέπτες απόλαυσαν μια σειρά από σκάφη και προϊόντα
σε προσφορά, από 347 εκθέτες. Αυτό δείχνει μια σημαντική αύξηση της προσέλευσης από το 2017. Η επίδειξη προσέλκυσε την
προσοχή τόσο των επισκεπτών όσο και των μέσων ενημέρωσης
από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια φανταστική εξέδρα για
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την έκθεση 94ων ολοκαίνουριων προϊόντων. Έντεκα σκάφη έκαναν το παγκόσμιο ντεπούτο τους, περιλαμβανομένων των υπέροχων, Princess V50, Hanse 348 και Spirit 42 Coupe του Rodman, με
το Sunseeker 76 να προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να
δουν το μεγαλύτερο σκάφος στο Σαλόνι.
Με ολοκαίνουργια αξιοθέατα για το 2018, η έκθεση έδωσε περισσότερες ευκαιρίες στους επισκέπτες να μπουν στο νερό δωρεάν
- ή να μάθουν νέες δεξιότητες στη ξηρά. To συνέδριο «Κιμωλία και
Συζήτηση» από την Rockley Watersports, στο νέο Beach Club του
σόου, έδωσε στους επισκέπτες μια εικόνα για μερικές από τις πιο
πρόσφατες δραστηριότητες στα θαλάσσια σπορ, πριν τις δοκιμάσουν στην Πισίνα Υδρο-δραστηριοτήτων.
Περίπου 500 άτομα απόλαυσαν επίσης την εμπειρία wakeboarding
που βρίσκεται στο νέο Adventure Park. Το Lock and Waterside Pub,
με θέα το νέο πόλο έλξης εσωτερικής ναυσιπλοΐας, παρείχε ένα φιλόξενο «σταθμό ανεφοδιασμού» και πρόσφερε ενα μεγάλο ποτήρι
μπύρα, pint, δίνοτας την αίσθηση ότι βρίσκεται δίπλα στo νερό.
Μόνο το Σάββατο (13 Ιανουαρίου), πάνω από 3.000 άτομα επισκέφθηκαν μόνο μερικά από τα νέα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας
για το 2018, αποδεικνύοντας ότι οι εγχώριες διακοπές, εξακολουθούν να είναι ψηλά στη λίστα ως επιλογή διακοπών.
practise new skills on dry land. Powered by Rockley Watersports,
‘Chalk and talk’ sessions on the Show’s new Beach Club gave visitors an insight into some of the latest watersports activities, before
trying them out on the Activity Pool. Close to 500 people also enjoyed the wakeboarding experience located in the new Adventure Park. The Lock and Waterside Pub, overlooking the new inland
boating attraction, provided a welcome pitstop for a well-deserved
pint and gave a feeling of life next to the waterways. On Saturday
(13 January) alone, over 3,000 people paid a visit to just some of
the new inland boats on display for 2018, demonstrating that staycations are still high on the list as a holiday experience of choice.

Stars & Heroes across the sailing world
Α live programme of features continued at the Legends Theatre, presented by British Marine, with Sky Sports Presenter, Alec
Wilkinson on hand to deliver a terrific programme to a continually
packed audience. Heroes across the sailing world who appeared
on stage included Mike Golding, Dee Caffari, Alex Thompson, who
also collected the prestigious YJA Yachtsman of the Year award
at the Show, and a joint appearance by female sailing icons Tracy Edwards MBE and Sam Davies. YouTube stars, Sailing La Vag-
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abonde, were also a star attraction. A key moment on the stage
included honouring future talent with the announcement of the
Superyacht UK Young Designer competition winner, in partnership with Pendennis Shipyard and Olesinski; the competition has
proved fascinating to watch across the first two days of the event.

Regal feel
HRH The Princess Royal gave the Show a regal feel on the opening
day as she toured the event and presented Hannah Stodel with the
celebrated RYA Yachtmaster of the Year award. Footballing hero,
Sir Geoff Hurst and BT Sports Presenter, Jake Humphrey, officially
opened the Sunseeker International stand and were joined by the
prestigious Jules Rimet Trophy. Other famous faces included former F1 supremo Bernie Ecclestone, Red Bull Team Principle, Christian Horner and TV stars Lorraine Kelly, Nick Knowles and James
Martin. Political figures, the Rt Hon. Lord Henley, Parliamentary
Under Secretary of State for the Department for Business, Energy & Industrial Strategy and CBI Director-General Carolyn Fairbairn
received a detailed insight into the strength of the leisure marine
industry.

Αστέρια & Ήρωες στον κόσμο
της Ιστιοπλοΐας
Ένα ζωντανό θεματικό πρόγραμμα συνεχίστηκε στο Θέατρο
Legends, το οποίο παρουσιάστηκε από την British Marine, με την
Sky Sports Presenter και τον Alec Wilkinson, να παρουσιάζει ένα
καταπληκτικό πρόγραμμα στο ευρύ κοινό. Οι ήρωες σε όλο τον
ιστιοπλοϊκό κόσμο, που εμφανίστηκαν στη σκηνή, περιλάμβαναν
τον Mike Golding, τον Dee Caffari, τον Alex Thompson, ο οποίος
συγκέντρωσε επίσης το βραβείο YJA Yachtsman of the Year στο
Σαλόνι. Επίσης, την εμφάνισή τους έκαναν οι Tracy Edwards MBE
και Sam Davies, δύο από τις πιο διάσημες γυναίκες ιστιοπλόους.
Τα αστέρια του YouTube, Sailing La Vagabonde, αποτελούσαν
επίσης πόλο έλξης. Μια βασική στιγμή στη σκηνή περιελάμβανε
τιμή για τα μελλοντικά ταλέντα με την ανακοίνωση του νικητή του
διαγωνισμού Superyacht UK Young Designer, σε συνεργασία με
την Pendennis Shipyard και Olesinski. Ο διαγωνισμός αποδείχθηκε
συναρπαστικός για όσους τον παρακολούθησαν τις δύο πρώτες
μέρες.
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New exhibitors for 2019

Βασιλική αίσθηση

The success of the Show has been reflected in the significant interest it has received from several companies not exhibiting at
this year’s event but wanting a presence at the 2019 Show. These
include Mastercraft Boats, who wants to now exhibit at both the
London and TheYachtMarket.com Southampton Boat Shows. This
year’s exhibitors already confirming include Swallow Boats, Bayliner, Cobra Ribs, Compass Marine, Go Earth, Nfun Yachting UK, Elite
Sailing, GB Helicopters, Sailing Holidays, Arba Nautika, The SUP
Company. Hobo Yachting, Rockley Watersports, Banks Martin, Topper, Morton Boats, Ullman Sails, Boatylicious, Tingdene Marina and
more. Zodiac, who has had a presence at the Show each year, has
already indicated that it will be taking its own stand to increase its
presence.

Η Princess Royal HRH, έδωσε στο Σαλόνι μια βασιλική αίσθηση
την ημέρα της έναρξης καθώς περιόδευσε στην εκδήλωση και
παρουσίασε τη Hannah Stodel με το βραβείο, RYA Yachtmaster of
the Year. Το ίνδαλμα του ποδοσφαίρου, ο Sir Geoff Hurst και ο BT
Sports Presenter, Jake Humphrey, άνοιξαν επίσημα το περίπτερο
της Sunseeker International μαζί με το περίφημο τρόπαιο Jules
Rimet. Άλλα διάσημα πρόσωπα περιελάμβαναν τον πρώην F1
Bernie Ecclestone, την ομάδα της Red Bull Principle, την Christian
Horner και τoυς τηλεοπτικούς αστέρες Lorraine Kelly, Nick Knowles
και James Martin. Πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Rt Hon. Lord
Henley, υφυπουργός Εξωτερικών για το Τμήμα Επιχειρήσεων,
Ενέργειας & Βιομηχανικής Στρατηγικής και ο Γενικός Διευθυντής
της CBI, κ. Carolyn Fairbairn, έλαβε λεπτομερή εικόνα της δύναμης
της ναυτιλιακής βιομηχανίας αναψυχής.

Howard Pridding, British Marine CEO, comments: “The 2018 London Boat Show has provided an essential platform to showcaseZthe very best of the marine industry to a global audience. We’re
delighted that the changes we have implemented have been
such a success. Offering a new five-day format has allowed us to
attract more new and first-time exhibitors than ever before.
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Νέοι εκθέτες για το 2019
Η επιτυχία της έκθεσης αντανακλάται στο τεράστιο ενδιαφέρον
που έχουν δείξει αρκετές εταιρείες οι οποίες δεν παρουσίασαν στο
φετινό σόου, αλλά επιθυμούν να παρουσιάσουν στο Σαλόνι του
2019. Αυτές είναι: η Mastercraft Boats, που τώρα , θέλει να εκθέσει

“The atmosphere has been vibrant, and our new attractions gave
everyone the chance to experience and interact with the Show.
With an average daily attendance of just over 10,000 we’ve enjoyed
more concentrated crowds of visitors at the Show than we’ve experienced for many years, particularly on the very busy Saturday.”
Howard concludes: “With the latest industry figures demonstrating a sixth continuous year of growth within the sector, this year’s
Show has continued along that terrific vein. We pay tribute to and
thank our exhibitors who were the stars of the Show.”

τόσο στο Λονδίνο όσο και στο TheYachtMarket.com, Southampton
Boat Shows. Οι φετινοί εκθέτες έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους και ανάμεσά τους είναι οι: Swallow Boats, Bayliner, Ribs
Cobra, Compass Marine, Go Earth, Nfun Yachting UK, Elite Sailing,
GB Helicopters, Sailing Holidays, Arba Nautika, SUP Company,
Hobo Yachting, Rockley Watersports, Banks Martin, Topper, Morton
Boats, Ullman Sails, Boatylicious, Tingdene Marina και πολλοί άλλοι.
Η Zodiac, η οποία παρουσιάζεται στην Έκθεση κάθε χρόνο, έχει
ήδη δηλώσει ότι θα πάρει το δικό της περίπτερο για να αυξήσει
την παρουσία της.

The 2019 London Boat Show will take place from Wednesday 9 –
Sunday 13 January 2019.

Ο Howard Pridding, Διευθύνων Σύμβουλος της British Marine,
σχολιάζει: “Το Ναυτικό Σαλόνι του Λονδίνου 2018, έχει προσφέρει
μια ουσιαστική ευκαιρία για να παρουσίασει ό,τι καλύτερο έχει να
δείξει η ναυτιλιακή βιομηχανία στο παγκόσμιο ακροατήριο. Είμαστε ευτυχείς που οι αλλαγές που εφαρμόσαμε ήταν τόσο επιτυχείς.
Προσφέροντας μία νέα διάταξη πέντε ημερών, καταφέραμε να
προσελκύσουμε περισσότερους νέους εκθέτες από ποτέ.
«Η ατμόσφαιρα ήταν ζωντανή και τα νέα μας αξιοθέατα, έδωσαν
σε όλους την ευκαιρία να βιώσουν και να πάρουν μέρος στο σόου.
Με μέση ημερήσια προσέλευση πάνω από 10.000 άτομα, το πλήθος των επισκεπτών ξεπέρασε κατά πολύ ό,τι έχουμε βιώσει εδώ
και πολλά χρόνια, ειδικά τo Σάββατο που ήταν η πιο γεμάτη μέρα.»
Ο Howard καταλήγει: «Με τα τελευταία στοιχεία της βιομηχανίας
να αποδεικνύουν το έκτο συνεχές έτος ανάπτυξης στον τομέα, η
φετινή έκθεση συνεχίστηκε με αυτή την εκπλήκτική διάθεση. Δίνουμε φόρο τιμής και ευχαριστούμε τους εκθέτες μας που ήταν τα
αστέρια του σόου.»
Το 2019, το Ναυτικό Σαλόνι του Λονδίνου θα πραγματοποιηθεί
από την Τετάρτη 9 έως την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.

Exhibitor quotes
John Arnold, UK Sales Manager at Torqeedo said: “This year’s
London Boat Show has far surpassed our expectations. With a

Αναφορές εκθέτη
Ο John Arnold, Διευθυντής Πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου
στο Torqeedo, δήλωσε: «Το φετινό Ναυτικό Σαλόνι έχει ξεπεράσει
τις προσδοκίες μας. Με μια ολοκαίνουργια διάταξη, είναι χαρά μου
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brand-new layout, I’m delighted to report we’ve experienced an
impressive number of sales, leads and interest across all our products - our stand has been constantly busy. The show acted as the
UK debut for the Torqeedo Deep Blue inboard and our new 48v
battery, and they’ve both been a hit with many new and current
customers. Overall, it’s been a fantastic five-day show for Torqeedo and we’re really happy with the new format - it’s definitely a
change for the better.”
Dan Arscott, Sales Manager at Grand commented: “This was our
first London Boat Show for Grand and we are delighted with how
the Show has gone. We’ve sold at least a dozen boats over the
course of the past five days. The Show presentation has been fantastic and far exceeded our expectations. We are currently in talks
with the British Marine Sales Team to double the size of our stand
for the 2019 Show.”
Sales Director at Sunseeker International, Sean Robertson, commented: “It has been a highly successful start to the year for Sunseeker at London Boat Show with an unprecedented amount of
visitors to the stand and strong sales.
“At this year’s show, we announced a significant double-digit
growth forecast in revenue and volume for the overall year in 2017.
The market reaction to our four compelling new products in 2017
has been particularly strong and has created a robust platform for
future profitable growth.”
James Foot, UK Marketing Manager at Sunsail UK commented:
“The 2018 London Boat Show has been a great success for Sunsail,
and we’ve welcomed an impressive number of new and existing
customers to the stand. It has provided the perfect platform for
us to connect with visitors, network with industry contacts and
showcase Sunsail’s latest holiday destinations.
“We have found the new format has worked very well, giving the
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να αναφέρω ότι έχουμε βιώσει έναν εντυπωσιακό αριθμό πωλήσεων, οδηγών και ενδιαφέροντος σε όλα τα προϊόντα μας - το περίπτερο μας ήταν συνεχώς απασχολημένο. To σόου λειτούργησε ως
το βρετανικό ντεμπούτο για το Torqeedo Deep Blue και την καινούρια μας μπαταρία 48v, και τα δύο είχαν επιτυχία, με πολλούς νέους και παλιούς πελάτες. Γενικά, ήταν μια φανταστική πενταήμερη
επίδειξη για το Torqeedo και είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι
με τη νέα διάταξη - είναι σίγουρα μια αλλαγή προς το καλύτερο.»
Ο Dan Arscott, Διευθυντής Πωλήσεων στο Grand, σχολίασε: «Αυτή
ήταν η πρώτη μας έκθεση στο Ναυτικό Σαλόνι για το Grand και
είμαστε ενθουσιασμένοι με το πώς πήγε το σόου. Έχουμε πουλήσει τουλάχιστον δώδεκα βάρκες κατά τη διάρκεια των τελευταίων
πέντε ημερών. Η παρουσίαση του σόου ήταν φανταστική και υπερέβη τις προσδοκίες μας. Είμαστε σήμερα σε συνομιλίες με την
British Marine Sales Team για να διπλασιάσουμε το μέγεθος του
περιπτέρου μας για το Σαλόνι του 2019.»
Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Sunseeker International, Sean
Robertson, δήλωσε: «Η Sunseeker έκανε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο ξεκίνημα για το έτος, Στο Ναυτικό Σαλόνι, με έναν πρωτοφανή
αριθμό επισκεπτών στο περίπτερο και ισχυρές πωλήσεις.»
«Στο φετινό show, ανακοινώσαμε μια σημαντική διψήφια πρόγνωση ανάπτυξης στα έσοδα και τον όγκο για το συνολικό έτος του
2017. Η αντίδραση της αγοράς στα τέσσερα νέα μας προϊόντα το
2017 ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και δημιούργησε μια ισχυρή βάση για
μία μελλοντική κερδοφόρα ανάπτυξη.»
Ο James Foot, διευθυντής μάρκετινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο
Sunsail UK σχολίασε: «Το Ναυτικό Σαλόνι του Λονδίνου 2018, ήταν
μια μεγάλη επιτυχία για τη Sunsail καθώς υποδεχτήκαμε έναν
εντυπωσιακό αριθμό νέων και υφιστάμενων πελατών στο περίπτερο. Μας παρείχε την τέλεια βάση για να μπορέσουμε να έρθουμε
κοντά με τους επισκέπτες, να επικοινωνήσουμε με επαφές του κλάδου και να προβάλουμε τους τελευταίους προορισμούς διακοπών
της Sunsail.»
«Βρήκαμε ότι η νέα διάταξη έχει λειτουργήσει πολύ καλά, δίνοντας
στην παράσταση μια φανταστική ζωντάνια και φέρνοντας πίσω
το ρυθμό. Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε μια πολύ μεγαλύτερη
συγκέντρωση κοινού στο Σαλόνι την Τετάρτη, την Πέμπτη και την
Παρασκευή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε μεγάλη
ανταπόκριση από τους επισκέπτες που εξέφρασαν ένα σημαντικό

show a fantastic new lease of life and bringing back the buzz.
In particular, we have noticed a much higher concentration of
people at the Show on Wednesday, Thursday and Friday than in
previous years. We’ve had great feedback from visitors, who have
expressed a significant level of interest in destinations such as Croatia, the Seychelles and the British Virgin Islands, which is making
a tremendous comeback since we reopened our base on the 9
December. It’s fantastic to note that our customers are looking for
adventurous new holiday options and are keen to travel further
afield and we look forward to a very exciting year ahead.”
Mike Dovey, UK distributor for Malibu Boats comments: “We have
had a superb London Boat Show; the weekend days were particularly good for us. The Show has been very well organised, and the
footfall has been incredible. We have taken significantly more sales
than the last time we exhibited and are pleased to report our highest ever sales at any boat Show. Having not attended the London
Show for five years, this has been a very welcome return and it has
kicked off a very exciting year for us.”
Kiran Haslam, Marketing Director at Princess Yachts Limited remarks: “This year’s London Boat Show was a great success for Princess, with visitors, our VIP clients and the industry responding favourably to the new shortened Show format. The Show organisers
brought a renewed energy to the ExCeL and we were delighted
to exceed double-digit sales onsite during the Show and to see
a strong footfall over all five days. Congratulations to the team involved and it’s a great start to 2018 for Princess and the industry
as a whole.”
Emma Maule, Sales and Marketing Coordinator for Navionics said:
“The 2018 London Boat Show has been a fantastic event for us and
we love the new five-day format. We have seen as many customers over the five days as we did when the Show ran for ten, without
incurring the additional overheads such as accommodation costs.
There has been a constant buzz throughout the event, great enthusiasm from exhibitors and a fantastic footfall.”
George Cheeseman, Head of Suzuki GB’s Marine Division said, “The
Show had a real buzz and it was a great opportunity to meet new
and existing customers. It was also the perfect platform for us to
launch our new, lightest in class DF100B outboard and our new
market-leading retail finance offer.”
Rob Clay, TCS Chandlery said: “Although I was sceptical, the new
five-day format introduced for this year appears to have been a
success and we are satisfied with the footfall and quality of visitor
we have seen.”

ενδιαφέρον για προορισμούς όπως η Κροατία, οι Σεϋχέλλες και οι
Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, οι οποίες έχουν κάνει μια τεράστια
επιστροφή από τότε που ανοίξαμε εκ νέου τη βάση μας στις 9 Δεκεμβρίου. Είναι φανταστικό, να σημειώσουμε, ότι οι πελάτες μας
αναζητούν νέες και περιπετειώδεις επιλογές διακοπών και επιθυμούν να ταξιδέψουν πιο μακριά και πιστεύουμε ότι ακολουθεί ένα
πολύ συναρπαστικό έτος.»
Ο Mike Dovey, διανομέας των σκαφών Malibu Boats στο Ηνωμένο Βασιλειο, σχολίασε: «Είχαμε μια θαυμάσια έκθεση στο Ναυτικό
Σαλόνι του Λονδίνου. Οι ημέρες του Σαββατοκύριακου ήταν ιδιαίτερα καλές για εμάς. Η επίδειξη ήταν πολύ καλά οργανωμένη, και
το πλάνο ήταν απίστευτο. Έχουμε σημειώσει σημαντικά περισσότερες πωλήσεις από την τελευταία φορά που εκθέσαμε και είμαστε
στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε τις υψηλότερες πωλήσεις
μας σε οποιαδήποτε άλλη έκθεση σκάφους. Αφού δεν λάβαμε μέρος στην έκθεση του Λονδίνου για πέντε χρόνια, αυτή ήταν μια
πολύ ευπρόσδεκτη επιστροφή και έχει ξεκινήσει ένα πολύ συναρπαστικό έτος για μας.»
Ο κ. Kiran Haslam, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Princess Yachts
Limited, δήλωσε: «Το φετινό Ναυτικό Σαλόνι του Λονδίνου ήταν
μια μεγάλη επιτυχία για την Princess, με τους επισκέπτης, τους VIP
πελάτες μας και τη βιομηχανία να ανταποκρίνοται ευνοϊκά στη
νέα, πιο σύντομη εμφάνιση. Οι διοργανωτές της έκθεσης έφεραν
μια ανανεωμένη ενέργεια στο ExCeL και προς μεγάλη μας χαρά
ξεπεράσαμε τις διψήφιες πωλήσεις στο χώρο κατά τη διάρκεια της
επίδειξης, καθώς είχαμε μεγάλη προσέλευση και τις πέντε μέρες.
Συγχαρητήρια στην ομάδα, είναι μια καλή αρχή για του 2018, για
την Princess και τη βιομηχανία γενικότερα.»
Η Emma Maule, συντονίστρια πωλήσεων και μάρκετινγκ της
Navionics, δήλωσε: «Το Ναυτικό Σαλόνι του Λονδίνου 2018 είναι
ένα φανταστικό γεγονός για εμάς και αγαπάμε την ιδέα των πέντε ημερών. Έχουμε δει τόσους πολλούς πελάτες κατά τη διάρκεια
των πέντε ημερών όπως όταν το σόου ήταν για δέκα μέρες, χωρίς
να επιβαρυνθούμε με τα επιπλέον έξοδα, όπως έξοδα διαμονής.
Υπήρχε ένας σταθερός ρυθμός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης, μεγάλος ενθουσιασμός από τους εκθέτες και μεγάλη προσέλευση.»
Ο George Cheeseman, επικεφαλής της Marine Division της Suzuki
GB, δήλωσε: «Το σόου είχε ένα πραγματικό ενθουσιασμό και ήταν
μια μεγάλη ευκαιρία να συναντήσω νέους και υφιστάμενους πελάτες. Ήταν επίσης η τέλεια βάση για να παρουσιάσουμε τα νέα
μας, ελαφρύτερα στην κατηγορία DF100B εξωλέμβια και τη νέα
μας προσφορά, για την προσφορά λιανικής χρηματοδότησης στην
αγορά.»
Ο Rob Clay, ο TCS Chandlery, δήλωσε: «Αν και ήμουν σκεπτικός, η
νέα διάταξη πέντε ημερών, φαίνεται να ήταν επιτυχημένη και είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία και την ποιότητα του επισκεπτών που έχουμε δει».
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boot
boot
Duesseldorf 2018: Duesseldorf 2018:
Large crowds at boot Düsseldorf
International trade fair confirms leading position on the
world market
Event attracts more young people
Beach World sets new visitor record following move to new
hall

boot Düsseldorf set records this year: 1,923 exhibitors from 68
different countries presented yachts, boats and accessories for all
water sports activities on 220,000 square metres of stand space.
Messe Düsseldorf CEO Werner M. Dornscheidt: “These figures are
unique in the industry. No other water sports trade fair reflects the
entire world market in all its diversity as completely as boot.”
There were crowds of people in the 16 exhibition halls and boot
2018 confirmed its position as the top trade fair emphatically, with
247,000 visitors from 94 different countries (2017: 242,000 visitors).
The trade fair succeeded in increasing the number of internation-
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Η διεθνής εμπορική έκθεση επιβεβαιώνει την ηγετική της
θέση στην παγκόσμια αγορά
Η boot προσελκύει περισσότερους νέους
Το Beach World σημειώνει και πάλι ρεκόρ επισκεπτών στην
καινούργια του τοποθεσία
Η boot Duesseldorf θέτει νέο ρεκόρ φέτος: 1.923 εκθέτες από
68 διαφορετικές χώρες παρουσίασαν θαλαμηγούς, σκάφη και αξεσουάρ για όλες τις δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ σε 220.000
τετραγωνικά μέτρα χώρου. Ο Διευθύνων σύμβουλος της Messe
Duesseldorf Werner M. Dornscheidt αναφέρει: «Αυτά τα νούμερα
είναι μοναδικά στον κλάδο. Καμία άλλη εμπορική έκθεση για τα
θαλάσσια σπορ δεν αντανακλά ολόκληρη την παγκόσμια αγορά
σε ολόκληρο το εύρος της όσο η boot».
Πλήθη ανθρώπων επισκέφτηκαν και τα 16 εκθεσιακά περίπτερα
και η boot 2018 επιβεβαίωσε τη θέση της ως κορυφαία εμπορική
έκθεση με 247.000 επισκέπτες από 94 διαφορετικές χώρες (2017:

al visitors too. The countries from which most visitors came were
the Netherlands, followed by Belgium, Switzerland, Italy, Austria
and France. Most of the trade visitors from overseas came from
the USA, China and Australia. Petros Michelidakis, boot Director,
outlined the situation succinctly: “Our strategy of continuing to
internationalise boot has worked. This is apparent now in our visitor structure. There has been as well a generation shift too; the
visitors to boot are considerably younger.” While the trade fair is
managing outstandingly well to combine the features of a classic
boat trade fair with the appeal of an up-to-the-minute trend and
fun sports event. The “new” Beach World with the 65-metre-long
flatwater pool and the standing wave “THE WAVE” proved to be a
real attraction to young visitors.
Jürgen Tracht, Director of the German Association of the Water
Sports Industry, explains the situation in the industry: “The water
sports industry is in excellent shape. boot 2018 confirmed this un-

242.000 επισκέπτες). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε επίσης και
στον αριθμό των διεθνών επισκεπτών. Οι χώρες από τις οποίες
προέρχονταν οι περισσότεροι επισκέπτες ήταν η Ολλανδία, ακολουθούμενη από το Βέλγιο, την Ελβετία, την Ιταλία, την Αυστρία
και τη Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους εμπορικούς επισκέπτες
από τις υπερθαλάσσιες χώρες προέρχονταν από τις ΗΠΑ, την Κίνα
και την Αυστραλία. Ο Πέτρος Μιχελιδάκης, διευθυντής της boot,
σχολιάζει: «Η στρατηγική μας για τη συνέχιση της διεθνοποίησης
της boot ήταν αποτελεσματική. Αυτό φαίνεται τώρα στη δομή των
επισκεπτών μας. Υπήρξε επίσης αλλαγή και στις γενιές. Οι επισκέπτες στην boot είναι πολύ νεώτεροι.» Η boot συνδυάζει εξαιρετικά
καλά τα χαρακτηριστικά μιας κλασσικής εμπορικής έκθεσης με τις
ελκυστικές τελευταίες τάσεις και τις διασκεδαστικές αθλητικές εκδηλώσεις. Το “νέο” Beach World με την πισίνα μήκους 65 μέτρων
και το κύμα “THE WAVE” αποδείχτηκε ότι αποτελούν πραγματικό
πόλο έλξης για τους νέους επισκέπτες.

31

BOAT SHOWS 2018

equivocally. The trade fair is a driving force behind the industry
and will be helping to a very large extent to make sure that the
manufacturers will continue to do good business in the coming
year. The positive development in recent years was repeated by
a good season in 2017. The high expectations were fulfilled. The
water sports industry is booming.” The maritime industry is benefitting from the positive overall economic situation throughout
Europe. The manufacturers are expecting the stimulus provided by boot Düsseldorf to lead to substantial sales growth in the
new boat segment. Where there is a definite trend towards larger
yachts in both the sailing boat and motor boat sectors.
The Beach World exhibitors were unanimous in saying that the
move to Hall 8a was a complete success. The statistics confirm
their assessment: the figures recorded in the previous year were
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Ο Jürgen Tracht, Διευθυντής του German Association of the Water
Sports Industry, εξηγεί την κατάσταση στη βιομηχανία: «Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορ είναι σε εξαιρετική φόρμα. Η boot 2018
επιβεβαίωσε αυτό το γεγονός χωρίς αμφιβολία. Η εμπορική έκθεση είναι η κινητήρια δύναμη της βιομηχανίας και θα βοηθήσει σε
μεγάλο βαθμό να διασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές θα συνεχίσουν
να κάνουν επιτυχημένες εμπορικές συναλλαγές κατά το επόμενο
έτος. Την θετική εξέλιξη των τελευταίων ετών διαδέχτηκε μια καλή
εποχή για το 2017. Οι υψηλές προσδοκίες εκπληρώθηκαν. Η βιομηχανία των θαλάσσιων σπορ βρίσκεται στην ακμή της.» Η ναυτιλιακή βιομηχανία επωφελείται από τη θετική συνολική οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Οι κατασκευαστές αναμένουν ότι η
boot Duesseldorf ως κινητήρια δύναμη θα οδηγήσει σε σημαντική
αύξηση των πωλήσεων καινούργιων σκαφών. Εδώ υπάρχει σαφής

exceeded by almost 10%, with just under 110,000 guests who
watched the spectacular activities on “THE WAVE”, and 1,500 visitors who tried the wave out for themselves. The special concept of
the Beach World – relaxed South Sea flair, plenty of action on the
water and numerous stars to rub shoulders with – proved effective
in the new hall too. One of the highlights was the visit by surfing
icon Robby Naish on the first weekend of boot. “The last time I was
at boot was 15 years ago. It is incredible what has happened since
then. The Citywave in the hall is really good for our entire sport
and gets more young people out onto the water. I will be coming
back next year if at all possible”, Naish explained. Many of the visitors came to the Beach World simply for the experience. They took
the opportunity of trying out the various activities, putting on the
neoprene suits that were provided and getting comprehensively

τάση προς μεγαλύτερα σκάφη τόσο στον τομέα των ιστιοπλοϊκών
όσο και στον τομέα των μηχανοκίνητων σκαφών.
Οι εκθέτες του Beach World δήλωσαν ομόφωνα ότι η μετακίνηση
τους στο Hall 8a ήταν μια πλήρης επιτυχία. Τα στατιστικά στοιχεία
επιβεβαιώνουν την αξιολόγησή τους: οι αριθμοί που καταγράφηκαν κατά το προηγούμενο έτος ξεπεράστηκαν σχεδόν κατά 10%,
με περίπου 110.000 επισκέπτες που παρακολούθησαν τις θεαματικές δραστηριότητες στο “THE WAVE” και 1.500 επισκέπτες που το
δοκίμασαν. Η νέα διαμόρφωση του Beach World - η χαλαρή ατμόσφαιρα της Νότιας Θάλασσας και η αφθονία δράσης στο νερό αποδείχθηκε αποτελεσματική και στο νέο Hall. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές ήταν η επίσκεψη του surfing icon Robby Naish
το πρώτο Σαββατοκύριακο της boot. «Η τελευταία φορά που
ήμουν στην boot ήταν πριν από 15 χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό
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wet. The pool and the standing wave “THE WAVE” set up by Citywave® were very busy as a result. The many professional athletes
representing various fun sports who came to Düsseldorf provided
the necessary inspiration. On the weekends, the surfers and standup paddlers demonstrated radical moves on the water during the
Wave Masters. The visitors responded to the two new attractions
– tow-in windsurfing and foilboarding – very positively too. They
were enthusiastic about the wakeboard show, during which impressive jumps and moves were demonstrated in the extended
pool.
The excellently visited sailing halls were crowded during the nine
days of the trade fair. The large sailing yachts over 60 feet long
and the sailing catamarans were the particular centre of attention.
The manufacturers had taken account of this and presented more
large sailing yachts than ever before.
The luxury yacht hall 6 was more popular than even before – with
both suppliers and visitors. Every single square metre was booked
and the hall provided a splendid opportunity to see the luxurious
models. According to the manufacturers, there is a general trend
towards sophisticated, electronic equipment on the yachts as well
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που έχει συμβεί από τότε. Το Citywave® στο Hall είναι πραγματικά
καλό για το άθλημα και φέρνει περισσότερους νέους ανθρώπους
στο νερό. Ελπίζω να επανέλθω και του χρόνου», εξήγησε ο Naish.
Πολλοί από τους επισκέπτες ήρθαν στο Beach World απλώς για
την εμπειρία. Είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις διάφορες δραστηριότητες, βάζοντας τις στολές νεοπρενίου που παρέχονται, με
αποτέλεσμα η πισίνα και το κύμα “THE WAVE” που δημιουργήθηκε
από το Citywave® να είναι συνεχώς γεμάτα από τον κόσμο.
Οι πολλοί επαγγελματίες αθλητές των διαφόρων fun sports που
ήρθαν στο Duesseldorf παρείχαν την απαιτούμενη έμπνευση.
Τα Σαββατοκύριακα, οι surfers και οι stand-up paddlers επέδειξαν
ριζοσπαστικές φιγούρες στο νερό κατά τη διάρκεια των αγώνων
Wave Masters. Οι επισκέπτες ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στα
δύο νέα αξιοθέατα, tow-in windsurfing και foilboarding και ήταν
ενθουσιασμένοι με την παράσταση wakeboard, κατά την οποία
επιδείχθηκαν εντυπωσιακά άλματα στην πισίνα.
Τα Halls ιστιοπλοΐας 15 έως 17 γέμισαν στο έπακρο κατά τη διάρκεια των εννέα ημερών της εμπορικής έκθεσης. Στο κέντρο της
προσοχής βρέθηκαν τα μεγάλα ιστιοφόρα μήκους άνω των 60 ποδιών και τα καταμαράν της ιστιοπλοΐας. Οι κατασκευαστές το είχαν
λάβει υπόψη και παρουσίασαν περισσότερα μεγάλα ιστιοπλοϊκά
σκάφη από ποτέ.
Το Hall 6 με τις πολυτελής θαλαμηγούς ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές
τόσο στους προμηθευτές όσο και στους επισκέπτες. Κάθε τετραγωνικό μέτρο ήταν κρατημένο και η αίθουσα παρείχε μια υπέροχη ευκαιρία για να δει ο κόσμος τα πολυτελή μοντέλα. Σύμφωνα
με τους κατασκευαστές, υπάρχει μια γενική τάση για εξελιγμένο,
ηλεκτρονικό εξοπλισμό στις θαλαμηγούς καθώς και για υψηλής

as towards high-quality interior design ideas. The buyers of luxury
yachts are certainly becoming younger and younger, since there
are more and more wealthy young people who want to invest in
expensive boats and experience the freedom they give to enjoy
their time out on the water. Capacity utilisation at the shipyards is
very good in the meantime and it is expected that boot 2018 will
stimulate business even more.
The new Dive Center in Hall 3 in the form of a Caribbean diving
base whetted the visitors’ appetite for ocean diving. Diving beginners in particular were very taken by the open design and direct
advice about diving material. The different topics that the exhibitors focussed on each day, presenting their latest diving computers, watches and clothing, gave experienced divers excellent opportunities to obtain information and test equipment.
Beginners were given tips and suggestions about the right choice
of boat or the most attractive water sports destinations in Germany on the stand of the START BOATING campaign organised by the
German Association of the Water Sports Industry.
Houseboats and maritime destinations were another popular area
at the trade fair. For the first time, there was a special forum called
Travel World in Hall 14 that concentrated on travelling, chartering,
houseboat holidays and cruises. Such subjects as “The first charter
trip as a sailor”, tips about cabin chartering or the general topic of
“Life on the water” attracted great interest.
Next year, boot Düsseldorf will be celebrating its 50th birthday
from 19. to 27. January 2019.
Press Department boot Düsseldorf 2018 Tania Vellen/Cathrin Imkampe/Tim Feldmann Tel.: +49 211/4560-518/589/995 Vellent@
messe-duesseldorf.de Imkampec@messe-duesseldorf.de
Feldmannt@messe-duesseldorf.de
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Michael Vellen/Daniela Nickel
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Vellenm@messe-duesseldorf.de
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ποιότητας ιδέες εσωτερικού σχεδιασμού. Οι αγοραστές πολυτελών σκαφών είναι όλο και νεότεροι σε ηλικία και υπάρχουν όλο και
περισσότεροι πλούσιοι νέοι που θέλουν να επενδύσουν σε ακριβά σκάφη και να ζήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για να
απολαύσουν το χρόνο τους στο νερό. Παράλληλα τα ναυπηγεία, τα
οποία ήδη βρίσκονται σε πολύ καλή επιχειρηματική περίοδο, αναμένεται ότι θα τονωθούν ακόμη περισσότερο με την boot 2018.
Στο Hall 3 το νέο Κέντρο καταδύσεων, με τη μορφή καταδυτικής
βάσης της Καραϊβικής, διεύρυνε την όρεξη των επισκεπτών για καταδύσεις σε ωκεανούς. Προ παντός οι αρχάριοι της κατάδυσης χαροποιήθηκαν ιδιαίτερα από τον ανοιχτό σχεδιασμό και την άμεση
παροχή συμβουλών για το καταδυτικό υλικό. Τα διάφορα θέματα
που επικεντρώνονταν οι εκθέτες κάθε μέρα, παρουσιάζοντας τους
τελευταίους καταδυτικούς υπολογιστές, ρολόγια και είδη ένδυσης,
έδωσαν στους έμπειρους δύτες εξαιρετικές ευκαιρίες να αποκτήσουν πληροφορίες και να δοκιμάσουν τον νέο εξοπλισμό.
Στο Hall 10, στο περίπτερο της εκστρατείας START BOATING που
διοργάνωσε η Γερμανική Ένωση της Βιομηχανίας Θαλάσσιων
Σπορ, οι αρχάριοι είχαν την δυνατότητα να λάβουν συμβουλές και
προτάσεις σχετικά με τη σωστή επιλογή του σκάφους ή τους πιο
ελκυστικούς προορισμούς για τα θαλάσσια σπορ στη Γερμανία.
Οι πλωτές κατοικίες και οι θαλάσσιοι προορισμοί ήταν μια άλλη
δημοφιλής περιοχή ατραξιόν στην εμπορική έκθεση boot
Duesseldorf. Για πρώτη φορά, υπήρχε ένα ειδικό φόρουμ με την
ονομασία Travel World στο Hall 14 που επικεντρώθηκε σε ταξίδια,
ναύλωση, διακοπές σε πλωτό σπίτι και κρουαζιέρες. Θέματα όπως
«Η πρώτη ναύλωση ως ιστιοπλόος», συμβουλές για τη ναύλωση
καμπίνας ή το γενικό θέμα της «Ζωής πάνω στο νερό» προσέλκυσαν μεγάλο ενδιαφέρον.
Το επόμενο έτος, η boot Duesseldorf θα γιορτάσει τα 50α γενέθλιά
της από τις 19 έως τις 27 Ιανουαρίου 2019.
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία
της Messe Duesseldorf για Ελλάδα και Κύπρο: MD – GR.I.D. GbR
Σωκράτους 13 | 14561 Αθήνα | T.: +30 210 8088351-2 | e-mail:
grid@gridmds.eu
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Διεθνές Ναυτικό
Miami
International Boat Σαλόνι Μαϊάμι
Show 2018
2018
Attendance Increase, Strong
Sales

Aυξημένη Συμμετοχή,
Μεγάλες Πωλήσεις

Sail joined power for all-in-one location at Miami Marine Stadium Park & Basin

Η ιστιοπλοΐα ένωσε τις δυνάμεις της φέρνοντάς τα όλα σε μία
τοποθεσία, στο Miami Marine Stadium Park & Basin

In its 77th year, the 2018 Progressive Insurance Miami International Boat Show™ delivered another successful five-day event over
Presidents Day Weekend, February 15-19, with 1,100 exhibitors
and 1,400 boats on display on land and in-water. New to 2018, sail
joined power in one location as Strictly Sail Miami moved to Miami Marine Stadium Park & Basin, creating the ultimate destination
for boating enthusiasts. The show’s attendance rose three percent
in 2018 to 97,391, with attendees from an estimated 35 countries
around the globe, providing a direct boost to the local tourism
industry. More than $3 billion in product was on display this year,
and exhibitors reported strong sales on everything from fishing
equipment and sailing gear to new yachts.

Κατά την 77η χρονιά του, το Ναυτικό Σαλόνι του Μαϊάμι, 2018 (2018
Progressive Insurance Miami International Boat Show™), πραγματοποίησε ακόμη μία πετυχημένη έκθεση πέντε ημερών κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας των Προέδρων, από
τις 15 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, με 1,100 εκθέτες και 1,400 σκά-

Strong Sales
“It was a successful 2018 edition of the Miami Boat Show as exhibitors reported some of the best sales they’ve seen in years,” said
Larry Berryman, manager of the Miami International Boat Show.
“We are proud to host the greatest boat show in the world right
here in Miami, delivering an estimated $854 million into Florida’s
economy, and we will continue to enhance the show to provide a
world-class experience for our guests, exhibitors and the commu-
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nity.” The move of Strictly Sail Miami from Mia marina at Bayside to
Miami Marine Stadium Park & Basin added further convenience for
show attendees and exhibitors. “Our goal was to create one of the
premier power and sail events in the world in a single, streamlined
location,” said Kevin Murphy, sail manager for the Miami International Boat Show. “With more than 70 sailboats and catamarans on
Pier 9, as well as the new Sail Accessory Pavilion and Sailor’s Cove,
exhibitors and attendees were pleased with the addition of the sail
component for an all-in-one location at this iconic venue.”
VIP experience
A new, all-inclusive VIP experience also launched at this year’s
show, featuring a luxury lounge and outdoor deck. More than
2,500 people purchased VIP passes and the enhanced VIP experience received positive feedback from exhibitors and attendees. In
the show’s third year on Virginia Key, visitors again embraced the
boat show’s park and ride model, utilizing water taxi and shuttle

φη, που παρουσιάστηκαν τόσο στη ξηρά όσο και στο νερό. Η ιστιοπλοΐα ένωσε τις δυνάμεις της σε ένα καινούριο χώρο καθώς το
Strictly Sail Miami μεταφέρθηκε στο Miami Marine Stadium Park
& Basin, δημιουργώντας έτσι τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις τις ιστιοπλοΐας. Η συμμετοχή αυξήθηκε κατά τρία τοις εκατό
το 2018 σε 97.391 συμμετέχοντες από περίπου 35 χώρες από όλο
τον κόσμο, παρέχοντας άμεση ώθηση στην τουριστική βιομηχανία. Φέτος, παρουσιάστηκαν προϊόντα αξίας άνω των 3ων δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι εκθέτες ανέφεραν μεγάλες πωλήσεις
σε όλα τα προϊόντα, από τον εξοπλισμό αλιείας και τα ιστιοφόρα
μέχρι και τα νέα γιοτ.
Μεγάλες Πωλήσεις
«Το Ναυτικό Σαλόνι Μαϊάμι 2018, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς οι
εκθέτες ανέφεραν μερικές από τις καλύτερες πωλήσεις που έχουν
δει εδώ και χρόνια,» είπε ο Larry Berryman, διευθυντής του Miami
International Boat Show. «Είμαστε υπερήφανοι που διοργανώνουμε το μεγαλύτερο ναυτικό σαλόνι στον κόσμο εδώ στο Μαϊάμι,
προσφέροντας κατ’ εκτίμηση 854 εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία της Φλόριντα και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την έκθεση για να προσφέρουμε μια εμπειρία παγκόσμιας κλάσης για τους
επισκέπτες, τους εκθέτες μας και την κοινότητα».
Η μετακίνηση του Strictly Sail Miami από τη μαρίνα της Mia στο
Bayside στο Miami Marine Stadium Park & Basin προσέφερε περισσότερη ευκολία στους επισκέπτες και στους εκθέτες. «Στόχος μας
ήταν να δημιουργήσουμε μία από τις πιο κορυφαίες και δυναμικές
εκθέσεις ιστιοπλοΐας στον κόσμο, σε μία ενιαία βελτιωμένη τοποθεσία,» είπε ο Kevin Murphy, διευθυντής ναυσιπλοΐας για το Ναυτικό Σαλόνι του Μαϊάμι. «Με περισσότερα από 70 ιστιοφόρα και
καταμαράν Pier 9, καθώς και το νέο Pavilion Sail Accessory και το
Sailor’s Cove, οι εκθέτες και οι παρευρισκόμενοι ήταν ευχαριστημένοι με την καινούρια τοποθεσία και το νέο σχέδιο ‘‘όλα-σε-ένα’’ σε
αυτόν τον εικονικό χώρο.»
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bus transportation to and from the show and designated offsite
locations. “Each year provides new learnings and this year, with the
addition of the sailing community, we recognized opportunities to
further improve our transportation plan for 2019,” noted Berryman.
“We’re in the process of gathering feedback from our partners,
exhibitors and attendees and are eager to take the feedback and
apply it to next year’s show.” Special thanks to the City of Miami
and Miami-Dade County Police Departments, including the Marine Patrol, and the City of Miami Fire Department for their help in
delivering another successful Miami International Boat Show.
The 2019 Miami International Boat Show will again be held over
Presidents Day Weekend, February 14-18, at Miami Marine Stadium Park & Basin.
About the Show
The Progressive Insurance Miami International Boat Show is produced by the National Marine Manufacturers Association (NMMA),
the world’s largest producer of boat shows and the leading association representing the recreational boating industry. The boat
show generates $854 million of economic activity each year and
supports full-time employment for approximately 6,000 Floridians
NMMA member companies produce more than 80 percent of the
boats, engines, trailers, accessories and gear used by boaters and
anglers throughout the U.S. and Canada.
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VIP Εμπειρία
Μια νέα, ολοκληρωμένη εμπειρία VIP ξεκίνησε επίσης στη
φετινή έκθεση, με πολυτελές σαλόνι και υπαίθριο κατάστρωμα. Πάνω από 2.500 άτομα αγόρασαν VIP εισιτήρια και
η βελτιωμένη VIP εμπειρία έλαβε θετικά σχόλια από τους εκθέτες και τους συμμετέχοντες. Στο τρίτο έτος της έκθεσης
στο Virginia Key, οι επισκέπτες αγκάλιασαν και πάλι το πάρκο
και το μεταφορικό της έκθεσης, χρησιμοποιώντας θαλάσσιο
ταξί και λεωφορείο προς και από την επίδειξη και τις καθορισμένες εκτός έδρας τοποθεσίες. «Κάθε χρόνο παρέχει νέες
εμπειρίες και φέτος, με την προσθήκη της ιστιοπλοϊκής κοινότητας, βρήκαμε ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση του μεταφορικού μας σχεδίου για το 2019», σημείωσε ο Berryman.
«Είμαστε στη διαδικασία συγκέντρωσης σχολίων από τους
συνεργάτες μας, τους εκθέτες και τους συμμετέχοντες και
είμαστε πρόθυμοι να λάβουμε τα σχόλια και να τα εφαρμόσουμε στην επόμενη έκθεση.» Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις
Αστυνομικές Διευθύνσεις του Δήμου Miami και Miami-Dade
County, Το Marine Patrol και το Τμήμα Πυροσβεστικής της
Πόλης του Μαϊάμι για τη βοήθειά τους στην παρουσίαση
ενός ακόμη επιτυχημένου Διεθνούς Ναυτικού Σαλονιού στο
Μαϊάμι.
Το Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι 2019 στο Μαϊάμι θα πραγματοποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της
Ημέρας των Προέδρων, στις 14-18 Φεβρουαρίου, στο Miami
Marine Stadium Park & Basin.
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The association is dedicated to industry growth through programs
in public policy advocacy, market statistics and research, product
quality assurance and promotion of the boating lifestyle. For more
information, visit www.nmma.org.
About Progressive
The Progressive Group of Insurance Companies makes it easy to
understand, buy and use auto insurance. Progressive offers choices so consumers can reach it whenever, wherever and however
it’s most convenient—online at progressive.com, by phone at
1-800-PROGRESSIVE, on a mobile device or in-person with a local
agent. Progressive provides insurance for personal and commercial autos and trucks, motorcycles, boats, recreational vehicles, and
homes. Home insurance is underwritten by select carriers, including American Strategic Insurance Corp. and subsidiaries (ASI), our
majority owned subsidiaries.
Progressive is the fourth largest auto insurer in the country; a
leading seller of motorcycle and commercial auto insurance; and
through ASI, one of the top 20 homeowners carriers. Progressive
also offers car insurance online in Australia.
Founded in 1937, Progressive continues its long history of offering
shopping tools and services that save customers time and money,
like Name Your Price®, Snapshot®, and Service Centers.
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Σχετικά με την επίδειξη
Το Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Μαϊάμι της Progressive Insurance
(Progressive Insurance Miami International Boat Show) παράγεται από τον Εθνικό Σύνδεσμο Ναυτιλιακών Κατασκευαστών (National Marine Manufacturers Association, NMMA),
τον μεγαλύτερο παραγωγό σκαφών αναψυχής στον κόσμο
και τον σημαντικότερο σύλλογο που αντιπροσωπεύει τη
βιομηχανία αναψυχής. Η επίδειξη σκάφους παράγει ετήσια
οικονομική δραστηριότητα 854 εκατομμυρίων δολαρίων και
υποστηρίζει την πλήρη απασχόληση 6.000 περίπου κατοίκων της Φλόριντα. Οι εταιρείες μέλη του NMMA παράγουν
πάνω από το 80 τοις εκατό των σκαφών, των κινητήρων, των
ρυμουλκούμενων, των αξεσουάρ και των εργαλείων που
χρησιμοποιούν οι ναυτικοί και οι ψαράδες σε όλες τις ΗΠΑ
και τον Καναδά .
Ο Σύνδεσμος είναι αφιερωμένος στην ανάπτυξη της βιομηχανίας μέσω των προγραμμάτων της υπεράσπισης της δημόσιας πολιτικής, στις στατιστικές αγοράς και στην έρευνα, στη
διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και στην προώθηση του τρόπου ζωής στα πλοία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nmma.org.
Σχετικά με την Progressive
Η Ομάδα Ασφαλιστικών Eταιρειών Progressive (Progressive
Group of Insurance Companies) διευκολύνει την κατανόηση, την αγορά και τη χρήση της ασφάλειας μηχανοκίνητου.
Η Progressive προσφέρει επιλογές, ώστε οι καταναλωτές να
μπορούν να επικοινωνήσουν όποτε και όπου είναι πιο βολικό, στο διαδίκτυο στο progressive.com, τηλεφωνικά στο
1-800-PROGRESSIVE, στο κινητό ή και από κοντά με τοπικό
αντιπρόσωπο. Η Progressive παρέχει ασφάλιση για προσωπικά και εμπορικά αυτοκίνητα και φορτηγά, μοτοσικλέτες,
σκάφη, οχήματα αναψυχής και σπίτια. Η ασφάλιση κατοικίας
αναλαμβάνεται από επιλεγμένους αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένης της American Strategic Insurance Corp. και
των θυγατρικών της (ASI), των θυγατρικών που μας που ανήκουν κατά πλειοψηφία.
Η Progressive είναι η τέταρτη μεγαλύτερη ασφαλιστική στη
χώρα. Κορυφαία στις πωλήσεις μοτοσικλετών και στην εμπορική ασφάλιση αυτοκινήτων και μέσω της ASI, ένας από τους
κορυφαίους 20 ιδιοκτήτες σπιτιού. Η Progressive προσφέρει
επίσης online ασφάλεια αυτοκινήτου στην Αυστραλία.
Η Progressive, που ιδρύθηκε το 1937, συνεχίζει τη μακρά
ιστορία της προσφέροντας εργαλεία και υπηρεσίες αγορών
που εξοικονομούν χρόνο και χρήματα στους πελάτες, όπως
το Name Your Price®, το Snapshot® και το Service Centers.
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Motor Boats
Awards 2018

Motor Boat Awards is consider to be one of the most important
events every year for the Motor Boat industry. This year event
took place on mid-January at the Rosewood Hotel in London.
There were nine categories in which the judges selected among
the nominees the nine winners. The Service Award, sponsored by
Lombard, is awarded to a marine company that has provided excellent service to its clients and there is also the Judges’ Special
Award.

The nominees this year were:
Sportsboats and RIBs
Alfastreet 23 Open
Chris-Craft Calypso 30
Cormate U23
Fjord 36 xpress
Sacs 900 Sport
Sea Ray SLX 310
XO Cruiser
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Βραβεία
μηχανοκίνητων
σκαφών 2018

Τα βραβεία μηχανοκίνητων σκαφών, θεωρούνται μία από τις πιο
σημαντικές εκδηλώσεις του έτους, για τη βιομηχανία. Φέτος, η
εκδήλωση έλαβε χώρα στα μέσα Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο
Rosewood στο Λονδίνο.
Από τις εννέα κατηγορίες, οι κριτές επέλεξαν ανάμεσα στους υποψηφίους, τους εννιά νικητές. Το Βραβείο Service, ευγενική χορηγία
του Lombard, έχει απονεμηθεί σε μία ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία
παρείχε εξαιρετική εξυπηρέτηση στους πελάτες της.

Επίσης, οι υποψήφιοι για το Ειδικό Βραβείο
των Κριτών ήταν οι εξής:

Sportsboats and RIBs
Alfastreet 23 Open
Chris-Craft Calypso 30
Cormate U23
Fjord 36 xpress
Sacs 900 Sport
Sea Ray SLX 310
XO Cruiser

Superboats
Boston Whaler 420 Outrage
Iguana 29
Riva Rivamare
Vanquish VQ48

Superboats
Boston Whaler 420 Outrage
Iguana 29
Riva Rivamare
Vanquish VQ48

Sportscruisers up to 45ft
Bavaria R40 Coupe
Glastron GS 259
Jeanneau Leader 33
Jeanneau NC33
Sealine C430
Sea Ray 320 Sundancer
Windy 27 Solano

Sportscruisers up to 45ft
Bavaria R40 Coupe
Glastron GS 259
Jeanneau Leader 33
Jeanneau NC33
Sealine C430
Sea Ray 320 Sundancer
Windy 27 Solano

Sportcruisers over 45ft
Fairline Targa 53 Open
Fairline Targa 63 GTO
Fjord 48 Open
Princess S60
Wheelhouse and cockpit cruisers
Chris-Craft Commander 42
Cockwells Duchy 35
DaVinci 30
Greenline 39 Hybrid
Jetten Beach 45
Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan
MB Yachts Rene 36
Rhéa 730 Timonier
Passagemakers
Fleming 78
Fountaine-Pajot MY44
Sirena Yachts 64
Storm X-65
Trader 42 Signature

Sportcruisers over 45ft
Fairline Targa 53 Open
Fairline Targa 63 GTO
Fjord 48 Open
Princess S60
Wheelhouse and cockpit cruisers
Chris-Craft Commander 42
Cockwells Duchy 35
DaVinci 30
Greenline 39 Hybrid
Jetten Beach 45
Linssen Grand Sturdy 35.0 Sedan
MB Yachts Rene 36
Rhéa 730 Timonier
Passagemakers
Fleming 78
Fountaine-Pajot MY44
Sirena Yachts 64
Storm X-65
Trader 42 Signature

Flybridges up to 60ft
Absolute 58 Fly
Bavaria E40 Fly
Bénéteau Swift Trawler 35
Fairline Squadron 53
Sea Ray L550

Flybridges up to 60ft
Absolute 58 Fly
Bavaria E40 Fly
Bénéteau Swift Trawler 35
Fairline Squadron 53
Sea Ray L550

Flybridges over 60ft
Azimut 66
Princess 62
Sunseeker Manhattan 66

Flybridges over 60ft
Azimut 66
Princess 62
Sunseeker Manhattan 66

Custom Yachts
Azimut Grande 35 Metri
Custom Line Navetta 37
Ferretti 850
Sanlorenzo SL78

Custom Yachts
Azimut Grande 35 Metri
Custom Line Navetta 37
Ferretti 850
Sanlorenzo SL78
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Let’s see this year’s winners
and what the judges said.
Sportsboats and RIBS
Winner Chris-Craft Calypso 30
What the judges said: Our winner is a boat that combines
effortless performance and
world class build quality in a
suprisingly practical but impeccably stylish package.

Ας δούμε τους φετινούς
νικητές, και τι είπαν οι κριτές:
Sportsboats and RIBS
Νίκησε: Chris-Craft
Calypso 30
Τι είπαν οι κριτές: το σκάφος που κέρδισε, συνδυάζει υψηλή απόδοση και
παγκοσμίας κλάσης ποιότητα σε ένα εκπληκτικά
πρακτικό αλλά και κομψό
πακέτο.

Superboats
Highly Commended:
Iguana 29
Winner
Boston
Whaler 420 Outrage
What the judges said:
This might just be the
most capable boat in
this year’s awards.
Built to the highest of
standards and blessed with phenomenal
performance, handling and practical
detailing, it is the ultimate version of the ‘Unsinkable Legend‘

Superboats
Έλαβε θετικά σχόλια:
Iguana 29
Νίκησε:
Boston
Whaler 420 Outrage
Τι είπαν οι κριτές: ‘Ισως
το σκάφος με τις περισσότερες ικανότητες
στα φετινά βραβεία.
Κατασκευασμένο με
τις καλύτερες προδιαγραφές και προικισμένο με εκπληκτική απόδοση, εύκολο στον
χειρισμό και με πρακτικές λεπτομέρειες, είναι η απόλυτη έκδοση του
‘Αβύθιστου Θρύλου’.

Sportscruisers up
to 45ft
Highly Commended:
Jeanneau NC33
Winner: Bavaria
R40 Coupe
What the judges said:
A boat that delivers
on many different
levels: fast enough
to outpace most of
its rivals; Spacious
enough to offer a full beam master cabin; tough enough to
shrug off rough water and affordable enough to bring new buyers
into the market

Sportscruisers up to
45ft
Έλαβε θετικά σχόλια:
Jeanneau NC33
Νίκησε: Bavaria R40
Coupe
Τι είπαν οι κριτές:
Ένα σκάφος το οποίο
είναι λειτουργικό σε
όλα τα επίπεδα: αρκετά γρήγορο έτσι ώστε
να ξεπερνά τους ανταγωνιστές του, ευρύχωρο για να παρέχει μία μεγάλη κύρια καμπίνα,
αρκετά δυνατό για να ‘σχίζει’ το νερό της θάλασσας και με προσιτή
τιμή για να προσελκύσει νέους αγοραστές.

Sportscruisers over
45ft
Winner: Princess S60
What the judges
said: A category with
some real variety
but one boat stood
out. With timeless
style, effortless performance and a high
quality, cleverly laid
out interior
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Sportscruisers over
45ft
Νίκησε: Princess S60
Τι είπαν οι κριτές: Μία
κατηγορία με μεγάλη ποικιλία, όμως ένα
σκάφος ξεχώρισε.
Με διαχρονικό στιλ,
εξαιρετική απόδοση
και υψηλής ποιότητας,
εσωτερικό έξυπνα
σχεδιασμένο.

Wheelhouse and Cockpit Cruisiers
Highly Commended:
Greenline 39 Hybrid
Winner Cockwells Duchy
35
What the judges said: A
boat that we’d all love to
own; elegant styling, married to a sturdy semi-displacement hull and a
beautifully hand-crafted
interior ensures this is a
boat that will stand the
test of time.

Wheelhouse and
Cockpit Cruisiers
Έλαβε θετικά σχόλια:
Greenline 39 Hybrid
Νίκησε: Cockwells Duchy
35
Τι είπαν οι κριτές: ένα σκάφος που όλοι θα θέλαμε
να έχουμε. Παντρεύει το
κομψό στιλ με την ανθεκτικότητα του σκελετού
και με ένα χειροποίητο
εσωτερικό. Αυτό το σκάφος θα αντέξει σίγουρα
στο χρόνο.

Passagemakers
Winner Fountaine-Pajot
MY44
What the judges said:
WATCH The winner of this
category claims the prize
for teaming long distance
capability with a useful
turn of speed and tremendous living spaces. In a
booming sector, this powercat is one of the best on
the market.

Passagemakers
Nίκησε: Fountaine-Pajot
MY44
Τι είπαν οι κριτές: Ο νικητής
αυτής της κατηγορίας αξίζει το βραβείο αφού συνδυάζει την ικανότητα να
κάνει μεγάλες αποστάσεις
με την ανάπτυξη μεγάλων
ταχυτήτων και τους εκπληκτικά μεγάλους χώρους διαμονής.

Flybridges up to 60ft
Winner: Absolute 58 Fly
What the judges said: The
number and variety of finalists shows what a keenly fought sector this is. So
it’s all the more impressive
to see one boat stand out
from the crowd courtesy
of clever thinking, a richly
detailed and very spacious
interior and a really capable IPS-driven hull.

Flybridges up to 60ft
Νίκησε: Absolute 58 Fly
Τι είπαν οι κριτές: Ο αριθμός
και η ποικιλία των φιναλίστ,
δείχνουν πόσο ανταγωνιστική είναι η συγκεκριμένη
κατηγορία. Γι’ αυτό είναι
και πολύ εντυπωσιακό να
βλέπουμε ένα σκάφος να
ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος
όπου κυριαρχεί ο έξυπνος
τρόπος σκέψης. Ένα πολύ
λεπτομερές και ευρύχωρο
εσωτερικό, ένα πολύ δυνατό σκάφος με κινητήρα IPS

Flybridges over 60ft
Winner Sunseeker Manhattan 66
What the judges said
Three excellent boats and
very little to separate them
but the winner’s versatility
and plethora of layout options separates it from the
pack. Proven sales success
confirms that with this
model the designers have
hit the spot.

Flybridges over 60ft
Νίκησε: Sunseeker
Manhattan 66
Τι είπαν οι κριτές: Τρία εξαιρετικά σκάφη, με πολύ λίγες
διαφορές, αλλά o νικητής
ξεχώρισε με την ευελιξία
του και την πληθώρα διατάξεων. Η επιτυχία των πωλήσεων αποδεικνύει ότι οι
σχεδιαστές του συγκεκριμένου σκάφους έχουν κάνει
εξαιρετική δουλειά.
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Custom Yachts
Winner Azimut Grande
35 Metri
What the judges said:
Our winner is a yacht
which genuinely moves
the game on. Its intelligent balcony mechanism and tender garage
might be worthy of an
award mechanism and
tender garage might
be worthy of an award
on their own, but with
its efficient and versatile
wave-piercing hull design, the 35 Metri’s talents are more than skin deep.

Custom Yachts
Νίκησε: Azimut Grande 35
Metri
Τι είπαν οι κριτές: O νικητής
μας είναι ένα γιοτ, το οποίο
έχει αλλάξει πραγματικά το
παιχνίδι. Ο έξυπνος μηχανισμός του μπαλκονιού και
το γκαράζ, από μόνα τους
ίσως να αξίζουν αυτό το
βραβείο. O αποδοτικός και
ευέλικτος σχεδιασμός του
είναι απόδειξη ότι το 35
Metri έχει πραγματικά πολλά ταλέντα.

Service Award, sponsored by Lombard
Winner Boats.co.uk
What their customers
said: Regardless of what
we buy or where, the
service is never ever anything other than perfect.

Service Award, ευγενική
χορηγία του Lombard
Νίκησε:Boats.co.uk
Τι είπαν οι πελάτες: ανεξάρτητα από το τι αγοράζουμε
ή από πού, η εξυπηρέτηση
είναι πάντα άψογη.

Judges’ Special Award
Winner Fairline Yachts
What the judges said: This year the award goes to a group of people who have defied all expectations to achieve one of the most
remarkable turnarounds that any of us can remember.
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Ειδικό Βραβείο ΚριτώνJudge’s Special Award
Νικητής: Fairline Yachts
Tι είπαν οι κριτές: Φέτος το βραβείο απονέμεται σε μία ομάδα ανθρώπων, η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία και έκανε μία από τις
πιο αξιοσημείωτες ανατροπές, η οποία θα παραμείνει αξέχαστη.

The Mega bYacht
Destination in Greece
At the heart of enchanting Greece, only 6 km from the Athens centre,
Flisvos Marina provides mega yachts with an ideal destination and
starting point for travels in the Eastern Mediterranean. While you
enjoy our modern facilities, exclusive services and privacy, your
mega yacht can enjoy a spacious berth in one of the deepest basins
of the Mediterranean and specialized mooring services from our
experienced staﬀ-all in a safe and friendly environment. With Flisvos
Marina as your starting point your travel choices are endless.

The only marina in Greece offering
303 luxury berths
for mega yachts up to 180m.

Lat 37° 56,12’ N
Long 023° 40,74’ E
ATHENS, GREECE
T. +30 210 9871000-2 (24-hours)
F. +30 210 9871060
VHF: Channel 9
E-mail: info@flisvosmarina.com
Web: www.flisvosmarina.com
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Interview with
Συνέντευξη με την
the Deputy Minister of Shipping, Υφυπουργό Ναυτιλίας

Mrs. Natassa
Pilides

κα Νατάσα
Πηλείδου

The Cyprus Merchant Shipping Department has recently been
transformed into a State Department with Mrs. Natassa Pilidou
being chosen by the President of the Republic to lead this new
State Department. With the creation of the specific Ministry, the
Department of Merchant Shipping’s portfolio has basically left the
Ministry of Transport and the Ministry of Transport and Cargo will
now develop a new course in the successful course of the Cyprus
fleet, which is a major contributor to the Cypriot economy. But
let’s see what the new State Secretary has to say about the future
plans of the State Department.

Πρόσφατα το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου έχει μετατραπεί σε υφυπουργείο με την κα Νατάσα Πηλείδου να είναι
η εκλεκτή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να ηγηθεί αυτού
του νέου Υφυπουργείου. Βασικά με την δημιουργία του συγκεκριμένου Υφυπουργείου το χαρτοφυλάκιο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας έφυγε από το Υπουργείο Μεταφορών και αυτούσιο
πλέον θα χαράξει μια καινούργια πορεία στην ήδη πετυχημένη
πορεία του κυπριακού στόλου ο οποίος αποτελεί σημαντικό χρηματοδότη στην κυπριακή οικονομία.
Ας δούμε όμως τι έχει να μας πει η νέα Υφυπουργός για τα μελλοντικά σχέδια του Υφυπουργείου.

Mrs. Pileidou, with the creation of this new State Department,
the government wants to give more boost to an already successful sector. What are the goals you have set for your sub-ministry
and what are the main changes that will be made?
Τhe primary objective of the Department of Shipping is to implement an integrated policy to further enhance the competitiveness of Cypriot shipping, both the Cyprus Registry and our maritime cluster.
In addition, the objective of setting up the Deputy Ministry of
Shipping advocates the further upgrading of the Cyprus shipping
administration in all areas so that it can respond to the intense
international competition that has prevailed over the last years in
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Κα Πηλείδου με την δημιουργία αυτού του νέου Υφυπουργείου
ουσιαστικά η Κυβέρνηση θέλει να δώσει περισσότερη ώθηση
σε ένα ήδη πετυχημένο τομέα. Ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχετε θέσει για το Υφυπουργείο σας και ποιες είναι οι βασικές αλλαγές οι οποίες θα επέλθουν;
Πρωταρχικός στόχος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) είναι η
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής ναυτιλίας, τόσο του
Κυπριακού Νηολογίου, όσο και του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος. Επιπρόσθετα, o στόχος της ίδρυσης του Υφυπουργείου Ναυτιλίας συνηγορεί στην περαιτέρω αναβάθμιση της ναυτιλιακής
διοίκησης της Κύπρου, σε όλους τους τομείς, ώστε να μπορεί να

shipping and the return of Cyprus to the 10 largest registers of the
world as a first step, as well as the further development of our Registry in the medium and long term.
The need to restructure the existing structure and strengthen the
Deputy Ministry of Shipping with additional staff was recorded in
an independent study conducted by a private house in February
2017. Based on the findings of this study, a proposal for restructuring and strengthening is already being considered. Consideration
is also being given to strengthening the presence of the Ministry
of Foreign Affairs by setting up a shipping office in Asia. The Ministry has a presence at the major shipping and decision-making centres abroad with offices in London, Piraeus, Hamburg, Rotterdam
and New York, which are staffed by the Ministry Officers.
Also, the upgrading and expansion of existing online services provided for the better service of citizens and the maritime cluster in
general is among the priorities of the Ministry.
At the same time, the issue of its building facilities concerns the
Ministry and efforts are being made to find a single building.
Τhe Cyprus fleet is considered one of the most important in the
world and among the first three in Europe. What are the advantages offered by the Cyprus flag? Do you intend to strengthen
the current power of the Cyprus flag and, if so, in what ways?
The Cypriot flag is a qualitative and European flag, and our collaborating shipowners enjoy high quality services from the Deputy
Ministry of Shipping. The Cyprus flag is listed in the White List of
Paris and Tokyo Memorandum of Understanding, resulting in a
reduction in the frequency of ship inspections and fewer delays
in the ports of the Memorandum. At the same time, the Deputy
Ministry of Shipping provides direct and reliable services to the
shipowners, always having as a guideline the avoidance of delays
and the maintenance of high levels of safety on Cypriot ships. As
a global investment and business centre, Cyprus combines a wide
range of significant benefits.
The well-trained human resources with specialization and expertise in shipping, the excellent quality professional services covering the entire range of shipping activities, safety and high quality
of life, a friendly business environment, legislative and fiscal framework as well as easy access to important purchases inside and outside the EU.

ανταποκριθεί επάξια στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην ναυτιλία και την επιστροφή της
Κύπρου στα 10 μεγαλύτερα νηολόγια του κόσμου, σε πρώτη φάση,
καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του Νηολογίου μας στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η ανάγκη για αναδιάρθρωση της υφιστάμενης δομής και η ενίσχυση του ΥΦΥΝ με επιπρόσθετο προσωπικό είχε καταγραφεί σε ανεξάρτητη μελέτη που διεξήχθηκε από ιδιωτικό οίκο το Φεβρουάριο
2017. Με βάση τα πορίσματα της μελέτης αυτής εξετάζεται ήδη
πρόταση για αναδιάρθρωση και ενίσχυσή του. Εξετάζεται επίσης
το ενδεχόμενο ενίσχυσης της παρουσίας του Υφυπουργείου στο
εξωτερικό με τη δημιουργία ναυτιλιακού γραφείου στην Ασία.
Το Υφυπουργείο έχει δυνατή παρουσία στα σημαντικότερα ναυτιλιακά κέντρα και κέντρα λήψεως αποφάσεων στο εξωτερικό με
γραφεία στο Λονδίνο, Πειραιά, Αμβούργο, Ρότερνταμ και Νέα
Υόρκη, τα οποία στελεχώνονται από Λειτουργούς του Υφυπουργείου.
Επίσης, η αναβάθμιση και η επέκταση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου, για καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και του ναυτιλιακού συμπλέγματος γενικότερα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου.
Παράλληλα, το θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεών του, απασχολεί το Υφυπουργείο και καταβάλλονται προσπάθειες για εξεύρεση
ενιαίου κτηρίου.
Ο κυπριακός στόλος θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους στον κόσμο και ανάμεσα στους πρώτους τρεις της Ευρώπης. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η κυπριακή σημαία; Προτίθεστε να ενδυναμώσετε την σημερινή ισχύ
της Κυπριακής σημαίας και εάν ναι με ποιους τρόπους;
Η Κυπριακή σημαία, μια σημαία κύρους και αξιοπιστίας, προσφέρει
ένα σημαντικό αριθμό πλεονεκτημάτων στους πλοιοκτήτες που
εγγράφουν τα πλοία τους στο Κυπριακό Νηολόγιο όπως:
Η Κυπριακή σημαία είναι μια ποιοτική και Ευρωπαϊκή σημαία και
οι συνεργάτες μας πλοιοκτήτες απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από το ΥΦΥΝ. Η Κυπριακή σημαία συγκαταλέγεται
στη Λευκή Λίστα των Μνημονίων Συνεννόησης του Παρισιού και
του Τόκυο, με αποτέλεσμα τη μείωση της συχνότητας των επιθεωρήσεων των πλοίων και λιγότερες καθυστερήσεις στα λιμάνια
των Μνημονίων. Ταυτόχρονα, το ΥΦΥΝ προσφέρει άμεσες και
αξιόπιστες υπηρεσίες προς τους πλοιοκτήτες, έχοντας πάντα ως
γνώμονα την αποφυγή καθυστερήσεων και την διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας στα Κυπριακά πλοία. Ως επενδυτικό και
επιχειρηματικό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας, η Κύπρος συνδυάζει
ένα ευρύ φάσμα σημαντικών πλεονεκτημάτων.
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In relation to taxation, Cyprus offers an integrated Tonnage Tax System which has been approved by the European Commission as
compatible with the requirements of the European acquis and in
line with the 2004 guidelines on State aid to maritime transport.
This system covers not only owners of Cypriot ships, but also ship
managers, shippers and owners of foreign ships, thus covering a
wide range of our maritime cluster. It is a simplified system of taxation of shipping companies based on the tonnage of their ships
and creates a stable tax environment for our shipping.
In addition, Cyprus offers very competitive registration fees, full
protection for financiers and mortgage lenders, and no income tax
on the salaries of seafarers serving on Cypriot ships. Our country
has also signed bilateral trade co-operation agreements with 27
countries through which Cypriot ships receive favorable treatment
in the ports of other countries. An important advantage for Cyprus
is the fact that Cyprus maintains more than 60 Agreements for the
Avoidance of Double Taxation with important countries.
One of the biggest drawbacks of the Cyprus flag is the Turkish
embargo on Cypriot flagged ships. How does this affect the Cyprus fleet? Are there any plans to address this problem?
The continuous imposition of restrictive measures on Cypriot vessels and on Cypriot shipping in general, from Turkey, is the most serious problem that Cyprus shipping is currently facing. Restrictive
measures adopted by Turkey (since 1987) have a negative impact
on the competitiveness of Cyprus shipping and the attractiveness
of Cyprus as a basis for international maritime activities.
Under international law, the prohibitions imposed by Turkey on
the approach and mooring of Cypriot vessels in Turkish ports are
illegal and are in breach of its obligations under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) as a member of the World Trade
Organization WTO). They also violate the acquis communautaire
and, on the basis of the Ankara Protocol, the lifting of these bans is
a contractual obligation of Turkey to the European Union itself and
not only to Cyprus.
Over time, the respective governments of the Republic of Cyprus
are conducting ongoing diplomatic representations to remove
these bans and to find a viable solution to the Cyprus problem.
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Το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με εξειδίκευση και
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ναυτιλίας, τις εξαιρετικής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρη τη γκάμα
των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, την ασφάλεια και υψηλή ποιότητα ζωής, το φιλικό περιβάλλον προς το επιχειρείν νομοθετικό και
φορολογικό πλαίσιο καθώς και η εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές
αγορές εντός και εκτός Ε.Ε.
Σχετικά με τη φορολογία, η Κύπρος προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμβατό με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού
κεκτημένου και σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές του 2004
για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές. Το σύστημα
αυτό καλύπτει όχι μόνο τους ιδιοκτήτες Κυπριακών πλοίων, αλλά
και τους διαχειριστές πλοίων, τους ναυλωτές και τους ιδιοκτήτες
ξένων πλοίων, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα του ναυτιλιακού
μας συμπλέγματος. Αποτελεί ένα απλοποιημένο σύστημα φορολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών με βάση την χωρητικότητα
των πλοίων τους και δημιουργεί ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον για την ναυτιλία μας. Επιπλέον, η Κύπρος προσφέρει πολύ
ανταγωνιστικά τέλη νηολόγησης, πλήρη προστασία στους χρηματοδότες και τους ενυπόθηκους δανειστές και μη επιβολή φόρου
εισοδήματος στις απολαβές των ναυτικών που υπηρετούν σε Κυπριακά πλοία. Η χώρα μας έχει επίσης συνάψει διμερείς συμφωνίες
συνεργασίας στην εμπορική ναυτιλία με 27 χώρες, μέσω των οποίων τα Κυπριακά πλοία λαμβάνουν ευνοϊκή μεταχείριση στα λιμάνια
άλλων χωρών. Σημαντικό πλεονέκτημα για την Κύπρο αποτελεί και
το γεγονός ότι η Κύπρος διατηρεί πέραν των 60 Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με σημαντικές χώρες.
Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της Κυπριακής σημαίας
είναι το εμπάργκο που ασκεί η Τουρκία στα υπό Κυπριακή σημαία πλοία. Πόσο επηρεάζει αυτό τον Κυπριακό στόλο; Υπάρχουν κάποια σχέδια για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.
Η συνεχιζόμενη επιβολή περιοριστικών μέτρων στα Κυπριακά
πλοία και στην Κυπριακή ναυτιλία γενικότερα, από την Τουρκία,
αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η
Κυπριακή ναυτιλία. Τα περιοριστικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί
από την Τουρκία (από το 1987) επηρεάζουν αρνητικά την ανταγω-

νιστικότητα της Κυπριακής ναυτιλίας αλλά και την ελκυστικότητα
της Κύπρου σαν βάση για διεθνείς ναυτιλιακές δραστηριότητες.
In addition to the shipping business, we also see an increase
in the registration and use of yachts. Also, with the creation of
Limassol Marina and the waiting for the new Marines in Ayia
Napa, Larnaca and Paphos, this area is expected to flourish. Is
there a strategy to create favourable conditions for attracting
yachts and providing services?
The Mediterranean is an ideal destination for sea lovers and especially for the pleasure boats owners. The creation of favorable conditions, ie the existence of safe and functional spaces with a high
level of services and aesthetics, is the basis for achieving the goal.
The duty of the Ministry is to provide direct and better service to
the owners of the boats and to strengthen the Sector while aiming
at further upgrading our tourist product.
As former General Director of the Cyprus Investment Promotion
Agency, do you believe that the State Department can improve
the absorption of international investment funds in this area?
The Mediterranean is an ideal destination for sea lovers and especially for the pleasure boats owners. The creation of favorable conditions, .ie. the existence of safe and functional spaces with a high
level of services and aesthetics, is the basis for achieving the goal.
The duty of the Deputy Ministry is to provide a direct and better
service to the owners of the boats and to strengthen the Sector
while aiming at further upgrading our tourist product.

Με βάση το διεθνές δίκαιο, οι απαγορεύσεις που επιβάλλει η Τουρκία στην προσέγγιση και ελλιμενισμό πλοίων υπό Κυπριακή σημαία
στα τουρκικά λιμάνια είναι παράνομες και παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και
Εμπορίου (GATT), σαν μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). Επίσης, παραβιάζουν το Κοινοτικό κεκτημένο και με
βάση το Πρωτόκολλο της Άγκυρας, η άρση των απαγορεύσεων
αυτών αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Τουρκίας προς την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο προς την Κύπρο.
Διαχρονικά, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας
προβαίνουν σε συνεχή διαβήματα (διπλωματικές παραστάσεις) για
την άρση των απαγορεύσεων αυτών, καθώς και για την εξεύρεση
και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα.
Πέραν από τον εμπορικό τομέα στη ναυτιλία βλέπουμε μια αύξηση στην εγγραφή και χρήση σκαφών αναψυχής. Μάλιστα με
τη δημιουργία της Μαρίνας Λεμεσού αλλά και εις αναμονή των
νέων Μαρίνων σε Αγία Νάπα, Λάρνακα, και Πάφο ο συγκεκριμένος τομέας αναμένεται να παρουσιάσει άνθιση. Υπάρχει κάποια
στρατηγική για δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στην προσέλκυση σκαφών αναψυχής αλλά και παροχή υπηρεσιών;
H Μεσόγειος είναι ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις της θάλασσας και ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής.
Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών, δηλαδή η ύπαρξη ασφαλών
και λειτουργικών χώρων με ψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών
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και αισθητικής είναι ο κύριος άξονας για να επιτευχθεί ο στόχος.
Μέριμνα του Υφυπουργείου είναι η άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών σκαφών και η ενίσχυση του Τομέα με παράλληλο στόχο περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.
Ως πρώην Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, θεωρείτε ότι το Υφυπουργείο μπορεί να
βελτιώσει την απορρόφηση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων
στον συγκεκριμένο τομέα;
Η αξιοπιστία της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο σε πληθώρα
τομέων, ανάμεσά τους και η ναυτιλία η οποία αποτελεί διαχρονικά στυλοβάτη της Κυπριακής οικονομίας, ενισχύεται συνεχώς,
γεγονός που φαίνεται ξεκάθαρα από το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που παρατηρείται. Την τελευταία πενταετία σημειώθηκε αύξηση που ξεπέρασε το 60% σε εταιρείες που υπόκεινται σε
φόρο χωρητικότητας ενώ το συνολικό μέγεθος του στόλου μας σε
κόρους αυξάνεται συνεχώς. Πιστεύουμε ότι με το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα προβολής και προώθησης που θα εφαρμοστεί από το
ΥΦΥΝ, αυτή η αύξηση μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω στα επόμενα χρόνια.

How is the Deputy Ministry of Shipping influenced by the government’s energy planning and the work being carried out in
our EEZ? What responsibilities does the State Department have
in this direction?
Developments in the hydrocarbon sector and the discovery of gas
in recent years in the Cypriot EEZ and the surrounding area have
created a positive conjuncture for Cypriot shipping and have a direct relationship with the shipping industry. The prospects for further development of the Cyprus Shipping are visible and there are
emerging opportunities to attract more quality ships and shipping
companies to the island despite the recent Turkish challenges in
the Cyprus EEZ, which simply delay the development of activities.
What is your message to the people of shipping in Cyprus?
As a Deputy Ministry of Shipping we will continuously be working
to achieve our goals and priorities and the further improvement of
the services provided. Our concern will be that the Deputy Ministry is in full consultation with all shipping agencies in Cyprus to
create a maritime business environment that will transform our
country into an international maritime hub that will provide onestop services and substantial support to investors. Furthermore,
we emphasize our continued and uninterrupted will for the even
more qualitative development of our register. Strengthening our
existing international relations and creating new ones is still a bet
we want to achieve. Finally, I would like to mention that our National Shipping Strategy will constantly be updated, responding to
the needs and priorities of the industry in general.
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Πώς επηρεάζει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κυβέρνησης και τα έργα που διεξάγονται
στην ΑΟΖ μας; Τι ευθύνες έχει το Υφυπουργείο ως προς την κατεύθυνση αυτή;
Οι εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων και της ανακάλυψης φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια στην κυπριακή ΑΟΖ
και στη γύρω περιοχή, δημιουργούν μια θετική συγκυρία για την
Κυπριακή ναυτιλία και έχουν άμεση συσχέτιση με τη Ναυτιλιακή
Βιομηχανία. Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της Κυπριακής
Ναυτιλίας είναι ορατές και υπάρχουν αναδυόμενες ευκαιρίες στην
προσέλκυση περισσοτέρων ποιοτικών πλοίων και ναυτιλιακών
εταιρειών στο νησί παρά τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στη
κυπριακή ΑΟΖ, οι οποίες απλά καθυστερούν την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων.
Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα προς τον κόσμο της ναυτιλίας
στην Kύπρο;
Ως ΥΦΥΝ θα εργαστούμε αδιάκοπα για την επίτευξη των στόχων
και των προτεραιοτήτων μας. Την περεταίρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέλημα μας θα είναι το Υφυπουργείο να
βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με όλους τους οργανισμούς που
ασχολούνται με τη Ναυτιλία στην Κύπρο για να δημιουργήσουμε
ένα ναυτιλιακό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα μετατρέψει τη
χώρα μας σε ένα διεθνή ναυτιλιακό κόμβο ο οποίος θα προσφέρει
μονοθυριδικές υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη στους επενδυτές. Επιπλέον, τονίζουμε τη συνεχή και αδιάκοπη θέλησή μας για
την ακόμα πιο ποιοτική εξέλιξη του νηολογίου μας. Η σύσφιξη των
υφιστάμενων διεθνών μας σχέσεων αλλά και η δημιουργία νέων,
είναι ακόμα ένα στοίχημα που επιθυμούμε να πετύχει.
Καταληκτικά, θα ήθελα να αναφέρω πως η Εθνική μας στρατηγική
για την εμπορική ναυτιλία συνεχώς θα επικαιροποιείται ,θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του κλάδου γενικότερα.
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Interview with the yacht
captain Sokratis Fani

“The job of a yacht
captain is strange
and sensitive at
the same time”

Συνέντευξη με τον καπετάνιο
γιοτ Σωκράτη Φανή

«Ο καπετάνιος γιοτ
είναι ένα περίεργο
και ευαίσθητο
επάγγελμα»
Συνέντευξη στον Παύλο Νεοφύτου

Interview with Pavlos Neophytou

The Cyprus Yachting Magazine has asked him to
talk about the destinations that yacht passengers
are asking for, the marine approach of our region
and many more regarding the “bizarre and delicate”, as he characterizes his profession.

Τον έμπειρο καπετάνιο Σωκράτη Φανή τον συναντάμε στα χειριστήρια γιοτ διαφόρων ιδιοκτητών. Με περίπου 30 χρόνια πείρα στον χειρισμό
σκαφών, χαίρει σήμερα της απόλυτης εμπιστοσύνης και εκτίμησης των ιδιοκτητών σκαφών,
των συναδέλφων και των συνεργατών του. Έδρα
του η Μαρίνα της Λεμεσού. Αυτό το διάστημα
κυβερνά κυρίως σκάφη Princess.
Το CYPRUS YACHTING MAGAZINE τού ζήτησε
να μας μιλήσει για τους προορισμούς που του
ζητάνε οι επιβάτες των γιοτ, το καθεστώς προσέγγισης μαρίνων της περιοχής μας και πολλά
άλλα που αφορούν το «περίεργο και ευαίσθητο»,
όπως το χαρακτηρίζει, επάγγελμά του.

Destinations and
marines approach

Προορισμοί και
προσέγγιση μαρίνων

You can meet the experienced captain Sokratis Fani on the yacht cockpits of various owners.
With 30 years of experience in boat driving, he is
undeniably trusted and appreciated by the boat
owners, his colleagues and partners.
He is currently driving mostly Princess yachts.

The usual destinations for yacht drivers based in
Cyprus and the Limassol Marina are Greece, lastly Croatia, as well
as Israel and Lebanon. The last two destinations are characterized
by the captain Socrates Fani as «difficult» because of the war situation there. This characterization is mainly attributed to the fact
that the checking of the local authorities is much stricter for the
approach of vessels, compared to Greece and Europe in general.
The checking has to do with the passenger passports, boat insurance, captain’s license, crew documents, etc. In Israel, for example,
where checking is much stricter than Lebanon, the Coast Guard
will contact the captain forty nautical miles before approaching
the marina. Note that 6-7 days before the trip, Passport Passes are
sent by e-mail to the agent who will take care of the procedures
for the approach.
Then they check their data in order to give permission to approach.
Without this permission the Coast Guard will not let the boat go to
the marina it chose to go.
And when they return, the same procedure takes place. Socrates
Fani recalls that he recently went to Lebanon and the instructions
said that by 11:00 at the latest, all passengers would have to go
back to the boat - whether captain or owner. This is because of the
political situation.
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Οι συνήθεις προορισμοί για οδηγούς γιοτ που
έχουν έδρα τους την Κύπρο και την Mαρίνα Λεμεσού, είναι η Ελλάδα, τελευταία η Κροατία, όπως και το Ισραήλ με τον Λίβανο. Οι δύο
τελευταίοι προορισμοί χαρακτηρίζονται από τον καπετάνιο Σωκράτη Φανή ως «δύσκολοι», εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης
που επικρατεί εκεί. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αποδίδεται
κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι για την προσέγγιση του σκάφους εκεί είναι πολύ πιο αυστηροί οι έλεγχοι των τοπικών αρχών,
σε σύγκριση με την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικά. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν να κάνουν με τα διαβατήρια των επιβατών, την ασφάλιση του σκάφους, την άδεια του καπετάνιου, τα έγγραφα του πληρώματος κτλ. Στο Ισραήλ, για παράδειγμα, του οποίου οι έλεγχοι
είναι πολύ πιο αυστηροί από τον Λίβανο, θα επικοινωνήσει με τον
καπετάνιο η Ακτοφυλακή σαράντα ναυτικά μίλια πριν προσεγγίσει
τη μαρίνα. Σημειωτέο ότι 6-7 μέρες πριν γίνει το ταξίδι, αποστέλλονται εκεί με e-mail τα διαβατήρια των επιβατών στον ατζέντη
που θα αναλάβει να φροντίσει τις διαδικασίες για την προσέγγιση.
Ακολούθως γίνονται οι έλεγχοι των στοιχείων τους, προκειμένου
να δοθεί άδεια προσέγγισης. Χωρίς αυτή την άδεια η Ακτοφυλακή
δεν θα αφήσει το σκάφος να προχωρήσει για τη μαρίνα που διάλεξε να πάει. Και στην επιστροφή πάλι οι ίδιες περίπου διαδικασίες.
Ο Σωκράτης Φανή θυμάται που πρόσφατα πήγε στον Λίβανο και
οι οδηγίες έλεγαν ότι το αργότερο μέχρι τις 11 το βράδυ έπρεπε
όλοι οι επιβάτες να επιστρέψουν πίσω στο σκάφος - είτε καπετάνιος είτε ιδιοκτήτης. Κι αυτό λόγω των πολιτικών καταστάσεων.

Ελλάδα
Greece
On the other hand, controls in Greece and in the rest of Europe are
not that strict. In general, and for obvious reasons, passengers are
now calling for these destinations more than Lebanon and Israel.
There, however, there is another issue that has to do with the increased movement of boats in popular marinas, especially in the
summer months. The agent, such as the well-known yacht service
company «A1», with which Socrates Fani collaborates during this
period, will take care, in addition to the above-mentioned checks,
to find a place to tie the boat. In such cases, cooperation with an
agent is considered necessary to save you from the queue outside
the marinas of popular Greek destinations such as Mykonos, Paros,
Naxos etc. The same applies to popular destinations of the rest of
Europe, such as Monaco, Cannes, Ibiza, Mallorca, etc., where you
will see the value of your agent. For such destinations, Socrates
Fani is currently working with the well-known BWA company.
At the same time, he says that if you take an early decision that you
want to travel and not at the last minute, then a week before, he
should contact the agent, tell him about the people and the destinations, and he will take over the services in each marina. Prior
to tying your vessel on each marina individually, the captain will
contact the agent.
Answering to a relevant question, Socrates Fani reports that he
usually prepares passengers for the status they will encounter
each time when they approach a marina with the boat. The same
for the weather.

Weather conditions
According to Socrates Fani, the ideal conditions for trips are usually
in the summer. However, when it comes to Greece, in the Aegean
in August it’s difficult because of the meltemia. «But you must go»,
he says, because there are the popular islands.
«The yacht is a luxury yacht,» he adds. «It’s not like a fishing boat,
so you do not put it in brutes. It’s a pity. And how long will it stand?
Around-4-5 Beaufort. And passengers can’t stand either, because
they are usually not used to storms.»

Explaining to the passenger
As he mentions, this is an issue that deserves particular attention.
«You have to explain to the passenger in a good way to understand that» rather than going there, it is better to go somewhere
else». On the other hand, he confesses that sometimes it happens
and he cannot convince them, so he necessarily drives the boat
through difficult weather conditions. «Of course they regret it, it
is reasonable», he adds. Of course, there are times when there is
a great need for the passengers to go somewhere, so he will go
there unduly.

Από την άλλη, στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πιο
χαλαροί οι έλεγχοι. Γενικά, και για ευνόητους λόγους, σήμερα οι
επιβάτες ζητούν αυτούς τους προορισμούς περισσότερο σε σχέση
με τον Λίβανο και το Ισραήλ. Εκεί όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα,
που αφορά την αυξημένη κίνηση σκαφών στις δημοφιλείς μαρίνες,
ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ατζέντης, όπως της γνωστής
εταιρείας υπηρεσιών για γιοτ «Α1», με την οποία συνεργάζεται
αυτό το διάστημα ο Σωκράτης Φανή, θα φροντίσει εκτός από τα
θέματα ελέγχων που θίξαμε πιο πάνω, για την ανεύρεση χώρου να
δέσει το σκάφος. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι που η συνεργασία με
έναν ατζέντη θεωρείται απαραίτητη, προκειμένου να σε γλυτώσει
από την ουρά έξω από τις μαρίνες δημοφιλών, ελληνικών προορισμών, όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξος κτλ. Το ίδιο αφορά και
δημοφιλείς προορισμούς της υπόλοιπης Ευρώπης, όπως το Μονακό, οι Κάννες, η Ίμπιζα, η Μαγιόρκα κτλ, όπου θα φανεί η αξία του
ατζέντη σου. Για τέτοιους προορισμούς ο Σωκράτης Φανή συνεργάζεται σήμερα με τη γνωστή εταιρεία BWA.
Παράλληλα, αναφέρει ότι αν δεν είναι ξαφνική η απόφαση για το
ταξίδι, τότε μία εβδομάδα πριν, ο ίδιος θα πρέπει να επικοινωνήσει
με τον ατζέντη, θα του αναφέρει τα άτομα και τους προορισμούς,
και εκείνος θα αναλάβει τις υπηρεσίες σε κάθε μαρίνα. Πριν από
το δέσιμο σε κάθε μαρίνα ξεχωριστά, ο καπετάνιος θα έρθει σε
επαφή με τον ατζέντη.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Σωκράτης Φανή αναφέρει
ότι συνήθως προετοιμάζει τους επιβάτες για το καθεστώς που θα
συναντήσουν κάθε φορά στο θέμα προσέγγισης του σκάφους σε
μαρίνα. Το ίδιο και για τον καιρό.

Καιρικές συνθήκες
Σύμφωνα με τον Σωκράτη Φανή, οι ιδανικές συνθήκες για ταξίδια
είναι συνήθως το Καλοκαίρι. Ωστόσο, όσον αφορά την Ελλάδα, τον
Αύγουστο στο Αιγαίο είναι δύσκολα τα πράγματα, επειδή τότε εκδηλώνονται τα μελτέμια. «Αλλά υποχρεωτικά θα πας», τονίζει, γιατί
εκεί βρίσκονται τα δημοφιλή νησιά.
«Το γιοτ είναι ένα σκάφος πολυτελείας», προσθέτει πάνω στο ίδιο
θέμα. «Δεν είναι όπως ένα σκάφος για ψάρεμα, συνεπώς δεν κάνει
να το βάλεις μέσα σε φουρτούνες. Είναι κρίμα. Και πόσο θα αντέξει;
Γύρω στα 4-5 μποφόρ. Και δεν αντέχουν ούτε οι επιβάτες, οι οποίοι
συνήθως είναι ασυνήθιστοι σε τρικυμίες».

Εξηγώντας στον επιβάτη
Όπως αναφέρει, αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. «Πρέπει να εξηγήσεις στον επιβάτη με καλό τρόπο, ώστε να
κατανοήσει ότι ‘‘παρά να πάμε εκεί, καλύτερα είναι να πάμε κάπου
άλλου’’». Από την άλλη, ομολογεί ότι κάποτε τυχαίνει να μην τους
πείθει και αναγκαστικά οδηγεί το σκάφος μέσα από δύσκολες καιρικές συνθήκες. «Μετά βέβαια το μετανιώνουν, είναι λογικό», συμπληρώνει. Φυσικά όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχει
μεγάλη ανάγκη να μεταβεί κάπου ο επιβάτης, οπότε θα τον πάει
εκεί ασυζητητί.
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Περίεργο και ευαίσθητο
επάγγελμα
A strange and sensitive
profession
The profession of yacht captain, which he has been practicing for
about 30 years, is demanding because he has to be trained and
kept up-to-date in line with developments in this sector. It has to
pass at regular intervals from seminars and schools. Last year he
attended six months of training.
At the same time, it is a strange and sensitive profession, because,
as he explains, you have to deal with demanding people and
sometimes you do not know what to expect from them. «There
are passengers who do not understand the travelling issues that
you explain to them, such as the difficulty of making a trip to a
particular destination for a variety of reasons,» he says. «Then you
have to be careful, as to how you will talk to them, you must not
disappoint them, gain their trust, not panic - especially when they
see a storm.»
«There is no problem with the warships in our area, which are
many at this time,» he says, «we avoid them».

Does the captain have
prospects in Cyprus?
Socrates Fani responds positively to the question whether his profession has a future and good prospects in Cyprus, especially now
that there is the Limassol Marina and Ayia Napa is also under construction. Moreover, the demand for captain yachts is in line with
the increase in boat owners over the last few years. «It is obvious
that the Limassol Marina is now full of boats,» he adds.

Fuel cost
We also asked him about the cost of fuel consumption. For a fixedspeed yacht, the cost of fuel is estimated at about 400 liters / hour.
For a trip to Rhodes, about 300 nautical miles from Limassol, it
takes 14 hours, so about 6 tons of oil just to go. So to take the boat
to Athens, which is the starting point of the trip, it takes 10 tons.

The crew
In such vessels, especially for those up to 25 meters, the crew
is usually 2 or 3 people: the captain, the sailor and a girl (not always), who is indoors and deals with breakfast and cleaning. «Because there are few crew members, they usually help each other,»
Socrates Fani mentions, adding that when the ship is about 15 meters (15 meters), there may be only one person (the captain) then
the owner helps him.
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Το επάγγελμα του καπετάνιου γιοτ, το οποίο ασκεί για περίπου 30
χρόνια είναι απαιτητικό, διότι οφείλει να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται συνεχώς, ακολουθώντας τις εξελίξεις που αφορούν τον
συγκεκριμένο κλάδο. Πρέπει να περνά σε τακτικά χρονικά διαστήματα από σεμινάρια και σχολές. Ο ίδιος την περασμένη χρονιά έχει
παρακολουθήσει έξι μήνες εκπαίδευση.
Συγχρόνως είναι ένα περίεργο και ευαίσθητο επάγγελμα, γιατί,
όπως εξηγεί, έχεις να κάνεις με ανθρώπους απαιτητικούς και πολλές φορές δεν ξέρεις τι να περιμένεις από αυτούς. «Έχει επιβάτες
που δεν κατανοούν θέματα του ταξιδιού που τους εξηγείς, όπως
η δυσκολία να γίνει το ταξίδι προς έναν συγκεκριμένο προορισμό,
για διάφορους λόγους», λέει. «Τότε πρέπει να προσέχεις, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα τους μιλήσεις, πρέπει να μην τους
δυσαρεστήσεις, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους, να μην πανικοβληθούν - ειδικά όταν βλέπουν φουρτούνα».
«Κανένα πρόβλημα τα πολεμικά πλοία στην περιοχή μας, που είναι
αυξημένα αυτή την περίοδο», λέει, «τα αποφεύγουμε».

Έχει προοπτικές ο καπετάνιος
στην Κύπρο
Ο Σωκράτης Φανή απαντά καταφατικά στην ερώτηση εάν το επάγγελμα του έχει μέλλον και καλές προοπτικές στην Κύπρο, ειδικά
τώρα που υπάρχει η μαρίνα Λεμεσού και κτίζεται και αυτή της
Αγίας Νάπας. Εξάλλου η ζήτηση για καπετάνιους γιοτ βρίσκεται σε
συνάρτηση με την αύξηση των ιδιοκτητών σκαφών τα τελευταία
χρόνια. «Είναι αντιληπτό από το μάτι ότι γέμισε η μαρίνα Λεμεσού
από σκάφη», προσθέτει.

Κόστος καυσίμων
Τον ρωτήσαμε και για το κόστος κατανάλωσης καυσίμων. Για ένα
γιοτ που κινείται με σταθερή ταχύτητα το κόστος καυσίμων υπολογίζεται περίπου στα 400 λίτρα/ώρα. Ενδεικτικά για ένα ταξίδι μέχρι
τη Ρόδο, που βρίσκεται περίπου 300 ναυτικά μίλια από τη Λεμεσό,
χρειάζονται 14 ώρες, άρα περίπου 6 τόνοι πετρελαίου μόνο για να
πας. Συνεπώς για να πάει το σκάφος μέχρι την Αθήνα, που είναι το
κέντρο από όπου ξεκινούν τα ταξίδια, χρειάζονται 10 τόνοι.

Το πλήρωμα
Σε τέτοιους είδους σκάφη, ειδικά για αυτά που είναι μέχρι 25 μέτρα,
το πλήρωμα αποτελείται συνήθως από 2 ή τρία άτομα: τον καπετάνιο, τον ναύτη και μία κοπέλα (όχι πάντα), η οποία είναι στους εσωτερικούς χώρους και ασχολείται με το πρόγευμα και το καθάρισμα.
«Επειδή είναι λίγα τα άτομα του πληρώματος, συνήθως βοηθά ο
ένας τον άλλο», αναφέρει ο Σωκράτης Φανή, προσθέτοντας πως
κάποτε, όταν το σκάφος είναι γύρω στα 15 μέτρα, μπορεί να είναι
μόνο ένα άτομο (ο καπετάνιος) και να τον βοηθά ο ιδιοκτήτης.
«Οι ναύτες στην μαρίνα Λεμεσού είναι διαφόρων εθνικοτήτων και
Κύπριοι και αλλοδαποί», σημειώνει, ενώ επισημαίνει ότι οι πλείστοι
καπετάνιοι που δουλεύουν τώρα στη μαρίνα είναι Κύπριοι».
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Απολάυστε τη ζωή
και τα ταξίδια στην
Ελλάδα

Enjoy Life
Enjoy
Sailing
In Greece

Yacht Sales, Charters & Management

1-2 Possidonos Ave., P.faliro 17561, Athens-Greece | tel.210 9811820, 210 9849620
fax: 210 9825701, 210 9818092 | e-mails: sales@athenian-yachts.gr | info@athenian-yachts.gr
www.athenian-yachts.gr

συνέντευξη με
την κα
Δ. Λεσχοπούλου

interview with

Mrs. D. Leschopoulou
R e p r e s e n t a t ive s i n G r e e ce

Official Dealers

Athenian Yacths has become a reference
point for yacht sales and chartering in Europe. How do you comment on that?
Since its inception in 1980, and the delegation of the Jeanneau dealership in 1988, our
know-how, credibility, and close relationship with our associates /
customers, and the ability to meet any expectation, professionally,
seriously and consistently, have contributed to the realization of
our goals.
Our trained team, always ready to support, advise and assist in
every field, such as buying a new or used boat, after sales service,
rental, as well as a high level of round-the-clock management and
technical support, has contributed to the firm’s continued development both in Greece and Cyprus.
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Η εταιρεία Athenian Yachts έχει γίνει
σημείο αναφοράς στις πωλήσεις και
ναυλώσεις σκαφών αναψυχής στην
Ευρώπη. Πως το σχολιάζετε;
Από το ξεκίνημά της το 1980 και την
ανάθεση της αντιπροσώπευσης του
Ναυπηγείου Jeanneau to 1988, η τεχνογνωσία, η αξιοπιστία και η
προσωπική μας σχέση με τους συνεργάτες / πελάτες μας, η ικανότητητα διευθέτησης οποιασδήποτε προσδοκίας τους, με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και συνέπεια, έχουν συμβάλλει καθοριστικά
στην επιτυχία των στόχων μας και της αναφοράς μας.
Η καταρτισμένη ομάδα μας, πάντα έτοιμη να υποστηρίξει, να συμβουλέψει και να βοηθήσει σε κάθε τομέα αγοράς νέου ή μεταχειρισμένου σκάφους, after sales service, ενοικίασης και το υψηλό
επίπεδο πλήρους διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης, συνέβαλε
στην σταθερή ανάπτυξη της επιχείρησης, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην Κύπρο.

You won the “Best Greek Yacht Charter Company of the year
2016’’ award. Give us a couple of words about it.
Our company was awarded in the annual ceremony at the Nautical Salon in Paris (December 2016), by agents, charterers, magazines and insurance agents as the best Greek charter company,
in regards to the response of the ATHENIAN team in the quality,
maintenance of its fleet and high-quality service to its charterers.
This was a great honor for the company, as our years of continuous
effort have been recognized and rewarded, both in the development and improvement of our services.
What is the factor that separates Athenian from other, similar
or not, firms?
Being anthropocentric and supporting its development in the 38
years of experience in sea tourism, on the sale of NEW and USED
Yachts, and Jeanneau / LAGOON boat charters, has made Athenian Yachts one of the most respected and trustworthy names on a
European level.

Κερδίσατε το βραβείο “Best Greek Yacht Charter Company of
the year 2016’’. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό.
Η εταιρεία μας βραβεύτηκε στην ετήσια τελετή στο Ναυτικό Σαλόνι
στο Παρίσι (Δεκεμβριος 2016), από πράκτορες, ναυλωτές, περιοδικά, και ασφαλιστές ως η καλύτερη Ελληνική επιχείρηση ναύλωσης
σκαφών, ως προς την ανταπόκριση της ομάδας ΑΤΗΕΝΙΑΝ, στην
ποιότητα, την συντήρηση του στόλου της και της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους ναυλωτές της. Αυτό το γεγονός
αποτέλεσε για την εταιρεία μεγάλη τιμή, διότι αναγνωρίστηκαν και
επιβραβεύθηκαν οι πολυετείς μας προσπάθειες τόσο στην εξέλιξη
όσο και την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών.

Our organized bases throughout Greece, are found in the marinas
of Kalamaki, Lavrio, Corfu, Lefkada, Skiathos, Kavala, Kos and Paros.
Our experienced team of technicians, with specialized knowledge
of safety and technical knowledge is available 24 hours, on all bases, willing to inform and serve our charterers during their holidays,
for a safe and unforgettable trip with us.

Τι είναι αυτό που κάνει την Athenian να ξεχωρίζει από τις άλλες,
ομοειδείς και μη, εταιρείες;
Ότι είναι ανθρωποκεντρική και στηρίζει την ανάπτυξή της στην
εμπειρία των 38 χρόνων στο Θαλάσσιο τουρισμό πάνω στις πωλήσεις ΝΕΩΝ και ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ και ναυλώσεις σκαφών Jeanneau/LAGOON, έχουν αναδείξει την Athenian Yachts ένα
από τα πιο σεβαστά και αξιόπιστα ονόματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η πλήρης διαχείριση σε συνδυασμό με εξειδικευμένους συνεργάτες πάνω σε οικονομικά, ασφαλιστικά και νομικά θέματα, χτίζοντας
σχέσεις εμπιστοσύνης, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας, την διατήρηση του σκάφους πάντα σε άριστη κατάσταση με σταθερή
και ασφαλή απόδοση της επένδυσής τους.
Οι Οργανωμένες βάσεις μας ανά την Ελλάδα βρίσκονται στη μαρίνα Καλαμακίου, στο Λαύριο, στην Κέρκυρα, Λευκάδα, Σκιάθο,
Καβάλα, Κω και Πάρο. Η πεπειραμένη ομάδα τεχνικών μας, με εξειδικευμένες γνώσεις ασφάλειας και τεχνικής κατάρτισης είναι διαθέσιμη 24 ώρες, σε όλες τις βάσεις, πρόθυμοι να ενημερώσουν και να
εξυπηρετήσουν πλήρως τους ναυλωτές μας κατά την διάρκεια των
διακοπών τους, για ένα ασφαλές και αξέχαστο ταξίδι κοντά μας.

What is it that draws the world in the Mediterranean and especially in Greece?
The Mediterranean is protected from extreme weather phenomena, with a variety of landscapes and attitudes that keep the visitor
always interested in new discoveries. Greece, the country of the
sun and the sea, with its mild climate, can undoubtedly be described as the ideal destination of the Mediterranean, with excellent options for sailing enthusiasts, its many picturesque islands in

Τι είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο στη Μεσόγειο και ειδικά
στην Ελλάδα;
Η Μεσόγειος είναι μια προστατευμένη περιοχή από καιρικά φαινόμενα, με ποικιλότητα χώρων και νοοτροπίας που κρατά τον επισκέπτη πάντα με ενδιαφέρον νέων ανακαλύψεων. Η Ελλάδα, χώρα
του ήλιου και της θάλασσας, με το ήπιο κλίμα της, αναμφισβήτητα
μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τον ιδανικότερο προορισμό της Μεσογείου, με εξαιρετικές επιλογές για τους λάτρεις της ιστιοπλοΐας,

End-to-end management combined with qualified associates on
financial, insurance and legal issues, building relationships of trust,
ensuring that our customers always have a boat in excellent condition with a stable and secure return on their investment.
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με τα πολυάριθμα γραφικά νησιά της σε κοντινές αποστάσεις, τη
γεωγραφική και μορφολογική θέση, με πολλά πανάρχαια αξιόλογα
ιστορικά μνημεία, την ιστορία και τον πολιτισμό της, να την καθιστούν μοναδική και ανταγωνιστική έναντι των υπολοίπων χωρών
της Μεσογείου.

close proximity, its geographical and morphological location, its
many remarkable ancient monuments, history and culture make
it unique and competitive against the rest of the Mediterranean
countries.
What role do social media play for the company?
Today, social media play a key role in business.
For Athenian Yachts, being a business that primarily works abroad,
social media is an essential tool for display and constant updating
of our online friends, clients and collaborators. By taking advantage of the opportunities offered by social media, we strengthen
our partnership and commitment to everyone, while increasing
both the popularity and the recognition of our business.
Greek crisis. How do you deal with it?
Adapting to the circumstances, always through experience, perseverence, patience and tranquility.
In addition to the increased tax burden on the company and the
maritime tourism industry in general, coupled with increased
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Τι ρόλο παίζουν τα social media για την εταιρεία;
Τη σημερινή εποχή τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο στις
επιχειρήσεις.
Η Athenian Yachts όντας μια επιχείρηση που συνεργάζεται κατά
κύριο λόγο με το εξωτερικό, τα social media αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο προβολής αλλά και συνεχούς ενημέρωσης προς
τους διαδικτυακούς μας φίλους, πελάτες και συνεργάτες. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας προσφέρουν τα social media ενισχύουμε τη συνεργασία μας και τη δέσμευσή μας προς όλους, ενώ
παράλληλα ενισχύουμε τόσο τη δημοτικότητα όσο και την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής μας.
Ελληνική κρίση. Πώς την αντιμετωπίζετε;
Προσαρμοζόμενοι στις συνθήκες πάντα, χρησιμοποιώντας την
εμπειρεία, την επιμονή, υπομονή και ψυχραιμία.
Πέρα από την αυξημένη φορολογία που έχει να αντιμετωπίσει η
εταιρεία και γενικά ο κλάδος του θαλάσσιου τουρισμού, σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό των λοιπών γειτονικών
χωρών της Μεσογείου, βελτιώνοντας διαρκώς τις υποδομές τους,
τις υπηρεσίες τους και τη μείωση των τιμών, καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε και τις επιπτώσεις της συνεχούς προσφυγικής κρίσης,
με αρνητική δημοσιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο για την παρούσα
κατάσταση στην Ελλάδα.

competition from the other Mediterranean neighbors, who constantly improve their infrastructure, services and lower their prices,
we are also called upon to tackle the impact of the continuing refugee crisis, which gives negative publicity to the current situation
in Greece.
Responding to the crisis of recent years has been and remained
the development of new marketing strategies with positive results:
-

The maintenance and increase of the number of our
customers.
The inclusion of new markets such as Russia, Poland, Israel, Cyprus
etc.
New ways of alternative maritime tourism, incentives, groups
sailing, flotillas and regattas.
Optimal use of digital media, displaying and advertising.
Maintenance of our prices.
Networking with new fleet availability platforms.

Can Greece become a global center of maritime tourism? Which
countries show the greatest interest in chartering a boat?
A basic prerequisite for the solidifying of the country as a worldclass maritime tourism center, is the will of the state with a new
plans of action and development, aimed at expanding and improving the infrastructure, constructing and upgrading new marinas.
It is also necessary to stabilize the tax framework, simplify procedures, and modernize the ways of advertising and marketing.

Αντιμετώπιση της κρίσης των τελευταίων ετών ήταν και παρέμεινε
η ανάπτυξη νέων στρατηγικών marketing με θετικά αποτελέσματα:
- Η διατήρηση και αύξηση του αριθμού των πελατών μας.
- Η ένταξη νέων αγορών όπως Ρωσία, Πολωνία, Ισραήλ,
Κύπρος κλπ.
- Νέοι τρόποι εναλλακτικού θαλάσσιου τουρισμού, incentives,
groups sailing, Flotillas and regattas.
- Βέλτιστη αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, προβολής και
διαφήμισης.
- Διατήρηση των τιμών μας.
- Δικτύωση με νέες πλατφόρμες διαθεσιμότητας του στόλου
μας.
Θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει παγκόσμιο κέντρο θαλάσσιου
τουρισμού; Ποιες χώρες δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για chartering σκάφους;
Βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση της χώρας, ως παγκόσμιο
κέντρο θαλάσσιου τουρισμού, είναι η βούληση της πολιτείας με
νέο σχεδιασμό δράσης και ανάπτυξης, με γνώμονα την επέκταση
και τη βελτίωση των υποδομών, την κατασκευή και αναβάθμιση
νέων μαρίνων.
Επίσης είναι αναγκαία η σταθεροποίηση του φορολογικού πλαισίου, απλοποίηση διαδικασιών, σύγχρονοι τρόποι διαφήμισης και
marketing. Άμεση ενίσχυση της βιομηχανίας κατασκευής σκαφών,
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Moreover, the immediate reinforcement of the shipbuilding industry, and the creation of new jobs will have positive results in our
economy.
The countries of origin of customers in maritime tourism are the
USA, Russia, Australia, Northern Europe (Germany, Italy, Great Britain, France, the Netherlands, Austria, Scandinavia, Poland, Czech
Republic, Switzerland).
What is your message to our readers?
“We must free ourselves of the hope that the sea will always rest.
We must learn to sail in high winds.”
Aristotle Onassis
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δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας με θετικά αποτελέσματα
στην οικονομία μας.
Οι χώρες προέλευσης πελατών στο θαλάσσιο τουρισμό είναι οι
ΗΠΑ, Ρωσία, Αυστραλία, Βόρεια Ευρώπη, (Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη
Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία Σκανδιναβικές Χώρες, Πολωνία, Τσεχία, Ελβετία).
Ποιο είναι το μήνυμα σας προς τους αναγνώστες μας;
«Πρέπει να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας, απο την ελπίδα οτι η
θάλασσα θα γαληνέψει.
Πρέπει να μάθουμε να πλέουμε και με ισχυρούς ανέμους»
Αριστοτέλης Ωνάσης

Yacht Sales, Charters & Management
its not just
a story, its an experience
1-2 Possidonos Ave., P.faliro 17561, Athens-Greece | tel.210 9811820, 210 9849620
fax: 210 9825701, 210 9818092 | e-mails: sales@athenian-yachts.gr | info@athenian-yachts.gr
www.athenian-yachts.gr

R e p r e s e n t a t ive s i n G r e e ce

Official Dealers
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FAIRLINE F Line-33 FAIRLINE F Line-33

A day boat that is going for a Το σκάφος που πάει για ρεκόρ
sales record
πωλήσεων
Ahead of its presence at Boot Düsseldorf 2018, luxury British motor yacht manufacturer, Fairline Yachts, releases new information
relating to two brand new boats, the F-Line 33 and Squadron 64
– both of which have been designed by Alberto Mancini and will
launch at the show in 2019.
Even though that the new 33 have not been yet into the production line, Fairline said that over a dozen 33 have been ordered. The
new 33 draws on Fairline’s heritage of producing fun and exciting
day boats. With a large forward sun bed and a spacious aft seating area, configurable to another sun bed, the 33’s deck is made
for summer time entertaining. An innovative drop down transom
extends the usable space onboard. The lower deck features
a mid-cabin with double bed, day head with
shower, U-shaped seating with table
and bed conversion.
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Πριν την εμφάνiσή της στο Boot Düsseldorf 2018, η βρετανική
κατασκευαστική εταιρεία πολυτελών σκαφών αναψυχής, Fairline
Yachts, έχει κοινοποιήσει νέες πληροφορίες σχετικά με δύο ολοκαίνουρια σκάφη, το F-Line 33 και τo Squadrone 64 - τα οποία
έχουν σχεδιαστεί από τον Alberto Mancini και θα τα λανσάρει στην
έκθεση το 2019.
Παρόλο που τα καινούρια F Line- 33 δεν έχουν μπει ακόμη σε γραμμή παραγωγής, η Fairline ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λάβει παραγγελίες για περισσότερα από δώδεκα σκάφη. Το νέο ‘33’ μας επιβεβαιώνει
την ικανότητα της Fairline να κατασκευάζει συναρπαστικά σκάφη
για τη διασκέδαση σας. Με μια μεγάλη ξαπλώστρα στο μπροστινό
μέρος του σκάφους και ευρύχωρο χώρο με καθιστικό, το

Despite its compact size, the F-Line 33 features luxurious styling
cues synonymous with Mancini. Embrace the outdoors on the
expansive foredeck. Spend sun-drenched days lounging in the
comfortable cockpit. With an open plan forward cabin and innovative fold down transom, the Mancini design language continues
throughout. Wrap-around windows ensure a light and airy interior,
with a full-standing height ceiling providing the finishing touch.
Highlighting British craftsmanship inside and out, the F-Line 33
resonates with Fairline DNA. Featuring hand polished deep lacquered woodwork and elegant interior finishes. Contemporary,
adventurous and fashionable, the F-Line 33 puts a welcome modern twist on day cruising.
The entry-level model has twin Volvo Penta V6-240 petrol engines
and for even greater performance, twin V8-300’s are offered. A
diesel option utilising twin D3-220’s from Volvo is also planned.
Available to order now with deliveries beginning in early 2019. The
price of the new 33 is estimated to be around €235,000. CRM Maritime Ventures ltd, already ordered one of the five first F-33 boats
worldwide.
Twin Volvo Penta V6-240 petrol, sterndrive
34 knots (estimated maximum)
Twin Volvo Penta D3-220 diesel, sterndrive
32 knots (estimated maximum)
Twin Volvo Penta V8-300 petrol, sterndrive
42 knots (estimated maximum)
For more information you can contact the official dealers Maritime
Ventures Ltd
Tel +357-25-051266 email: info@maritimev.com
Limassol, 3601 Limassol Marina Cyprus

οποίο μπορεί να διαμορφωθεί σε ξαπλώστρα , το κατάστρωμα του
33 είναι ειδικά σχεδιασμένο για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι.
Η πτυσσόμενη πρύμνη σας επιτρέπει να επεκτείνετε το χώρο του
σκάφους. Το κατώτερο κατάστρωμα διαθέτει μεσαία καμπίνα με
διπλό κρεβάτι, μπάνιο με ντους, καθίσματα σε σχήμα U που μπορούν να μετατραπούν σε τραπέζι και κρεβάτι. Παρά το συμπαγές
μέγεθος του, το F-Line 33 διαθέτει ένα πολυτελές στύλ, το οποίο
είναι χαρακτηριστικό του Mancini. Απολαύστε την ομορφιά της
θάλασσας στo μπροστινό μέρος του καταστρώματος, το οποίο
επεκτείνεται. Περάστε τις ηλιόλουστες ημέρες χαλαρώνοτας στο
άνετο πιλοτήριο. Η ανοιχτή καμπίνα στο μπροστινό μέρος και η
καινοτόμος πτυσσόμενη πρύμνη, προδίδουν τη γλώσσα σχεδιασμού του Mancini. Τα παράθυρα που πλαισιόνουν το σκάφος εξασφαλίζουν ένα χαλαρό και ευάερο εσωτερικό, με την ψηλή οροφή
να δίνει την τελευταία πινελιά. Δίνοντας έμφαση στο βρετανικό
στοιχείο, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του σκάφους, το F-Line 33 έχει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Fairline.
Διαθέτει χειροποίητο γυαλισμένο ξύλινο πάτωμα και κομψά εσωτερικά τελειώματα. Σύγχρονo, περιπετειώδες και μοντέρνo, το
F-Line 33, δίνει μία διαφορετική τροπή στην μονοήμερη κρουαζιέρα σας. Το βασικό μοντέλο έχει διπλούς βενζινοκινητήρες Volvo
Penta V6-240 και για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση προσφέρονται
διπλoί V8-300. Επίσης, θα υπάρχει και η επιλογή πετρελαιοκίνητου κινητήρα D3-220 από τη Volvo. Μπορείτε να το παραγγείλετε
τώρα, ενώ η παραδόσεις ξεκινούν από τις αρχές του 2019. H CRM
Maritime Ventures Ltd, έχει ήδη παραγγείλει ένα από τα πρώτα πέντε F-33 σκάφη που κατασκευάστηκαν παγκοσμίως.
Twin Volvo Penta V6-240 petrol, sterndrive
34 knots (estimated maximum)
Twin Volvo Penta D3-220 diesel, sterndrive
32 knots (estimated maximum)
Twin Volvo Penta V8-300 petrol, sterndrive
42 knots (estimated maximum)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τους επίσημους αντιπροσώπους της Maritime Ventures Ltd.
Τηλ + 357-25-051266
email: info@maritimev.com
Λεμεσός, 3601 Μαρίνα Λεμεσού, Κύπρος
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OVERBLUE 52

OVERBLUE 52

Overblue wanted to create a yacht thinking out of the box and
not being influenced by conventional yachts designs. It had to be
comfortable, spacious, easy to handle, sea worthy, efficient, easy to
maintain, innovative, unique and personalized at the same time.
These lead to a design from a combination
of a power catamaran and a houseboat.

Η Overblue ήθελε να δημιουργήσει ένα καινοτόμο σκάφος που
δεν θα είναι επηρεασμένο από τα κλασικά γιοτ. Σκοπός ήταν να
είναι άνετo, ευρύχωρo, εύκολο στη χρήση και πλοήγηση, αποτελεσματικό, εύκολο στη συντήρηση, καινοτόμο, μοναδικό και
εξατομικευμένο ταυτόχρονα. Όλα αυτά οδήγησαν σε ένα σχέδιο
που συνδυάζει στοιχεία ενός πλοίου καταμαράν και ενός πλωτού
σπιτιού.

A NEW WAY LIVING ON
WATER
IS IT A POWER CATAMARAN
OR A HOUSEBOAT?
IT IS A MERGER!!

Η ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ,
«ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΠΙΤΙ» Ή ΜΗΠΩΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ;

Το πλοίο καταμαράν μπορεί να προσφέρει
σταθερότητα (εύκολη πλοήγηση), απόδοση καυσίμων, καλύτερη ταχύτητα πλεύσης,
ευελιξία και
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A power catamaran can offer stability (seaworthiness), fuel efficiency, better cruising speed and maneuverability and comfort
at anchorage where as a houseboat can offer large living spaces,
headroom, one level flour, home appliances and one of a kind flybridge space comparable to super yachts.
Catamaran hull design reduces roll behavior and eliminates pendulum effect which consequently results in more comfortable
cruising and greater safety. This is an important aspects when it
comes to serious time spend on board. The low hydrodynamic
drag of Overblue makes it fuel efficient whereas the thin catamaran hulls decrease the weight of the boat that lead to greater
speed and less fuel consumption.
The design of the yacht and the double hull makes the yacht to
react later and slower to lateral winds when maneuverings or anchoring.
With the new Overblue 52 the boatyard is offering a great compromise between large and spacious living environment on one side
and the ability to manage the yacht by your own on the other. Focusing on the owners premises they have introduce a true forward
‘ ON THE WATER’ terrace where privacy gets a new whole meaning.

ευκολία στο αγκυροβόλημα. Ώς πλωτό σπίτι, μπορεί να προσφέρει
μεγάλους χώρους διαβίωσης, κεντρικό δωμάτιο, οικιακές συσκευές και ένα μοναδικό κατάστρωμα στο ψηλότερο μέρος του πλοίου,
αντάξιο ενός μεγάλου ιδιωτικού γιοτ.
Ο μοναδικός σχεδιασμός του καταμαράν, μειώνει τον κίνδυνο ανατροπής του σκάφους, καθώς του δίνει μεγαλύτερη σταθερότητα.
Κατά συνέπεια, προσφέρει την πιο άνετη κρουαζιέρα με την μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτά είναι ίσως τα πιο σημαντικά στοιχεία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να περάσετε μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω
στο σκάφος. Η χαμηλή υδροδυναμική αντίσταση του Overblue,
το καθιστά οικονομικό στην κατανάλωση καυσίμων, ενώ τα δύο
μικρά σκάφη στα οποία στηρίζεται το καταμαράν μειώνουν το βάρος του, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ταχύτητα όπως
και τη λιγότερη κατανάλωση καυσίμων.
Ο σχεδιασμός του καταμαράν καθώς και τα δύο μικρά σκάφη κάνουν το γιοτ να μην αντιδρά αμέσως στους πλευρικούς ανέμους,
όταν κάνει ελιγμούς ή αγκυροβολεί. Το Overblue 52, όχι μόνο σας
προσφέρει ένα μεγάλο και ευρύχωρο περιβάλλον, αλλά είναι συνάμα εύκολο στη διαχείρισή του. Εμπνευσμένοι από ιδιωτικές οικίες, οι σχεδιαστές έχουν τοποθετήσει μία ταράτσα, που βρίσκεται
κυριολεκτικά «ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» δίνοντας στην ιδιωτικότητα μία
νέα διάσταση.
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The Unique features of the yacht are:

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του σκάφους είναι:

The interior designing

Εσωτερικός Σχεδιασμός

When designing the interior of all Overblue boats the main concept was to deliver the feeling that the passengers enjoy the comfort of a modern home. This requires good headroom, standard
bed dimensions, nice shower and great sofa that makes you feel
like you are in your living room.
The new Overblue 52 can be delivered in three different layouts
according to the preference of the owner. There is the family layout with 3 cabins and 6 berths, the owner layout with four cabins
and eight berths and the charter layout with three bedrooms and
six berths.
As a conclusion we can say that Overblue 52 was designed for
those who seek for even more comfort but are not in need of a
bigger yacht or model. With it’s wide 5,4m beam, one level floor,
spacious cabins and large windows you will not even notice you
are on a yacht and yet with a touch of a button you can be on
the way safely exploring the places you have always wanted to
explore. Spacious and customizable flybridge covered with a light
weight and strong T-top will maximize your outdoor experience
and make those summer evenings unforgettable.

Η βασική ιδέα του εσωτερικού σχεδιασμού όλων των σκαφών της
Overblue, είναι να κάνει τους επιβάτες να νιώσουν την άνεση ενός
μοντέρνου σπιτιού. Αυτό απαιτεί ένα όμορφο κεντρικό δωμάτιο,
κρεβάτια με άνετες διαστάσεις, ωραίο ντους και ένα μεγάλο καναπέ που θα σας κάνει να νιώσετε ότι βρίσκεστε στο σαλόνι σας.
Το νέο Overblue 52 υπάρχει σε τρεις διαφορετικούς σχεδιασμούς,
ανάλογα με την προτίμηση του αγοραστή. Ο οικογενειακός σχεδιασμός, στον οποίο θα βρείτε 3 καμπίνες και 6 κουκέτες, ο ιδιωτικός
σχεδιασμός με 4 καμπίνες και 8 κουκέτες και ο βασικός σχεδιασμός
με 3 υπνοδωμάτια και 6 κουκετες.
Συμπεραίνοντας, θα λέγαμε ότι το Overblue 52 σχεδιάστηκε για
όσους αναζητούν ακόμα περισσότερη άνεση χωρίς να χρειάζονται
μεγαλύτερο σκάφος ή μοντέλο. Με εύρος 5,4 μέτρων, ένα επίπεδο
όροφο, ευρύχωρες καμπίνες και μεγάλα παράθυρα, δεν θα αντιληφθείτε καν ότι βρίσκεστε σε ένα σκάφος και παρόλα αυτά με ένα
πάτημα ενός κουμπιού θα μπορείτε να περιηγηθείτε με ασφάλεια
στα μέρη που πάντα επιθυμούσατε να εξερευνήσετε. Ευρύχωρo
και προσαρμόσιμο το πάνω κατάστρωμα, το οποίο καλύπτεται
από ένα ελαφρύ και ανθεκτικό κάλυμμα, αποτελεί τον ιδανικό
χώρο για μοναδικές εμπειρίες που θα κάνουν τα καλοκαιρινά σας
βράδια αξέχαστα.

General
Year:
2018
Price:
Approx. €700,000
Boat Type:
Power
Hull Type:
Power - Multihull
Location:
New Boat
Engine/Fuel:
Diesel
Hull Material:
GRP
Dimensions
LOA:
13.8m
Beam:
5.4m
Draft:
1.3m
Displacement: 16000kg
Engines
No. of Engines: Two
Engine Brand: VOLVO PENTA
Engine(s) HP:
330hp
Cruising Speed: 15knots
Max Speed:
20knots
Builder / Designer
Builder:
OVERBLUE
Tankage
Fuel:
1200lts
Water:
840lts
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maritimev.com
Fairline 63 GTO

Fairline has a rich tradition of building timeless, stylish
and quality yachts, with true dedication to exceptional
British craftsmanship, exquisite materials chosen,
investment in the latest in innovation, design and
technology and the attention paid to ensure every
detail is perfect
Galeon 460 Fly

Galeon Fly
500

Established in 1982, Galeon remains privately owned,
specializing in constructing luxury yacht and
motorboats. With clear vision and steady growth
Galeon has reached employment of over 800 people
working on 18,000 square meters of production
facilities, capable of taking on the most ambitious and
innovative projects in its size class
Overblue 48

Overblue
44

Overblue Yachts is setting a new standard of life on
the water. This innovative concept redefines the
mindset of a traditional home. Presenting a new
dynamic and contemporary vision, Overblue creates
a completely new lifestyle, offering the possibility to
experience a unique way of yachting and enjoying life
on the water in a way never imagined
Austin Parker 54

Austin Parker was the first in Italy to invest in a
distinctive range of lobster-style yachts, creating a
concept that immediately set a trend amongst
owners increasingly attracted by a traditional style
with a sense of solidity, strength and reliability,
immune to both heavy seas and to passing trends

Intl Sales | Brokerage | Charter | Fractional | Yacht Management | Service | Repairs | Registrations | Insurance | Finance | Concierge

Maritime Ventures
Athens, Greece
Phone +30-210-6020222 | Email: greece@maritimev.com

Maritime Ventures
Limassol Marina, Cyprus
Phone +357-25-051266 | Email: cyprus@maritimev.com
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All new Galeon
640 Fly

THE 640 FLY BUILDS ON THE
GROUND-BREAKING SUCCESS
OF THE 500 SERIES TO BRING
EVEN MORE INNOVATIONS
TO THE FLYBRIDGE LUXURY
YACHT SEGMENT. OPEN ACCESS FROM SALOON TO THE
BOW DECK

Το ολοκαίνουριο
Galeon 640 Fly

ΒAΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
500, ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
FLYBRIDGE ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΗ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΚΟΥΒΕΡΤΑ.
Το 640 FLY θα αλλάξει τα μεχρι
στιγμής δεδομένα. Για ακόμη
μία φορά, δίνει λύσεις που δεν
έχουμε ξαναδεί σε αυτή την κατηγορία. To διαφοροποιημένο
αυτό γιοτ θα φέρει την επανάσταση στην κατηγορία του, χάρη
στην καινοτομία όσον αφορά
τη διάταξη και τη διανομή του
χώρου. Αυτό το τροποποιημένο
μοντέλο θα ακολουθήσει ένα
νέο σχεδιασμό που θα επιτρέπει
μεγαλύτερο όγκο και καλύτερη
διανομή χώρου, διατηρώντας
παράλληλα τη υπέροχη εξωτερική εμφάνιση για την οποία είναι
γνωστά τα μοντέλα Galeon.

The 640 FLY will be a game changer, once again offering solutions
never before seen in this class. This transformer yacht will revolutionize the segment with its innovative approach to layout and
space distribution. This transformer model will follow a new design path to allow for bigger volume and better space distribution,
all while maintaining the great exterior appearance Galeon models are known for.
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Η τραπεζαρία που βρίσκεται στο εξωτερικό του σκάφους, πίσω
από το πιλοτήριο, χωράει οχτώ άτομα. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε το σύστημα ψυχαγωγίας με τηλεόραση 40 ιντσών που κατεβαίνει από την οροφή της κουζίνας, όλα προστατευμένα από την
ηλεκτρική τέντα. Πιο πίσω, θα βρείτε μία υδραυλική πλατφόρμα
που είναι ανθεκτική στο νερό, με εύκολη πρόσβαση στην άνετη
καμπίνα του καπετάνιου.
Το ψηλότερο κατάστρωμα έχει επεκταθεί έτσι ώστε να υπάρχει
περισσοτερος χώρος για την τραπεζαρία, το επιβλητικό μπαρ και
το υπέροχο σαλόνι που περιβάλλει το πιλοτήριο. Η επαναστατική
ηλεκτρική τζαμαρία, σας οδηγεί στο κατώτερο κατάστωμα αποκα-

Outside, the aft cockpit dining area holds eight people who can
enjoy an entertainment system with a 40 inch TV sliding up from
the kitchen top, all while protected from the elements by the electric aft sunshade. Further back, find the hydraulic bath platform capable of handling all water paraphernalia and a convenient access
to a large skipper cabin.
The top deck is enlarged to offer a generous dining space, a fullsized bar and plenty of lounge space surrounding the steering console. The bow deck area can be approached by the revolutionary,
electric front window entrance revealing two separate movable
sofas with integrated foldable tables for sundeck purpose. Serve
the area from a nearby wine bar to further impress your guests.
Everyone’s favourite Beach Mode makes a welcome reappearance,
fitted with six meter long balconies with partially glazed floors and
a breakfast bar on both sides.
Equip the cockpit area with a rotating sofa option with a 3,2 m
tender garage below to completely separate your yacht from the
pack. Inside find extensive lounge and dinner areas with openable
side windows next to the bar and steering station. Thanks to the
innovatory, two-way stair system, a three full-beam cabin layout
was made possible for extra privacy and comfort. A four cabin layout is sure to please enlarged families and charter enthusiasts. Embrace the future of luxury yachts with the Galeon 640 FLY!

λύπτοντας δύο ξεχωριστούς καναπέδες, με ενσωματωμένα πτυσσομενα τραπέζια, κατάλληλους για ηλιοθεραπεία. Κάντε εντύπωση στους καλεσμένους σας, προσφέροντάς τους κρασί από το
κοντινότερο μπαρ. Εξοπλισμένο με μπαλκόνια μήκους έξι μέτρων,
με μερικώς γυάλινο πάτωμα, και μπαρ πρωινού και από τις δύο
πλευρές, θυμίζει κάτι από μπαρ στην παραλία.
Μπορείτε να εξοπλίσετε την περιοχή του πιλοτηρίου επιλέγοντας
ένα περιστρεφόμενο καναπέ με ένα γκαράζ 3,2 μέτρων από κάτω
έτσι ώστε να χωρίσετε τελείως το σκάφος από τον αποθηκευτικό
χώρο. Στους εσωτερικούς χώρους του γιοτ, ανακαλύψτε ένα επιβλητικό σαλόνι και μία μεγάλη τραπεζαρία με παράθυρα που ανοίγουν στο πλαι, δίπλα στο μπαρ και στο τιμόνι.
Χάρη στο καινοτόμο, αμφίδρομο σύστημα σκαλοπατιών, έγινε δυνατή η κατασκευή τριών μεγάλων καμπίνων για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και άνεση. Επίσης, η διάταξη τεσσάρων καμπίνων είναι
βέβαιο ότι θα διευκολύνει τις μεγάλες οικογένειες και τους λάτρεις
της πλοήγησης. Υποδεχτείτε το μέλλον των πολυτελών γιοτ με το
Galeon 640 FLY!
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AZIMUT
ATLANTIS 51

Azimut Atlantis 51, making its world debut at the German Boat
Show, is a yacht with the DNA of a true open, featuring ample
space on board and aggressive styling by Neo Design.
The Main Deck has been approached as one big lounge area,
while the Lower Deck offers a remarkable three cabins, without
sacrificing a full-fledged central dinette with folding table, representing the distinctive features of this best-in-class model in its
segment.

SETTING THE NEW
STANDARD FOR DESIGN.
Being an icon isn’t just a question of image, style or the ability
to innovate. It is all this and then just a little bit more. Azimut Atlantis 51 has so many unique
features that it is ready to
impress the market. Somehow it is already a legend and
it hasn’t yet seen the light of
day.
Sporty sleek lines, an icon profile, massive interior volume
and top performance. Now
you may have it all. The only
missing space is the one for
compromise
The devil is in the details»
and this boat is a true statement with her new vertical
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AZIMUT
ATLANTIS 51

Το Azimut Atlantis 51, που κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο
Γερμανικό Boat Show, είναι ένα γιοτ με το DNA ενός ανοιχτού σκάφους, που διαθέτει άφθονο χώρο και επιθετικό στυλ από την Neo
Design.
Το κυρίως κατάστρωμα έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο σαλόνι,
ενώ το κατώτερο κατάστρωμα προσφέρει τρεις αξιόλογες καμπίνες, συμπεριλαμβανομένης μίας πλήρης κεντρικής τραπεζαρίας με
πτυσσόμενο τραπέζι, που αντιπροσωπεύει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά αυτού του καλύτερου στην κατηγορία του μοντέλου.

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το να είσαι πρότυπο δεν είναι απλώς θέμα εικόνας, στυλ ή ικανότητας στην καινοτομία. Είναι όλο αυτό και λίγο περισσότερο. Το
Azimut Atlantis 51 έχει τόσα πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά που
είναι έτοιμο να εντυπωσιάσει την αγορά. Κατά κάποιο τρόπο είναι
ήδη ‘μύθος’...
Αθλητικές κομψές γραμμές, ένα προφίλ πρότυπο, τεράστιο εσωτερικό όγκο και κορυφαία απόδοση. Τώρα μπορείτε να τα έχετε όλα.
Ο μόνος χώρος που λείπει είναι ο χώρος για συμβιβασμό.

H καλή δουλειά φαίνεται στις λεπτομέρειες, και αυτό το σκάφος
είναι μια αληθινή δήλωση, με το
νέο κατακόρυφο σχήμα τόξου
του οποίου η ασπίδα αγκύρωσης
από χάλυβα εμφανίζει το εμπορικό σήμα Azimut stilema και
οι δύο φρίζες στο πάνω μέρος,
αντικατοπτρίζουν το θάρρος
ενός γρήγορου και ευκίνητου
σκάφους.

bow shape, whose steel anchor shield displays the Azimut stilema
trademark and the two above friezes evoke the courage of a fast
and agile animal.
Unprecedented in a sport cruiser of this class, an elegant counter
facing sofa area which may be easily converted into a comfortable
dining area by shifting the two settees and raising the hi-lo table.
Upholstery may be in vinyl or in a soft Batyline fabric
The generous garage may host a tender up to 3,25 mt (10’ 8’’) and
on the transom the option to have an electric barbecue.
A unique layout on the below level offers a central living area, fully
equipped galley and three comfortable cabins to provide the utmost comfort.

Πρωτοφανής σε ένα σπορ σκάφος αυτής της κατηγορίας, ένας
κομψός πάγκος απέναντι από τον
καναπέ, ο οποίος μπορεί εύκολα
να μετατραπεί σε μια άνετη τραπεζαρία, αλλάζοντας τις δύο καρέκλες και ανεβάζοντας hi-lo το
τραπέζι. H ταπετσαρία μπορεί να είναι από βινύλιο ή από μαλακό
ύφασμα Batyline.
Το αρκετά μεγάλο γκαράζ μπορεί να φιλοξενήσει ένα βοηθητικό
σκάφος μέχρι 3,25 mt (10 ‘8’ ‘) και στο ανώφλιο την επιλογή ηλεκτρικού μπάρμπεκιου.
Μια μοναδική διαρρύθμιση στο κάτω επίπεδο προσφέρει κεντρικό καθιστικό, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και τρεις άνετες καμπίνες για μέγιστη άνεση.
Δύο καμπίνες βρίσκονται στο κέντρο. Στη δεξιά πλευρά, η καμπίνα
VIP διαθέτει διπλά συρόμενα κρεβάτια τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε βασιλικό μέγεθος, και μία τρίτη καμπίνα επισκεπτών
με μεγάλες κουκέτες και άπλετο φυσικό φως, χάρη στο ευρύ μεγάλο πανοραμικό παράθυρο.
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Two cabins are located amidship. At starboard, the VIP cabin has
twin sliding beds that can be converted into a queen size and a
third guest cabin with generous bunkbeds and abundant natural
light, thanks to a wide panoramic window.
Two bathroom, one on suite and one for the guest cabin are both
equipped with shower cubicle for maximum comfort.
Length overall: (incl. pulpit) 16.18 m (53’ 1”)
Hull length: (incl. platform) 15.75 m (51’ 8”)
Beam at main section: 4.5 (14’ 9”)
Draft: (incl. props at full load) 1.25 m (4’ 1”)
Displacement: (at full load) 22 t
Engines: 2 x VOLVO IPS 800-600hp (440 Kw)
Maximum speed: Up to 35 knots
Cruising speed: 32 knots
Fuel capacity: 1500 l (396 US gls)
Water capacity: 450 l (118 US gls)
Cabins: 3
Berths: 6
Head compartments: 2
Building material: GRP
Keel V-shape with AFT deadrise: 14.2°
Exterior styling & concept: Neo Design
Interior Designer: Neo Design
Builder: Azimut Yachts
Hull Design: Azimut-Benetti R&D Department

Δύο μπάνια, ένα μέσα στην σουίτα και ένα για την καμπίνα επισκεπτών, είναι εξοπλισμένα με καμπίνα ντους για μέγιστη άνεση.
Συνολικό μήκος: (συμπεριλαμβανομένου του άμβωνα) 16,18 μ.
(53 ‘1 “)
Μήκος σκάφους: (συμπεριλαμβανομένης πλατφόρμας) 15,75 m
(51 ‘8 “)
Ακτίνα στο κύριο τμήμα: 4.5 (14 ‘9 “)
Σχέδιο (συμπεριλαμβάνoνται στηρίγματα με πλήρες φορτίο) 1,25
m (4 ‘1 “)
Μετατόπιση: (πλήρες φορτίο) 22 τόνοι
Κινητήρες: 2 x VOLVO IPS 800-600hp (440 Kw)
Μέγιστη ταχύτητα: Μέχρι 35 κόμβους
Ταχύτητα πλεύσης: 32 κόμβους
Χωρητικότητα καυσίμων: 1500 l (396 US gls)
Ποσότητα νερού: 450 l (118 US gls)
Καμπίνες: 3
Κουπαστές: 6
Τμήματα κεφαλής: 2
Οικοδομικό υλικό: GRP
Keel σχήμα V με AFT νεκρό σημείο: 14,2 °
Εξωτερικό στυλ και ιδέα: Neo Design
Σχεδιαστής Εσωτερικού: Neo Design
Κατασκευαστής: Azimut Yachts
Σχεδιασμός Σκάφους: Azimut-Benetti R&D Department

For More information you can contact Blue Point Yachting
Telephone: +357 24639600 / 99 626993
Email: sales@bpyachting.com
Web site: www.bpyachting.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το Blue Point Yachting
Τηλέφωνο: +357 24639600 / 99 626993
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales@bpyachting.com
Web site: www.bpyachting.com

Want to know more?
Visit the BluePoint Yachting booth at the Limassol Boat
Show from the 3rd to the 6th of May, 2018!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επισκεφθείτε το περίπτερο Blue Point Yachting
Στο Limassol Boat Show από τις 3 έως 6 Μαΐου 2018
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Uncompromising in every sense.
Χωρίς συμβιβασμούς, από κάθε άποψη.
The Elan E line yachts deliver uncompromised sailing performance, combined with abundant comfort and
shorthanded solutions. The line offers true dual-purpose yachts, pioneering the crossover segment: built
for experienced sailors, yet still comfortable to enjoy sailing with your family and friends. The equipment
package on the Elan E line is the most enhanced standard in its class.
Η σειρά Ε σκαφών της Elan, σας παρέχει απόδοση χωρίς συμβιβασμούς, συνδυάζοντας μεγάλες ανέσεις και άφθονες
λύσεις. Η σειρά προσφέρει ιστιοπλοϊκά διπλής χρήσης, πρωτοπορώντας στο τμήμα ευρείας αποδοχής: κατασκευασμένο
για έμπειρους ναυτικούς, αλλά και άνετο για να απολαύσετε την ιστιοπλοΐα με τους φίλους και τη οικογένειά σας. Το πακέτο
εξοπλισμού της σειράς Elan E είναι το πιο βελτιωμένο πρότυπο στην κατηγορία του.

ELAN E3

ELAN E4

ELAN E5

Developed for racing performance, optimised
for cruising comfort.
The Elan E3 is ideal for pure-sailing aficionados
who might even enter a regatta or two, but don’t
want to compromise on comfort when they use
their boat for family cruising.

The joy of fast sailing, the pleasure of
comfortable cruising.
The Elan E4 has it all: an exciting performance
pedigree paired with plentiful comfort. Her
broad stern, twin rudders and chined hull deliver
excellent control and stability, while the spacious
saloon, the well-equipped galley and bright cabins
offer uncompromised comfort.

The uncompromising crossover: speed when
you need it, comfort when you want it.
The Elan E5 is designed for demanding sailors
who seek a perfect balance between serious,
regatta winning performance and elegant, yet
dynamic lines with abundant space and comfort.

Φτιαγμένο με απόδοση για αγώνες,
τελειοποιημένο για μεγαλύτερη άνεση στην
κρουαζιέρα σας
Τ Elan E3
ιι ι
ι
ι
ι ι
, ι
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πολαύστε την τα ύτητα,ευ αριστη ε τε
την άνεση
Τ Elan E4
ι
:
ι
ι ι
ι .Η
ι
,
ι
ι
ι
ι
,
ι ι
ι
,
ι,
ι
ι ι
,
ι
.

ο ασυμ αστο
τα ύτητα όποτε
την ρειάζεστε, άνεση όταν την επι υμε τε
Τ ELAN E5 ι
ι
ι ι
ι
ι ι
ι
ι
ι
ι ι
, ι
ι
ι
ι
ι
,
ι
.

ELAN’S INNOVATIONS AND WORLD’S FIRSTS | Οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕLAN ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
1984

2003

2009

2013

Elan 31S - first boat feat.
spoiler transom
ΕLAN 31S -το πρώτο σκάφος με
spoiler transom

first serial production in
VAIL technology
Πρώτη μαζική παραγωγή στην
τεχνολογία VAIL

E310 - first in class feat. chines and
double rudders
E310- πρώτο στην κατηγορία
αναβαθμίδες και διπλά πηδάλια

E320 - first in class with double wheel
Ε320- πρώτο στην κατηγορία διπλoύ τιμονιού

1998

2004

2012

2016

Elan 333 - first in class feat. wheel
instead of tiller
ELAN 333- Πρώτο στην κατηγορία
τιμονιού

first in class deck-saloon
Πρώτο στην κατηγορία
κατάστρωμα σαλούν

i494 - first boat under 50 ft. with
galley forward
i494 – Πρώτο σκάφος μικρότερο
από 15μ. Με μπροστινή κουζίνα

GT5 - first 40 ft. boat with galley forward
and 180° panoramic coachroof windows
GT5- Το πρώτο σκάφος, 12μ. Με
μπροστινή κουζίνα, και πανοραμικά
παράθυρα 180

Want to know more?
Visit the BluePoint Yachting booth at the Limassol Boat
Show from the 3rd to the 6th of May, 2018!
ι
Ε ι
Blue Point Yachting
Σ Limassol Boat Show
ι 3
6Μ
2018
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BluePoint Yachting
Marina
Lemesou
str.
Blue
Point
Yachting
Building S1 ,Shop 11
Telephone: +357 24639600 / 99 626993
3014 Limassol, Cyprus
Email:
sales@bpyachting.com
Tel: +357
25 051234/35
Web
site: www.bpyachting.com
nkyriakou@bpyachting.com
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SUNSEEKER
PREDATOR 74

SUNSEEKER
PREDATOR 74

Sunseeker’s largest Predator model is back with a 40 knot capability. Sporty and sleek, the brand new Sunseeker Predator 74 has
been created with style and practicality in mind.

Το μεγαλύτερο μοντέλο Predator της Sunseeker επιστρέφει, τώρα
με ικανότητα 40 κόμβων. Σπορ και κομψό, το ολοκαίνουργιο
Sunseeker Predator 74 έχει δημιουργηθεί με γνώμονα το στυλ και
την πρακτικότητα.

Now back with new design
and much faster

Sunseeker has always been clever with designing details that improve the look and comfort of its yachts. The designers at headquarters in Poole, in fact, are arguably the unsung heroes of the
motor yacht industry. They work in relative obscurity compared to
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Επιστροφή με καινούριο
σχεδιασμό και πιο γρήγορο

Η Sunseeker πάντοτε πρωτοπορεί με το σχεδιασμό λεπτομερειών
που βελτιώνουν την εμφάνιση και την ευχριστία των σκαφών της.
Οι σχεδιαστές στην έδρα της Poole, στην πραγματικότητα, είναι

the more famous Italian and Dutch designers, whose names are
plastered all over any hulls they create. Feature for feature, however, the team in Poole has turned out some of the most creative
designs in the industry.
The exterior boasts sleek, yet oversized pillarless windows down
to the side deck which floods the interior with light and provides
uninterrupted views from the saloon.
Of particular interest is the engineered cockpit door mechanism
which allows it to open conventionally, but also lower itself into
the sole of the yacht. Depending on the owner’s desires, the Predator 74 can be transformed into an ‘open’ yacht in warmer regions
or a ‘closed’ yacht in cooler climates.
The roomy saloon includes a sumptuous U-shaped seating area,
ample storage and comprehensive port side bar console; all below
an impressive glass sliding roof.
Below deck from the saloon, there is a generous galley and three
αναμφισβήτητα οι αφανείς ήρωες της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Δουλεύουν σε σχετική αφάνεια σε σύγκριση με τους πιο διάσημους ιταλούς και ολλανδούς σχεδιαστές, τα ονόματα των οποίων
είναι επικαλυμμένα σε όλα τα σκάφη που δημιουργούν. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ωστόσο, η ομάδα στην Poole έχει φτιάξει
μερικά από τα πιο δημιουργικά σχέδια στην βιομηχανία.
Το εξωτερικό διαθέτει κομψά, αλλά υπερμεγέθη παράθυρα χωρίς
στύλους μέχρι το πλευρικό κατάστρωμα που πλημμυρίζει το εσωτερικό με φως και παρέχει απρόσκοπτη θέα από το σαλόνι.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός της πόρτας του
θαλάμου διακυβέρνησης, ο οποίος της επιτρέπει να ανοίγει κανονικά, αλλά και να χαμηλώνει μέχρι το πάτωμα του σκάφους. Ανάλογα
με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη, το Predator 74 μπορεί να μετατραπεί σε ένα «ανοιχτό» γιοτ σε θερμότερες περιοχές ή ένα «κλειστό»
γιοτ σε ψυχρότερα κλίματα.Το ευρύχωρο σαλόνι περιλαμβάνει
ένα πολυτελές χώρο καθιστικού σχήματος U, άφθονο χώρο αποθήκευσης και μία κονσόλα μπαρ, όλα κάτω από μια εντυπωσιακή
γυάλινη οροφή. Στο κατώ κατάστρωμα, από το σαλόνι υπάρχει μια
μεγάλη κουζίνα και τρεις ευρύχωρες ιδιωτικές καμπίνες, αποτελούμενες από την κύρια καμπίνα στο πίσω μέρος, τη διπλή στα δεξιά
και την VIP στο μπροστινό μέρος.
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spacious en-suite cabins, comprising an aft master, starboard twin
and forward VIP.
The master cabin benefits from an optional walk-in wardrobe
which can be turned into an office area. The below deck plan has
the option to have an extended galley arrangement complete
with lounge and breakfast bar seating or an additional twin guest
cabin which would allow the yacht to accommodate up to eight
guests in a four cabin arrangement.
The large foredeck features a sunbed for relaxing and sunbathing
complete with optional retractable canopy. Behind the Predator
74 transom, directly below the vast sunpad, the tender garage
provides the space to house a new Williams 390 jet tender or Jet
Ski with a hydraulic bathing platform to make launching effortless.
The transom area features an optional ‘Beach Club’ with parasol –
an option first introduced with the Manhattan 52 in 2016 and now
a Sunseeker signature feature. This area also boasts a built-in BBQ,
overhead ‘rain shower’ and fold-down transom seating.
The Predator 74 is powered by MAN V12 1550 horsepower engines
which give a top speed of up to 35 knots. Thrill seekers have the
option to choose the MAN V12 1900 engines instead, which offer
a top speed of up to 40 knots.
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Η κύρια καμπίνα επωφελείται από μια προαιρετική γκαρνταρόμπα
που μπορεί να μετατραπεί σε χώρο γραφείου. Στο κατώτερο κατάστρωμα έχετε την επιλογή να επεκτείνετε μία κουζίνα με σαλόνι
και μπαρ πρωινού με καθιστικό ή μια πρόσθετη δίπλή καμπίνα επισκεπτών, που θα σας επιτρέψει να φιλοξενήσετε στο γιοτ έως και
οκτώ επισκέπτες, με διάταξη τεσσάρων καμπίνων.
Η μεγάλη πρόσοψη διαθέτει ξαπλώστρα για χαλάρωση και ηλιοθεραπεία, καθώς και προαιρετικό σκέπαστρο για τον ήλιο. Πίσω
από το ανώφλιο του Predator 74, ακριβώς κάτω από τον χώρο ηλιοθεραπείας, το γκαράζ μπρορεί να φιλοξενήσει το καινο ύριο τζετ
Williams 390 ή Jet Ski με υδραυλική πλατφόρμα κολύμβησης για
να το ανεβάσετε πιο εύκολα.
Η περιοχή του μπαρ διαθέτει ένα προαιρετικό ‘Beach Club’ με
ομπρέλα - μια επιλογή που εισήχθη για πρώτη φορά με το
Manhattan 52 το 2016 και τώρα έχει γίνει χαρακτηριστικό της
Sunseeker. Αυτή η περιοχή διαθέτει επίσης ένα ενσωματωμένο
BBQ, ντους «ψιλής βροχής» και πτυσσόμενα καθίσματα.
Το Predator 74 τροφοδοτείται από μηχανές MAN V12 1550 ιπποδύναμης που δίνουν κορυφαία ταχύτητα μέχρι 35 κόμβους. Αυτοί που αναζητούν τις συγκινήσεις μπορούν να επιλέξουν τους
κινητήρες MAN V12 1900, οι οποίοι προσφέρουν μέγιστη ταχύτητα
μέχρι 40 κόμβους.

SUNSEEKER PREDATOR 74

GRE18082 / 0318

Wrong zoom factor?

Whether hobby skipper or race crew, we all benefit from the advantages of GPS navigation when on the water. But power outages are by
no means the only pitfalls when it comes to operating plotters, tablets etc.
Kalamaki-Athens · Phone +30 210 9881046
pantaenius.gr
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Sunseeker
Predator 50

A 54 feet yacht, with state of
the art technology and the
spaces of a larger yacht
The new model was presented for the first time at Boot Dusseldorf
show 2019. Even though it not yet on the production line, from the
information that we have received, more than a dozen yachts were
pre ordered and will be delivered on 2019.
The Predator family got bigger with an all-new Predator 50, the
new entry point for this range. Predator 50 offers both open and
closed capabilities and comes with tender garage where as you
can find facilities and accessories that only larger yachts can enjoy.
Boasting cutting-edge design, every detail of the Predator 50 has
been designed to perfection, and particular attention has been
paid to the onboard entertainment space.
The Predator 50’s design is enhanced by the addition of a fully
opening hardtop roof and a folding cockpit door and hinged window providing an open plan cockpit/saloon. This is complemented by forward and aft cockpit seating which can be folded down
to create an enlarged sun bathing area. The saloon is spacious and
enjoys panoramic views, making it the perfect area to entertaining
guests. This makes the Predator 50 an open or enclosed cockpit
boat, unusual in this size of sports boat.
The interior combines fine materials and large windows, visible in
the full-beam master stateroom, which comes with a generous ensuite.
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Sunseeker
Predator 50

Ένα γιοτ 15μέτρων,
τελευταίας τεχνολογίας αλλά
και ευρύχωρο.
Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Boot
Dusseldorf 2019. Αν και δεν έχει βγει ακόμη στην γραμμή παραγωγής, από τις πληροφορίες που έχουμε λάβει,έχει γίνει προπαραγγελία για περισσότερα από δώδεκα σκάφη, τα οποία θα παραδοθούν
το 2019.
Η οικογένεια της Predator έχει μεγαλώσει, με ένα ολοκαίνουριο
Predator 50, το νέο σημείο εισόδου για την συγκεκριμένη σειρά. To
Predator 50 έχει τη δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει και επίσης
παρέχει γκαράζ, εγκαταστάσεις και αξεσουάρ που μόνο σε μεγαλύτερα γιοτ θα μπορούσατε να βρείτε.
Χάρη στην πρωτοποριακή σχεδίασή του, κάθε λεπτομέρεια του
Predator 50 έχει σχεδιαστεί τέλεια. Επίσης, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον χώρο ψυχαγωγίας του σκάφους.
Ο σχεδιασμός του Predator 50 έχει ενισχυθεί με την προσθήκη μιας
στέγης με σκληρή επένδυση η οποία ανοίγει, μιας πτυσσόμενης
πόρτας στο θάλαμο διακυβέρνησης και με ένα αρθρωτό παράθυρο, παρέχοντας ένα ανοιχτό σαλόνι/καμπίνα και με θέσεις εμπρός
και πίσω από το θάλαμο διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να
διπλωθούν για να δημιουργήσουν ένα μεγάλο χώρο για ηλιοθεραπεία. Το σαλόνι είναι ευρύχωρο και προσφέρει πανοραμική θέα,
καθιστώντας το ιδανικό χώρο για την διασκέδαση των επισκεπτών.
Έτσι το Predator, παρέχει ένα πιλοτήριο, το οποίο μπορεί να είναι
ανοιχτό ή κλειστό κάτι το ασυνήθιστο για αθλητικ’ο σκάφος αυτού
του μεγέθους.
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The forward VIP cabin features a scissor berth for complete flexibility and just like the master stateroom, it enjoys plenty of sunlight.
Up to four guests can be catered for in style and comfort on the
water or an additional bunk cabin can be created in lieu of the
lower saloon thereby providing accommodation for six.
A stylish and highly sociable deck boasts a spacious foredeck seating and sunbathing area complete with optional retractable canopy. Moving aft, Sunseeker’s ‘Beach Club’ concept offers a space
for family and friends to enjoy the optional built-in BBQ, overhead
‘rain shower’ and fold-down transom seating. The integral garage,
which is synonymous with the Predator can, where specified, accommodate a Williams 325 Jet Tender launched via the hydraulic
bathing platform.
As with every Predator, performance is still at the heart of this
sports cruiser, which is fitted with the new Volvo Penta D8-600
engines mated to shaft drives, with optional electric steering and
joystick maneuverability.
A stylish, smart design and comfortable yacht that looks much
bigger that it real is.
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Το εσωτερικό συνδυάζει εκλεκτά υλικά και μεγάλα παράθυρα, που
φτάνουν στην κύρια καμπίνα, και μία μεγάλη σουίτα.
Η μπροστινή VIP καμπίνα διαθέτει διπλή κουκέτα για πλήρη ευελιξία, και όπως και η κύρια κρεβατοκάμαρα, παρέχει άπλετο ηλιακό
φως. Το σκάφος μπορεί άνετα να φιλοξενήσει μέχρι και τεσερεις
επισκέπτες παρέχοντας στυλ και άνεση στο νερό ή μπορεί να δημιουργηθεί μια πρόσθετη καμπίνα με κουκέτες στο κατώτερο σαλόνι, παρέχοντας έτσι διαμονή για έξι.
Ένα κομψό και εξαιρετικά κοινωνικό καταστρώμα διαθέτει ένα ευρύχωρο καθιστικό και χώρο ηλιοθεραπείας με προαιρετικά αναδιπλούμενο σκίαστρο. Το σχέδιο της Sunseeker είναι να προσφέρει
ένα χώρο που μοιάζει με “Beach Club” για την οικογένεια και τους
φίλους σας, απολαμβάνοντας το ενσωματωμένο μπάρμπεκιου, το
«ντους ψιλής βροχής» και το πτυσσόμενο κάθισμα. Το ενσωματωμένο γκαράζ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του Predator, μπορεί
να φιλοξενήσει, κατά περίπτωση, μια Williams 325 Jet Tender, ανεβάζοντάς την μέσω της υδραυλικής πλατφόρμας κολύμβησης.
Όπως συμβαίνει με κάθε Predator, η απόδοση εξακολουθεί να βρίσκεται στην καρδιά αυτού του σπορ σκάφους, η οποία είναι εφοδιασμένη με τους νέους κινητήρες Volvo Penta D8-600 που συνδυάζονται με τους κινητήριους άξονες, με προαιρετικό ηλεκτρικό
τιμόνι και ευέλικτο χειριστήριο.
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Tommaso
Spadolini’s

Τα σαραντάχρονα των
επιχειρήσεων του γιορτάζει
o πλέον κορυφαίος Ιταλός
yacht design studio, now one σχεδιαστής γιοτ,
of the top names in Italian
design, celebrates 40 years of Tomasso Spadolini
business
Λειτουργικός σχεδιασμός: Χάρη στην πολυετή εμπειρία του
Functional design: thanks to his years of experience at sea,
the backbone of Tommaso Spadolini’s projects.
- From their beginnings as hand-drawn sketches, essential and
timeless lines always distinguish Spadolini’s work.
- Spadolini collaborations with Cantieri di Pisa, Barberis,
Alalunga, Baglietto, Rossinavi, Aprea, Canados, Otam, Wally
and Serigi.
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Tommaso Spadolini με τη θάλασσα, ο λειτουργικός σχεδιασμός είναι χαρακτηριστικό της δουλειάς του.
Από τα αρχικά του σχέδια, η αισθητική και οι διαχρονικές γραμμές
κάνουν τη δουλειά του Spadolini ξεχωριστή.
- Ο Spadolini συνεργάστηκε με τους: Cantieri di Pisa, Barberis,
Alalunga, Baglietto, Rossinavi, Aprea, Canados, Otam, Wally και
Serigi.

40 years of activity are an important objective in any endeavor.
After four decades as an architect and designer, Tommaso Spadolini celebrates his preeminent position in Italian yacht design.
Spadolini has worked with a remarkable number of top shipyards
including Cantieri di Pisa, Barberis, Alalunga, Baglietto, Rossinavi,
Aprea, Canados, Otam, Wally and Serigi.
Forty years of innovation
Son of the famous architect Pierluigi Spadolini, Tommaso began
his career in his father’s design office. In 1959 Pierluigi was nominated to the first Italian chair of industrial design, and since the
early ‘60s collaborated with the Cantieri di Pisa designing their entire range, including the benchmark Akhir series. “For me, yachts
have always been, and still are, my choice in applied design; here
I can bring to bear the accumulation of all our family’s knowhow”,
comments Tommaso.
Early achievements
After working alongside his father during the Cantieri di Pisa years,
in the early 1980’s Tommaso created his first independent designs
for Barberis, and started his cooperation with Canados. The first
Canados 70’, launched in 1984, brought to the fore one of the cru-

Τα 40 χρόνια δραστηριότητάς του αποτελούν σημαντικό ορόσημο
στο τομέα του. Μετά από τέσσερις δεκαετίες ως αρχιτέκτονας και
σχεδιαστής, ο Tommaso Spadolini γιορτάζει την εξέχουσα θέση
του στον ιταλικό σχεδιασμό γιοτ. Ο Spadolini έχει συνεργαστεί
με αξιόλογο αριθμό κορυφαίων ναυπηγείων, μεταξύ των οποίων
τα Cantieri di Pisa, Barberis, Alalunga, Baglietto, Rossinavi, Aprea,
Canados, Otam, Wally και Serigi.
Σαράντα χρόνια καινοτομίας
Γιός του διάσημου αρχιτέκτονα Pierluigi Spadolini, ο Tommaso
έκανε τα πρώτα βήματα στην καριέρα του, στο γραφείο σχεδιασμού του πατέρα του. Το 1959 ο Pierluigi ανακηρύχθηκε ως ο πιο
κορυφαίος Ιταλός αρχιτέκτονας βιομηχανικού σχεδιασμού. Από τις
αρχές της δεκαετίας του ‘60 συνεργάστηκε με το Cantieri di Pisa
σχεδιάζοντας ολόκληρη την σειρά τους, συμπεριλαμβανομένης
της σειράς Akhir. “Για μένα, τα σκάφη ήταν πάντα και εξακολουθούν να είναι η επιλογή μου στον εφαρμοσμένο σχεδιασμό. Εδώ
μπορώ να δείξω όλη την τεχνογνωσία της οικογένειάς μας », σχολιάζει ο Tommaso.
Πρώτα επιτεύγματα
Αφού εργάστηκε μαζί με τον πατέρα του την εποχή του Cantieri di
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cial traits of Tommaso Spadolini’s work: design must always include
strong functional elements. The Canados 70’ became a benchmark
in yachting luxury design and the model for a complete line-up:
from 58’ to 85’, 90’ and 95’, with a total of 107 vessels built in the
years between 1984 and 1992.
An international profile
The collaboration with the Lazio based shipyard continued until
1991. In 1992 Tommaso was chosen from an international pool of
designers to design Fortuna, the Spanish Royal Yacht. Launched
in 2000, 43 meters long, with three turbines giving her a speed
of almost 75 knots, Fortuna’s hull was designed by Donald Blunt’s
American design studio. “The superyacht reached a top speed of
74.8 knots,” says Tommaso, “a very special one where I was responsible for the exterior lines, including air tunnel testing for engine
ventilation.”
Custom and series projects
From his offices in Florence, Spadolini alternated work on custom
projects for international yards (interior design for Luca Bassani’s
first two Wally 80’s and for Bao Bab, the first motor yacht for Camper & Nicholson) and designing production yachts. Here, for Aprea,
Tommaso drew the lines of Don Giovanni, an 11 meter powerboat
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Pisa, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Tommaso δημιούργησε
τα πρώτα του ανεξάρτητα σχέδια για τον Barberis και ξεκίνησε τη
συνεργασία του με την Canados. Το πρώτο Canados 70 ‘, που κατασκευάστηκε το 1984, έφερε στο προσκήνιο ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της δουλειάς του Tommaso Spadolini: «Ο σχεδιασμός πρέπει πάντα να περιλαμβάνει ισχυρά λειτουργικά στοιχεία.»
Το Canados 70 ‘ έγινε σημείο αναφοράς στον πολυτελή σχεδιασμό
σκαφών και το μοντέλο μιας ολοκληρωμένης σειράς: από το 58’
έως το 85 ‘, το 90’ και 95 ‘, με συνολικά 107 σκάφη που χτίστηκαν
στα έτη 1984-1992.
Ένα διεθνές προφίλ
Η συνεργασία με τα ναυπηγεία Lazio συνεχίστηκε μέχρι το 1991.
Το 1992, ο Tommaso επιλέχθηκε από μια διεθνή ομάδα σχεδιαστών για να σχεδιάσει το Fortuna, το Ισπανικό Bασιλικό Σκάφος.
Ξεκίνησε το 2000, μήκους 43 μέτρων, με τρεις τουρμπίνες που του
έδιναν ταχύτητα σχεδόν 75 κόμβων, το σκάφος της Fortuna σχεδιάστηκε από το αμερικανικό στούντιο σχεδιασμού του Donald
Blunt.
“Το superyacht έφτασε στην κορυφαία ταχύτητα των 74,8 κόμβων», λέει ο Tommaso, «ένα πολύ ξεχωριστό σκάφος, για το οποίο
είχα την ευθύνη των εξωτερικών γραμμών, συμπεριλαμβανομένης
της δοκιμής αεραγωγών για τον εξαερισμό του κινητήρα».

Προσαρμοσμένα έργα
Από τα γραφεία του στη Φλωρεντία, ο Spadolini δούλεψε εναλλακτικά με έργα προσαρμοσμένα στα διεθνή ναυπηγεία (εσωτερικός σχεδιασμός για τα δύο πρώτα Wally 80’s του Luca Bassani
και για το Bao Bab, το πρώτο μηχανοκίνητο γιοτ για την Camper &
Nicholson) και το σχεδιασμό γιοτ παραγωγής.
Εδώ, για την Aprea, ο Tommaso σχεδίασε τις γραμμές του Don
Giovanni, ένα ταχύπλοο 11 μέτρων που συνδυάζει την παραδοσιακή διαμόρφωση του Sorrentine Gulf ‘gozzo’ με ένα απίστευτα δυναμικό σχέδιο που προτάθηκε για το ιταλικό βραβείο Compasso
d’Oro. Αυτό το επιτυχημένο θέμα εφαρμόστηκε από την Aprea σε
πολλά διαφορετικά μοντέλα, με το μεγαλύτερο να φτάνει τα 16 μέτρα, κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων.

that combined the traditional configuration of a Sorrentine Gulf
‘gozzo’ with an incredibly dynamic superstructure design that was
nominated for the Italian design award Compasso d’Oro. This successful theme was applied by Aprea to several different models,
the longest at 16 meters, over the next few years.

Several custom projects followed in the early 2000’s: the Baglietto
138’ RC for Roberto Cavalli, launched in 2004, followed by Nina J in
2005. Both are perfect examples of the Wide Body concept, a full
beam conceptual configuration without side decks that greatly increases available interior volume. Tommaso Spadolini was the first
to realize that this increase in interior volume would revolutionize
the entire superyacht industry. RC and Nina J were forerunners of
this concept, and in 2006 Nina J won the World Yachts Trophies.

Στην αρχή του 2000 ακολούθησαν διάφορα προσαρμοσμένα
έργα: το Baglietto 138 RC για τον Roberto Cavalli, το οποίο βγήκε
το 2004, ακολουθούμενο από το Nina J το 2005. Και τα δύο είναι
τέλεια παραδείγματα της ιδέας του Wide Body, ένας σχεδιασμός
που δεν συμπεριλαμβάνει πλευρικά καταστρώματα έτσι ώστε να
παρέχει μεγαλύτερο χώρο στο εσωτερικό. Ο Tommaso Spadolini
ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε ότι αυτή η αύξηση του εσωτερικού όγκου θα έφερνε επανάσταση σε ολόκληρη τη βιομηχανία των super γιοτ. Η RC και η Nina J ήταν πρόδρομοι αυτής της
έννοιας και το 2006 η Nina J κέρδισε τα World Yachts Trophies.
Χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής ήταν και πολλά άλλα έργα:

το 46 μέτρων Aslec, που κατασκευάστηκε από τον Rossinavi και
λανσαρίστηκε το 2012, το τέταρτο ευρέως γνωστό σκάφος του
Spadolini που σχεδιάστηκε για τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Many other projects characterized this period: Aslec, the 46 meter built by Rossinavi and launched in 2012, the widely imitated
fourth vessel designed by Spadolini for the same owner; Numptia,
70 meters, also built by Rossinavi, launched in 2011 and winner of
the 2012 World Superyacht Awards; Gipsy, a 35 meter planning
hull built by the Genoa based Otam yard. Launched in 2016, with
Gypsy Spadolini won the World Superyacht Awards once again in
2017, along with the Showboats Design Awards in the “Best Naval
Architecture” category with the Umberto Tagliavini designed hull.
During the last 10 years, Studio Spadolini was entrusted with some
prestigious refitting, involving yachts built by Cantieri di Pisa, Magnum, Baglietto.
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Recently Spadolini was appointed by Turkish yard Sirena Marine
to develop the interiors for two models, 56’ and 64’, in cooperation
with German Frers Studio, who was in charge of the interiors.
In 2017 a fruitful collaboration was signed with Rosetti Superyacht.
Here Spadolini designed an entire gamma, from 50 to 85 meters
in length.
In the summer of 2018 the launch of the new yacht fully designed
for Roberto Cavalli is planned, along with a 102’ Motor yacht, built
by CCN for an American couple, who appointed Spadolini for interior design.
Timeless classic
Timeless classic is the ideal description of Spadolini style. Clean,
sober and essential lines that create a design that is both classic
and modern; harmonious and balanced designs that never grow
old. In Tommaso’s words:“To define the design of a yacht in a word:
the only lines are the essential lines”.
Free-hand drawings
Even today, every Tommaso Spadolini project is born from a handdrawn design. “For me, this is the only way to convey the emotional content of an idea, its soul”, said the designer.
One team – One passion
After the first sketches, the drawings are elaborated and transferred to the studio’s staff working with the latest software. This
teamwork allows the studio to offer specialized assistance for
every project, sharing the work of each phase.
Tommaso Spadolini – national and international awards
timeline
2001 – M/Y Fortuna – The Superyachts Boat International
2001 – Aprea Don Giovanni – Mention for the Compasso d’Oro
and World Yacht Trophies
2006 – M/Y Nina J – Mention for the Compasso d’Oro and World
Yacht Trophies
2012 – M/Y HP III (ex-Numptia) – Showboat Design Awards
2012 – M/Y Prima - Showboat Design Awards
2012 - M/Y Aslec – Nautical Design Awards
2012 – Pioniere della Nautica UCINA
2013 – M/Y Aslec 4 – Showboat Design Awards
2014 – Italia Yachts 15.98 – Barca dell’anno
2017 – M/Y Silver Arrow 460 – Robb Report Best of the Best Awards
2017 – M/Y Gipsy – World Superyacht Awards and Showboat
Design Awards
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Το 70 μέτρων Numptia, που κατασκευάστηκε επίσης από τον
Rossinavi, λανσαρίστηκε το 2011 και κέρδισε τα Παγκόσμια Βραβεία Superyacht του 2012. Επίσης, με το 35 μέτρων Gipsy, που
κατασκευάστηκε από την Otam yard το 2016, η οποία βρίσκεται
στην Γένοβα, ο Spadolini, κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο Σουπερ
Γιοτ, μαζί με το βραβείο Showboats Design, στην κατηγορία του
«Καλύτερου Ναυτικού Σχεδίου» για το σκάφος Umberto Tagliavini.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων, το στούντιο του
Spadolini ανέλαβε κάποια αξιόλογα σχέδια, όπως γιοτ των διάσημων κατασκευαστών Cantieri di Pisa, Magnum και Baglietto.
Πρόσφατα ο Σπαντολίνι διορίστηκε από το τουρκικό ναυπηγείο
Sirena Marine για να αναπτύξει τους εσωτερικούς χώρους των μοντέλων, 56 ‘και 64’, σε συνεργασία με το Γερμανικό Frers Studio, στο
οποίο ήταν υπεύθυνος για τους εσωτερικούς χώρους.
Το 2017 υπογράφηκε μια κερδοφόρα συνεργασία με την Rosetti
Superyacht. Εδώ ο Spadolini σχεδίασε σειρά από σκάφη από 50
έως 85 μέτρα.
Για το καλοκαίρι του 2018, έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του
καινούριου γιοτ που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον Roberto
Cavalli, μαζί με ένα γιοτ 102΄ που σχεδιάστηκε από την CCN, για
ένα ζευγάρι από την Αμερική, το οποίο ανέθεσε στον Spadolini το
σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου.
Κλασικό και διαχρονικό
Το διαχρονικό κλασικό είναι η ιδανικότερη περιγραφή για το στιλ
του Spadolini. Οι καθαρές διακριτικές και βασικές γραμμές δημιουργούν ένα σχέδιο που είναι συνάμα κλασικό και μοντέρνο.
Αρμονικά και ισορροπημένα σχέδια που αντέχουν στο πέρασμα
του χρόνου.
Ελεύθερα σχέδια
Ακόμα και σήμερα, κάθε έργο του Tommaso Spadolini είναι σχεδιασμένο με το χέρι. «Για μένα, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μεταφέρω όχι μόνο το συναισθηματικό περιεχόμενο μιας ιδέας αλλά
την ψυχή της», είπε ο σχεδιαστής.
Μια ομάδα - Ένα πάθος
Μετά τα πρώτα σκίτσα, τα σχέδια σχεδιάζονται και μεταφέρονται
στο στούντιό του, στο οποίο οι συνεργάτες του δουλεύουν με λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας. Η ομαδική εργασία παρέχει εξειδικευμένη προσοχή σε κάθε έργο, καθώς η δουλειά μοιράζεται σε
κάθε στάδιο.
Tommaso Spadolini – χρονοδιάγραμμα εθνικών και διεθνών
βραβείων
2001 – M/Y Fortuna – The Superyachts Boat International
2001 – Aprea Don Giovanni – Mention for the Compasso d’Oro
and World Yacht Trophies
2006 – M/Y Nina J – Mention for the Compasso d’Oro and World
Yacht Trophies
2012 – M/Y HP III (ex-Numptia) – Showboat Design Awards
2012 – M/Y Prima - Showboat Design Awards
2012 - M/Y Aslec – Nautical Design Awards
2012 – Pioniere della Nautica UCINA
2013 – M/Y Aslec 4 – Showboat Design Awards
2014 – Italia Yachts 15.98 – Barca dell’anno
2017 – M/Y Silver Arrow 460 – Robb Report Best of the Best Awards
2017 – M/Y Gipsy – World Superyacht Awards and Showboat
Design Awards

THE POWER
TO EXPLORE
PLEASURE CRAFT

BENEATH
THE SURFACE
The perfect combination
of efficiency and excitement,
dependability and exhilaration.

BEHIND
THE SCENES
An unmatched
worldwide customer
support network.

NICOSIA / Spare Parts
200 Lemesos Avenue, 2025 Strovolos
P. O. Box 21744, 1589 Nicosia - Cyprus

LIMASSOL
2, Alexandreias Street, Shop No.1
3013 Limassol - Cyprus

CAT SERVICE
200 Lemesos Avenue, 2025 Strovolos
P. O. Box 21744, 1589 Nicosia - Cyprus

E cat@ctcgroup.com
www.ctcgroup.com

T +357 22 740 588 / 587 / 581
F +357 22 570 150

T +357 25 335 981 / 990
F +357 25 560 221

T +357 22 740 565 / 566
F +357 22 488 222

www.facebook.com/
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The Spanish shipyard DE ANTONIO, when it was launched in 2012,
had a unique vision of making boats less visible. Something like
Stealth in the water with simple and dynamic lines, entirely polyester without many metal parts. Even for the purpose of the passenger’s safety, to have such a design that it does not need the
classic safety rails.
The shipyard contains four sizes and eight models. The D23, the
D28 (awarded as the best boat in its category in 2017), the D33
and the D46. Each model has two versions, the open and the cabin. Studying the needs of the market, the shipyard has innovated
by designing the whole range of outboard engines that are «hidden» under the sunbeds at the stern with the mirror of the engines
far beyond the swim platform. This provides safety to swimmers
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Το Ισπανικό ναυπηγείο DE ANTONIO όταν ξεκίνησε το 2012 είχε
ένα μοναδικό όραμα, να φτιάχνει σκάφη όσο λιγότερο ορατά γίνεται. Κάτι που να μοιάζει σαν Stealth στο νερό με λιτές και δυναμικές γραμμές, εξολοκλήρου πολυεστερικά χωρίς πολλά μεταλλικά
μέρη. Ακόμη και για σκοπούς ασφάλειας των επιβατών, να είναι
τέτοιος ο σχεδιασμός ώστε να μην χρειάζονται τα κλασσικά προστατευτικά κάγκελα.
Η γκάμα του ναυπηγείου αποτελείται από τέσσερα μεγέθη και
οκτώ μοντέλα. Πρόκειται για το D23, το D28 (βραβευμένο για καλύτερο σκάφος της κατηγορίας του το 2017), το D33 και το D46
Κάθε μοντέλο έχει δύο εκδόσεις, το ανοικτό και το καμπινάτο.
Διαβάζοντας τις ανάγκες της αγοράς το ναυπηγείο πρωτοτύπη-

even if they are close to the aft platform.
With speeds of up to forty-eight knots even in bad weather, the
hulls behave perfectly due to the aerodynamic design of the hull.
The basic equipment is rich enough to meet the basic needs of
the passengers. A list of additional equipment enables the owner
to meet all of today’s requirements. For more information, please
contact our company which represents the yard in Cyprus as well
as our website.
For more information:
Tel.: +357 25 63 63 73, Fax: +357 25 63 63 88
info@yachtcyprus.com
A.K. MEDITERRANEAN YACHTING LTD, Limassol Marina, 3601,
P.O.BOX 50160, Limassol, Cyprus

σε σχεδιάζοντας όλη την γκάμα με εξωλέμβιες μηχανές οι οποίες
είναι «κρυμμένες» κάτω από τις ξαπλώστρες ηλιοθεραπείας στην
πρύμνη με τον καθρέπτη των μηχανών αρκετά πιο μέσα από την
πλατφόρμα κολύμβησης. Αυτό παρέχει ασφάλεια στους κολυμβητές έστω και αν βρίσκονται κοντά στην πρυμναία πλατφόρμα.
Με ταχύτητες που φτάνουν στους σαράντα οκτώ κόμβους ακόμα
και σε άσχημες καιρικές συνθήκες, οι γάστρες συμπεριφέρονται
τέλεια λόγο του αεροδυναμικού σχεδιασμού της γάστρας.
Ο βασικός εξοπλισμός είναι αρκετά πλούσιος ώστε να καλύπτει
βασικές ανάγκες των επιβατών. Λίστα με τον επιπλέον εξοπλισμό
δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να καλύψει όλες τις απαιτήσεις
της σημερινής εποχής.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Tηλ.: +357 25 63 63 73, Fax: +357 25 63 63 88
info@yachtcyprus.com
A.K. MEDITERRANEAN YACHTING LTD, Limassol Marina, 3601,
P.O.BOX 50160, Limassol, Cyprus
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Würth’s
participation
in Limassol
Boat Show_03 06/05/2018
Würth is the world leader in the marketing of assembling and fastening materials for professional use. With 20 years of presence in
the Cypriot market, it offers a range of high quality products for
the craft and industry with chemical-technical products, lubricants,
surface treatment materials, hand tools, electric-battery-air tools,
Personal Protective Equipment, screws and micro-materials, storage systems and more.
Continuing its successful course, and having in mind the market
needs, Würth has expanded its activities in the field of shipping
and shipbuilding in recent years.
With a range of more than 125,000 product codes, as well as many
systems and solutions offered to its partners, Wurth is a worthy one
of the strategic partners in this field. Its international presence as
well as the recognized quality and reliability of the products are
the benchmarks.
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Συμμετοχή Würth
στο Limassol
Boat Show_03 –
06/05/2018
Η Würth κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά εμπορίας
υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης για επαγγελματική χρήση.
Με παρουσία 20 ετών στην Κυπριακή αγορά, προσφέρει μία γκάμα
προϊόντων υψηλής ποιότητας που αφορούν τον βιοτεχνικό και βιομηχανικό κλάδο με χημικά-τεχνικά προϊόντα, λιπαντικά, υλικά επεξεργασίας επιφάνειας, εργαλεία χειρός, εργαλεία ηλεκτρικά-μπαταρίας-αέρα, Μέσα Ατομικής Προστασίας, βίδες και μικροϋλικά,
συστήματα αποθήκευσης και πολλά άλλα.
Συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία και αφουγκραζόμενη τις
ανάγκες της αγοράς η εταιρεία Würth τα τελευταία χρόνια επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στο χώρο της ναυτιλίας κ της ναυπήγησης σκαφών.
Με μια γκάμα που ξεπερνάει τους 125.000 κωδικούς προϊόντων,
καθώς και πολλά συστήματα και λύσεις προσφερόμενα στους
συνεργάτες της, η εταιρεία Wurth θεωρείτε επάξια ένας από τους
στρατηγικούς συνεργάτες στο χώρο αυτό. Η διεθνής της παρουσία
καθώς και η αναγνωρισμένη ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων αποτελούν σημεία αναφοράς.

a dve r t is in g & m e dia lt d

Tel.: +357 25 63 63 73, Fax: +357 25 63 63 88
info@yachtcyprus.com
www.yachtcyprus.com
A.K. MEDITERRANEAN YACHTING LTD, Limassol Marina
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Blue Point Yachting
Telephone: +357 24639600 / 99 626993
Email: sales@bpyachting.com
Web site: www.bpyachting.com
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Among the clouds
there is always a susnhine...
Look for us

Our Services

Berthing reservations
Arrival and departure formalitites
Crew changes and accommodation
Yacht’s classification and certificates
Branch office representative

Fueling
Provisions
laundry
technical support and maintenance
Medical and laboratory visits

VIP

EXTRAS

Additional

Limo Services
Private flight collection
Minivan & Luxury buses
Special Royal Permissions Operation

Legal Representation
Private Flights
Hellicopter arrangements
Speed Boat Transfers
Luxury Villas Rental
Hotel Accomodation
Diving, snorkeling and sports operation by professionals

LEOMAR SHIPPING

SHIPS AGENCY & MANAGEMENT
Get in touch...

LEOMAR SHIPPING
MAIN OFFICE: PIRAEUS
BRAND OFFICE: NAFPLION

98B, Filonos Street 18536,
Piraeus - Greece
TEL./FAX: +30 2104112397
MOBILE: +306936726722

WEB: www.portagent.gr
EMAIL: leomarltd@hotmail.com
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Selene 59 Ocean
Clipper

GRACE, STRENGTH AND…
SPEED
The new Selene 59 Ocean Clipper is the very latest iteration of
Howard Chen’s talent. Designed for a Selene repeat customer in
Europe who wanted a yacht as beautiful and safe as any Selene,
but faster in order to explore the Mediterranean without sacrificing any of the ocean-going capability of the Selene Ocean Trawlers. Howard Chen’s design team took on the challenge, working
with therenowned Dutch designer Guido de Groot, and the new
Ocean Clipper semi-displacement line was born! The first yacht
was launched in November 2017 at the shipyard on the Pearl River, and reached the expected speed of 19 knots with her twin engines.
With three luxury staterooms, a large salon and a wide pilothouse
with a commanding view of the surroundings, a large cockpit and
a wide flybridge, the Selene 59 Ocean Clipper reveals all the skills
and expertise of the Selene shipwrights and engineers. Thanks
to the traditional and perfectly aligned joinery and the beautiful
leather upholstery, the interior ambiance is warm and cheerful. It
has the feeling of a compact super-yacht with impressive hi-gloss
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Selene 59 Ocean
Clipper
ΧΑΡΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ...
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Το νέο Selene 59 Ocean Clipper είναι η πιο πρόσφατη αντιγραφή
του πολυτάλαντου Howard Chen. Σχεδιασμένο για έναν σταθερό
πελάτη της Selene στην Ευρώπη που ήθελε ένα ιστιοφόρο τόσο
ωραίο και ασφαλές όσο οποιοδήποτε Selene, αλλά γρηγορότερο
για να εξερευνήσει τη Μεσόγειο χωρίς να θυσιάζει την ποντοπόρο
δυνατότητα των Selene Ocean Trawlers. Η ομάδα σχεδιασμού του
Howard Chen δέχτηκε την πρόκληση, δουλεύοντας με τον διάσημο Ολλανδό σχεδιαστή Guido de Groot και έτσι δημιουργήθηκε
η νέα γραμμή ημι-μετατόπισης Ocean Clipper! Το πρώτο γιοτ ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 στο ναυπηγείο του ποταμού Pearl
και έφθασε στην αναμενόμενη ταχύτητα των 19 κόμβων με τους
διπλούς κινητήρες.
Το Selene 59 Ocean Clipper διαθέτει τρεις πολυτελείς καμπίνες,
ένα μεγάλο σαλόνι και ένα ευρύχωρο πιλοτήριο με καταπληκτική
θέα, ένα μεγάλο πιλοτήριο και μια μεγάλη flybridge, αποκαλύπτoντας όλες τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία των αρχιτεκτόνων
και μηχανικών της Selene. Τα παραδοσιακά και τέλεια ευθυγραμμισμένα κουφώματα μαζί με την όμορφη δερμάτινη ταπετσαρία,
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varnish, shiny hardware and elegant light fixtures.The pilothouse
is a captain’s dream with a large dashboard, which can host a full
array of electronic displays and instruments, and the raised settee,
concealing a watch-berth, is a perfect observation spot for passengers. The passengers have many other seating options on this
yacht: the fore-deck features two loungers to port and starboard
and the flybridge, accessible from the pilot-house, is a second salon
sheltered under a hard-top with a sliding roof! On the technical
side, the engine room is a captain or engineer’s dream with an
easy access hatch in the cockpit and well laid-out systems. With
the generous soundproofing, one can easily forget the two Caterpillar engines when under way. To the Selene motto « Grace and
Strength » Howard Chen has added the magic of « Speed »…
With the Selene 59 Ocean Clipper, a weekend in the Chesapeake
Bay or a journey to Corsica in the Mediterranean at semi-displacement speed will open up new horizons… The Selene Ocean
Clipper is designed for extended coastal cruising with more than
enough spaces inside and on the decks for a crew of six, and ample storage for provisioning.
The Selene 59 Ocean Clipper will be making its world premiere at
Limassol Boat Show, 3 – 6 of May, 2018
Jetty Marine Ltd.
Address P.O.Box 57431, 3316 Limassol, Cyprus
Tel 357 99 638450
Email info@jettymarine.com
Website http://www.jettymarine.com
Emailinfo@selenemiddleeast.com
Websitehttp://www.selenemiddleeast.com
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προκαλούν μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό
του πλοίου. Το Selene 59 έχει την αίσθηση ενός συμπαγούς σούπερ-γιοτ με εντυπωσιακό βερνίκι υψηλής στιλπνότητας, γυαλιστερό υλικό και κομψά φωτιστικά. Το πιλοτήριο είναι το όνειρο κάθε
καπετάνιου. Με ένα μεγάλο ταμπλό, που μπορεί να φιλοξενήσει
μια πλήρη σειρά ηλεκτρονικών οθονών και οργάνων και καναπέ
με κρυφή κουκέτα, είναι ένα τέλειο παρατηρητήριο για τους επιβάτες. Το γιοτ έχει πολλές επιλογές καθισμάτων για τους επιβάτες: το
μπροστινό κατάστρωμα διαθέτει δύο ξαπλώστρες στο αριστερό
και το δεξιό τμήμα και η flybridge, προσβάσιμη από το πιλοτήριο,
είναι ένα δεύτερο σαλόνι προστατευμένο κάτω από ένα σκληρό
σκέπαστρο με μια ολισθαίνουσα οροφή! Από τεχνικής πλευράς,
το μηχανοστάσιο είναι το όνειρο κάθε καπετάνιου ή μηχανικού,
έχοντας εύκολη πρόσβαση στον θάλαμο διακυβέρνησης και καλά
σχεδιασμένα συστήματα. Με τέλεια ηχομόνωση, μπορείτε εύκολα
να αγνοήσετε τους δύο κινητήρες της Caterpillar όταν βρίσκονται
σε κίνηση. Στο σύνθημα της Selene «Χάρη και δύναμη» ο Howard
Chen πρόσθεσε τη μαγεία της «Ταχύτητας» ...
Με το νέο Selene 59 Ocean Clipper, ένα Σαββατοκύριακο στον
κόλπο Chesapeake ή ένα ταξίδι στην Κορσική στη Μεσόγειο με
ταχύτητα ημι-μετατόπισης θα ανοίξει νέους ορίζοντες για σας...
Το Selene Ocean Clipper έχει σχεδιαστεί για μεγάλες παράκτιες
κρουαζιέρες με αρκετούς χώρους μέσα και έξω, για έξι επιβάτες,
και άφθονο αποθηκευτικό χώρο.
Το Selene 59 Ocean Clipper θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του
στο Ναυτικό Σαλόνι της Λεμεσού, 3 - 6 Μαΐου 2018
Jetty Marine Ltd.
Διεύθυνση: P.O.Box 57431, 3316 Λεμεσός, Κύπρος
Tηλ: 357 99 638450
Email: info@jettymarine.com
Ιστοσελίδα: http://www.jettymarine.com
Email: info@selenemiddleeast.com
Ιστοσελίδα: http://www.selenemiddleeast.com

THE ART OF LIVING AT SEA COMBINED WITH ADVANCED TECHNOLOGY,
CUSTOM DESIGN AND THE FINEST CRAFTSMANSHIP

Multihulls Cyprus Ltd.
tel: +357 99 638 450
www.multihullscyprus.com

www.sunreef-charter.com
charter@sunreef-charter.com

sunreef-yachts--multihulls-cyprus-225x300mm-plus-5mm-bleed.indd 1

www.sunreef-yachts.com
info@sunreef-yachts.com

mobile: +48 797 842 754
mobile: +48 693 920 325
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Pershing 5X
The Pershing 5X is the result of a collaboration between Ferretti
Group’s Engineering Department, Product Strategy Committee,
and Fulvio De Simoni Design Studio, founded by the architect of
the eponymous studio. The coupé represents a new, astonishing
chapter in the 30-year history of Pershing.
With a length of 54,2’ (16,51 meters) and a maximum beam of 14.4’
(4.38 meters), the Pershing 5X is a yacht with super sporty lines.
The aerodynamic design of the superstructure is further enhanced
by distinct stylistic features, like the side wings protecting the
cockpit, that have become a signature element of the brand. Four
windows on each side of the hull, each with elliptical portholes,
complete the design of this “fighter jet” on the water.
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Pershing 5X
Το Pershing 5X είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ
του Τμήματος Μηχανικών της Ferretti, της Επιτροπής Στρατηγικής
Προϊόντων και του Design Studio Fulvio De Simoni, που ιδρύθηκε
από τον αρχιτέκτονα του επώνυμου στούντιο. Το κουπέ αντιπροσωπεύει ένα νέο, εκπληκτικό κεφάλαιο στην 30χρονη ιστορία του
Pershing.
Με μήκος 54,2 ‘(16,51 μέτρα) και μέγιστη ακτίνα 14,4’ (4,38 μέτρα),
το Pershing 5X είναι ένα γιοτ με σούπερ σπορτ γραμμές. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός της υπερκατασκευής ενισχύεται περαιτέρω από ξεχωριστά στυλιστικά χαρακτηριστικά, όπως τα πλευρικά
πτερύγια που προστατεύουν το θάλαμο διακυβέρνησης, τα οποία
έχουν γίνει στοιχείο υπογραφής της μάρκας. Τέσσερα παράθυρα σε
κάθε πλευρά του σκάφους, το καθένα με ελλειπτικές θύρες, ολοκληρώνουν το σχέδιο αυτού του “μαχητικού τζετ” στο νερό.
Ένα μείγμα βασικών στοιχείων σχεδιασμού, λακαρισμένων πλαισίων και υφασμάτων σε μαλακές γκρίζες αποχρώσεις, είναι διασκορπισμένα με πιο σκούρες αντιθέσεις και λεπτομέρειες, που χαρακτηρίζουν το σχεδιασμό του καθιστικού.
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Το 5X είναι το πρώτο Pershing κάτω από 60 πόδια, όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να απολαύσει μια master σουίτα full beam, με μπάνιο
και καθιστικο.
Το Pershing 5X είναι διαθέσιμο σε δύο εκδοσεις κινητήρων.
Η Πρωτη με VOLVO IPS950 D11 στα 725hp (ταχύτητα πλευσης 30
κόμβων και μέγιστη 36) ή εναλλακτικά, ο ιδιοκτήτης μπορεί να
επιλέξει τους κινητήρες CAT 12.9, με 1.000 HP το καθένα και Top
System 75X με προπελλες επιφάνειας με (ταχύτητα πλεύσης 41
κόμβους και μέγιστη 45 κόμβους), στην οποία μπορείτε επισης να
προσθέσετε το σύστημα EASYJET, το οποίο συνήθως προορίζεται
για μεγαλύτερα σκάφη.

A blend of essential design elements, lacquered frames and fabrics
in soft grey shades, are interspersed with darker and contrasting
details, characterizing the design of the living area.
The 5X is the first Pershing below 60 feet where the owner can
enjoy a full-beam master suite with an ensuite bathroom and a
dinette in front of the galley.
The Pershing 5X is available in two engine configurations The twin
VOLVO IPS950 D11 with 725hp with Z-drives and counter-rotating
propellers (cruising speed of 30 knots, maximum speed of 36 or
alternatively, the owner may opt for twin CAT 12.9 engines, with
1,000 HP each, and Top System 75X surface drives (cruising speed
41 knots, maximum speed 45 knots, to which you can add the
EASYJET system, that is usually reserved for larger vessels

EVE YACHTS LTD
Limassol Marina Rd., Building F3, shop 6, 3014, Limassol, CYPRUS
Tel: +35725051243, Fax: +35725051243, Mob: +35799662522
info@ekkaveyachts.com
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DYNAMIC BOATS
Our family owned company DYNAMIC BOATS has been established back on 1980 and celebrating her 38th anniversary and
her continuous and successful presentation in the Greek and
global yacht market and industry.
We’re the exclusive representatives of SEALINE (www.sealine.
com) in Greece and Cyprus, which belongs to HANSE GROUP
since 2013.
The brand new SEALINE range is hugely successful since the
release of 6 different and outstanding models; all designed by
the famous naval architect Bill Dixon and of course build in Germany…!!!
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DYNAMIC BOATS
Η οικογενειακή εταιρεία μας DYNAMIC BOATS ιδρύθηκε το 1980 και
συμπληρώνει φέτος το 38ο χρόνο συνεχούς, αδιάκοπης και επιτυχημένης
παρουσίας της στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά σκαφών αναψυχής.
Αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικά και τα SEALINE (www.sealine.com)
στην Ελλάδα και την Κύπρο τα οποία από το 2013 ανήκουν στο HANSE
GROUP και σημειώνουν τεράστια επιτυχία στην αγορά με εξολοκλήρου νέα σχεδίαση από τον Bill Dixon, κατασκευή στη Γερμανία και 6
συναρπαστικά μοντέλα από 33 – 53 πόδια.
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The C330 and S330 as well as the C530 and F530 and the brand
new C430 and F430 continue the great tradition of the shipyard in
building high quality and innovative motorboats.
The new SEALINE C430 has been nominated for the best European
Motorboat of the Year award and incorporates all those features
that make her practical and at the same time exciting and unique.
With the huge panoramic windows in the living room, the large
platform and the spacious and comfortable bow, everything has
been designed with attention to detail and the purpose of meeting the needs of the owner.
In addition, in the new SEALINE C430 construction, was given
great importance in the development of her innovative hull shape
which is exclusively designed to maximize all the benefits of the
Volvo Penta IPS propulsion system, with open aft stern angle and
deep V bow, providing ultimate safety and comfort at sea.
The IPS is available in the standard equipment of the vessel, and
with the upgraded choices a 38kn max speed can be achieved
with incredibly low consumption.
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Ενδεικτικό της επιτυχίας των σκαφών Sealine είναι η βράβευση του
C330 ως το καλύτερο Ευρωπαϊκό μηχανοκίνητο σκάφος της χρονιάς 2016 / 2017 και η υποψηφιότητα για το ίδιο βραβείο για το
2018 για τα μοντέλα Sealine C430 και C530.
Το Sealine C430 ενσωματώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που
το κάνουν πρακτικό και συγχρόνως συναρπαστικό και μοναδικό!
Με τα τεράστια πανοραμικά παράθυρα στο σαλόνι, τη μεγάλη
πλατφόρμα και την ευρύχωρη και άνετη πλώρη, όλα έχουν σχεδιαστεί με σημασία στη λεπτομέρεια και γνώμονα την ικανοποίηση
των αναγκών των ιδιοκτητών.
Εκτός αυτών, τεράστια σημασία δόθηκε στην σχεδίαση και ανάπτυξη της καινοτόμας γάστρας του.
Αποκλειστικά σχεδιασμένη με ανοιχτές μοίρες στην πρύμνη και
βαθύ V στην πλώρη σε συνδυασμό με κινητήρες Volvo Penta IPS,
προσφέρει απόλυτη ασφάλεια και άνεση στη θάλασσα, εξαιρετικές
επιδόσεις με πολύ χαμηλές καταναλώσεις.

FOLLOW THE

C-DUCER
THE NEW

Enjoy the

Feel the

Combine functionality with

LIGHT

SPACE

DESIGN

EXPERIENCE GERMAN QUALITY

Dynamic Boats | Athens | info@dynamicboats.gr | +30 (210) 9 65 66 41
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Sundeck 550
by Sundeck Yachts

Sundeck Yachts is a young, Italian company founded only three
years ago by people with years of experience in the field. The
brand launched in 2015 with one model, the Sundeck 550, a stunning trawler/explorer yacht designed in a collaboration between
Zuccheri Yacht Design for engineering and naval architecture and
the shipyard’s in-house design department.
In two seasons, over a dozen examples of this high-quality, longrange yacht were built, with more under construction and on order, marking the success of this new shipyard, based (until a few
months ago) on just one capable, semi-customizable model.
What is the secret? Yiannos Nicolaides of Nautimar Marine, the recently appointed dealer in Cyprus explains: “Building quality yachts
produced with the finest materials and technology, carefully refined by some of the most skilled Italian craftsmen is of paramount
importance. Being semi-customizable, it allows owners to select
their interiors out of a vast variety of plush appointments which
results in a high degree of personalization. Furthermore, each Sundeck is tested for over a thousand miles before the delivery to the
owner. This approach is not common on yachts of this size.”
The Sundeck 550, which is reaching an overall size of most
58-named yachts in the industry, with its 17,30m overall length, is
built with a vacuum infusion system and certified under the highest CE Category “A”, ocean-going. Due to its hull’s beamy shape, it
offers great interior volume that leads this size sector.
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Sundeck 550
by Sundeck Yachts

Όταν ένα ναυπηγείο γεννιέται μόλις πριν τρία χρόνια, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί σε ποια κατηγορία θέλει να επικρατήσει. Η απάντηση είναι απλή. Η Sundeck Yachts δημιουργήθηκε στη Ιταλία το
2015 από ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή
και χρήση σκαφών τύπου trawler για να αντλήσει ενδιαφέρον από
πραγματικά έμπειρους αγοραστές που επιζητούν την ποιοτική κατασκευή και τη διαφορετικότητα. Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι καρπός της σύμπραξης του σχεδιαστικού οίκου Zuccheri Yacht
Design με το έμπειρο σχεδιαστικό τμήμα του ναυπηγείου.
Μέσα σε δύο μόνο σαιζόν και με ένα μόνο μοντέλο (μέχρι πρόσφατα), το ναυπηγείο κατάφερε να παραδώσει περισσότερα από
δώδεκα σκάφη Sundeck 550 μέχρι στιγμής. Σήμερα, έχει υπό κατασκευή και υπό παραγγελία, άλλα τόσα. Το νέο Sundeck 700, ήδη
είναι υπό κατασκευή και φαίνεται θα ακολουθήσει την ίδια επιτυχία
με το SY550.
Ποιο είναι το μυστικό της Sundeck Yachts; Όπως μας αναφέρει ο
κ. Γιάννος Νικολαΐδης της Nautimar Marine, που έχει πρόσφατα
διοριστεί αντιπρόσωπος του ναυπηγείου στη Κύπρο: «Ta Sundeck
Yachts είναι σκάφη υψηλών προδιαγραφών, κατασκευασμένα από
τα καλύτερα υλικά και σχεδιασμένα με γνώμονα την άνετη ζωή
στο σκάφος για παρατεταμένα διαστήματα. Η στιβαρή κατασκευή
χωρίς τους συνήθης κραδασμούς, με τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να διαλέγει πλήρως τα υλικά στην εσωτερική διακόσμηση, δίνουν μια άλλη δυνατότητα και ένα αίσθημα αποκλειστικότητας και
μοναδικότητας που επιζητούν οι πλείστοι πελάτες όταν αγοράζουν
ένα σκάφος πολυτελείας».
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While it has a 3-cabin standard layout, it optionally offers a 4-cabin
version, boasting 3 bathrooms, all with separate shower compartments, managing to maintain the generous ensuite crew cabin for
two, aft, something apparently unique on a 17-meter envelope
with so much accommodation possible.
Trawler/Explorer yachts are all about long-range cruising and exploring. The Sundeck 550 is exceptional in this respect. Consider
these figures: at 7,5 knots (full load) it sets new records of economy, consuming only one liter per mile (7,5 liters/hour) giving a
range of about 2.500 nm, while at 9 knots the pointer stops at
1,7 liters/mile (15,5 liters/hour) dropping the range, at a still long
1.450nm. With the same pair of 570hp diesels on shaft drives, the
Sundeck 550 can also reach speeds north of 25 knots and cruise
comfortably between 14-20 knots, as you choose, thanks to the
excellent hull design. The optional gyro stabilization adds comfort
to your cruising.
Based on similar principles, a new 21,50m model, called the Sundeck 700 is under construction. It will be launched later in 2018. It’s
a semi-custom yacht with an exceptional living space, capable of
providing a 4 or 5-cabin layout and 2-cabin-crew quarters – again,
something unique in this size. The Sundeck 700 is equipped with
a pair of 825hp or 900hp engines and shafts drive propulsion, to
keep the best stability, seaworthiness and reliability. She can reach
a maximum speed of 25 knots.
The smaller sibling to the SY550, the Sundeck 480 will debut in the
forthcoming sales season. She an almost 50-foot flybridge yacht
built like the SY550 and designed under CE Category “A”. It features
a spacious 2 or 3 cabin/2-bathroom layout and a sizable crew cabin, unusual in yachts under 50’. Construction techniques and mate-
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Το Sundeck 550 που είναι ουσιαστικά ένα σκάφος σχεδόν 58’ έχει
συγκρίσιμες διαστάσεις με άλλα σκάφη που ονομάζονται 57άρια
και 58άρια. Στα 17,30μ., το 550 κατασκευάζεται με τη μέθοδο
vacuum infusion για πλήρη στιβαρότητα και είναι κατασκευαστικής κατηγορία CE-A (Ocean) που είναι και η ψηλότερη δυνατή κατηγορία για σκάφη αναψυχής. Η συγκριτικά μεγαλύτερη γάστρα
του SY550, με την απίθανη γεωμετρία και ναυπηγική, επιτρέπει
απίστευτα άνετους χώρους. Πέραν της στάνταρτ διαρρύθμισης
τριών καμπινών, το SY550 μπορεί να διατεθεί και με τέσσερεις
καμπίνες(!), καταφέρνοντας να διατηρήσει τη άνετη καμπίνα πληρώματος (για δύο παρακαλώ), στο πρυμναίο μέρος με ξεχωριστό
μπάνιο. Και όλα αυτά σε ένα σκάφος 17,30 μέτρων!
Τα σκάφη της κατηγορίας Trawler/Explorer ικανοποιούν πολλές
απαιτήσεις αλλά η βασική είναι τα μακρινά ταξίδια σε τόπους πέραν του σύνηθες. Το Sundeck 550 το κάνει με εύσημα. Να παραθέσουμε κάποιους αριθμούς: στους 7,5 κόμβους (με μέγιστο φορτίο),
το SY550 δημιουργεί νέα ρεκόρ αφού καταναλώνει μόνο 1 λίτρο
πετρελαίου σε κάθε ναυτικό μίλι. Αυτό, μας δίνει μια αυτονομία
που φτάνει τα 2.500 ναυτικά μίλια! Αν πιέσουμε λίγο στους 9 κόμβους, ο δείκτης σταματά στο 1,7 λίτρο/ναυτικό μίλι και αυτό μας
δίνει μια αξιοπρεπέστατη εμβέλεια στα 1.450 ναυτικά μίλια. Οι ντιζελοκινητήρες των 570 ίππων έκαστος, με την αξονική μετάδοση,
μπορούν να σπρώξουν τη απίθανη γάστρα πάνω από 25 κόμβους.
Το σκάφος, άνετα ταξιδεύει σε όποια ταχύτητα επιλέξετε, από τους
7 - 20 κόμβους και η δυνατότητα προσθήκης gyro stabilization κάνει το ταξίδι ακόμη πιο άνετο.
Η ίδια προσέγγιση και σκεπτικό διέπουν το σχεδιασμό όλης της
γκάμας. Το Sundeck 700 που είναι ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να παραδοθεί αργότερα το 2018, δεν αποτελεί εξαίρεση.
Είναι ένα semi-custom σκάφος με χώρους που ένας βρίσκει σε
πολύ μεγαλύτερα σκάφη και πρωτοτυπεί με τη διάταξη καμπινών.
Πέραν της στάνταρτ διαρρύθμισης των τεσσάρων καμπινών, το
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rials will be based on the same approach as the successful SY550.
Latest generation common rail 450hp diesels will give remarkable
autonomy in the size segment but can still reach top speeds of
over 25 knots, if you want to cruise fast.
Next year, Sundeck Yachts will also launch the new Open sportyachts line. Debuting with the Sundeck 430 Open, this will be a
versatile almost 13-meter cruising and sport-fishing boat, with layouts of up to 3 cabins/2 bathrooms. Again, (unusually) designed to
CE “A” Category, the 43 Open will offer two power configurations:
sterndrives or outboard engines for a maximum speed up to 43
knots.
Finally, the 38-metre project is about a big exploration vessel, featuring an all-weather, ocean-crossing capability with steel hull and
an aluminium superstructure. It will be unveiled at the forthcoming Monaco Yacht Show, with the exhibition of the first on-scale
mock-up, as a World Premiere.

Sundeck 550 - Specifications
Length overall: 17,35 m
Waterline length: 15,06 m
Maximum beam: 5,00 m
Dry displacement: 22 t
Fuel tank capacity: 2.500 l
Water tank capacity: 900 l
Engines: 2 x 570hp FPT ENT N67
Cabins: 3+1 or 4+1
Berths: 6+2 or 8+2
CE Category-A (12pax)

SY700 μπορεί να επιλεγεί με πέντε(!) άνετες καμπίνες και πρυμναία
φέρει δυο ξεχωριστές καμπίνες πληρώματος. Η αξονική μετάδοση
κίνησης με ένα ζεύγος ντιζελοκινητήρων ισχύος 825hp ή 900hp
εγγυάται την καλύτερη δυνατή σταθερότητα πλεύσης, αξιοπλοΐα
και αξιοπιστία. Η μέγιστη ταχύτητα υπολογίζεται στους 25 κόμβους. Το μικρότερο Sundeck 480 θα κάνει την εμφάνιση του στην
επερχόμενη σαιζόν πωλήσεων. Πρόκειται για ένα σκάφος σχεδόν
50 ποδιών με τρείς καμπίνες και δύο μπάνια και έχει επίσης σχεδιαστεί κάτω από την κατηγορία CE-A (Ocean), κάτι μη σύνηθες σε
αυτό το μέγεθος σκαφών. Διατηρεί επίσης καμπίνα πληρώματος
στο πρυμναίο μέρος που είναι καινοτόμο σε 50άρι σκάφος. Οι κατασκευαστικές τεχνικές θα είναι οι ίδιες με το SY550 και ένα ζεύγος
ντιζελοκινητήρων common rail technology των 450hp έκαστος
εγγυάται ακόμα πιο οικονομικά αποτελέσματα από το SY550, με
τελική ταχύτητα στους 25 κόμβους.
Το 2019 βλέπει επίσης την πρεμιέρα της σειράς Open. Αυτή η σειρά, σαν πρώτο βήμα θα παρουσιαστεί με το Sundeck 430 Open
επίσης κατηγορίας CE-A (Ocean)! Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο
σκάφος όσον αφορά τη εξωτερική διαρρύθμιση, που μπορεί να
διαμορφωθεί ανάλογα με την κυρίως χρήση του. Το εσωτερικό
μπορεί να έχει μέχρι και 3 καμπίνες με 2 μπάνια και η μηχανοκίνηση θα προέρχεται από έσω-εξωλέμβιες ή εξωλέμβιες μηχανές, με
δυνατότητα μέγιστης ταχύτητας τους 43 κόμβους.
Τέλος, ένα μεγαλεπήβολο πρότζεκτ 38 μέτρων που σκοπό έχει να
πάρει τον ιδιοκτήτη πιο μακριά και πιο άνετα από οποιοδήποτε
άλλο σκάφος στην κατηγορία του, διατηρώντας ένα κομψό χαρακτήρα. Θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με υπερκατασκευή
από αλουμίνιο. Το Sundeck 38 Metri όπως απλά αποκαλείται, θα
κάνει το διεθνές ντεμπούτο του με ένα εντυπωσιακό scale-model
στο επερχόμενο Monaco Yacht Show.
Η επιτυχής πορεία της Sundeck Yachts έφερε και την αναγκαία
ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και αντιπροσώπων σε Ευρώπη και
Μέση Ανατολή, με πρόσφατες αντιπροσωπίες στην Σερβία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα και φυσικά στην Κύπρο μέσω της Nautimar
Marine Ltd., στη Μαρίνα Λεμεσού.
Χωρίς αμφιβολία, η Sundeck Yachts θα παίξει συναγωνιστικό και
ενδεχομένως, ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συνεχώς αυξανόμενου μεριδίου της αγοράς των φινετσάτων σκαφών τύπου
trawler/explorer.

For more info, contact:
Nautimar Marine Ltd, Limassol Marina
Tel.: 2505 1210 or 9969 3633,
Website: www.nautimarmarine.com
email: info@nautimarmarine.com

Για πληροφορίες επικοινωνήστε:
Nautimar Marine Ltd, Μαρίνα Λεμεσού
Τηλ.: 2505 1210 ή 9969 3633,
Website: www.nautimarmarine.com
email: info@nautimarmarine.com

Based on this success, Sundeck Yachts is expanding its range and
it is developing its international dealer network, which already
counts more than ten sales representatives all over Europe and
Middle East, with also a recent appointment in Serbia, Montenegro, Greece and now Cyprus, namely Nautimar Marine Ltd., located
in Limassol Marina.
The Sundeck Yachts latest developments are no doubt such to
lead the company to play a key role in this sector so watch this
space for more on this very determined new company.

Sundeck 430 Open

114

Sundeck 700

Sea Dreams, Redefined!
When it comes to Sport Boats and Sport Cruisers,
Nautimar Marine has the top brands money can buy.
After all, you deserve the best!
Sport Boats and Sport Cruisers
-

-

For over 50 years, Chaparral builds
high quality family boats with a
wide choice of bow riders, cabin
cruisers and jet boats carrying the
best warranty in the industry. No
wonder they are market leaders
for several years now.

World Class Fishing Boats
-

-

Celebrating 50 years of building
tough fishing boats, Robalo is
renowned for its heavy-duty
construction, legendary ride and
unwavering desire to stay on the
cutting edge of innovation.

Chaparral with JET power
-

-

Chaparral stirs the waters with a
mould-braking proposition on the
jetboat scene: Chaparral boats
with jet power! Better handling,
more power, easier control, smart
monitoring. And the competition is
never the same again.

Italy’s Favorite Inflatable Boat
-

-

For over a decade, Joker Boat is
Italy’s best selling inflatable boat
brand. Excellent seakeeping hulls,
first-class materials, practical
designs, boats that make sense.
No wonder they are always #1.

Nautimar Marine Ltd. Limassol Marina

Tel. 2505 1210 or 9969 3633

www.nautimarmarine.com

info@nautimarmarine.com
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The BeachClub
Series

from Van der Valk Shipyard

It’s your space: the innovative Van der Valk BeachClub
A completely new way of looking at “space”, the Van der Valk
BeachClub line is the product of many months of serious R&D
and decades of experience. Some said it is a mini-revolution in
motor-yachting. The sure thing is that these yachts are very exclusive and maybe, a preview in the shape of things to come!
Designed by renowned superyacht designer Cor D. Rover, this
unique concept dispenses the traditional engine room concept,
installing the propulsion system (by patent protected) aft, in the
integrated swim platform which is part of the hull. The BeachClub
is specially designed for the Volvo Penta IPS system, a pod-type
drive with counter-rotating propellers, which is more efficient
than traditional shaft drives and being joystick-operated, makes
handling a kid’s play. It is no secret that in this size of yachts there
is trend towards this type of propulsion.
Offering true innovation in terms of space, the yacht is built in
aluminium to the highest standard of Dutch quality and detail
for which the Van der Valk brand is renowned for 50 years, having
built over 1.200 yachts to date.
The result is an unprecedented amount of interior volume and
space for three to four awesome al fresco zones. A sense of space
is further enhanced by a liberal use of glass, with all-round views
from the two lounges and master suite. Glass inserts in the hull
give an extra air of class to her elegant modern profile.
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The BeachClub
Series

from Van der Valk Shipyard
Μια εντελώς νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό σκαφών πολυτελείας (yachts) έχει παρουσιάσει από το Ολλανδικό ναυπηγείο Van der
Valk σε συνεργασία με το περίφημο Ολλανδό σχεδιαστή υπερπολυτελών superyacht, Cor D. Rover. Μια προσέγγιση τόσο επαναστατική που κάποιοι την έχουν ονομάσει και μίνι-επανάσταση στο
σχεδιασμό μηχανοκίνητων σκαφών. Ό,τι και να είναι, φαίνεται ότι
αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση είναι πολύ αποκλειστική και μπορεί να είναι και μια ματιά στο μέλλον, σ ’αυτά που έρχονται στον
τομέα αυτό.
Η ουσιαστική πρόκληση ήταν να δοθεί μια νέα έννοια στη λέξη
«Χώρος» και μια ανορθόδοξη προσέγγιση ήταν η μεταφορά του
μηχανοστασίου από την παραδοσιακή θέση εντός του κυρίως
χώρου του κήτους, πίσω και εντός της μεγάλης πλατφόρμας που
αποτελεί και μέρος της όλης γάστρας. Η όλη προσέγγιση θεωρείται τόσο επαναστατική που έχει πατενταριστεί(!), κάτι που δεν είναι
σύνηθες στον τομέα αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο σχεδιασμός
αυτός αφήνει όλο το χώρο ενιαίο και διαθέσιμο για εκμετάλλευση,
αυξάνοντας τόσο τον εκμεταλλεύσιμο χώρο όσο και τις επιλογές
ενός δημιουργικού και τολμηρού ιδιοκτήτη. Η μεγάλη χρήση χρωματισμένου γυαλιού εγγυάται μπόλικο φως εσωτερικά και απίθανη
θέα προς τα έξω αφήνοντας τη ζέστη εκτός.
Η σειρά BeachClub έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τα πλεονεκτήματα
που προσφέρει το σύστημα IPS της Volvo Penta και επιτρέπει την
τοποθέτηση των μηχανών όσο πιο πίσω γίνεται, εντός της πλατφόρμας στην πρύμνη. Το IPS είναι ένα σύστημα επαρκώς πιο αποδοτικό και οικονομικό από τις παραδοσιακές αξονικές μεταδόσεις,
εύκολο στη χρήση, αφού ελέγχεται με ηλεκτρονικό Joystick και
φαίνεται ότι κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Είναι γεγονός ότι ο διαθέσιμος εξωτερικός χώρος σε ένα BeachClub
είναι σαφώς μεγαλύτερος από τους χώρους σε ένα παραδοσιακά
σχεδιασμένο σκάφος. Επιπλέον, δημιουργούνται τρείς ή τέσσερεις
απίθανοι εξωτερικοί χώροι διότι στο τέλος της ημέρας, ένα σκάφος στη Μεσόγειο το ζούμε ουσιαστικά κυρίως στους εξωτερικούς
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The Van der Valk BeachClub is available in a range from 62 ft
(19,05m) to 120 ft (34m), with 10 ft increments in-between all constructed in marine-grade aluminium.
Yiannos Nicolaides of Nautimar Marine, informs us that there are
two yachts currently under construction at the shipyard, namely the BeachClub 600 and the BeachClub 660 Flybridge. Yiannos,
under his hat of Van der Valk’s representative in Cyprus since 2014
says, “Just as it was the case with our latest fully custom-built yacht,
M/Y Anemeli, the BeachClub design, while being a Series, it allows
a high degree of customization to suit every owner’s unique requirement, beyond the suggested layout and décor; and that’s the
beauty of going custom-built.”. He also notes that the BeachClub
Series are also competitively priced when compared to similar
sized production yachts but stresses that the BeachClub’s spaces
should be compared to production yachts of some longer length
due to the innovation of the engineroom place aft.
Get the full story on the BeachClub range as well as the latest on
other possibilities in fully customized yachts at Nautimar Marine’s
office in Limassol Marina. They pride themselves in custom-built
yachts and their latest delivery of a 27m, all-aluminium, roundbilged, FDHD, compact superyacht from this shipyard is also worth
learning about as it is a one-of-a-kind engineering marvel.
For more info, contact: Nautimar Marine Ltd, Limassol Marina,
Tel.: 2505 1210 or 9969 3633,
Website: www.nautimarmarine.com
email: info@nautimarmarine.com
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του χώρους – όλοι με καλή σκίαση. Η πλώρη για παράδειγμα μπορεί να διαμορφωθεί όπως θέλει ο ιδιοκτήτης του. Υπάρχουν ήδη 6
διαφορετικές επιλογές και αυτές μπορούν να είναι ακόμα πιο πολλές αφού είναι εντελώς custom-made.
Ο αντιπρόσωπος του ναυπηγείου στη Κύπρο, Γιάννος Νικολαΐδης
της Nautimar Marine εξηγεί: «όπως και το τελευταίο μας Van der
Valk project, το 27-μετρο Anemeli, έτσι και τα BeachClub είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και επιδέχονται πολλές αλλαγές για
να ικανοποιήσουν τα γούστα των ιδιοκτητών τους. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν δύο τέτοια σκάφη υπό κατασκευή στο ναυπηγείο και
συγκεκριμένα το BeachClub 600 και το BeachClub 660 Flybridge.
Και τα δύο έχουν ανταγωνιστική τιμή συγκρινόμενα με παρομοίου
μεγέθους πλαστικά (fiberglass) σκάφη παραγωγής και σαφώς πιο
καλά εξοπλισμένα. Πράγματι, βλέποντας τα από κοντά είναι εντυπωσιακότατα»!
Αν αυτή η πρόταση είναι δελεαστική και σας ενδιαφέρει να έχετε
ένα διαφορετικό, φουτουριστικό σκάφος με απίθανους χώρους
μέσα και έξω, δείτε τη Nautimar Marine στη Mαρίνα Λεμεσού.
Ο κ. Νικολαΐδης μπορεί να σας δώσει όλες τις πληροφορίες και να
δημιουργήσετε μαζί το επόμενο, πολύ αποκλειστικό σκάφος των
ονείρων σας.
Για πληροφορίες: Nautimar Marine Ltd, Limassol Marina,
Tel.: 2505 1210 or 9969 3633,
Website: www.nautimarmarine.com,
email: info@nautimarmarine.com
SPECIFICATIONS
BeachClub 600
LOA: 19,05m
LWL: 17,80m
Beam: 5,50m
Draft: 1,40m
Displ.: 33 tons
Engines: Volvo IPS950
(D11-725hp)
Top speed: 24kts
Cruising speed: 19kts
Fuel: 4.100lt
Water: 750lt
Cabins: 3
Berths: 6
Crew: 1
Certification: CE Class A
(ocean)

BeachClub 660 Flybridge
LWL: 18,80m
Beam: 5,50m
Draft: 1,60m
Displ.: 38 tons
Engines: Volvo IPS1050
(D13-800hp)
Top speed: 25kts
Cruising speed: 19kts
Fuel: 4.100lt
Water: 750lt
Cabins: 3
Berths: 6
Crew: 1
Certification: CE Class A
(ocean)

Be as Unique as your Yacht can be.
Don’t settle for ordinary. Go extraordinary.

Yachting lifestyles can be unique and extraordinary only if you are on a fully custom, bespoke, oneof-a-kind yacht. Otherwise, such lifestyles are merely ordinary.
At Nautimar Marine, we specialize in completely personalized yachts from 15 to over 40 meters in
aluminum or steel. Our latest delivery is this ground-breaking, boundary-pushing 27-meter FDHD
yacht built at the Van der Valk shipyard for an experienced owner. Let’s build your next dream.

We introduce to you Sundeck Yachts, a relatively young company specializing in long-range, luxury
yachts from 14-38 meters, 100% built in Italy by experienced hands. Sundeck Yachts boast bespoke
interiors with very few limitations, making every yacht unique. These are high-end, modern-design
explorer yachts with huge spaces and volumes, happy to cruise slow with superb economy figures
or fast, while being very comfortable. They are solid, practical, reliable and greatly versatile.

Established 1995

Limassol Marina

Tel. 2505 1210 or 9969 3633

www.nautimarmarine.com
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Enata Foiler

Enata Foiler

Enata Marine, based in Sharjah, is a shipyard in the Emirates, aimed
to impress the local market at first and the international market
after all, with its new boat called the Foiler. The foiler has a unique
sense of tranquillity and comfort at high speeds.

Με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πρωτοπόρος εταιρία
Enata παρουσίασε ένα σκάφος όχι μόνο διαφορετικό από τα συνηθισμένα, αλλά που σίγουρα θα αλλάξει πολλά στη βιομηχανία του γιώτινγκ. Το σκάφος έκανε πρεμιέρα μάλιστα στο Dubai
International Boat Show του 2018, με στόχο αρχικά την τοπική
αγορά, με βλέψεις όμως διεθνείς.

Manos Roudas

Anchored in the water by four powerful foils, the FOILER is both
extremely stable and immune to wave interference. Driving the
FOILER is surprisingly easy and effortless, and the subtle luxury will
make any sailing session a relaxing and memorable experience.
With an avant-garde propulsion system combining two diesel and
electric 320HP BMW engines, and ENATA’s custom electric torpedoes, the FOILER is redefining sailing and day cruising.
The hydro-foiling system, enabling the boat to fly 1.5m above the
water, provides an unmatched experience, where speed and reactivity are the centre-pieces.
With her retractable foils, futuristic design, unique presence and
bold extravagance, the FOILER is definitely a head-turner. This incredible ‘flying superyacht’ can carry 8-persons, while the hybrid
hydrofoil can effortlessly cut through 5ft waves by skimming
above the water at 40 knots.
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Κείμενο Μάνος Ν. Ρούδας

Το σκάφος έχει πολύ προχωρημένο design και είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας υλικά. Εξωτερικά, το φουτουριστικό
του look προδιαθέτει σε κάτι διαφορετικό, όμως τα ακριβά υλικά,
το ξύλο τικ και το δέρμα παραμένουν σταθερές αξίες πολυτέλειας
και άνεσης. Μεγάλη σημασία έχει δοθεί και στην εργονομία, όχι
μόνο για τον κυβερνήτη, αλλά και για τους επιβάτες, σε όλους τους
χώρους.
Το σκάφος διαθέτει τέσσερα foils τα οποία σηκώνουν το σκάφος
στον αέρα. Είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα ώστε να
είναι άκαμπτα και ανθεκτικά χωρίς βάρος και έχουν τη δυνατότητα
να μαζεύονται. Ενώ με τα foils το σκάφος ίπταται 1,5 μέτρο πάνω
από το νερό, χωρίς αυτά γίνεται όπως κάθε κανονικό σκάφος του
μεγέθους του.
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But, at 18 knots (20 mph / 33 kph), the lift created by the foils fully
lifts the Foiler and the hull flies above the water.
In hydrofoil mode, the yacht can comfortably handle waves up to
4.9 ft (1.5 m) high while still providing complete comfort for passengers.
It can maintain this performance in winds of up to 30 to 35 knots
(35 to 40 mph / 55 to 65 kph). To activate this, you simply press the
Fly Mode button.
The foils and rudders are deployed by a hydraulic ram.
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Το FOILER παρέχει μία πρωτόγνωρη εμπειρία για τους επιβάτες,
αφού ανεξάρτητα από τις συνθήκες, η πλεύση του είναι πολύ ήρεμη και ομαλή. Το σκάφος ταξιδεύει πάνω από τα κύματα και αποφεύγει τα χτυπήματα,. Έτσι, ακόμα και οι πιο ευαίσθητοι επιβάτες
στον κυματισμό, δεν νιώθουν την παραμικρή ενόχληση ακόμη κι
αν είναι επιρρεπείς στη ναυτία. Σε κύματα ακόμα και δύο μέτρων,
το σκάφος ταξιδεύει ευθεία, με σχεδόν μηδενικά απόνερα και μάλιστα με υψηλές ταχύτητες.
Το σκάφος κινεί ένα υβριδικό σύστημα πετρελαιοκινητήρα – ηλεκτροκινητήρα που είναι φιλικό στο περιβάλλον, ενώ παρέχει απίστευτη απόδοση του καυσίμου με αποτέλεσμα μεγάλη οικονομία
και απίθανες επιδόσεις.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ

FIBER GLASS

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ

GEL COAT

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ

ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

∆ΑΠΕ∆Α ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

ΛΑΣΤΙΧΟΚΟΛΛΕΣ

CARBON KEVLAR

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

XΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΟΣΜΩΤΙΚΑ

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΙΝΤΖΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ

REEFING

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Πειραιώς 49, 183 46, Μοσχάτο
Τηλ.: +302104833000 / +302104828452
Fax: +302104810925
E-mail: info@andreou.gr
Website: www.andreou.gr
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In more extreme conditions, you can retract the foils and use it as
a regular boat by pressing the Float Mode button.
It has a range of 260 nautical miles (482 km) at 20 knots or 130
nautical miles (240 km) at 30 knots.
The boat is manufactured from carbon fibre with high grade stainless steel, aluminium and titanium mechanical parts.
The foils and rudders are also manufactured from carbon fibre in
an autoclave, to ensure high rigidity and robustness.
Its propulsion system combines two diesel and electric 320 bhp
(239 kW) BMW engines which power custom Enata electric torpedo engines.
This delivers up to 20 per cent increased fuel efficiency at top hydro-foiling speeds.
The Foiler can also operate in a fully electric mode, cruising at a
speeds up to 10 knots (11.5 mph / 18.5 kph) in near silence.

Το Foiler φτάνει ταχύτητες που αγγίζουν τους 40 κόμβους, ενώ αρχίζει να πλανάρει πάνω στα foils από τους 18 κόμβους, ακόμα και
όταν μεταφέρει επτά επιβάτες και τον κυβερνήτη. Η δύναμη του
υβριδικού κινητήρα προέρχεται από δύο μηχανές της BMW με 320
ίππους η κάθε μία, δύο ηλεκτρογεννήτριες και δύο ηλεκτροκίνητες προπέλες - τορπίλες. Το σκάφος μάλιστα μπορεί να κινηθεί για
δέκα λεπτά μόνο με τη χρήση μπαταριών, με ταχύτητες 10 κόμβων.
Η ταχύτητα κρουαζιέρας του FOILER είναι 30 κόμβοι ενώ η εμβέλειά του φτάνει τα 130 ναυτικά μίλια, τα οποία εγγυάται η δεξαμενή καυσίμου των 300 λίτρων. Στους 20 κόμβους, η εμβέλεια
αυξάνεται στα 260 ναυτικά μίλια. Όταν το
σκάφος σηκωθεί στα foils, η ενεργειακή
του απόδοση αυξάνεται κατά 20% τουλάχιστον.
Για ευκολότερη συντήρηση, τα foils μαζεύονται, σηκώνονται, όπως και οι προπέλες. Έτσι, όταν δεν χρησιμοποιούνται
βρίσκονται εκτός νερού, που έχει σαν
αποτέλεσμα να μικραίνει ο απαιτούμενος χώρος που χρειάζεται το σκάφος και
να μην φθείρονται άσκοπα. Αυτό κάνει το
σκάφος ιδανικό tender για τα superyacht.
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Elysee Yachts is proud to present LIMO MYKONOS!With the length
of 11,50m, this beautiful tender has the capacity of 12 guests who
have the chance to cruise in style and comfort! She cruises at 28 –
30 knots speed and can reach the speed of 38 knots!
Length: 11,50m Beam: 3,30m, Draft: 0,75m Interior height:
1,85m apx External height: 2,45m apx Dry Weight: 4.250kg apxGross Weight: 5.950kg apx (incl. 12 passengers)

Η Elysee Yachts περήφανα παρουσιάζει το Limo Mykonos με
μήκος 11.50μ. Αυτό το ομορφο tender έχει χωρητικότητα 12
επιβατών που έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν με άνεση και
στυλ. Η ταχύτητα ταξιδιού φθανει τους 28-30 κόμβους με ανώτατη
την ταχύτητα των 38 κόμβων
Μήκος: 11,50m, Πλάτος: 3,30m, Βύθισμα: 0,75m Εσωτερικό
Ύψος: 1.85, Εξωτερικό Ύψος: 2,45μ. Βάρος: 4.250kg
Ολικό βάρος: 5.950kg με επιβατες και καυσιμα
Passenger’s capacity: 13 persons incl. one skipper

Tel.: +030 210 411 60 71, +30 6977 34 95 63
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www.elysee.com.gr

Exclusive yacht chartering and brokerage
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.

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

Your Privileged Par tner In Yachting
Chartering
Agency
Management
Refits

Brokarage
Maintenance
Consultancy
New Builts

We are proud members of:
We proudly represent:
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Υacht Agency & Support
Provision of tailor made yacht solutions designed for the most demanding needs of
modern day yacht owners and operators. Our range of services cover every aspect
of yacht ownership and operation.
Yacht Logistics

unloading

Yacht Support

provisions

Yacht Consultancy
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Etko Harbour Tower
Aktaias Avenue, Cornaro Block, 2nd floor, Limassol, CY-3010, Cyprus
Tel.: +357 25362145, Fax: +357 25351271, Email: info@amathusaegeas.com.cy

m
ajesty
yachts Cyprus
Tuti Mare Yachting Ltd
Tel.: 0035725431313
Fax.: 0035725431300
Mobile: 0035799627627
E-mail:
info@tutimare.com.cy
tutimare@cytanet.com.cy
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TECHNOHULL®

TECHNOHULL®

TECHNOHULL® models are known for their distinct features.
A deep cockpit for perfect safety and seaworthiness, lightweight
and durable construction for performance on the water but also
ease of transportation out of it, spacious deck for comfortable stay
and extreme performance, low consumption and long distance
travelling ability. New materials and ideas are constantly being
sought, thus we often see improvements in every new model.
Among other targets, TECHNOHULL® can custom build any vessel
to satisfy every request and choice of its customers.

Τα μοντέλα της TECHNOHULL® διακρίνονται από πρωτοποριακά
βασικά χαρακτηριστικά. Βαθύ cockpit για απόλυτα ασφαλή και
στεγνή πλεύση, ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή για επιδόσεις
στο νερό αλλά και εύκολη μεταφορά έξω από αυτό, ευρύχωρο
κατάστρωμα για άνετη διαμονή και, φυσικά, υψηλές επιδόσεις ταχύτητας και ευελιξίας.

Technohull® was founded in 2005 with the main target to design,
produce and sell luxury high performance luxury innovative RIB’s.
This mission is based on two core values: attention to detail in all
the production stages and innovative designs. The result has exceeded expectations as the RIB’s have attracted not only the Greek
market but customers worldwide as 60% of the production is exported.
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“Η TECHNOHULL® ιδρύθηκε το 2005 έχοντας ως στόχο τη σχεδιαση, κατασκευή και προώθηση φουσκωτών RIB υψηλών επιδόσεων,
αλλά και αξεπέραστης ποιότητας. Η εταιρεία στηρίχθηκε σε δυο
βασικούς άξονες, τη σημασία στη λεπτομέρεια σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής και την καινοτόμα σχεδίαση. Το αποτέλεσμα
ξεπέρασε κάθε προσδοκία με την κατασκευή μοντέλων που έχουν
προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο της ελληνικής αγοράς αλλά
και της παγκόσμιας, αφού το 60% της παραγωγής προορίζεται για
το εξωτερικό.

Αναζητούνται διαρκώς νέα υλικά και ιδέες γι αυτό συχνά βλέπουμε μετατροπές σε κάθε νέο μοντέλο. Ανάμεσα σε άλλους στόχους,

Each boat has a different intention, with its own philosophy, for
different owners, but with common features, high speeds, low
consumption, nautical character hidden with care in luxury, emphasis on attention to detail and one-of-a-kind aesthetic taste.
Omega 45 is the flagship of TECHNOHULL®. It has impressive areas
and a very large deck, combined with the high performance features of the brand’s DNA. There are many engine options available
so the prospective buyer can satisfy his needs.
The Attitude 35, seaDNA999G5, T909 and T688 are the models that
complete the range produced by TECHNOHULL®.

ηTECHNOHULL® μπορεί να υλοποιήσει κάθε επιθυμία και επιλογή
των πελατών της. Κάθε σκάφος, είναι και μία διαφορετική πρόταση, με δική του φιλοσοφία, για διαφορετικούς ιδιοκτήτες, αλλά με
κοινά χαρακτηριστικά, υψηλές ταχύτητες, χαμηλές καταναλώσεις,
ναυτικό χαρακτήρα κρυμμένο με επιμέλεια στην πολυτέλεια, έμφαση στο φινίρισμα και διαρκώς υψηλότερη αισθητική.
Το Omega 45 είναι η «ναυαρχίδα» της TECHNOHULL®. Έχει εντυπωσιακούς χώρους και πολύ μεγάλο deck, που συνδυάζονται με
τις υψηλές επιδόσεις που αποτελούν στοιχεία του DNA της μάρκας. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε κινητήρες, με τον αγοραστή να
μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει για να δημιουργήσει το ιδανικό σκάφος για τον ίδιο.

Τα Attitude 35, seaDNA999G5, Τ909 και Τ688 είναι τα μοντέλα
που συμπληρώνουν το καρέ των σκαφών που δημιουργεί η
TECHNOHULL®.
Contact details of the distributor of TECHNOHULL® in Cyprus:
Sealina Holdings Ltd
E: info@technohullcy.com
T: 0035799 660552 / 00357 97812093
W: http://technohull.com/”

Στοιχεία επικοινωνίας διανομέα TECHNOHULL® στη Κύπρο:
Sealina Holdings Ltd
E: info@technohullcy.com
T: 0035799 660552 / 00357 97812093
W: http://technohull.com/”
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X Series

X1
X3
X5
Exclusively in
CYPRUS LEMESOS
Franklinou Rooslvelt Avenue 85B, 3011, Tel.: +357 25384999, Fax: +357 25384488, e-mail: limassol@marinastores.gr
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Νέο σκάφος από
τη Motonautica

25 GT “Gran Turismo“
New boat from
Motonautica 25
GT “Gran Turismo”
A new model, featuring unreleased solutions for the MV Marine
brand, is ready for launch. The new 7meter inflatable boat line is
definitely sporty, but in the context it still remains elegant and sober, therefore the name of 25 GT “Gran Turismo”.
The hull has the same water lines as the production models, always appreciated for the comfort of navigation, for low running
costs and to make the boat dry even in rough sea.
The real revolution lies on the deck as it lacks, just like in the other
models, the large bow and stern sundecks.
In the 25 GT, there are two U-shaped sofas on the bow and aft,
for large seating areas that can be turned into sundecks. With this
solution you can have the table in both the bow and stern couch.
The console is one of the strongest features of this model; it has
a sophisticated design, with a harmonious and
slim line towards the pilot, allowing a per-

136

Το νέο σκάφος της Motonautica 25 GT “Gran Turismo” έκανε την
εμφάνιση του για πρώτη φορά δημόσια στο Ναυτικό Σαλόνι του
Παρισίου. Ένα νέο σπόρ σκάφος το οποίο βασίστηκε στις χαμηλές
καταναλώσεις και υψηλές επιδόσεις. Ακόμη και σε δύσκολες θάλασσες το σκάφος εγγυάται ότι θα κρατήσει στεγνούς τους επιβάτες και τους πλούσιους αποθηκευτικούς του χώρους.
Το MV 25 GT ακολουθεί ιταλικό στιλ και κομψότητα και θα παρουσιαστεί επίσημα στην Κύπρο, στο Limassol Boat Show, που θα
πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Μαΐου στη Μαρίνα Λεμεσού.
Σε αντίθεση με τα άλλα μοντέλα της εταιρείας έχει τροποποιηθεί
το μπροστινό μέρος του σκάφους.
Η πλώρη διαθέτει δύο μεγάλους U καναπέδες οι οποίες μπορούν
να μετατραπούν σε χώρους ηλιοθεραπείας.

fect view of the onboard tools, the same is completed with a seat,
where the onboard fridge is located.
For the pilot there is a comfortable ridge rest, which also acts as
a lock.
In the aft U-shaped sofa there are many seats, with underneath
comfortable lockers, with a special table so to get a wide living
area for life on board.
Another interesting solution, is the dedicated passage for descent
into the water, without having to overcome the couch to reach the
footpaths of the wet.
MV 25 GT follows Italian style and elegance and will be officially
presented in Cyprus, in Limassol, at the Boat Show, taking place
from May 3 to 6, where MOTONAUTICA will be present with its
own booth at Area B.

Μεγάλο μέρος φιλοξενίας επιβατών και στο πίσω μέρος του σκάφους.
Η κονσόλα είναι ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά αυτού του
μοντέλου. Διαθέτει εξελιγμένο σχεδιασμό, με αρμονική και λεπτή
γραμμή προς τον πιλότο, επιτρέποντας την άψογη θέα των εργαλείων επί του σκάφους. Το ίδιο συμπληρώνεται και με ένα κάθισμα
στο μπροστινό μέρος στο οποίο βρίσκεται το ψυγείο του σκάφους.
Για τον πιλότο υπάρχει ένα άνετο κάθισμα – κούμπιστρο το οποίο
λειτουργεί και ως ασφαλής αποθηκευτικός χώρος..
Στον καναπέ σχήματος U στην πρύμνη υπάρχουν πολλά καθίσματα και από κάτω άνετα ντουλάπια, με ειδικό τραπέζι έτσι ώστε να
έχετε ένα ευρύχωρο καθιστικό στο πίσω μέρος.

Length Overall: 7.50mt
Width Overall: 2.87mt
Inner Length: 5.90mt
Inner Width: 1.75mt
Tubes Diameter: 46/60
Tubes Material: 1670dtex

Persons Capacity: 18
Numbers of Compartments: 6
Maximum Installable Power: 200CV
Shaft Length: XL
Homologation Category: C CE CAT
Fuel Tank Capacity: 205Lt

LIMASSOL MARINA SHOWROOM
9, D. Bayar, Ayios Antonios, 3042 - Limassol P.O. Box 51288, 3503, Limassol – Cyprus
www.motonautica.com.cy
Savvas Zenios
T: +357 99629902
E: savvaszenios@cytanet.com.cy

George Apostolou
T: +357 99638053
E: info@motonautica.com.cy
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SKIPPER DESIRE

SKIPPER DESIRE

Desire 120s is a sport cabin version which combines an ultra-high
performance hull with a luxurious deck and cabins. The aggressive
style, the aerodynamic line and the fast hull are the characteristics
which make this version a sport one, while the comfortable cabin
with the two double beds and the big toilet turn it into a decent
Cruiser.
So here is the Skipper 120 Desire Sport Cabin.

Το Desire 120s είναι μια sport έκδοση που συνδυάζει την εξαιρετικά υψηλή απόδοση με το πολυτελές κατάστρωμα και τις καμπίνες.
Το επιθετικό στυλ, η αεροδυναμική γραμμή και η ταχύτητα είναι τα
χαρακτηριστικά που κάνουν αυτή την έκδοση sport, ενώ η άνετη
καμπίνα με τα δύο διπλά κρεβάτια και η μεγάλη τουαλέτα τη μετατρέπει σε ένα αξιοπρεπές γιώτ.
Αυτό είναι, λοιπόν, το Skipper 120 Desire Sport Cabin.

HULL DESIGN:
A really good speedboat must be seaworthy and this is mainly due
to its hull. BSK Marine is based on this theory, so it designs and
manufactures boats, which offer excellent sailing, great performance and low fuel consumption.
Skipper 120 Desire is equipped with a hull, which is the product
of many years of studies and testing. Some of her characteristics
are a consumption rate of 2.0- 2.5lt per mile and a speed of 50 –
70 knots, depending on the engine combined (2x300Hp min or
2x650Hp max).

Σχεδιασμός Σκάφους:
Ένα πραγματικά καλό ταχύπλοο πρέπει να είναι αξιόπλοο και αυτό
οφείλεται κυρίως στην γάστρα του. Η BSK Marine βασίζεται σε αυτή
τη θεωρία, έτσι σχεδιάζει και κατασκευάζει σκάφη, τα οποία προσφέρουν εξαιρετική πλεύση, εξαιρετικές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμων.
Το Skipper 120 Desire είναι εξοπλισμένο με μία γάστρα, το οποίο
είναι προϊόν πολλών ετών μελέτης και δοκιμών. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι η κατανάλωση 2,0 - 2,5lt ανά μίλι και ταχύτητα 50 - 70 κόμβων, ανάλογα με τον κινητήρα. (2x300Hp min ή
2x650Hp max).

120S

TECHNICAL CHARACTERISTICS
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WELCOME ON BOARD

The deck of a Sport Cabin must cover all kinds of needs either on
a day trip or on a long vacation with stay-in on the boat. For this
reason, there is a bow cabin with two double beds and a toilet
with shower. The passengers can move upright in the main corridor and the toilet as well.
Nevertheless, the cabin’s small exterior size does not reveal her
internal comfort and thus gives a sport character and an aerodynamic line on the boat. During a daily trip, the cabin’s size will be
distinctive, while the crew will be able to move easily around it
and especially on the two stern’s coaches and on the two huge
sun beds.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ
ΣΚΑΦΟΣ
Το κατάστρωμα ενός Sport Cabin πρέπει να καλύπτει κάθε είδους
ανάγκες είτε μίας ημερήσιας εκδρομής είτε περισσότερων, με παραμονή στο σκάφος. Για το λόγο αυτό, υπάρχει μια καμπίνα πλώρης με δύο διπλά κρεβάτια και μια τουαλέτα με ντους. Οι επιβάτες
μπορούν να μετακινούνται όρθιοι στον κεντρικό διάδρομο και
στην τουαλέτα.
Παρ ‘ όλα αυτά, το μικρό εξωτερικό μέγεθος της καμπίνας δεν αποκαλύπτει την εσωτερική άνεση και έτσι δίνει sport χαρακτήρα και
αεροδυναμική γραμμή στο σκάφος.
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Κατά τη διάρκεια ενός ημερήσιου ταξιδιού, το μέγεθος της καμπίνας θα είναι διακριτικό, ενώ το πλήρωμα θα είναι σε θέση να κινείται εύκολα γύρω από αυτό και ειδικά στις δύο πρύμνες και στις δύο
τεράστιες ξαπλώστρες.

ΘΑΛΑΜΟΙ

RIGID COLLARS
Skipper Desire 120s has rigid perimetrical collars (GRP) full filled
with foam and with no need of inflation. This innovation allows
the boat to have all her riding characteristics and backup buoyancy like a RHIB but she is also a power boat without the risk of
deflation.
The diameter of rigid collars is smaller at the bow than it is at the
stern and the biggest height from the deck floor is at the middle of
the boat. Collars have a ”D” shape (not complete circle), increasing
the internal boat’s width

CUSTOMIZE ΙΤ AS YOU
DESIRE
Every Skipper boat will be painted in the colors that the customer desires. 3D Rendered images are produced before every order
in order to know exactly how the boat will look like and the only
thing it will leave at one’s imagination will be the dreamy sea and
beaches you will visit with your new Skipper.
There are several arrangements at the deck’s layout with different
cockpit seats, stern sofas and sun covers.
For more information on all Skipper models, you can visit the Cyprus dealer website on www.cy-boats.com or the shipyard’s website on www.skipper-bsk.com.
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Το Skipper Desire 120s έχει φουσκωτά μπαλόνια ή άκαμπτους πολυεστερικούς θαλάμους γεμάτους με αφρό που δεν χρειάζoνται
φούσκωμα. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει στο σκάφος να έχει όλα
τα χαρακτηριστικά και την εφεδρική πλευστότητα σαν RHIB, αλλά
είναι επίσης μία powerboat χωρίς τον κίνδυνο ξεφουσκώματος.
Η διάμετρος των θαλάμων είναι μικρότερη στο τόξο απ’ ό,τι στην
πρύμνη και το μεγαλύτερο ύψος από το δάπεδο του καταστρώματος βρίσκεται στη μέση του σκάφους. Οι θαλάμοι έχουν σχήμα
“D” (όχι πλήρη κύκλο), αυξάνοντας το πλάτος του εσωτερικού του
σκάφους.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Κάθε σκάφος Skipper γίνεται στα μέτρα του κάθε πελάτη. Πριν
από κάθε παραγγελία σας δείχνουμε εικόνες του σκάφους σε 3D,
προκειμένου να γνωρίζετε ακριβώς πώς θα φαίνεται το σκάφος. Το
μόνο που θα αφήσουμε στη φαντασία σας θα είναι η ονειρική θάλασσα και οι παραλίες που θα επισκεφτείτε με το νέο σας Skipper.
Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις στη διάταξη του καταστρώματος με
διαφορετικά καθίσματα στο cockpit, καναπέδες πρύμνης και καλύμματα για τον ήλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα μοντέλα Skipper,
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του αντιπροσώπου της
Κύπρου στη διεύθυνση www.cy-boats.com ή την ιστοσελίδα του
ναυπηγείου στη διεύθυνση www.skipper-bsk.com.

Tel. +357 99450302, +357 99564658
Hras 2B, 2234, Latsia Industrial Area, Nicosia, Cyprus
Fax. +357 22327224, Email: info@cy-boats.com
www.cy-boats.com

Ya c h t & B o a t S a l e s | B r o k e r a g e | E n g i n e s | B o a t T r a i l e r s | A f t e r - S a l e s S u p p o r t
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Interyachting, is the market leader in Cyprus for twenty-two years,
in catamaran leisure cruises, yacht sales, private yacht charters and
yacht management.
Interyachting has recently become the dealer of Bavaria yachts in
Cyprus. Bavaria yachts offer a great range of sailing yachts, power
boats and catamarans.
Bavaria is the largest manufacturer of sailboats and motor boats in
Germany. It is located in Giebelstadt.

142

Η Interyachting, εδώ και είκοσι ένα χρόνια, ηγείται της αγοράς στην Κύπρο
σε πωλήσεις, διαχείριση και ναυλώσεις σκαφών
αναψυχής. Είναι πλέον και επίσημα, ο γενικός
αντιπρόσωπος της Bavaria εδώ στο νησί μας.
H εταιρεία Bavaria, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ιστιοπλοϊκών και μηχανοκίνητων σκαφών στη
Γερμανία. Εδρεύει στο Giebelstadt. H εταιρεία, συνδυάζει τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής σκαφών, τις τεχνικές δεξιότητες και
την ικανότητα παραγωγής σύγχρονων σκαφών αναψυχής δείχνοντας μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια αλλά και στην
ποιότητα.
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The company combines the traditional way of building boats,
technical skills and the ability to produce modern pleasure craft,
showing great attention to detail and quality.
Since 2006, Bavaria has expanded extensively, making it able today
to build around 3,500,000 sailboats and motor boats employing
around six hundred people in its business.
Other yacht companies we represent are Fountain Pajot and Nautor’s Swan.
Interyachting is really experienced in the field of yacht sales.
Whether you wish to buy a new or used yacht or sell your yacht,
we have the expertise and knowledge to assist you.
We offer catamaran leisure cruises in Ayia Napa- Protaras. Our catamaran is specifically built and designed by Fountain Pajot for day
cruising. It can accommodate up to 75 people. It has a spacious
net deck and shaded lounge area.
We offer scheduled cruises from April to October. Our catamaran is
also available for private charters.
Interyachting offers private yacht charters in Cyprus and abroad.
Our brand new Bavaria C45 will be available for private yacht charters in Limassol as of May 2018.
Interyachting operates a sailing school as well. The lessons are in
a group and do not exceed 15 people per group, while the language of instruction is Greek. The duration of the courses is approximately 2 months and includes 8 theoretical lessons 1 weekly
from 18:00 to 21:00 and 8 practical lessons on a sailing yacht in
Limassol every Saturday or Sunday from 10:00 to 15:00 and a 3 day
practical sailing trip from Athens to the Saronic gulf.
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Από το 2006, η εταιρεία επεκτάθηκε αρκετά, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να φτιάχνει σήμερα, γύρω στα 3500 χιλ ιστιοφόρα και
μηχανοκίνητα σκάφη, απασχολώντας γύρω στα εξακόσια άτομα
προσωπικού στην επιχείρηση της.
Από τις 3 - 6 Μαΐου, το κοινό, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την
παρουσίαση του καινούργιου σκάφους Bavaria - C45, στη Μαρίνα
Λεμεσού όπου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση σκαφών.
Η εταιρεία μας, με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, προσφέρει
υπηρεσίες όπως πωλήσεις καινούργιων σκαφών, αντιπροσωπεύοντας στην Κύπρο τις εταιρείες: Bavaria, Fountain Pajot και Nautor’ s
Swan. Αναλαμβάνει την αγοραπωλησία μεταχειρισμένων σκαφών
καθώς τη διαχείρισή και τα σέρβις τους. Παρέχει επίσης, ιδιωτικές
ναυλώσεις σκαφών, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, κρουαζιέρες
αναψυχής με το ιδιόκτητο Catamaran Mediterraneo και αναλαμβάνει την πλήρη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, όπως επαγγελματικά ή προσωπικά πάρτι, γάμους, σύμφωνα πάντα με τις
ανάγκες των πελατών μας. Επίσης λειτουργεί Σχολή Ναυσιπλοΐας,
Ανοιχτής Θαλάσσης στη Λεμεσό, η οποία συμπεριλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, παρέχοντας Δίπλωμα Κυβερνήτη
Ιστιοπλοϊκού Σκάφους.
Τα μαθήματα είναι ομαδικά και δεν υπερβαίνουν τα 15 άτομα ανά
γκρουπ, ενώ η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η διάρκεια
των μαθημάτων είναι περίπου 2 μήνες και συμπεριλαμβάνουν 8
θεωρητικά μαθήματα 1 φορά την εβδομάδα 18:00 – 21:00 και 8
πρακτικά μαθήματα σε ιστιοφόρο σκάφος στη Λεμεσό, κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 10:00 – 15:00.
Με σεβασμό προς όλους τους πελάτες μας, η εταιρεία μας, προσφέρει αρκετά προνομιακά πακέτα για την καλύτερη τους εξυπηρέτηση.

We provide our graduates with a sailing yacht skipper’s licence /
diploma.
We plan on starting some more sailing courses which will be in
English.
Interyachting also provides services such as yacht management,
yacht agency, operations management and charter management.
From 3rd to 6th of May, Interyachting will participate in the Limassol Boat Show.
The public will have the chance to enjoy the presentation of the
new Bavaria - C45.

You can visit us for more information at our new office, in the old
port of Limassol.

Τα πρότυπα επαγγελματισμού μας είναι ιδιαίτερα ψηλά και στόχος
μας πάντοτε είναι να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι,
γι’ αυτό φροντίζουμε να επιλέγουμε αξιόλογους συνεργάτες, δημιουργώντας έτσι μια πολύ δυνατή ομάδα από σωστούς επαγγελματίες, που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πελατών
μας.
Εναλλακτικά προσφέρεται και εκπαιδευτική κρουαζιέρα για το
πρακτικό τμήμα διάρκειας 3 ημερών από Αθήνα στον Σαρωνικό
κόλπο.
Μπορείτε να μας επισκεφτείτε για περισσότερες πληροφορίες στο
καινούργιο μας γραφείο, στο παλιό λιμάνι Λεμεσού.

www.interyachting.com.cy
E-mail: info@interyachting.com.cy
Tel: +357 25811900 / +357 25080350
Fax: +357 25811945

www.interyachting.com.cy
E-mail: info@interyachting.com.cy
Tηλ.: +357 25811900 / +357 25080350
Fax: +357 25811945

With respect to all our customers, our company offers all services
that have to do with yachting. Our standards of excellence are high
and our goal is always to evolve and become better, so we make
sure we select excellent partners, creating a very strong team of
right professionals who can serve our clients’ needs.
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EXPLORING
THE ENDLESS BLUE

Unforgettable sailing holidays that will
stay with you forever!
Since 2001, Nautimar Marine Ltd., offers to a wide range of
audience an alternative type of holiday, that of sailing holidays
on a charter yacht, based not in Cyprus, but abroad.
This type of holiday gives the charterers a chance to visit remote
bays and beaches, picturesque fishing harbours otherwise inaccessible to the regular land-based tourist. The service provides
strategically located yachts in the idyllic Greek Islands, the Istrian
Coast, the French Riviera and more.
People will think that this is a type of holiday for the few, the
wealthy. Not exactly.
There are types and types of chartering holidays. There are
those on huge superyachts, with dozens of crewmembers to
cater your needs and pamper you 24/7. Yes, those are expensive. There are also the bareboat (or skippered) yachts that are
affordable and down to earth. In fact, depending on some factors, spending a week on a yacht like this will probably cost less
than what you would spend in a hotel by the beach. This is what
this article refers to.
Sailing skills or navigation experience is not necessary as in lack
of those, there are professional skippers that join you at a fee
and make sure you have a great time. Ideal for families and couples alike, this holiday type allows you to explore and experience an adventure or lay back and have a relaxing time. Your
choice, your pace, your yacht. Your kids will love this.
You simply must organize – chose who you are going with
(friends or family), decide on country from the available possibilities decide in which Base you will pick up you yacht and off
you go. Yiannos Nicolaides of Nautimar Marine explains: “Over
the last 17 years that we offer this service, we managed to gain
vast experience in providing our clients with the most care-free
type of vacation that imprints the fondest of memories.
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ΣΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ...
ΜΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΟΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
Αξέχαστες διακοπές όπως δεν τις
έχετε ποτέ φανταστεί!

Από το 2001, η Nautimar Marine Ltd σας φέρνει κοντά σε ένα
κόσμο «αλλιώτικων» διακοπών, ένα είδος που θα σας μείνει αξέχαστο. Αυτό των ναυλωμένων διακοπών με σκάφος, στο εξωτερικό και φυσικά, σε ειδυλλιακούς προορισμούς όπως τα πανέμορφα ελληνικά νησιά, τις δαλματικές ακτές, την ρομαντική
Ιταλία και άλλες τόσες.
Μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας, προσφέρεται όλη η γκάμα
ναυλώσεων – από ιστιοπλοϊκά σκάφη που ενοικιάζετε (με καπετάνιο ή χωρίς) και οι τιμές είναι σε προσιτά επίπεδα, μέχρι και
μεγάλες, υπερπολυτελείς θαλαμηγούς με αρκετό πλήρωμα, για
τις απόλυτες, χολιγουντιανές, «σικάτες» διακοπές, που ομολογουμένως, αυτό το τελευταίο είδος είναι και οικονομικά για τους
πολύ λίγους.
Το άρθρο όμως αυτό αφορά την πρώτη επιλογή που είναι η
πιο προσιτή και πιο «εφικτή» για το μεγαλύτερο ακροατήριο,
αφού οι τιμές μπορούν να είναι (ανάλογα με πολλούς παράγοντες), φθηνότερη από μια βδομάδα σε ξενοδοχείο!
Ναι, έτσι ακριβώς.
Δεν χρειάζεται να ξέρετε ιστιοπλοΐα ή να έχετε εμπειρία
στην πλοήγηση αφού υπάρχει η επιλογή να πάρετε έναντι αμοιβής, έμπειρο καπετάνιο που σαν επαγγελματίας
θα φροντίσει να περάσετε απίθανα και ξέγνοιαστα. Οι
διακοπές αυτές είναι κατάλληλες για οικογένειες που
θέλουν να περάσουν υπέροχες οικογενειακές στιγμές μαζί, για ζευγάρια που ταιριάζει η παρέα τους,
για παρέες κολλητών που επιζητούν ξέγνοιαστες
διακοπές.
Όλα με ένα κοινό φόντο:

το απέραντο γαλάζιο.

Εσείς απλά, οργανώνετε την παρέα σας, διαλέγετε την περίοδο, την χώρα και τοποθεσία
που θέλετε να πάτε, και απλά κλείνετε τις
ονειρεμένες διακοπές που σας προσφέρει η
Nautimar Marine μέσω του δικτύου τους. Λέει
χαρακτηριστικά ο κ. Γιάννος Νικολαΐδης που προσφέρει την
υπηρεσία αυτή τα τελευταία 17 χρόνια: «Στο επίπεδο αυτό,
συνεργαζόμαστε με τη μεγαλύτερη εταιρία ναυλώσεων
στην Μεσόγειο και 3η μεγαλύτερη παγκοσμίως με περισσότερα από 400 σκάφη να επιλέξετε, από πολλές
στρατηγικά τοποθετημένες βάσεις σε 7 χώρες ανά
τον κόσμο.
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Ένα σκάφος απόλυτα δικό σας, με πρόγραμμα που εσείς αποφασίζετε και σε ρυθμούς που εσείς απολαμβάνετε. Εμείς, σας καθοδηγούμε να κάνετε τις σωστές επιλογές. Οι πελάτες μας απλά πρέπει
να αποφασίσουν ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Δεν είναι τυχαίο που
πολλοί πελάτες μας κάθε χρόνο επιστρέφουν σε μας γεμάτοι ενθουσιασμό για να δοκιμάσουν νέους προορισμούς όπως ακριβώς
εκείνη την πρώτη φορά....»
Επικοινωνήστε έγκαιρα με τη Nautimar Marine για να δείτε τις
επιλογές σας αφού οι φανατικοί του είδους κλείνουν έγκαιρα και
μήνες πριν, για να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιλογή σε προορισμούς και σκάφη.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε:
Nautimar Marine Ltd, Μαρίνα Λεμεσού,
Τηλ.: 2505 1210 ή 9969 3633,
Website: www.nautimarmarine.com,
Email: info@nautimarmarine.com

We primarily do business with the largest charter company in the
Med., and #3 worldwide, with more than 400 yachts strategically
located in various bases in 7 countries, in the Med and in the Caribbean. You charter you own, private yacht, either bareboat or with a
skipper and set your own pace. We guide you for the right choices,
you just have to commit and book on time. It is no wonder that
many of our business is repeat clients who return full of enthusiasm again and again, just like that first time…”
Get in touch with Nautimar Marine on time to explore this possibility. It’s key to come early to ensure maximum availability and
choice of yachts and destinations. If you find a suitable yacht at
your preferred location and time of the year you will then understand why people come back for more.
For more info, contact:
Nautimar Marine Ltd, Limassol Marina
Tel.: 2505 1210 or 9969 3633,
Website: www.nautimarmarine.com
Email: info@nautimarmarine.com
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Αφεθείτε στο απέραντο γαλάζιο…
Κάπως έτσι θα μπορούσαν να είναι οι διακοπές σας φέτος ...και κάθε χρόνο!
Από το 2001 φροντίζουμε να περνάτε καλά ναυλώνοντας
σας ιστιοπλοϊκά σκάφη στο εξωτερικό (με καπετάνιο ή
χωρίς), για να ανακαλύψετε απόμερες παραλίες και να
αισθανθείτε το απέραντο γαλάζιο όπως δεν το έχετε
κάνει ποτέ ξανά.
Δημιουργήστε τις δικές σας αναμνήσεις σε Ελλάδα και
ακόμα άλλες 6 χώρες, μέχρι και την Καραϊβική.
Χαλαρά, οικογενειακά, με την παρέα σας, στο δικό σας
τέμπο. Και κάτι ακόμα σημαντικό: Με ένα κόστος που το
κάνει προσιτό σε πολλούς.
Τηλεφωνήστε μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού να σας
παρουσιάσουμε αυτό που τόσοι άλλοι πελάτες μας
αποκαλούν «τις καλύτερες διακοπές που είχαν ποτέ»!

Nautimar Marine Ltd. - στην υπηρεσία σας σε Κύπρο και εξωτερικό από το
Limassol Marina

Tel. 2505 1210 or 9969 3633

www.nautimarmarine.com

info@nautimarmarine.com
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World’s first
presentation of
the new machines
of BRP in Cyprus
The Canadian BRP company has chosen our small Cyprus to make
the first Worldwide presentation of its new machines for CAN-AM
and SEA DOO. BRP (bombardier) was founded in 1942 and it’s the
first-class ATV (all-terrain vehicles). Snowmobiles, jet skis in Europe,
South America, Australia and Brazil. BRP has more than 4200 resellers in one hundred countries while employing more than 8700
employees.
Therefore, Cyprus was chosen for the presentation of the new machines to all dealers and to the media, namely the Coral Bay Area.
In specially designed terrains and under the guidance of experienced BRP staff, guests have had the opportunity to test all the
new 2018 models on four-wheeled machines, agricultural vehicles
and the amazing maverick vehicles, designed to go almost everywhere. Safari at the beautiful Akama, as well as challenging slopes,
were unique experiences for all participants.
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Παγκόσμια πρώτη
παρουσίαση
των νέων
μηχανημάτων του
κολοσσού BRP
στην Κύπρο
Η καναδέζικη εταιρεία BRP επέλεξε την μικρή μας Κύπρο για να
κάνει την πρώτη Παγκόσμια παρουσίαση των νέων της μηχανημάτων για την CAN –AM αλλά και SEA DOO. Η BRP (bombardier)
ιδρύθηκε το 1942 και κατέχει την πρώτη θέση σε πωλήσεις οχημάτων ATV (all terrene vehicles). Snowmobiles, jet skies στην Ευρώπη,
στη Νότια Αμερική, στην Αυστραλία και τη Βραζιλία. Η BRP έχει
περισσότερους από 4200 μεταπωλητές σε εκατό χώρες ενώ εργοδοτεί περισσότερους από 8700 υπαλλήλους.
Για την παρουσίαση λοιπόν των νέων μηχανημάτων σε όλους τους
αντιπροσώπους αλλά και σε ΜΜΕ επιλέχθηκε η Κύπρος και συγκεκριμένα η περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων.

The company’s innovation for 2018 is the achievement of meeting
all of its rigid European regulations and at the same time improving their performance, design and ergonomics.
The fans of sea sports have lived unique experiences with the new
Sea Doo jet ski, which first introduced machines with waterproof
sound systems, large and comfortable platforms and unique performances.

Σε ειδικά διαμορφωμένα τερέν και υπό την καθοδήγηση του
έμπειρου προσωπικού της BRP, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία
να δοκιμάσουν όλα τα νέα μοντέλα για το 2018 σε τετράτροχες μηχανές, αγροτικά οχήματα και τα εκπληκτικά maverick τα οχήματα
που σχεδιάστηκαν για να πηγαίνουν σχεδόν παντού. Σαφάρι στον
όμορφο Ακάμα αλλά και προκλητικές πίστες χάρισαν μοναδικές
εμπειρίες σε όλους τους συμμετέχοντες. Καινοτομία της εταιρείας για το 2018 το επίτευγμα της να πληρούν όλα τα μηχανήματα
της τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς και παράλληλα να
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, το σχεδιασμό τους και την εργονομία τους.
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It is worth noting that our island has been benefited from hundreds of thousands of euros but also with serious advertising as
the cost of organizing the event exceeded 3 million euros while
journalists’ reports will be transferred to more than 100 countries.
For more information FORCE 8 Address: Limassol
Phone: 25 579919

152

Μοναδικές εμπειρίες έζησαν και οι φίλοι των θαλάσσιων σπορ με
τα νέα jet ski Sea Doo, τα οποία παρουσίασαν για πρώτη φορά μηχανήματα με αδιάβροχα ηχητικά συστήματα, μεγάλες και άνετες
πλατφόρμες και μοναδικές αποδώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το νησί μας επωφελήθηκε με εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ αλλά και με σοβαρή διαφήμιση καθώς τα έξοδα για
να οργανωθεί η εκδήλωση υπερέβησαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ
ενώ οι αναφορές των δημοσιογράφων θα μεταφερθούν σε περισσότερες από 100 χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες FORCE 8 Διεύθυνση: Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25 579919

Force Eight Sports Ltd
Tel: 25579919
Email: sales@force-8.com
Facebook: Force 8 Sports – Cyprus

VEN TU R E AWAITS
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THE ALL-NEW, ALL-ADVENTURE 2018 SEA-DOO MODELS
Riding has been redefined. With the most stable platform in the industry, a new cargo system to attach a jerry can or
cooler, modular seating with a huge swim platform and a waterproof Bluetooth‡ Audio System, the personal watercraft
is now your personal adventure-craft. Visit Sea-Doo.com and ESCAPE THE EVERYDAY.
©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). All rights reserved. ®, ™ and the BRP logo are trademarks of BRP or its affiliates. In the U.S.A., products are distributed by BRP US Inc.
Always ride safely and responsibly. ‡ Bluetooth is a registered trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by BRP is under license.
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«Flags of
Convenience»

«Σημαίες
ευκαιρίας»

The Cyprus and Greek registers are being strongly attacked by the
«open registers» or the registers called «flags of convenience», as
evidenced by the most recent data. The «open registers» are constantly gaining positions against the Cypriot and Greek registrars
as they improve their services and their quality level, as more and
more yachts are registered there and leave the Cypriot or Greek
flag.

Έντονη επίθεση δέχεται το κυπριακό και ελληνικό νηολόγιο από τα
«ανοικτά νηολόγια» ή τα νηολόγια τα επωνομαζόμενα ως «σημαιών ευκαιρίας», όπως καταδεικνύουν και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. Τα «ανοικτά νηολόγια» κερδίζουν συνεχώς θέσεις σε βάρος
του κυπριακού και ελληνικού νηολογίου όσο βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους και την ποιοτική τους στάθμη, καθώς όλο και περισσότερα γιοτ εγγράφονται σε αυτά και εγκαταλείπουν την κυπριακή ή
ελληνική σημαία.

The example of Delaware

International Shipments
However, it should be noted that the tendency to avoid national
registers is not only about Cyprus and Greece but is adopted by
almost all international shipowners. The reasons that landowners
around the world choose open registers are mainly the lack of bureaucracy in boat registrations and deletions.
According to critics of flags of convenience, the real reasons for
their preference by shipowners is because they are the cheapest
solution. The flag indicates the legal system to which each ship
belongs. If a vessel has a Cypriot flag, it is subject to the rules of
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Το παράδειγμα του Delaware

Ο διεθνής εφοπλισμός
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τάση αποφυγής των εθνικών
νηολογίων δεν αφορά μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά υιοθετείται σχεδόν από το σύνολο του διεθνούς εφοπλισμού. Οι λόγοι
που οι ιδιοκτήτες ανά τον κόσμο επιλέγουν τα ανοικτά νηολόγια
είναι κυρίως η έλλειψη γραφειοκρατίας στις εγγραφές και διαγραφές σκαφών.

Σύμφωνα με τους επικριτές των «σημαιών ευκαιρίας», οι
πραγματικοί λόγοι προτίμησής τους από τους εφοπλιστές
είναι γιατί είναι η πιο φθηνή λύση. Η σημαία υποδεικνύει το
νομικό σύστημα στο οποίο υπάγεται κάθε πλοίο. Εάν ένα
σκάφος έχει κυπριακή σημαία, υπόκειται στους κανόνες
του κυπριακού δικαίου, ενώ αν πλέει, για παράδειγμα, με
τη σημαία των Delaware των ΗΠΑ υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν εκεί. Η σημαία καθορίζει την υπαγωγή στο
νομικό καθεστώς. Ένας ιδιοκτήτης σκάφους με την αλλαγή σημαίας μπορεί να εξοικονομήσει τεράστια χρηματικά
ποσά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί από τον χώρο της κυπριακής και ελληνικής ναυτιλίας, τόσο σε κυβερνητικό όσο
και σε ιδιωτικό επίπεδο, καταβάλλουν προσπάθειες για να
αλλάξουν αυτή την τάση, διοργανώνοντας ημερίδες και
σεμινάρια με στόχο να καταστήσουν πιο ελκυστικές τις
δύο σημαίες.
Cypriot law, while navigating, for example, with the US Delaware
flag is subject to the rules in force there. The flag defines affiliation
to the legal status. A ship owner with a flag change can save huge
sums of money.
According to information, Cypriot and Greek shipping experts,
both governmental and private, are making efforts to change this
trend by organizing workshops and seminars to make the two
flags more attractive.

Registering vessels under the
Delaware flag (US)
We mention the registration of boats in Delaware USA, a trend in
the world of yachting, both in Cyprus and in Greece. Delaware is
one of the most widely chosen jurisdictions for ship registration.
Flagging in Delaware is accessible to boat owners around the
world as there is no obligation to stay in Delaware.

Advantages of registering a
ship in Delaware

Εγγραφή σκαφών κάτω από
τη σημαία Delaware (ΗΠΑ)
Αναφέρουμε ενδεικτικά την εγγραφή σκαφών στο Delaware των
ΗΠΑ, μία τάση που ακούγεται στον κόσμο του yachting, τόσο σε
Κύπρο όσο και σε Ελλάδα. Το Delaware είναι μία από τις πιο ευρέως επιλεγμένες δικαιοδοσίες για την εγγραφή πλοίων. Η εγγραφή
σημαίας στο Delaware είναι προσβάσιμη στους ιδιοκτήτες σκαφών σε όλο τον κόσμο, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση διαμονής
στο Delaware.

Πλεονεκτήματα καταχώρισης
πλοίου στο Delaware
«Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί λόγοι για τους πλοιοκτήτες να εγγράψουν το σκάφος τους στη σημαία Delaware (ΗΠΑ): οι κανόνες
και οι κανονισμοί είναι λιγότερο αυστηροί από τις περισσότερες
άλλες χώρες, το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο, είναι έγκυρο για 3
χρόνια και ισχύει σε όλο τον κόσμο.

«There are several important reasons for ship owners to register
their flag in Delaware (USA): rules and regulations are less stringent than most other countries, the cost is much lower, it is valid
for 3 years and it is valid all over the world. Flagship law, in which
case Delaware law / law (US) applies, is listed on the website of
a company that is responsible for registering your vessel on the
Delaware flag.
Specific advantages of registering a boat in Delaware, according to
the same company:
1. A non-US citizen may own a Delaware LLC company which in
turn may own a vessel registered in Delaware
2. Delaware has no sales tax, personal property tax, intangible or
share transfer tax.
3. Delaware does not have NAI corporate income tax calculated for
income originating outside the state of Delaware.
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4. A Delaware LLC may protect the shipowner from personal liability that may arise from any damage that may occur, whether the
ship’s fault or the operators of their ship at that time.
5. Accommodating a ship under a Delaware LLC also allows the
owner to maintain his / her privacy. In Delaware, information
about members of an LLC is not required to be deposited in the
state and is not in the public record.
6. The cost of registering and incorporating a Delaware company
is cheap.
7. Your registration is valid all over the world.

Στο σκάφος του πλοίου ισχύει ο νόμος της σημαίας, στην περίπτωση αυτή ο νόμος / νομοθεσία του Delaware (ΗΠΑ)», αναφέρει στην
ιστοσελίδα της μία εταιρεία που αναλαμβάνει την εγγραφή του
σκάφους σας στη σημαία Delaware.
Συγκεκριμένα πλεονεκτήματα καταχώρισης σκάφους στο
Delaware, σύμφωνα με την ίδια εταιρεία:
1. Ένας πολίτης εκτός ΗΠΑ μπορεί να κατέχει μια εταιρεία
Delaware LLC η οποία με τη σειρά της μπορεί να είναι κάτοχος
σκάφους εγγεγραμμένου στο Delaware
2. Η Delaware δεν έχει φόρο επί των πωλήσεων, φόρο προσωπικών ακινήτων, άυλο φόρο ή φόρο μεταβίβασης μετοχών.
3. Η Delaware δεν έχει ΝΑΙ φόρο εισοδήματος εταιρειών που
υπολογίζεται για εισόδημα που προέρχεται εκτός του κράτους του
Delaware.
4. Μια Delaware LLC μπορεί να προστατεύσει τον πλοιοκτήτη
από προσωπική ευθύνη που μπορεί να προέλθει από οποιεσδήποτε ζημιές που προκύπτον από σφάλμα είτε του σκάφους τους
είτε των χειριστών του την εποχή εκείνη.
5. Η στέγαση ενός σκάφους κάτω από μια Delaware LLC επιτρέπει επίσης στον ιδιοκτήτη να διατηρήσει το απόρρητό του.
Στο Delaware, πληροφορίες σχετικά με τα μέλη μιας LLC δεν απαιτείται να κατατεθούν στο κράτος, και δεν είναι στο δημόσιο αρχείο.
6. Το κόστος της εγγραφής και της ενσωμάτωσης μιας εταιρείας
Delaware είναι φθηνό.
7. Η εγγραφή σας ισχύει σε όλο τον κόσμο
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13 Agapinoros Str. | 8049, Paphos, Cyprus
+357 26 220670 | www.redline-marine.com
e-mail: d.kokkinos@cytanet.com.cy
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SAFETY AND
HEALTH AT THE
SEA

How safe or dangerous the use of a boat is, depends, not only
on the experience and knowledge of the captain, but also of its
crew as well as of its passengers. Experience will help with the
management of hazardous and emergency situations, and the
knowledge on Safety and Health will help prevent accidents by
properly equipping and preparing the craft, as well as the crew
and passengers.
The 1999 High Speed Craft Regulations (PI 121/99) and Basic Requirements (Yachts and Personal Boats) Regulations of 2017 (PI
191/2017) provide for key issues of Safety and Health. They are
based on and harmonized with the relevant European directives,
and compliance with them is the base of a safe journey. Below are
some basic General Safety Standards, Basic Safety Equipment with
special reference to Arctic Plans, and finally, reference to one of the
major dangers posed by the use of a boat: fire.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ
Το πόσο ασφαλής ή επικίνδυνη είναι η χρήση ενος σκάφους εξαρτάται από την πείρα και τις γνώσεις του κυβερνήτη αλλά και του
πληρώματός του καθώς επίσης και τον επιβατών του. Η πείρα θα
βοηθήσει στη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων και έκτακτης
ανάγκης και η γνώση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας θα βοηθήσει στην πρόληψη ατυχημάτων, εξοπλίζοντας ορθά και προετοιμάζοντας το σκάφος αλλά και το πλήρωμα και τους επιβάτες.
Οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμοί του 1999 (Κ.Δ.Π. 121/99)
και οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και Ατομικά Σκάφη) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 191/2017), προνοούν για
βασικά θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Είναι βασισμένοι και εναρμονισμένοι με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η συμμόρφωση
με αυτές βάζει τις βάσεις για ένα ασφαλές ταξίδι. Παρατίθενται πιο
κάτω μερικοί βασικοί Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας, ο Βασικός Εξοπλισμός Ασφάλειας με ειδική αναφορά στις Πνευστές Σχεδίες και
τέλος γίνεται αναφορά σε ένα από τους σημαντικότερους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση σκάφους: την πυρκαγιά.

C 150 - C200 HP

Ε 200 Η.Ο. - Ε300 ΗP

E 25 - E60 HP

Ε 75 - E 135 H.O. HP

BRP CENTER NICOSIA
www.ephilippoumarine.com
Evinrude Cyprus

Tepeleniou Str., Engomi Industrial Estate
Tel.: +357 22354614
Fax: +357 22591527
E-mail: rokrit@cytanet.com.cy

RIGIDINTELLIGENTBOATS

E6
from €13.500 + V.A.T.

F570
from €9.700 + V.A.T.

E480
from €9.950 + V.A.T.

F420HT
from €5.800 + V.A.T.

N700
from €15.800 + V.A.T.
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General Safety Standards

Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας

valves, bilge pump operation, steering system, mast, rigging,
stretchers, trusses, sails, sailboards, strings, life-vests, engine,
spares, fuel, oil, water level, belt, electricals, battery charging,
driving lights, compass light, fuse and lamp fees, anchor, chain,
worker, ropes, rails, pins, VHF operation control and electronic
instruments.

βάνες, λειτουργία αντλιών σεντινών, σύστημα πηδαλιουχίας,
κατάρτι στη βάση του, ξάρτια, εντατήρες, ξαρτομιζες, πανιά,
σκότες, μαντάρια, μουδόσχοινα, σωστικά μέσα, μηχανή, spares,
καύσιμα, λάδια, στάθμη νερού, ιμάντας, ηλεκτρολογικά, φόρτιση μπαταριών, φώτα πορείας, φως πυξίδας, αμοιβές ασφάλειες
και λυχνίες, άγκυρα, αλυσίδα, εργάτης, σχοινιά, ρέλια, κολωνάκια, έλεγχος λειτουργίας VHF και ηλεκτρονικών οργάνων.

must know how to use it.
πιο κάτω) και ο κυβερνήτης να έχει εκπαιδευτεί στην χρήση του.
well-maintained.
καλά συντηρημένος.
food, fuel.
νερό, τρόφιμα, καύσιμα.
weather predictions.

βλέψεων να ξεκινά ή όχι το ταξίδι.
-

ways have on board a trained person on First Aids.

Basic Safety Equipment

να χρησιμοποιούν σωσίβιο.
χρονικά διαστήματα και να υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο στις Α’
Βοήθειες πάντα στο σκάφος.

Βασικός Εξοπλισμός Aσφάλειας
εφοδιασμένη με είδη
διάσωσης
και σιδηροπρίονα

Πνευστές Σχεδίες (liferaft)
Οι πνευστές σχεδίες είναι απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας,
χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις κινδύνου και σκοπό έχει
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Γίνεται χρήση
τους όταν το σκάφος βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης και επιβάλλεται να εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του. Δυστυχώς, η ιστορία
έχει δείξει οτι αρκετοί ιδιοκτήτες σκαφών δεν γνωρίζουν την ορθή
χρήση και το περιεχόμενο ενός liferaft.
Οι σχεδίες αυτές, πρέπει να έχουν χωρητικότητα ατόμων όπως
προβλέπεται από το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης κάθε σκάφους. Θα πρέπει επίσης, να έχουν τα κατάλληλα εφόδια (π.χ. φορητό φαρμακείο, πίνακα σημάτων διαβίωσης, φακό, σφυρίχτρα, φωτοβολίδες, τρόφιμα διάρκειας τριών χρόνων κτλ). Κάθε χρόνο θα
πρέπει να επιθεωρείται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία
εκδίδουν και το σχετικό πιστοποιητικό.

Πυρκαγιά: Μια σημαντική πηγή
κινδύνου
Πηγή κινδύνου θεωρείται οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ατύχημα ή να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον. Πιο κάτω παρατίθε-
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Liferaft
Liferafts are essential safety equipment,
used in special emergency situations and
designed to ensure the safety of human
life at sea. It is used when the boat is in an
emergency and must be abandoned by its
crew. Unfortunately, history has shown that
many boat owners are not aware of the
proper use and content of a liferaft.
These rafts shall have the capacity of people as provided by the
General Inspection Protocol of each vessel. They should also be
provided with appropriate supplies (e.g portable pharmacy, table
of living signs, flashlight, whistle, flares, food for three years, etc.).
Every year it should be inspected by authorized garages, which
issue the relevant certificate.

Fire: A major source of danger
A source of danger is considered to be anything that can cause an
accident or adversely affect the environment. Below are the most
important sources of danger related to the use of small boats:
Although we are talking about activity at sea, there is a fire risk. Particular attention should be paid to the electrical system, the kitchen
and the engine room of the vessel. The use of power tools / devices
/ switches in a humid environment, especially when they are worn,
can cause electric shock, fire or even burns. A very good solution is
to install watertight sockets and cables of a suitable type. Handling
of electricity issues should only be carried out by a licensed person.
In addition, if there is a worn cord, a short circuit may result, which
may cause a fire if it produces sparks in a flammable area. The use
of LPG should be avoided in order to reduce the above risk. If it is
necessary to use LPG or any other flammable material, then it is
necessary that the supply is checked so that it is tightly closed and
stored in sufficiently ventilated areas.
Fire extinguishers on board must be suitable. Depending on the
type of material to be extinguished, there is a suitable fire extinguisher. There must be fire extinguishers near the kitchen and
engine room. It is necessary to be in such places in order to be
accessible in case of need and these places should have the right
sign. Finally, they should be inspected every year.
Finally, all the captains must identify any sources of danger on a
ship before starting their journey. This is the first step in preventing
accidents. Their rescue equipment should be maintained so that
it can be used in emergencies. Sciolism or ignorance of safety and
health issues can be fatal, so boat owners should not only renew
their equipment but be trained to use it properly.
Also, the crew and the passengers of the vessel before commencement of the trip should be informed of the risks, of the measures
taken and of the procedures to be followed in an emergency.
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νται οι σημαντικότερες πηγές κινδύνου που αφορούν την χρήση
μικρών σκαφών:
Αν και μιλάμε για δραστηριότητα στη θάλασσα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ηλεκτρολογικό σύστημα, στην κουζίνα και το μηχανοστάσιο του σκάφους.
Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων/συσκευών/διακοπτών σε υγρό
περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι φθαρμένα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και εγκαύματα. Μια πολύ καλή
λύση είναι η τοποθέτηση υδατοστεγανών ρευματοδοτών και καλωδίων κατάλληλου τύπου. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τον ηλεκτρισμό, πρέπει να γίνεται μόνο από αδειοδοτημένα
άτομα.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που υπάρχει φθαρμένο καλώδιο,
μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, το οποίο αν δημιουργήσει
σπινθήρες σε εύφλεκτη περιοχή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Η χρήση υγραερίου πρέπει να αποφεύγεται έτσι ώστε να μειώνεται
ο πιο πάνω κίνδυνος. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση
υγραερίου αλλά και οποιουδήποτε άλλου εύφλεκτου υλικού, τότε
πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχουμε την παροχή ώστε να είναι καλά
κλειστή και να φυλάσσονται σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους.
Οι πυροσβεστήρες που βρίσκονται στο σκάφος, πρέπει να είναι
κατάλληλοι. Ανάλογα με το είδος του υλικού που θα κατασβεστεί,
υπάρχει και ο ανάλογος πυροσβεστήρας. Σίγουρα θε πρέπει να
υπάρχουν πυροσβεστήρες κοντά στην κουζίνα και το μηχανοστάσιο. Είναι αναγκαίο να είναι σε τέτοιες θέσεις έτσι ώστε να είναι
προσιτοί σε περίπτωση ανάγκης και οι θέσεις αυτές να φέρουν
την κατάλληλη σήμανση. Τέλος, θα πρέπει να επιθεωρούνται κάθε
χρόνο.
Τέλος, ο εντοπισμός των πηγών κινδύνου που εγκυμονούν σε ένα
σκάφος πρέπει να γίνεται απο όλους τους κυβερνήτες πριν ξεκινήσει το ταξίδι τους. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα της πρόληψης των ατυχημάτων. Ο εξοπλισμός διάσωσης που διαθέτουν θα
πρέπει να συντηρείται έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις
έκτακτες καταστάσεις.
Η ημιμάθεια ή η άγνοια στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, μπορεί
να είναι μοιραία, γι’αυτό οι ιδιοκτήτες σκαφών θα πρέπει όχι μόνο
να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους αλλά και να εκπαιδεύονται
στην ορθή χρήση του.
Επίσης, το πλήρωμα και οι επιβάτες του σκάφους πριν από την
έναρξη του ταξιδιού θα πρέπει να τυγχάνουν ενημέρωσης σε σχέση με του κινδύνους που υπάρχουν τα μέτρα που λαμβάνονται και
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
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Yacht
Insurance

Ασφάλιση Σκαφών
Αναψυχής

On the 6th of May 1984, at 11:00 pm, the M / B “MICHAEL”, owned
by Michael Heracleus (plaintiff ), led by his son, Marios Heracleus,
collided with the NIKI cruise ship owned by the defendant 2 at the
anchorage of the old port of Limassol. As a result of the conflict,
both vessels suffered damage. Each party claimed before the Naval Court in Action No. 92/84 that the other had sole responsibility
for the conflict. There was no question of the responsibility of the
owners of the two vessels.
The Naval Court, having assessed the testimony before it, found
that (i) the two vessels were in the process of crossing, and consequently the rules of the Convention on International Regulations
for the Prevention of Collisions at Sea, which were ratified by Law
18/80 , and especially the Rules 15, 16 and 17; (ii) that the Give-Way
vessel, ie the one which had to maneuver to avoid collision, was
M/B MICHAEL; (iii) that the Stand-On vessel was also required to
take measures to avoid the crash, once realized that (iv) that both
vessels had not complied with their obligations under the Regulations and decided that the two vessels were equally responsible.
The judge said, from all the testimony before me, as I accept it, the
facts, in short, have:
The vessel “MICHAEL”, having received passengers from the vessel “ISLAND”, moved east, slightly to the north, with its left side to
shore. The high-speed boat “NIKI” was heading to the anchorage of

Στις 6.3.84, στις 11:00 μ.μ. περίπου, το M/B “MICHAEL” , ιδιοκτησίας
του Μιχαήλ Ηρακλέους (ενάγοντα), οδηγούμενο από τον γιό του
Μάριο Ηρακλέους, συγκρούσθηκε με το ταχύπλοο σκάφος “ΝΙΚΗ”,
ιδιοκτησίας του εναγόμενου 2, στο αγκυροβόλιο του παλιού λιμανιού της Λεμεσού. Σαν αποτέλεσμα της σύγκρουσης και τα δύο
σκάφη υπέστησαν ζημιές. Η κάθε πλευρά ισχυρίσθηκε ενώπιον
του Ναυτοδικείου στην Αγωγή με αριθμό 92/84, ότι η άλλη είχε
την αποκλειστική ευθύνη για την σύγκρουση. Δεν υπήρχε αμφισβήτηση για την εκ προστήσεως ευθύνη των ιδιοκτητών των δύο
σκαφών.
Το Ναυτοδικείο, αφού αξιολόγησε την ενώπιον του μαρτυρία, βρήκε ότι, i) τα δύο σκάφη βρίσκονταν σε πορεία διασταύρωσης, και
κατά συνέπεια είχαν εφαρμογή οι κανόνες της Σύμβασης περί των
Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση,
που κυρώθηκε με τον Νόμο 18/80, και ειδικότερα οι κανόνες 15, 16
και 17, ii) ότι το φυλάσσον πλοίο, δηλαδή εκείνο που είχε την υποχρέωση να κάνει ελιγμούς για αποφυγή της σύγκρουσης, ήταν το
Μ/Β MICHAEL, iii) ότι το φυλασσόμενο πλοίο είχε επίσης υποχρέωση να λάβει μέτρα για αποφυγή της σύγκρουσης, μόλις αντιλήφθηκε ότι το φυλάσσον πλοίο δεν επρόκειτο να συμμορφωθεί με τις
υποχρεώσεις του, iv) ότι και τα δύο σκάφη δεν είχαν συμμορφωθεί

In any case of a Boat Crush, the Owners of the boats have Liability
for damage to property and damage to third party property, so be
aware of whom you trust your boat to drive.
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Σε περίπτωση Σύγκρουσης Σκαφών, οι Ιδιοκτήτες των σκαφών
έχουν Ευθύνη εκ προστήσεως για σωματικές βλάβες και ζημιά σε
περιουσία τρίτων, οπότε προσέχετε σε ποιους δίνετε το σκάφος
σας να το οδηγήσουν

the old harbor, heading northwest, thus turning its left side with
the red light towards the boat “MICHAEL” and its right side with
the green light in the other direction. The sea was peaceful, the
weather was good and one ship could see the other at a distance
between 100 and 150 meters.
The risk of collision, according to the directions of the boats was
foreseeable to both drivers. The boat driver of “MICHAEL” tried to
take unfortunate steps to avoid the collision by turning left when
the two boats were less than 30 meters away. The driver of the NIKI
Speedboat made an effort at the last minute to use the reverse
gear but, due to the damage caused by his previous action, his
attempt did not work, consequently, the right middle of the highspeed craft “NIKI” crashed with the side of the vessel ‘MICHAEL’.
This issue is governed by the 1972 Convention relating to the International Regulations for Preventing of Collisions at Sea, done in
London in 1972 and ratified based on the Article 169 of the Constitution of the Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea of 1972 (Ratification) and Related Matters Act
of 1980, (Nos 18/80), Regulations 15, 16 and 17 have:

“RULE15
Crossover case
When two motor vessels cross their route in such a way that there
is a risk of collision, the ship, which sees the other towards the right
side, must move away from it and, if the circumstances of the case
so permit, avoid passing through the other ship.

με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των Κανονισμών, και αποφάσισε
ότι η ευθύνη βάρυνε εξίσου τα δύο σκάφη.
Ο δικαστής είπε, από το σύνολο της μαρτυρίας ενώπιον μου, όπως
την αποδέχομαι, τα γεγονότα, σε συντομία, έχουν:Το σκάφος “MICHAEL”, αφού παρέλαβε επιβάτες από το πλοίο
“ISLAND”, προχώρησε με κατεύθυνση ανατολική, ελαφρώς βόρεια,
με την αριστερή του πλευρά προς την ξηρά. Το ταχύπλοο σκάφος “ΝΙΚΗ” οδηγείτο προς το αγκυροβόλιο του παλιού λιμανιού, με
κατεύθυνση βορειοδυτική και, έτσι, είχε στραμμένη την αριστερή
του πλευρά με το κόκκινο φως προς το σκάφος “MICHAEL” και τη
δεξιά του πλευρά με το πράσινο φως προς την άλλη κατεύθυνση.
Η θάλασσα ήταν γαλήνια, ο καιρός ήταν καλός και το ένα πλοίο
μπορούσε να δει το άλλο σε απόσταση μεταξύ 100 και 150 μέτρων.
Ο κίνδυνος σύγκρουσης με τις κατευθύνσεις που οδηγούσαν ήταν
προβλεπτός και στους δύο οδηγούς. Ο οδηγός του σκάφους
“MICHAEL” δοκίμασε να λάβει ανεπιτυχώς μέτρα αποφυγής της σύγκρουσης, με στροφή αριστερά, όταν τα δύο σκάφη βρίσκονταν
σε λιγότερο από 30 μέτρα απόσταση. Ο οδηγός του ταχύπλοου
σκάφους “ΝΙΚΗ” έκαμε την τελευταία στιγμή προσπάθεια να χρησιμοποιήσει την πισινή ταχύτητα, αλλά, λόγω βλάβης, η οποία
προξενήθηκε από την πράξη του αυτή, η προσπάθειά του δεν
τελεσφόρησε και, έτσι, επήλθε η σύγκρουση της πλώρης του ταχύπλοου σκάφους “ΝΙΚΗ” με τη δεξιά μέση, περίπου, πλευρά του
σκάφους “MICHAEL”.
Το ζήτημα διέπεται από τις πρόνοιες της Σύμβασης περί των Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλάσση,
1972, που έγινε στο Λονδίνο το 1972 και κυρώθηκε, με βάση το
θνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλάσση του
1972 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο του 1980, (Αρ.
18/80), Οι Κανονισμοί 15, 16 και 17 έχουν:-
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ΚΑΝΩΝ 15
Περίπτωσις διασταυρώσεως
Οσάκις δύο μηχανοκίνητα πλοία διασταυρώνουν τας πορείας των,
κατά τρόπον ώστε να υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεως, το πλοίον,
το οποίον βλέπει το έτερον προς την δεξιάν του πλευράν, οφείλει
ν’ απομακρύνεται της πορείας του και εφ’ όσον αι συνθήκαι της περιπτώσεως επιτρέπουν, ν’ αποφεύγη να διέρχεται πρώραθεν του
ετέρου πλοίου.

RULE16

ΚΑΝΩΝ 16

Handling by the Give-Way Vessel.
Any ship required to go away from the course of another ship shall
act as practicable as timely and substantially as possible in order to
keep sufficiently away from it.

Χειρισμός εκ μέρους του φυλάσσοντος πλοίου.
Παν πλοίον παρά του οποίου απαιτείται όπως απομακρύνεται της
πορείας ετέρου τινός πλοίου, δέον όπως ενεργή κατά το δυνατόν
εγκαίρως και ουσιαστικώς, ώστε να τηρήται αρκούντως μακράν
τούτου.

RULE 17

ΚΑΝΩΝ 17

Handling by the Stand-On Vessel.
(a) (i) When two or more ships have to depart from the route of
another, the other ship shall maintain its route and speed.
(ii) However, the latter vessel may act to avoid collision by itself,
as soon as it becomes apparent to the ship that its obligation to
remove the ship does not act properly according to the present
Rule.
(b) When, for any reason whatsoever, the person required to maintain the route and speed of the ship is so close to each other that
the collision cannot be avoided by the actions of the ship being
kept alone, then it must also act upon the best possible way to
avoid a collision.
(c) A power-ship acting on the event of a crossover according to
sub-paragraph (a) (ii) of this Rule, in order to avoid collision with
another motor vessel which is on the left, shall not change, if the
circumstances of the case allow, its route to the left.
(d) The present rule does not exempt the Give-Way vessel of his
obligation to depart from the course of another.”
The boat driver “MICHAEL”, which saw the left side of the NIKI high
speed boat, had to move away from “NIKE”. But it was necessary, as
the boat driver “NIKI” also took measures himself to avoid collision.

Χειρισμός εκ μέρους του φυλασσομένου πλοίου.
(α)(i) Οσάκις το εν εκ δύο πλοίων οφείλει ν’ απομακρυνθή της πορείας ετέρου, το έτερον τούτο πλοίον δέον να διατηρή την πορείαν
και ταχύτητά του.
(ii) Εν τούτοις, το τελευταίον τούτο πλοίον δύναται να ενεργήση
ώστε ν’ αποφευχθή σύγκρουσις διά μόνου του ελιγμού του, ευθύς
ως καταστή προφανές εις αυτό ότι το υπόχρεον ν’ απομακρυνθή
της πορείας του πλοίον δεν ενεργεί καταλλήλως, συμφώνως προς
τους παρόντας Κανόνας.
(β) Όταν, δι’ οιανδήποτε αιτίαν, το υπόχρεον όπως διατηρήση την
πορείαν και ταχύτητά του πλοίον ευρεθή τόσον εγγύς του ετέρου, ώστε η σύγκρουσις να μη δύναται ν’ αποφευχθή εκ μόνων
των ενεργειών του φυλάσσοντος πλοίου, τότε οφείλει και τούτο να
ενεργήση κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον διά ν’ αποφευχθή
η σύγκρουσις.
(γ) Μηχανοκίνητον πλοίον, το οποίον ενεργεί εις τινα περίπτωσιν
διασταυρώσεως πορειών συμφώνως τη υποπαραγράφω (α) (ii) του
παρόντος Κανόνος προς αποφυγήν συγκρούσεως μεθ’ ετέρου μηχανοκινήτου πλοίου, δέον να μη μεταβάλλη, εφ’ όσον αι συνθήκαι
της περιπτώσεως επιτρέπουν, πορείαν προς τα αριστερά ίνα αποφύγη πλοίον, το οποίον ευρίσκεται εις την αριστερά του πλευράν.
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In the present case, the driver of the vessel “MICHAEL” had to take
timely measures to avoid the collision. He was watching or should
see the red light on the left side of “NIKI”. The opposite claim is unacceptable and untenable, taking into account the commonly accepted direction of the ship’s route. He did not take any measures
in time. He claimed that at 30 meters he tried to turn left but failed.
The same can be said of the driver of the NIKI high speed craft,
who, although not required to take the first steps, was required by
the Regulations to take timely measures to avoid the conflict.
The conflict is a result of a breach of the duties of the two drivers
resulting from the Regulations and their negligence.
Taking into account all the facts of the case, the Court equally assigns responsibility.

(δ) Ο παρών Κανών δεν απαλλάσσει το φυλάσσον πλοίον της υποχρεώσεώς του ν’ απομακρυνθή της πορείας ετέρου.”
Ο οδηγός του σκάφους “MICHAEL”, το οποίο έβλεπε την αριστερή
πλευρά του ταχύπλοου σκάφους “ΝΙΚΗ”, όφειλε να απομακρυνθεί της πορείας της “ΝΙΚΗΣ”. Επιβαλλόταν, όμως, όπως ο οδηγός
του σκάφους” ΝΙΚΗ” λάβει και ο ίδιος μέτρα για την αποφυγή της
σύγκρουσης.Στην παρούσα περίπτωση, ο οδηγός του σκάφους
“MICHAEL” έπρεπε να λάβει έγκαιρα μέτρα για αποφυγή της σύγκρουσης. Έβλεπε ή έπρεπε να βλέπει το κόκκινο φως στην αριστερή πλευρά του “ΝΙΚΗ”. Αντίθετος ισχυρισμός είναι απαράδεκτος
και αστήρικτος από τα πράγματα, λαμβανομένης υπόψη της κοινώς αποδεκτής κατεύθυνσης της πορείας των πλοίων. Δεν έλαβε
κανένα μέτρο έγκαιρα. Ισχυρίστηκε ότι στα 30 μέτρα δοκίμασε να
στρίψει αριστερά, αλλά απέτυχε. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για
τον οδηγό του ταχύπλοου σκάφους “ΝΙΚΗ”, ο οποίος, παρόλο ότι
δεν είχε την υποχρέωση να λάβει πρώτος μέτρα, είχε υποχρέωση,
από τους Κανονισμούς, να λάβει έγκαιρα μέτρα για την αποφυγή
της σύγκρουσης. Η σύγκρουση είναι αποτέλεσμα της παράβασης
των καθηκόντων των δύο οδηγών, που απορρέουν από τους Κανονισμούς, και της αμέλειάς τους.
Με βάση όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, το Δικαστήριο επιμερίζει
εξίσου την ευθύνη.

Savvas Christoforou CLU FLMI LUTCF
Chartered Insurer

Σάββας Χριστοφόρου CLU FLMI LUTCF
Chartered Insurer

This article is not intended to give legal advice or any other advice.
It is for general information purposes only for ship-to-ship collision
liability in respect of boat insurance.

Το άρθρο αυτό δεν αποσκοπεί στο να δώσει νομική η άλλη συμβουλή. Είναι μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης για καταμερισμό ευθύνης από σύγκρουση σκαφών στην θάλασσα που αφορά την ασφάλιση σκαφών.
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Ram or Naval
Ram in the
Ancient War
Ships

Dr. Annita Antoniadou
Geoarchaeologist
Email: drannitaantoniadou@gmail.com
Website: http://annitaantoniadou.com
Linkedin: https://cy.linkedin.com/in/annita-antoniadou
The geomorphology of Cyprus and Greece with the kilometers of
the coastal zone has prompted the first people to turn to the sea
and especially to the Mediterranean Sea and the Aegean Sea. This
need became the motive for the construction of floating structures capable of transporting people and goods. Archaeologists
find that since the Mesolithic Age (8th millennium BC) the inhabitants of the islands and
the mainland of Greece
had the opportunity to
travel to the Aegean Sea
and transport the clear
stone of the obsidian
from the island of Milos
to the hinterland.
From the Bronze Age
(3rd millennium BC), the
inhabitants of the Mediterranean and the Aegean will develop into real
seafarers traveling ever
farther: Sicily, Asia Minor,
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Δρ Αννίτα Αντωνιάδου
Γεωαρχαιολόγος

Email: drannitaantoniadou@gmail.com
Website: http://annitaantoniadou.com
Linkedin: https://cy.linkedin.com/in/annita-antoniadou
Η γεωμορφολογία της Κύπρου και της Ελλάδας με τα χιλιόμετρα
παράλιας ζώνης ώθησε τους πρώτους ανθρώπους να στραφούν
στην θάλασσα και κυρίως στη Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος.
Η ανάγκη αυτή έγινε η αφορμή να φτιαχτούν πλωτές κατασκευές
ικανές να μεταφέρουν ανθρώπους και εμπορεύματα. Οι αρχαιολόγοι με ευρήματα υποστηρίζουν ότι από την Μεσολιθική Εποχή (8η χιλιετία π.Χ.)
οι κάτοικοι των νησιών και
της Ηπειρωτικής Ελλάδας
είχαν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν στο Αιγαίο και να
μεταφέρουν το κοφτερό
πέτρωμα του οψιανού από
το νησί της Μήλου στην
ενδοχώρα.
Από την Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) ήδη
οι κάτοικοι της Μεσογείου
και του Αιγαίου θα εξελιχθούν σε πραγματικούς
ναυτικούς ταξιδεύοντας
ολοένα και μακρύτερα: Σι-

Ionian Sea, Dalmatian Coast. During the 2nd millennium BC the reign in the shipping culture was the Minoan Crete. In
1450 BC the Minoan Civilization succeeds the Mycenaean. The Mycenaeans with new and better ships, based in the Peloponnese,
are spreading throughout the Mediterranean. The tradition also
wants the Argonauts governor Jason to start for the Argonautic
Campaign and the rapture of the «Gold-Winged Lion». In the 13th
century BC, during the period of the Mycenaean civilization, the
Mycenaeans began another major expedition against Troy at the
sea. In the 12th century BC, the Mycenaean Civilization is declining
and the 11th has already gone. [PHOTO 1: depicting Odysseus on
a boat with a ram, passing in front of the Sirens. Red-vase vessel
480-470 BC]

Ships are evolving
From the 11th to the 9th century BC Athens is shaped as the central political, military, economic and maritime power of Greece. It
is the time when the boundaries of the Greek world occupy the
whole Mediterranean basin. The ships have evolved and the technique of navigation is unprecedented. For the first time, ships are
divided into purely martial and purely commercial. Commercials
were large ships, with few rowers and large sails. Instead, the warriors were small, lightweight, versatile rowing boats, the ram!

The “triremes”
A more typical example of a warship of the 7th century BC. century was the «trireme» with three rows of oars - hence his name. In
the upper row - deck lay the shelters, in the middle the weighers
and in the bottom the thalamites. In order to be fast and agile,
the Triereys, on the one side, except for the paddlers, used sails,
when the winds were favourable, so the crew was resting and on
the other side, they did not have large storage areas for water and
food and for that reason they were followed by merchant vessels
full of food and supplies. The triremes started with the sunrise and
moored with the West, as these boats could not accommodate
bunk beds, galleys, etc. (only water was available for the passengers). In distant warfare, the triremes were anchored daily in sheltered harbors and bays, while the occupants were fed by other
accompanying logistics vessels. The trireme was practiced by the
trierarch with the help of 5 officers and 4 non-commissioned officers. The passengers were also sailing (warriors). The trireme crew
consisted of about 300 people (sailors). [PHOTO 2: Athenaean trireme model, 5th c. B.C.]
Trireme was the masterpiece of ancient Greek shipbuilding, a
pioneering ship for its time. It is estimated that their maximum

κελία, Μικρά
Ασία, Ιόνιο Πέλαγος, Δαλματικές Ακτές. Κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. τα ηνία στον ναυτιλιακό πολιτισμό έχει η Μινωική Κρήτη. Στα 1450 π.Χ. τον Μινωικό Πολιτισμό
διαδέχεται ο Μυκηναϊκός. Οι Μυκηναίοι με νέα και καλύτερα πλοία,
με έδρα την Πελοπόννησο, εξαπλώνονται σε όλη την Μεσόγειο. Η
παράδοση μάλιστα θέλει τους Αργοναύτες με κυβερνήτη τον Ιάσωνα να ξεκινούν για την Αργοναυτική Εκστρατεία και την αρπαγή
του «Χρυσόμαλλου Δέρατος». Τον 13ο αιώνα π.Χ., στην περίοδο
της ακμής του Μυκηναϊκού Πολιτισμού, οι Μυκηναίοι ξεκινούν μία
άλλη μεγάλη εκστρατεία, δια θαλάσσης, αυτή εναντίον της Τροίας.
Τον 12ο αιώνα π.Χ. ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός αρχίζει να παρακμάζει και τον 11ο έχει πλέον σβήσει. [ΦΩΤΟ 1: απεικόνιση του Οδυσσέα σε καράβι με έμβολο, περνώντας μπροστά από τις Σειρήνες.
Ερυθρόμορφο αγγείο 480-470 π.Χ.]

Τα πλοία εξελίσσονται
Από τον 11ο έως τον 9ο αιώνα π.Χ. η Αθήνα διαμορφώνεται ως η
κεντρική πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και ναυτιλιακή δύναμη
της Ελλάδας. Είναι η εποχή που τα όρια του ελληνικού κόσμου καταλαμβάνουν όλη την λεκάνη της Μεσογείου. Τα πλοία έχουν εξελιχθεί και η τεχνική της ναυσιπλοΐας είναι πρωτοφανής. Για πρώτη φορά διαχωρίζονται τα πλοία σε αμιγώς πολεμικά και αμιγώς
εμπορικά. Τα εμπορικά ήταν μεγάλα πλοία, με λίγους κωπηλάτες
και μεγάλα πανιά. Αντίθετα τα πολεμικά ήταν μικρά, ελαφρά, ευέλικτα κωπήλατα σκάφη με πολεμική μηχανή, το έμβολο!

Οι ‘‘τριήρεις’’
Χαρακτηριστικότερο δείγμα πολεμικού πλοίου του 7ου π.Χ. αιώνα
ήταν οι ‘‘τριήρεις’’ με τρεις σειρές κουπιών – εξού και το όνομά του.
Στην επάνω σειρά – κατάστρωμα καθόντουσαν οι θρανίτες, στη
μεσαία οι ζυγίτες και στην κάτω οι θαλαμίτες. Για να είναι γρήγορες και ευκίνητες οι Τριήρεις, από τη μια εκτός από τους κωπηλάτες χρησιμοποιούσαν και πανιά, όταν οι άνεμοι ήταν ευνοϊκοί και
έτσι ξεκουράζονταν και το πλήρωμα και από την άλλη δεν είχαν
μεγάλους χώρους αποθήκευσης νερού και τροφίμων και γι’ αυτό
το λόγο τους ακολουθούσαν εμπορικά σκάφη, γεμάτα με τρόφιμα
και εφόδια. Οι τριήρεις ξεκινούσαν με την Ανατολή του ήλιου και
αγκυροβολούσαν με τη Δύση, καθώς τα σκάφη αυτά δεν μπορούσαν να φιλοξενήσουν κουκέτες, μαγειρεία κ.α. (μόνο νερό υπήρχε
για τους επιβαίνοντες). Σε μακρινές πολεμικές εχθροπραξίες οι τριήρεις αγκυροβολούσαν καθημερινά σε απάνεμα λιμάνια και όρμους, ενώ οι επιβαίνοντες τροφοδοτούνταν από άλλα συνοδευτικά – εφοδιαστικά πλοία. Την κυβέρνηση της τριήρους
ασκούσε ο τριήραρχος με τη βοήθεια 5 αξιωματικών και 4 υπαξιωματικών. Στο σκάφος επέβαιναν
και οι επιβάτες (πολεμιστές). Το πλήρωμά της
τριήρους περιλάμβανε περίπου 300 άτομα
(ναύτες). [ΦΩΤΟ 2: ομοίωμα αθηναϊκής
τριήρους, 5ος αι. π.Χ.]
Ο ι
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speed was 8-12 miles per hour,
they were fully sailing, had a total
length of about 38 meters,
5.20 meters wide, a draft
of 1.50 meters and a displacement
of about 70 tonnes. The
ratio of width to length was about 1 to 10. In addition to the well-known Athenian triremes, we know
Corin- thian, Rhodian, Millian, etc. depending on the city of
origin and their use. The trireme had a plunger on the bow, a
sharp protrusion, used to make a rift on rival ships. An aggressive
weapon, which was made of copper-lined wood and which, with
proper handling, caused cracks in rival ships. The gun included an
underwater extension on the ship’s bow to form a shielded beak,
usually between 6 and 12 feet (2 to 4 feet) in length. This could
pierce the hull of an enemy ship and plunge it, or at least cause
a crack on the ship. [PHOTO 3: An ancient bronze dummy in a
small size of Attic Triangle with a plunger]

Ram use
The ram on the ships or else the naval ram was a weapon carried
by various types of ships, dating back to antiquity. Archaeological
evidence suggests that the rams on the ships were in use probably before the 8th century BC. They appear in the images of Greek
pottery, jewellery and Assyrian reliefs. So, the basic element in the
design and construction of an ancient warship was the ram that
allowed it to stop the enemy ship’s course forward and reverse
its course so that it sank without its crew being able to board on
another boat. The Athenians were particularly well-known for their
tactics using a ram on enemy ships using speed and impact techniques. [Photo 4: bronze pistol of a warship, Athens 3rd - 4th c.
B.C.]
The naval war in the Mediterranean was rarely using sails, and the
use of pistons or naval rams required specially for sailor-warriors to
handle the situation accurately and speedily to reverse the ship’s
motion when sinking the opposing ship. The rams also appear on
larger ships, such as the 5th Century BC, which had 50 oars (25
on each side) and a conical ram, indicating perhaps the advancement of technology in the field of ancient warships. Such plungers
are conically covered with copper, or with a hard-bronze lining. In
the case of these ancient bronze rams, their conical shape was a
serious problem, because when a hostile ship was emblazoned
the ram was snapping and it was not easy to extract it from the
enemy ship with fast backward rowing. For this reason, there were,
besides the rowers, armed warriors, who faced enemies of the rival
warship until their own detachment.

τριήρεις ήταν το αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής ναυπηγικής, ένα πρωτοποριακό πλοίο για την εποχή του. Υπολογίζεται ότι
η ανώτατη ταχύτητα τους έφτανε στα 8-12 μίλια ανά ώρα, έφεραν
πλήρη εξαρτισμό ιστιοπλοΐας, είχαν συνολικό μήκος περίπου 38 μ.
με 5,20 μ. πλάτος, βύθισμα 1,50 μ. και εκτόπισμα 70 περίπου τόνοι. Η αναλογία του πλάτους προς μήκος ήταν περίπου 1 προς 10.
Εκτός από τις γνωστές Αθηναϊκές τριήρεις, γνωρίζουμε ανάλογα
με την πόλη προέλευσής και τη χρήση τους τις Κορινθιακές, Ροδιακές, Μηλιακές κ.α. Η τριήρης είχε στην πλώρη της το έμβολο μια
αιχμηρή προεξοχή, που χρησίμευε για την πρόκληση ρήγματος σε
αντίπαλα πλοία. Ένα επιθετικό όπλο, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από ξύλο με επένδυση χαλκού και το οποίο, με κατάλληλους
χειρισμούς, δημιουργούσε ρήγματα στα αντίπαλα πλοία. Το όπλο
περιλάμβανε μια υποβρύχια παράταση στην πλώρη του πλοίου
ώστε να σχηματίσει ένα θωρακισμένο ράμφος, συνήθως μεταξύ 6
και 12 ποδιών (2-4 μέτρα) σε μήκος. Αυτό θα μπορούσε να τρυπήσει το κύτος ενός εχθρικού πλοίου και να το βυθίσει, ή τουλάχιστον
να προκαλέσει ρήγμα στο πλοίο. [ΦΩΤΟ 3: αρχαίο χάλκινο ομοίωμα σε μικρό μέγεθος από αττική τριήρη με έμβολο]

Χρήση εμβόλου
Το έμβολο στα πλοία ή αλλιώς ο ναυτικός κριός ήταν ένα όπλο που
μεταφέρθηκε από ποικίλους τύπους πλοίων, που χρονολογούνται
από την αρχαιότητα. Αρχαιολογικά στοιχεία υποδηλώνουν τα έμβολα στα πλοία ήταν σε χρήση πιθανώς πριν από τον 8ο αιώνα
π.Χ. Εμφανίζονται στις εικόνες της ελληνικής αγγειοπλαστικής, στα
κοσμήματα και στις ασσυριακές ανάγλυφες παραστάσεις. Βασικό
λοιπόν στοιχείο στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αρχαίου
πολεμικού σκάφους το έμβολο που του έδινε τη δυνατότητα να
ανακόψει την πορεία του εχθρικού πλοίου προς τα εμπρός και
να αντιστρέψει την πορεία, του ώστε να βυθιστεί χωρίς το πλήρωμά του να καταφέρει επιβιβαστεί σε άλλο σκάφος. Οι Αθηναίοι
ήταν ιδιαίτερα γνωστοί για τις τακτικές τους με τη χρήση εμβόλου
στα εχθρικά πλοία χρησιμοποιώντας τεχνικές ταχύτητας και πρόσκρουσης. [ΦΩΤΟ 4: χάλκινο έμβολο πολεμικού πλοίου, Αθήνα
3ος - 4ος αι. π.Χ.]
Ο ναυτικός πόλεμος στη Μεσόγειο σπάνια χρησιμοποιούσε πανιά
και η χρήση των εμβόλων ή ναυτικών κριών απαιτούσε ειδικά για
τους πολεμιστές σε πλοία με πανιά να χειριστούν με ακρίβεια και
ταχύτητα την κατάσταση ώστε να αντιστρέψουν την κίνηση του
πλοίου κατά τη βύθιση του αντίπαλου πλοίου. Τα έμβολα εμφανίζονται και σε μεγαλύτερα πλοία, όπως στην πεντηκοντόρο του
7ου αιώνα π.Χ., που διέθετε 50 κουπιά (25 σε κάθε πλευρά) και ένα
κωνικό έμβολο, που δείχνει ίσως και την εξέλιξη της τεχνολογίας
στον τομέα των αρχαίων πολεμικών πλοίων. Τέτοια έμβολα είναι
ο κωνικά καλυμμένα με χαλκό, ή με σκληρή μπρούντζινη επένδυ-
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ση. Στην περίπτωση των αρχαίων αυτών μπρούντζινων εμβόλων,
η κωνική τους μορφή αποτελούσε ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί
κατά τον εμβολισμό ενός εχθρικού πλοίου το έμβολο σφήνωνε και
δεν ήταν εύκολη η εξαγωγή του από το εχθρικό πλοίο με γρήγορη
όπισθεν κωπηλασία. Για το λόγο αυτόν, υπήρχαν πέραν από τους
κωπηλάτες και οπλισμένοι πολεμιστές, οι οποίοι αντιμετώπιζαν
τους εχθρούς του αντίπαλου πολεμικού πλοίου μέχρι να αποκολληθεί το δικό τους. Αυτή, λοιπόν, ήταν και η αιτία που γρήγορα τα
έμβολα άλλαξαν μορφή και πήραν τη μορφή τρίαινας, όπως αυτή
του εμβόλου της Αθηναϊκής τριήρους. Οι αύλακες στα έμβολα που
τα έκαναν να φαίνονται σαν τρίαινες ήταν απομίμηση αυτών που
έφεραν τα ξίφη ώστε να ξεκαρφώνονται εύκολα από το σώμα του
θύματος. Γενικά οι αρχαίοι μηχανικοί εφάρμοζαν συγκεκριμένες
τεχνικές προδιαγραφές ως προς τη σύνθεση και τη μορφή των εμβόλων. Η εξέλιξη αυτή επέτρεπε την ταχεία αποκόλληση από το
εχθρικό πλοίο μετά τον ισχυρό εμβολισμό του. [ΦΩΤΟ 5: ομοίωμα
εμβόλου της αρχαίας τριήρους Ολυμπιάς]
This was the reason why the rams changed form and took the
form of a trident, like the ram of the Athenian trireme. The grooves
in the rams that made them look like tridents were an imitation
of those that brought the swords to be easily unlocked from the
victim’s body. Generally, ancient engineers applied specific technical specifications for the composition and shape of the rams. This
development allowed a rapid detachment from the enemy ship
after its powerful embolization. [PHOTO 5: Pistol dummy of the
ancient Trireme of Olympia]

In ancient battles
The ram was the naval weapon used in famous battles such as: a)
the Battle of Salamis. In September of 480 BC, in the Straits of Salamis in the Saronic Gulf, near Athens, between the alliance of the
Greek city-states and the Persian Empire, a major battle is taking
place. The Greek flexible and fast triremes with their rams neutralized the heavier and more cumbersome Persian ships. The Greeks,
with their small forces but with excellent tactics, defeated the Persian’s powerful fleet. (b) the Battle of Aktion in September 31 BC.
The naval battle between Octavian, on the one hand, and Marco
Antony and the navy of Cleopatra on the other, this naval battle
brought the end of the Ptolemaic empire.
The naval ram was an important part of the galley armament in the
Roman Empire. Instead, in ancient China, the rams were largely unknown as the lack of keel and the flattened form of the wipe bow
did not favour the construction of an elongated underwater cone.
The first modern record of the use of a naval ram in large warships
was recorded during the American Civil War (1861-1865). With the
use of a naval ram, the Virginia armoured warship overwhelmed
the Cumberland Union
frigate by sinking it almost immediately.

Σε διάσημες μάχες
Το έμβολο ήταν το ναυτικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε διάσημες μάχες όπως: α) στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Τον Σεπτέμβριο του 480 π.Χ., στα Στενά της Σαλαμίνας στον Σαρωνικό
Κόλπο, κοντά στην Αθήνα μεταξύ της συμμαχίας των ελληνικών
πόλεων-κρατών και της Περσικής Αυτοκρατορίας δίνεται μια σημαντική μάχη. Οι Ελληνικές ευέλικτες και γρήγορες τριήρεις με
τα έμβολα τους εξουδετέρωσαν τα βαρύτερα και πιο δυσκίνητα
Περσικά καράβια. Οι Έλληνες, με τις μικρές τους δυνάμεις, αλλά με
άριστη τακτική, κατατρόπωσαν τον πανίσχυρο στόλο των Περσών.
β) στη Ναυμαχία του Ακτίου, τον Σεπτέμβριο του 31 π.Χ.. Η ναυτική
αναμέτρηση ανάμεσα στον Οκταβιανό από τη μια πλευρά και τον
Μάρκο Αντώνιο και το ναυτικό της Κλεοπάτρας από την άλλη, μια
ναυμαχία αυτή επέφερε και το τέλος της πτολεμαϊκής αυτοκρατορίας.
Ο ναυτικός κριός ήταν ένα σημαντικό μέρος του οπλισμού των γαλερών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αντίθετα στην αρχαία Κίνα, τα
έμβολα ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα καθώς η έλλειψη καρίνας
και η επίπεδη μορφή του τόξου του σκουπίσματος δεν ευνοούσαν την κατασκευή ενός επιμήκους υποβρύχιου κώνου. Η πρώτη
σύγχρονη καταγραφή χρήσης ναυτικού εμβόλου σε μεγάλα πολεμικά πλοία σημειώνεται κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο πόλεμο
(1861-1865). Με τη χρήση ναυτικού κριού το θωρακισμένο πολεμικό πλοίο της Βιρτζίνιας καταπόντισε τη φρεγάτα Cumberland της
Ένωσης βυθίζοντας την σχεδόν αμέσως.

171

BOAT
A
T SHOWS 2018

Analysing the Belgamell Ram Αναλύοντας το ‘‘ Έμβολο του
In my recent research, along with a British team of scientists, I an- Μπελγκαμέλ’’
alysed the famous Belmamel Ram (Belgammel Ram). A 20 kilos,
mostly-bronze, 20-kilometer-long object, from an ancient warship
discovered by a group of British divers on the Libyan coast near
Tobruk in 1964. [Photo 6: Belgamel’s pistol, bronze , about 2000
years old]
This naval ram, aged about 2000 years old, comes from a small
Greek or Roman warship - a «tesserarius». These ships were
equipped with bulky bronze rams on the bow and were used to
strike lateral woods on enemy ships. With a length of 65 centimeters, the Belgammel bronze rams would have been placed directly
at the top of the ship’s bow. Basically, this second ram / plunger is
known as ‘’ dopamine ‘’, which boosted the bow and also served to
break the enemy ship’s oars. The ancient Mediterranean peoples
were very experienced in making bronze weapons and objects,
and this knowledge was also successfully used in naval war technology. [Photo 7: Plane design with the Belgammel Piston]

Σε πρόσφατη έρευνά μου μαζί με μια βρετανική ομάδα επιστημόνων ανέλυσα το διάσημό Έμβολο του Μπελγκαμέλ (Belgammel
Ram). Ένα μπρούτζινο ως επί το πλείστο αντικείμενο, βάρους 20
κιλών που προέρχεται από ένα αρχαίο πολεμικό πλοίο, το οποίο
ανακαλύφθηκε από μια ομάδα βρετανών δυτών στην ακτή της
Λιβύης κοντά στο Tobruk το 1964. [ΦΩΤΟ 6: ‘‘ Έμβολο του Μπελγκαμέλ’’, μπρούντζος, ηλικίας 2000 χρόνων περίπου]
Το ναυτικό αυτό έμβολο ηλικίας 2000 χρονών περίπου, προέρχεται
από ένα μικρό ελληνικό ή ρωμαϊκό πολεμικό πλοίο - μια «τεσσεράρια». Αυτά τα πλοία ήταν εξοπλισμένα με ογκώδη μπρούντζινα
έμβολα στην πλώρη και χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσκρουση
των πλευρικών ξύλων σε εχθρικά πλοία. Με μήκος 65 εκατοστών
το μπρούτζινο Έμβολο του Belgammel θα είχε τοποθετηθεί κατευθείαν στο πάνω επίπεδο της πλώρης του πλοίου. Βασικά αυτός ο
δεύτερος κριός/έμβολο είναι γνωστός ως ‘‘προεμβόλιον’’, το οποίο
ενίσχυε την πλώρη και χρησίμευε επίσης για να σπάσει τα κουπιά του εχθρικού πλοίου. Οι αρχαίοι μεσογειακοί λαοί ήταν πολύ
έμπειροι στο να κατασκευάζουν χάλκινα όπλα και αντικείμενα,
αυτή τους τη γνώση χρησιμοποίησαν επιτυχώς και στη ναυτική
πολεμική τεχνολογία. [ΦΩΤΟ 7: Σχέδιο του πλοίου με το Έμβολο
του Belgammel]

Εκπληκτική χύτευση του
κράματος
Η ανάλυση και η τρισδιάστατη σάρωση του μπρούτζινου εμβόλου έδειξαν ότι το αντικείμενο φτιάχτηκε χυτό σε ένα και μόνο
κομμάτι. Η σάρωση έδειξε ότι τα παχύτερα μέρη του αντικειμένου
ψύχονται πιο αργά από τα λεπτά μέρη, έτσι ώστε η κρυσταλλική
δομή και ο αριθμός των φυσαλίδων που παγιδεύονται στο μέταλλο να διαφέρει από τόπο σε τόπο. Τα αποτελέσματα της έρευνας
δηλώνουν την πιθανότητα το Έμβολο του Belgammel να έχει χυθεί σε ένα κομμάτι και να έχει ψυχθεί ως ένα μόνο αντικείμενο.
Οι εμπειρογνώμονες έμειναν έκπληκτοι με αυτή την ανακάλυψή
αφού η χύτευση ενός τέτοιου κράματος αντικειμένου που ζυγίζει
περισσότερο από 20 κιλά δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση στην αρχαιότητα. Επιπλέον η χρονολόγηση του εμβόλου η οποία έγινε με
βάση το καμένο ξύλο που βρέθηκε μέσα στο μπρούτζινο έμβολο
έδωσε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μεταξύ 100 π.Χ.
και 100 μ.Χ. Αυτή η ημερομηνία είναι σύμφωνη με το διακοσμητικό στυλ της Ρωμαϊκής εποχής στην κορυφή του εμβόλου, που
αποκαλύφθηκε λεπτομερώς σε εικόνες με σάρωση λέιζερ.
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VETUS BOW THRUSTERS
The Vetus 95Kgf Bow Thruster is suitable for Yachts and
Powerboats up to 17m (56ft). Manufactured using the
highest quality materials to give high power and
long service life.
Key benefits of a Vetus Bow Thruster are:
1. High quality, high output 12v DC
motor.
2. Bronze streamlined lower leg
3. Single 6 Blade propeller - specially designed with
MARIN to give 9% more thrust - equal in both
directions with less cavitation and less tunnel
noise
4. Flexible drive coupling - no shear pin
5. Multi-Station control options with simple wiring
6. World-Wide reputation

VETUS BOW THRUSTERS
Το Vetus 95Kgf Bow Thruster είναι κατάλληλο για σκάφη και Ιστιοφόρα μέχρι 17 μέτρα. Κατασκευάζεται με
τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας για υψηλή ισχύ
και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Βασικά πλεονεκτήματα:
1. Υψηλής ποιότητας, υψηλής απόδοσης
κινητήρα 12V DC.
2. Χάλκινο βελτιστοποιημένο κάτω πόδι
3. Μονή προπέλα 6 λεπίδων - ειδικά
σχεδιασμένη με MARIN για 9%
μεγαλύτερη ώθηση - ίση και προς τις
δύο κατευθύνσεις με λιγότερη
σπηλαίωση και μικρότερο θόρυβο
4. Ευλύγιστος σύνδεσμος για
απορρόφηση των κραδασμών στην
προπέλα
5.
Επιλογές πολλαπλών σταθμών
ελέγχου με απλή καλωδίωση
6. Παγκόσμια φήμη

VETUS HYDRAULIC STEERING ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ
VETUS
SYSTEMS
High quality brass bodied hydraulic cylinder for midsized yachts
and work boats. Supplied with zinc plated rod end (stainless steel
upgrade available) and compression fittings with bleed nipples.
Wheel Turns (lock to lock with HTP pump models)
HTP20: 7.5
HTP30: 4.9
HTP42: 3.5
Dimensions
Stroke: 225mm
Volume: 146cm³
Length of tiller arm: 196mm
Rod End Thread: M12
Weight: 3.8Kg
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Υψηλής ποιότητας υδραυλικοί κύλινδροι από ορείχαλκο, για μεσαία σκάφη και σκάφη εργασίας. Παρέχεται με ράβδο ψευδαργύρου (διατίθεται και αναβαθμισμένη σε ανοξείδωτο χάλυβα) και
βαλβίδες εξαέρωσης.
Στροφές τιμονιού
HTP20: 7.5
HTP30: 4.9
HTP42: 3.5
Διαστάσεις
Διαδρομή εμβόλου: 225mm
Εσωτερικός όγκος: 146cm³
Μήκος βραχίονα: 196mm
Διάμετρος συνδετικού συνδέσμου: M12
Βάρος: 3.8Kg
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EPIFANES
VARNISHES AND
PAINTS

Epifanes Clear Varnish, known around the
world, is considered the ultimate in high
gloss finish. This traditional marine varnish
is based on tung oil, phenolic-modified alkyd resins and maximum U.V. absorbers. It
has outstanding protection for all marine
and household woods and can be applied
to Interior and exterior woods above the
waterline. It offers superior flow and durability. In addition, it has excellent flexibility
and water resistance in all climate conditions.

EPIFANES
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΓΙΕΣ
Το Epifanes Clear Varnish, γνωστό σε όλο τον
κόσμο, θεωρείται το απόλυτο γυαλιστερό βερνίκι. Αυτό το παραδοσιακό βερνίκι βασίζεται
στο έλαιο tung, τροποποιημένο με φαινολικές / αλκυδικές ρητίνες και μέγιστη προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου. Παρέχει
εξαιρετική προστασία σε όλα είδη ξύλου και
μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εσωτερικά όσο
και εξωτερικά, πάνω από την επιφάνεια του
νερού. Προσφέρει την απόλυτη ανθεκτικότητα. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική ευκαμψία και
αντοχή στο νερό σε όλες τις κλιματολογικές
συνθήκες.

JOHNSON PUMPS

JOHNSON PUMPS

Johnson L2200-24V, Bilge Pump / Αντλίες Σεντίνας Johnson
Pump Designed to meet and exceed the tough demands of
commercial and recreational duty. This pump has a liquid cooled,
12-pole motor with double ball bearings for extended service life.
The L2200 motor is sealed off by a mechanical seal design.The
impeller is carefully designed and tested to maximize head and
flow.Universal base plate and a choice of 1½” or 2” ports makes for
a simple installation.
Removable check valve included.

Σχεδιασμένη για να καλύπτει και να υπερβαίνει τις πιο σκληρές
απαιτήσεις των ναυτικών. Αυτή η αντλία διαθέτει υδρόψυκτο μοτέρ με διπλά ρουλεμάν για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η συγκεκριμένη αντλία, L2200, σφραγίζεται με μηχανικό σχεδιασμό. Το
impeller είναι προσεκτικά σχεδιασμένο και δοκιμασμένο για να
μεγιστοποιεί τη ροή. Η βάση της αντλίας και η επιλογή υποδοχής
σωλήνα 1½ “ ή 2” κάνουν την εγκατάσταση της αντλίας αυτής απλή.
Περιλαμβάνει αποσπώμενη βαλβίδα ελέγχου.
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Jotun:

Jotun:

Ήρθε στην Κύπρο για να
It’s here, in Cyprus, to stay
μείνει
-With new ideas and perspec- - Με καινούριες ιδέες και
tives
προοπτικές
-Selling solutions for boats,
- Πουλώντας λύσεις για
not just a product
σκάφη και όχι απλά ένα
προϊόν

In marine colors, Jotun is currently the leading company in the
supply of paints for new ships, tanks and maintenance. It is represented in more than 100 countries around the world, including
Cyprus, under the umbrella of OIKOTEXNIKI.
Based in Limassol, the company started in
1998 with the object of activity, the
colour and decorative coatings.
With the passage of time and
responding to the needs of
the market and its customers,
the company developed its
activity in the field of building
materials.
«From July 1st, 2017, we made
a big step and we moved to the
shipping colours,» says Marios
Hatzigiannis, Sales Manager of
OIKOTEXNIKI, at CYPRUS YACHTING MAGAZINE. «We have proceeded to respond to the demands
of the market and JOTUN that entrusted us with its products in Cyprus.
«Jotun protects our clients’ property by
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H Jotun στα ναυτιλιακά χρώματα είναι σήμερα ηγετική εταιρεία
στην προμήθεια χρωμάτων για νεότευκτα πλοία, δεξαμενισμούς
και συντήρηση. Εκπροσωπείται σε περισσότερες από 100 χώρες
σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, κάτω από την
ομπρέλα της εταιρείας ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ. Η εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό ξεκίνησε το 1998 με αντικείμενο δραστηριότητας
το χρώμα και τα διακοσμητικά επιχρίσματα. Με το
πέρασμα του χρόνου και ανταποκρινόμενη στις
ανάγκες της αγοράς και των πελατών της, η εταιρεία ανέπτυξε την δραστηριότητα της και στον
χώρο των δομικών υλικών.
«Από την 1η Ιουλίου του 2017 κάναμε ένα
μεγάλο βήμα και περάσαμε στα
ναυτιλιακά χρώματα», λέει στο
CYPRUS YACHTING MAGAZINE
ο Μάριος Χατζηγιάννης, υπεύθυνος πωλήσεων της ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ. «Προχωρήσαμε ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις
της αγοράς και της JOTUN που
μας εμπιστεύτηκε τα προϊόντα
της στην Κύπρο.

providing solutions that not only enhance the appearance but
also ensure long-lasting endurance,» says Petros Nicoletatos, sales
manager of OIKOTEXNIKI. «Colors and coatings are inspired by
the most advanced technology to meet the highest demands,»
he adds. «The products include high quality decorative paints for
long and beautiful finishes and coatings to tackle erosion and pollution».
Both of OIKOTEXNIKI’s officers stress that Jotun came to Cyprus to
stay. With new ideas and new prospects, they sell solutions, not
just a product.
Marios Hatzigiannis continues: ‘‘the impact of Jotun’s success on
marine colours reflects the colours of boats, both on yachts and megayachts. Each Jotun product is the result of intensive research and
development combining high technology, innovative thinking and
experience. Jotun offers more than a simple colour, it offers a combination of excitement, creativity and commitment to high quality’’. ‘‘At
OIKOTEXNIKI we build long-lasting relationships with our customers,
based on respect and confidence that we can meet their demands,
and we will continue to do so with Jotun’s boat colours,’’ said Petros
Nicoletatos.
It is worth mentioning that OIKOTEXNIKI has a team of JOTUN-certified personnel to provide know-how and advice on any case involving the boat and its maintenance. CYPRUS YACHTING MAGAZINE has asked them to showcase our JOTUN range of products,
talking about how to deal with the various ship maintenance issues:
Primers and substrates
The successful finishing of the paint is a result of the careful preparation of the surface. Regardless of whether the surface is new or
newly painted, Jotun primers and substrates will ensure perfect
adhesion to the finishing dye. The key is the proper use of Jotun
dyeing systems.

«Η Jotun προστατεύει την περιουσία των πελατών μας παρέχοντας
λύσεις που όχι μόνο ενισχύουν την εμφάνιση αλλά εξασφαλίζουν
μακροχρόνια αντοχή», τονίζει με τη σειρά του ο υπεύθυνος πωλήσεων της ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Πέτρος Νικολετάτος. «Τα χρώματα και τα
επιχρίσματά είναι εμπνευσμένα από την πιο προηγμένη τεχνολογία
με σκοπό να ανταποκριθούν στις πιο υψηλές απαιτήσεις», προσθέτει. «Τα προϊόντα περιλαμβάνουν υψηλής ποιότητας διακοσμητικά
χρώματα για μακροχρόνια και όμορφα τελειώματα και επιστρώσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και της ρύπανσης».
Και οι δύο λειτουργοί της ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ τονίζουν ότι η Jotun
ήρθε στην Κύπρο για να μείνει. Με καινούριες ιδέες και καινούριες
προοπτικές, πουλώντας λύσεις και όχι απλά ένα προϊόν.
Ο Μάριος Χατζηγιάννης συνεχίζει: ‘‘ο αντίκτυπος της επιτυχίας της
Jotun στα ναυτιλιακά χρώματα αντανακλά και στα χρώματα σκαφών,
τόσο στα σκάφη αναψυχής όσο και στα megayachts. Κάθε προϊόν της
Jotun είναι αποτέλεσμα εντατικής έρευνας και ανάπτυξης συνδυάζοντας υψηλή τεχνολογία, πρωτοποριακή σκέψη και εμπειρία. Η Jotun
προσφέρει περισσότερα από ένα απλό χρώμα, προσφέρει ένα συνδυασμό ενθουσιασμού, δημιουργικότητας και δέσμευση για υψηλή
ποιότητα’’.
‘‘Στην ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες
μας, βασισμένες στον σεβασμό και στην πεποίθηση πως μπορούμε να
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους και αυτό θα συνεχίσουμε να το
κάνουμε και με τα χρώματα σκαφών της Jotun’’, αναφέρει ο Πέτρος
Νικολετάτος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ έχει ομάδα ατόμων, πιστοποιημένα από τη JOTUN, ώστε να παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλές για κάθε περίπτωση που αφορά το σκάφος και τη συντήρησή του. Το CYPRUS YACHTING MAGAZINE τους έχει ζητήσει να
μας παρουσιάσουν την γκάμα των προϊόντων JOTUN, μιλώντας για
το πώς αντιμετωπίζονται τα διάφορα προβλήματα που αφορούν
τη συντήρηση του σκάφους:
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Primer is a product designed to provide adhesion to the lower
layer to be dyed while the substrate is a bonding layer between
the primer and the finishing layers (be it antifoular or finishing).
They are two or one component products. There are several JotunYachting primers, which can be used on every part of the boat.
Three types of two-component products and a single-component
primer are available. The difference between them is their degree
of hardness, their sealing properties, the adhesion properties of
different substrates, the anti-corrosion properties, their ease of application and the solid / thickness properties. According to which
product you choose, will affect the duration of the paint system in
the long run.
Antifouling paints
You are proud of your boat and would like to have the best possible performance. To achieve this, the hull pollution must be prevented. The most common maintenance is the application of antifouling paints. This procedure is necessary for proper navigation

Αστάρια και υποστρώματα
Το επιτυχημένο τελείωμα της βαφής είναι αποτέλεσμα της προσεκτικής προετοιμασίας της επιφάνειας. Ανεξάρτητα από το αν η
επιφάνεια είναι καινούρια ή πρόσφατα βαμμένη, τα αστάρια της
Jotun και τα υποστρώματα θα εξασφαλίσουν την τέλεια πρόσφυση για τη βαφή φινιρίσματος. Το κλειδί είναι η σωστή χρήση των
συστημάτων βαφής της Jotun.
Το αστάρι είναι ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να παρέχει επικόλληση στο κατώτερο στρώμα που πρόκειται να βαφτεί, ενώ το
υπόστρωμα αποτελεί ένα συνδετικό στρώμα μεταξύ του ασταριού
και των στρώσεων φινιρίσματος (είτε πρόκειται για υφαλόχρωμα
είτε για βαφή φινιρίσματος). Αποτελούν προϊόντα δύο ή ενός συστατικού. Υπάρχουν διάφορα αστάρια JotunYachting, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμήμα του σκάφους. Διατίθενται τρεις τύποι προϊόντων δύο συστατικών και ένα αστάρι
ενός συστατικού. Η διαφορά μεταξύ τους συνίσταται στο βαθμό
σκληρότητας τους, τις στεγανωτικές ιδιότητες τους, τις ιδιότητες
επικόλλησης στα διαφορετικά υποστρώματα, τις αντιδιαβρωτικές
ιδιότητες, την ευκολία εφαρμογή τους και τις ιδιότητες όγκου στερεών/ μεγάλου πάχους. Η επιλογή του προϊόντος θα επηρεάσει
μακροπρόθεσμα τη διάρκεια του συστήματος βαφής.
Υφαλοχρώματα
Είστε περήφανος για το σκάφος σας και θα θέλατε να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αποτραπεί η ρύπανση της γάστρας. Η πλέον συνήθης συντήρηση που
είθισται να πραγματοποιείται με τις βαφές είναι η εφαρμογή υφαλοχρωμάτων. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την σωστή
ναυσιπλοΐα καθώς η συντήρηση του σκάφους καθίσταται δυσκολότερη μόλις αρχίσει η ρύπανση των υφάλων.
Η ρύπανση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια ταχύτητας, αυξημένη
κατανάλωση καυσίμου και απόφραξη των αγωγών νερού.
Η κύρια συντήρηση πραγματοποιείται με τη χρήση υφαλοχρωμάτων. Είναι απαραίτητη για τη σωστή ναυσιπλοΐα καθώς η διατήρηση του σκάφους γίνεται δυσκολοτερη όταν ξεκινήσει η ρύπανση
των υφάλων. Η ρύπανση των υφάλων θα οδηγήσει στη μείωση
της ταχύτητας, στην αύξηση καυσίμων ενώ θα καταστρέψει το σύστημα βαφής μπλοκάροντας τους αγωγούς νερού.
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as the maintenance of the vessel becomes more difficult as the
reef pollution begins. This pollution will result in loss of speed, increased fuel consumption and blockage of water pipes.
Main maintenance is carried out using antifouling. It is necessary for proper navigation as the retention of the boat becomes
more difficult when the reef pollution starts. Re-infesting the reefs
will reduce speed, increase fuel, and destroy the paint system by
blocking the water pipes.
The development of reef pollution depends on many factors such
as water quality, temperature, sodium content and depth of berth
position. Large differences may occur in ports close to each other due to the presence of pollution from domestic waste water,
pollution of the port, various pollutants, lack of renewal of water,
nearby rivers, rainfall, vegetation, etc.
The number of species is also a factor. Jotun antifouling products
are designed to protect against up to 4000 different types of species living in the oceans and cause reef pollution.
Final Colour
Finishing dyes create the first impression of your boat, giving it its
own special character. Even an old worn surface may look new
with the right selection of products.
Finishing dyes offer not only colour but also a significant barrier
against nature’s elements and provide protection; sun protection,
crack resistance and durability.
All Jotun products have these properties while are easy to use and
implement.
Types
Jotun offers one and two-component products designed for different needs and surfaces. All products are available in the appropriate colours for boats as well as in a wider range of colours provided by the JOTUN MCI colour system.

Η ανάπτυξη της ρύπανσης υφάλων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ποιότητα του νερού την θερμοκρασία, την περιεκτικότητα σε νάτριο και το βάθος της θέσης της αγκυροβολίας.
Μεγάλες διαφορές ενδέχεται να εμφανιστούν σε λιμάνια που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, λογω της παρουσίας ρύπανσης
από οικιακά λύματα, μόλυνσης του λιμανιού, από διάφορες ρυπαντικές ουσίες, έλλειψη ανανέωσης των υδάτων, κοντινών ποταμών,
βροχόπτωσης, βλάστησης κλπ.
Ο αριθμός των ειδών αποτελεί επίσης έναν παράγοντα. Τα προϊόντα υφαλοχρωματισμού της Jotun κατασκευάζονται με σκοπό την
προστασία από εώς και 4000 διαφορετικών τύπων ειδών που ζουν
στους ωκεανούς και προκαλούν την ρύπανση των υφάλων.
Τελικό Χρώμα
Οι βαφές φινιρίσματος δημιουργούν την πρώτη εντύπωση του
σκάφους σας, προσδίδοντας τον δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Ακόμα και μια παλιά φθαρμένη επιφάνεια μπορεί να δείχνει καινούργια με την σωστή επιλογή προϊόντος.
Οι βαφές φινιρίσματος δεν προσφέρουν μόνο το χρώμα αλλά
αποτελούν και ένα σημαντικό φράγμα ενάντια στα στοιχεία της
φύσης και παρέχουν προστασία, αντηλιακή προστασία, αντίσταση
στις ρωγμές και διάρκεια.
Όλα τα προϊόντα της Jotun έχουν αυτές τις ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολα στη χρήση και την εφαρμογή.
Τύποι
Η Jotun προσφέρει προϊόντα του ενός και των δυο συστατικών,
σχεδιασμένα για διαφορετικές ανάγκες και επιφάνειες. Όλα τα
προϊόντα διατίθενται στα ενδεδειγμένα χρώματα για σκάφη, καθώς και σε ένα ευρύτερο φάσμα χρωμάτων, το οποίο παρέχεται
από το σύστημα χρωμάτων της JOTUN MCI.
Βερνίκια και περιποίηση ξύλινων επιφανειών
Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό το οποίο προσδίδει μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και κομψότητας στο σκάφος σας. Χρειάζεται βερνίκι
υψηλής ποιότητας για να ενισχυθεί και να προστατευθεί η ομορφιά του. Οι περισσότεροι ενδιαφέρονται κυρίως για τον βαθμό
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Varnishes and treatment of wooden surfaces
Wood is a natural material that gives an atmosphere of warmth
and elegance to your craft. You need high quality varnish to enhance and protect its beauty. Most are mainly interested in the
gloss degree of varnish, but it is even more important to find the
varnish that offers wood protection against the aggressive marine
environment.
The sun, the sea and the wind impact on the wood throughout
the entire season and the varnishes must be effective and have the
following characteristics:

στιλπνότητας του βερνικιού, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να
βρεθεί το βερνίκι εκείνο που προσφέρει προστασία στο ξύλο, ενάντια στο επιθετικό θαλάσσιο περιβάλλον.

fibers.

στην εφαρμογή του βερνικιού είναι να διαθέσουμε αρκετό χρόνο
στην προετοιμασία και να δώσουμε προσοχή στις λεπτομέρειες.

spend enough time on preparing and paying attention to detail.

Βεβαιωθείτε πως έχετε στη διάθεσή σας αρκετό χρόνο για την
προετοιμασία όσο και για την αυτή καθαυτή εφαρμογή του βερνικιού και μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε πινέλα υψηλής
ποιότητας.

Make sure you have enough time to prepare and apply the varnish
as such, and do not forget to use high quality brushes.
Osmosis
Osmosis is considered the number one enemy of vessels with a
glass-fiber frame. Osmosis occurs due to the moisture transfer vapor through the gelcoat layer and affects the vitreous coating and
structural durability.
Osmosis Procedure
Osmosis is the natural tendency of liquids to balance the pressure
differences between existing hull moisture and sea water. The gelcoat is not a fully waterproof barrier, as the moisture penetrates it
and reaches up to the vitreous coating.
Other factors that enhance the growth of osmosis are water and
moisture in the silt. This moisture is common to penetrate the
coating from the inside, thereby facilitating osmosis. The speed
of spreading of osmosis and the damage it can cause depends
on various factors such as production speed, glass quality, water
temperature, etc. Osmosis can affect any gelcoat coating such as
corrosion threatens the hull made of steel and aluminum. In order
to stop osmosis, it is important to apply the appropriate paint system as soon as possible.
Putties
Putties are intended to repair the ship’s imperfections caused by

Ο ήλιος, η θάλασσα και ο άνεμος επιδρούν πάνω στο ξύλο κατά
τη διάρκεια ολόκληρης της σεζόν και τα βερνίκια πρέπει να είναι
αποτελεσματικά και να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
καταστρέφουν τις φυσικές ίνες του ξύλου.

Όσμωση
Η Όσμωση θεωρείται ο υπ’ αριθμόν ένας εχθρός των σκαφών με
σκελετό από υαλόνημα. Η όσμωση εμφανίζεται λόγω των υδρατμών της μεταφοράς υγρασίας μέσω του στρώματος gelcoat και
επηρεάζει την επικάλυψη από υαλόνημα και τη δομική της ανθεκτικότητα.
Διαδικασία Όσμωσης
Η όσμωση είναι η φυσική τάση των υγρών προς εξισορρόπηση
των διαφορών στην πίεση ανάμεσα στην υπάρχουσα υγρασία του
κύτους και των θαλασσίων υδάτων. Το gelcoat δεν είναι ένα πλήρως αδιάβροχο φράγμα, όποτε η υγρασία το διαπερνά και φθάνει
μέχρι την επικάλυψη από υαλόνημα.
ναι το νερό και η υγρασία στις σεντίνες. Αυτή η υγρασία είθισται
να διεισδύσει και στην επικάλυψη από το εσωτερικό, διευκολύνοντας έτσι την όσμωση. Η ταχύτητα εξάπλωσης της όσμωσης και
της φθοράς που μπορεί αυτή να προκαλέσει εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ταχύτητα παραγωγής, την ποιότητα
του υαλονήματος, την θερμοκρασία των υδάτων κλπ. Η όσμωση
μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε σκάφος με επίστρωση gelcoat
όπως η διάβρωση απειλεί τα κύτη από χάλυβα και αλουμίνιο.
Για να σταματήσει η όσμωση είναι σημαντική η εφαρμογή του κατάλληλου συστήματος βαφής το συντομότερο δυνατόν.
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the impact or manufacturing defects. These products can be applied in thick layers and have very good sanding properties. Putties are relatively hard coatings in order to withstand damage, but
they must remain flexible, not cracked, especially on sailing boats.
Information about Putties
- Smoothen the surface of the boat.
- Ease grinding operations with no loss of thickness and volume.
There are different types of putty, however Jotun Yachting recommends the use of two-component epoxy putties to ensure a better waterproof barrier, low water absorption and solvent resistance
compared to polyester putties. Also, their hardness and flexibility
are clearly better. For areas under water, only use of epoxy putties
is possible.
It is important to emphasize that putties must be applied between
primer coats (sandwich technique) to ensure complete sealing of
the stucco layer. In this way, we avoid the risk of water absorption
and reduced gloss areas in subsequent layers due to solvent absorption.
Colours of Putties
Each individual component of JotunYachting epoxy putties has a
different colour in order to facilitate mixing. When a homogeneous colour is obtained and the traces of the ingredients are not
visible, mixing is correct.
Types of putty
JotunYachting has two different types of epoxy putty. These are
suitable for different types of use. Lightweight Filler is a super
lightweight fairing mix for major repairs, and Finishing Filler is a
lightweight finishing putty for small defects. Their main difference
is in the type of finishing they provide, degree of hardness and
waterproof properties. Αll types are easy to smooth out.

Στόκοι
Οι στόκοι προορίζονται για την επισκευή των ατελειών του σκάφους, που προκαλούνται από την πρόσκρουση ή τα ελαττώματα κατασκευής. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να εφαρμοστούν σε
στρώσεις μεγάλου πάχους και έχουν πολύ καλές ιδιότητες λείανσης. Οι στόκοι είναι σχετικά σκληρές επιστρώσεις, προκειμένου να
αντέξουν τις φθορές, αλλά οφείλουν να παραμένουν εύκαμπτοι,
να μη ραγίζουν, ιδιαίτερα στα ιστιοπλοϊκά σκάφη.
Πληροφορίες για στόκους
- Εξομαλύνουν και καθιστούν ομοιόμορφη την επιφάνεια του σκάφους.
- Διευκολύνουν τις εργασίες της λείανσης με μηδαμινή απώλεια
πάχους και όγκου.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι στόκων, ωστόσο η Jotun Yachting
συνιστά τη χρήση εποξικών στόκων δυο συστατικών, προκειμένου
να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο αδιάβροχο φράγμα, χαμηλή απορρόφηση του νερού και του βαθμού αντίστασης σε διαλυτικά, σε
σύγκριση με τους πολυεστερικούς στόκους. Επίσης, η σκληρότητα
και η ευκαμψία τους είναι σαφώς καλύτερη. Για περιοχές κάτω από
το νερό, μόνο χρήση εποξικών στόκων είναι δυνατή.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι στόκοι πρέπει να εφαρμοστούν ανάμεσα σε στρώσεις ασταριού (τεχνική σάντουιτς), ώστε
να εξασφαλιστεί απόλυτα το σφράγισμα της στρώσης στόκου. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουμε τον κίνδυνο απορρόφησης νερού
και περιοχών μειωμένης στιλπνότητας στις επόμενες στρώσεις,
λόγω της απορρόφησης διαλυτικού.
Χρώματα στόκων
Κάθε μεμονωμένο συστατικό των εποξικών στόκων JotunYachting
έχει διαφορετικό χρώμα προκειμένου να διευκολυνθεί η μίξη.
Όταν επιτευχθεί ένα ομοιογενές χρώμα και δεν είναι ορατά τα ίχνη
των συστατικών, τότε η μίξη είναι σωστή.
Τύποι στόκων
Η JotunYachting διαθέτει δυο διαφορετικούς τύπους εποξικού
στόκου. Αυτοί είναι κατάλληλοι για διαφορετικούς τύπους χρήσης.
Το Lightweight Filler είναι ένα υπερ-ελαφρύ μείγμα φέρινγκ για μεγάλες επισκευές και το Finishing Filler είναι ένας στόκος για ελαφρύ
φινίρισμα και για μικρές ατέλειες. Η κύρια διαφορά τους εντοπίζεται στον τύπο φινιρίσματος που παρέχουν, βαθμό σκληρότητας
και αδιάβροχες ιδιότητες. Η λείανση όλων των τύπων είναι εύκολη.
Περιποίηση σκάφους και διαλυτικά
Κατά την διάρκεια της σεζόν, θα πρέπει να εκτελείται καθαρισμός
και συντήρηση για γιανα διατηρηθουν σε καλή κατάσταση η βαφή,
το ξύλο και άλλες περιοχές χωρίς να χρειάζεται βάψιμο. Ορισμένα
προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα
για ένα πλήρες σύστημα συντήρησης και φροντίδας.

184

185

BOAT
SS SHOWS
AS 2018

LEOMAR SHIPPING

Leomar Shipping

SHIPS AGENCY & MANAGEMENT

Our company has been established on February of 2002.
Our experience in operation and management of commercial
yachts, and even on Cruise Ships, gave us the motivation to increase
our knowledge and clients. We provide our services to yachts, private or commercial, some of them in a long-term cooperation and
mainly based in Greece, along with the ones passing by for season
travelling. We can also provide variety of services as Central Agency, Legal Representation and Annual Operation, Issuance of Yacht’s
Certificates and Inspections, Seaman’s Certificates renewal, along
with bunkering, provisioning, technical support and berthing to
all your destinations. We have a well working ‘chain’ of sub-agents
thought all these years who provide the best of themselves in order to satisfy our clients. Our company has opened a branch office
at Nafplio and we are able to provide our services for this destination and the close areas around as Ermioni, Porto Heli and Spetses.

Leomar Shipping
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε τον Φεβρουαρίου του 2002.
Η εμπειρία μας στη λειτουργία και τη διαχείριση των εμπορικών
σκαφών και των κρουαζιερόπλοιων, μας έδωσε το κίνητρο να αυξήσουμε τις γνώσεις και τους πελάτες μας. Παρέχουμε τις υπηρεσίες
μας σε ιδιωτικά ή εμπορικά σκάφη, μερικά από αυτά σε μακροχρόνια συνεργασία και κυρίως με έδρα την Ελλάδα, μαζί με τα εκείνα
που ταξιδεύουν εποχιακά. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε ποικιλία υπηρεσιών όπως Κεντρική Υπηρεσία, Νομική Αντιπροσώπευση, Έκδοση Πιστοποιητικών και Επιθεωρήσεων Σκαφών, ανανέωση
Πιστοποιητικών των Ναυτικών, καθώς και ανεφοδιασμό, παροχή,
τεχνική υποστήριξη και ελλιμενισμό σε όλους τους προορισμούς
σας. Έχουμε μια άρτια οργανωμένη «αλυσίδα» υπο-αντιπροσώπων
οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια παρέχουν το καλύτερο για να ικανοποιήσουν τους πελάτες μας. Η εταιρεία μας άνοιξε υποκατάστημα
στο Ναύπλιο και είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
για αυτόν τον προορισμό και τις κοντινές περιοχές όπως Ερμιόνη,
Πόρτο Χέλι και Σπέτσες.

FABRICS FOR RIB BOATS H/N/ ORCA
The incomparable quality Hypalon Neopren ORCA is the fabric
from which almost all inflatable boats are made. It is a material
with high mechanical strength and durability: the strong atmospheric pressure exerted on permanently inflated balloons,
seawater, ultraviolet radiation, extreme temperatures, friction
and perforation, chemicals and fuels, aging and other mechanical stresses. With Hypalon Neopren in addition to inflatables,
other specialized wind products, such as liferafts, flexible tanks,
recreational toys for playgrounds, are being built. These combined with the outstanding know-how and ongoing thorough
research by Pennel & Flipo offer unrivaled fabricHypalon Neoprene (ORCA). The ORCA name is the guarantee for each boat
owner as well as for each manufacturer.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ H/N ORCA

Το απαράμιλλης ποιότητας Hypalon Neopren ORCA είναι το ύφασμα από το οποίο κατασκευάζονται όλα σχεδόν τα φουσκωτά σκάφη. Είναι υλικό με υψηλότατες μηχανικές αντοχές και ανθεκτικό:
στην ισχυρή ατμοσφαιρική πίεση που ασκείται στα μονίμως φουσκωμένα μπαλόνια, στο θαλασσινό νερό, στην υπεριώδη ακτινοβολία, στις ακραίες θερμοκρασίες, στην τριβή και την διάτρηση,
στα χημικά και τα καύσιμα, στην γήρανση και στις όποιες άλλες μηχανικές καταπονήσεις. Με Hypalon Neopren εκτός από φουσκωτά
κατασκευάζονται και άλλα εξειδικευμένα πνευστά προϊόντα όπως
liferafts, εύκαμπτες δεξαμενές, ψυχαγωγικά παιχνίδια για παιδότοπους κ.α.
Για την παρασκευή του Hypalon Neopren χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες υψηλής τεχνολογίας και ειδικά υπερσύγχρονα μηχανήματα. Αυτά σε συνδυασμό με την εξαιρετική τεχνογνωσία και την συνεχόμενη ενδελεχή έρευνα του οίκου Pennel & Flipo προσφέρουν
το ασυναγώνιστο ύφασμα
Hypalon Neopren (ORCA). Το όνομα ORCA είναι η εγγύηση για
κάθε ιδιοκτήτη σκάφους αλλά και για κάθε κατασκευαστή.
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SYNTHETIC
DECKS
Non-slip and UV-resistant. Very
lightweight with a thickness of
5-7mm. Excellent appearance
(various shades) and texture.
High resistance to friction and to
many solvents (acetone-fuels).
Easy to clean with detergents.
Simple to place with adhesives
or stickers. Ideal for pushing with bare foot. Applications: decks,
catwalks, stairs, swimming pools, inflatable balloons, outdoors.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Αντιολισθητικό και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Πολύ
ελαφρύ με πάχος 5-7χιλ. Εξαιρετική εμφάνιση (διάφορες αποχρώσεις) και υφή. Υψηλές αντοχές στην τριβή και σε πολλούς διαλύτες (ασετόν-καύσιμα). Εύκολο στον καθαρισμό με απορρυπαντικά.
Πανεύκολο στην τοποθέτηση με κόλλες ή αυτοκόλλητα. Ιδανικό
για πάτημα με γυμνό πέλμα. Εφαρμογές: καταστρώματα - πασαρέλες-σκάλες-πισίνες-μπαλόνια φουσκωτών-εξωτερικούς χώρους.

Tikalflex Contact 12
<ADVANCED ADHESION &
APPLICATION>

Tikalflex Contact 12
<ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗ>

It is a multipurpose waterproof polymer MS-based, non-shrinkable
adhesive and sealant suitable for sealing any kind of surface at any
environment in shipbuilding, buildings, industry and automotive.
It provides you with a permanent, highly elastic and stable surface bond that extremely resists
to vibrations, while it can be
grinded when dry. Available in
three colors: black, white, gray in
290ml, and 600ml (black).

Είναι μια αδιάβροχη λαστιχόκολλα νέας γενιάς, βάσεως Polymer
MS, η οποία δεν συρρικνώνεται και είναι κατάλληλη για εργασίες
συγκόλλησης πάσης φύσεως σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ενδείκνυται για μόνιμες, ιδιαίτερα ελαστικές, συγκολλήσεις που εμφανίζουν σταθερότητα και μεγάλη ανθεκτικότητα
στους κραδασμούς, ενώ παράλληλα μπορεί
να τριφτεί όταν στεγνώσει. Tikalflex Contact
12 έχει γενική χρήση και είναι κατάλληλο για
κάλυψη αναγκών στην ναυτιλία, την βιομηχανία την οικοδομή και τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Διατίθεται σε τρία χρώματα μαύρο,
άσπρο, γκρι σε συσκευασίες 290ml, και 600ml
(σε μαύρο χρώμα).
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EOF approval for Marine additive by LIQUI
MOLY
Marine Diesel Bacteria Stop is the only product
against diesel sludge approved in Greece
Diesel sludge is a commonly occurring problem in
boat engines. The German motor oil and additive
specialist LIQUI MOLY has a remedy for this: Marine Diesel Bacteria
Stop. It is the only product of its kind to be approved by the national medicines regulatory authority EOF in Greece.

πρόσθετο σκαφών της
LIQUI MOLY

When used regularly, the problem of bacteria and fungus in the
fuel tank never arises. The engine no longer poses any problems
and the money for an expensive tank cleaning operation can also
be saved.

Το Marine Diesel Bakterien Stop είναι το μοναδικό εγκεκριμένο προϊόν στην Ελλάδα ενάντια στη μικροβιακή
μόλυνση του ντίζελ.
Η μικροβιακή μόλυνση του ντίζελ είναι ένα συχνό πρόβ λ η μ α στους κινητήρες σκαφών. Η γερμανική εταιρεία LIQUI
MOLY που εξειδικεύεται στα λάδια κινητήρων και τα πρόσθετα
έχει τη λύση: το Marine Diesel Bakterien Stop. Ως μοναδικό προϊόν
στο είδος του, στην Ελλάδα έλαβε άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Το Marine Diesel Bakterien Stop της LIQUI
MOLY καταπολεμά τους μικροοργανισμούς. Ωστόσο, δεν μπορεί
να διαλύσει την ήδη υφιστάμενη γλίνα που οφείλεται σε αυτούς.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ισχυρής ρύπανσης είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της δεξαμενής. Όταν κάνετε τακτική χρήση του
προϊόντος, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα βακτήρια και τους
μύκητες στο ρεζερβουάρ. Ο κινητήρας δεν παρουσιάζει πλέον
προβλήματα και γλιτώνετε επίσης τα χρήματα για τον ακριβό καθαρισμό της δεξαμενής.

For more information, please contact:

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

LIQUI MOLY Marine Diesel Bacteria Stop eradicates the microorganisms. However it cannot dissolve the sludge produced by the
microorganisms up to that time. In the event of high infestation, it
is therefore always necessary to clean the fuel tank.

Tel.: +30 2310 779524
Email: lubinfo@skama.gr, Web: www.liqui-moly.gr, FB: LIQUI MOLY Hellas
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BEAUTIFUL FREAKS

FEARLESS FREE DIVER FRED BUYLE
PARTNERS WITH ULYSSE NARDIN
Swimming with sharks, Buyle photographs marine animals in their natural
environment using non-invasive techniques. Buyle is wear-ing the Ulysse Nardin
Diver Deep Dive, a diving instrument water resistant up to 1000 meters.
Le Locle, March 13th - Ulysse Nardin, watchmaker of the oceans, is proud to
announce its partnership with free diver and photographer Buyle. Underwater
explorer, Buyle has spent most of the last three decades beneath the surface of
the seas capturing images in the watery depths with just a camera, avail-able
light and one breath of air.
Sunlight, water, air. Fred Buyle is using his underwater photography to change the
way we see the seas. Thanks to his bold exploration, we can marvel at the icebergs
of Antarctica from an orca’s point of view, swim with sharks, and look up from 60m
below the surface at the sun shining through the water.
Without disrupting the fragile marine environment, Buyle uses his artistic
background to capture little-seen animals of the deep on film, tagging them for
biologists in the process. Able to reach 60m on one lungful of air with his camera,
his images are taken with natural light and one breath of air. Belgian-born Buyle
is spe-cialized in capturing images of sharks in their natural habitats, without a
protective cage, diving freely with iconic species such as hammerheads, tigers and
even great white sharks.
To accompany Buyle into the ocean depths, Ulysse Nardin has created the
Diver Deep Dive, a robust, func-tional sports watch, water resistant to1000
meters. “At a time when our mobility is changing so much, it’s great to be able
to carry an object with you all the time that says so much about who you are”,
says Patrick Pruniaux, CEO of Ulysse Nardin. Powered by the in-house
UN-320 caliber it has everything a serious diver needs:
a helium escape valve, removable titanium
guard, an expandable, adjustable
rubber strap and a large bezel
with 12-nothed teeth for easy
manipulation, even with diving
gloves. Fifteen sharks adorn the
dial and one more is stamped on
the back – a reminder that man
is only a visitor in the ocean’s
depths; the seas be-long first to
the animals.
“Three things have fascinated
me since I was small kid: bicycles,
sailboats
and
mechanical
watches. The three share one
technical aspect, natural energy
and a little bit of magic”, said
Buyle.
Bold, respectful and talented,
Fred Buyle has not finished
surprising us.
Information: VE Very Exclusive –
Tel: 22897361
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The Freak Collection FREAKS OUT!
—
Ο κόσμος του Freak γίνεται μεγαλύτερος και πιο ξέφρενος. Ένα κουαρτέτο
ρολογιών Freak Out βρίσκεται στην πλατφόρμα εκκίνησης της Ulysse Nardin,
έτοιμο να εκτοξεύσει την ομάδα Freak στο άγνωστο. Get your Freak on!
Δέστε τις ζώνες σας: Το Freak δεν είναι πλέον μόνο ένα ρολόι. Είναι μια
ολόκληρη συλλογή! Μετά το λανσάρισμα του FREAK VISION και
του νέου FREAK VISION CORAL BAY στο Salon International
de la Haute Horlogerie Genève του 2018, τέσσερα νέα
κομμάτια FREAK OUT, το καθένα εξοπλισμένο με χειροκίνητο μηχανισμό κίνησης UN-205, γίνονται και αυτά
μέρος της πιο ανορθόδοξης συλλογής της Υψηλής Ωρολογοποιίας. Όλα τα εκκεντρικά χαρακτηριστικά του Freak Out που άλλαξαν το
παιχνίδι βρίσκονται εδώ: χωρίς κορώνα,
καντράν ή δείκτες, ένα «ιπτάμενο
carousel» tourbillon (ο μηχανισμός
κίνησης της μπαγκέτας περιστρέφεται στον άξονά της) και απίστευτα ελαφριά τεχνολογία πυριτίου.
Η αρχιτεκτονική του Freak
αντικαθιστά την παραδοσιακή άγκυρα και ρόδα άγκυρας
με δυο impulse wheels από
σιλικόνη στο κέντρο. Και τα
δυο wheels έχουν 18 δόντια, το καθένα από τα οποία
ενεργοποιεί έναν εναλλάκτη
που μεταδίδει την ενέργεια
στον μηχανισμό ισορροπίας
– πρώτα στη μία κατεύθυνση,
και μετά στην άλλη. Χωρίς καμία ανάγκη για γρασάρισμα, η
κατασκευή εξασφαλίζει ότι η δύναμη απελευθερώνεται πάντα προς
την κατεύθυνση της περιστροφής του
τυμπάνου, ελαχιστοποιώντας έτσι την
τριβή. Το ελατήριο του μπαλανσιέ χτυπά
στις 28.800 δονήσεις την ώρα (4 Hertz) και διαταράσσεται ελάχιστα. Το ποσοστό διαταραχής
μειώνεται στο ελάχιστο χάρη στη χαμηλή γωνία
ανύψωσης.
Τοποθετημένο μεταξύ των λαβών, ένα μικρό lock χρησιμοποιείται για να ελευθερώνει την περιστρεφόμενη
στεφάνη. Αυτό, πολύ απλά και με ακρίβεια, ρυθμίζει τις ώρες
και τα λεπτά περιστρεφόμενο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Το μπαρλιγέ, το οποίο προσφέρει αποθεματικό ισχύος 7 ημερών,
κουρδίζεται χρησιμοποιώντας την οπίσθια στεφάνη της κάσας που είναι
καρφωμένη στο ρουλεμάν.
Σε αντίθεση με το αρχικό μοντέλο Freak Cruiser σε χρυσό, η νέα συλλογή
FREAK OUT είναι σφυρηλατημένη από τιτάνιo, προσκαλώντας ένα πολύ
ευρύ κοινό στο σύμπαν του Freak. Με νέο στυλ είναι επίσης η κάσα αλλά
και η στεφάνη – που δανείζονται στοιχεία από το ρολόι της Ulysse Nardin
InnoVision 2 Concept – καθώς και οι ταιριαστές ραβδωτές ραφές στο λουράκι από καραβόπανο.

Γνώρισε το Νέο
Κουαρτέτο Freak
Out:
ULYSSE NARDIN FREAK OUT FULL BLACK
Το πιο σπορ μοντέλο της Συλλογής
Freak έως σήμερα και το πρώτο με
ολόμαυρη επικάλυψη επιφάνειας
PVD. Απόλυτα ανδρικό, με ραφές
κόκκινου χρώματος πάνω σε λουράκι από μαύρο καραβόπανο και
μια γέφυρα ακολουθίας γραναζιών
σε ασήμι.
ULYSSE NARDIN FREAK OUT BLACK
GOLD
Ολόμαυρο με χρυσή ακολουθία γραναζιών και χρυσές ραφές για μια πιο
κομψή εμφάνιση, σπορ και σικ ταυτόχρονα.
ULYSSE NARDIN FREAK OUT OF THE BLUE
Στο κλασσικό μπλε της Ulysse Nardin, ένας
φόρος τιμής στους μακραίωνους ιστορικούς
δεσμούς του κατασκευαστή με το ναυτικό στοιχείο, με ασημένιες ραφές στο λουράκι και ακολουθία γραναζιών από ασήμι.
ULYSSE NARDIN FREAK OUT BLUE GOLD
UN μπλε marine σε συνδυασμό με την
πλούσια λάμψη του χρυσού στη γέφυρα και στις ραφές. Urban, αθλητικό,
έτοιμο για business.
Πληροφορίες: VE
Exclusive –
22897361
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