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How and when was your relation-
ship with the sea established?
My relationship with the sea began 
since childhood. My father, an authen-
tic Limassolian,  was one of the first 
owners of a speedboat. I remember 
enjoying vacations and summers al-
ways immersed in the water, camping 
in nature, and having the boat always 
ready for adventures. For me, a walk in 
the shipyard and exploring around was always the best game, and 
I still have very vivid memories of my childhood. In our office, I still 
have a design that I drew up in one of my first computer classes, 
where I depicted my own interpretation of the Limassol Marina.

What was the thing that pushed you towards taking up a pro-
fession related to the sea and yachting?
I think it was my prescribed course. I always knew that I’d like to be 
near the sea. Additionally, the freedom one feels when one is on 
a yacht and the feeling of achievement when one arrives at one’s 
destination after difficulties and responsibilities were also a very 
strong motive. 

What excites you the most about your profession?
Obviously, I am excited to conquer something I respect, something 
majestic, which is the sea. Yachting also gives you the opportunity 
to see the world from a different point of view that is feasible only 
while inside the water. Exploring an area in the sea waters is, for 
me, an incomparable way to get to know a place.
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Πώς και πότε δημιουργήθηκε η σχέ-
ση σας με την θάλασσα;
Η σχέση μου με τη θάλασσα ξεκινά από 
την παιδική μου ηλικία. Ο πατέρας μου, 
γνήσιος Λεμεσιανός, ήταν από τους πρώ-
τους ιδιοκτήτες ταχύπλοων. Θυμάμαι να 
περνάμε διακοπές και Καλοκαίρια μόνιμα 
μέσα στο νερό, να κατασκηνώνουμε σε 
άγριες περιοχές και να έχουμε πάντα το 
σκάφος έτοιμο για περιπέτειες. Για εμένα 

μια βόλτα στο καρνάγιο και η εξερεύνηση ήταν το καλύτερο παιχνίδι και 
έχω ακόμα έντονες αναμνήσεις. Να φανταστείτε ότι στο γραφείο μας έχω 
ακόμα σχέδιο που δημιούργησα σε κάποια πρώτα μαθήματα υπολογι-
στών, όπου απεικονίζεται η δική μου ερμηνεία για την Μαρίνα Λεμεσού. 

Τι είναι αυτό που σας ώθησε στο να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα 
που έχει σχέση με την θάλασσα και τα σκάφη; 
Νομίζω πως ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία μου. Ήξερα πάντα πως 
ήθελα να είμαι κοντά στη θάλασσα και στην ελευθερία που αισθάνεσαι 
με ένα σκάφος, αλλά και η αίσθηση του επιτέυγματος όταν φθάσεις 
στον προορισμό μέσα από δυσκολίες και ευθύνες, αποτέλεσαν μεγάλο 
κίνητρο. 

Τι είναι αυτό που σας συναρπάζει περισσότερο στο επάγγελμα σας;
Σαφώς με συναρπάζει το να κατακτώ κάτι που σέβομαι και είναι πολύ 
μεγαλειώδες, δηλαδή η θάλασσα. Επίσης, το γεγονός ότι έχεις την ευ-
καιρία να δεις τον κόσμο από μια οπτική που μόνο μέσα από το νερό 
μπορείς. Η εξερεύνηση μιας περιοχής από θαλάσσης, είναι για εμένα 
ασύγκριτος τρόπος να γνωρίσεις το μέρος. 

Up to now, what has been your professional course in the 
yachting sector?
I started working with my father, Antonis, creating an initially small 
storage area for yachts. We worked very hard, offering our own ser-
vices in a period of time when it looked like a crazy attempt, and 
people would have gladly bet on it failing spectacularly. More and 
more people supported us, though, showing us trust, until I could 
finally leave for studies in Poland.
I became a captain, and with good references, I started working in 
private vessels. Having the support of my family and my younger 
brother Dimitris, I managed to enrich my knowledge and my ex-
perience through trips that lasted multiple months, and through 
receiving more education, since they had taken control of the 
business in Limassol. Since our family bond is very tight, we had a 
common vision for the progress of the company, so we continued 
on expanding our operations, moving to a bigger space. We also 
took a new risk by undertaking yacht management. 
Right now, we deal with anything related to the sea and boat own-
ership and management, smaller or bigger ones, managing appli-
cations, boat staffing, and more. We still serve those first clients who 
throughout the years have become friends and family, and we have 
expanded in new circles of friends. Of course, we now have a phys-
ical presence in the Limassol Marina, and we are the official repre-
sentatives of the Nautic Clean products and Viper yachts.

Ποια ήταν η μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία στον τομέα των 
σκαφών; 
Ξεκίνησα με τον πατέρα μου, Αντώνη, δημιουργώντας αρχικά ένα μικρό 
χώρο φύλαξης σκαφών. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, παρέχοντας οι ίδιοι 
αρχικά όλες τις υπηρεσίες σε μια εποχή που φάνταζε τρελό το εγχείρημά 
μας και θα πόνταρε κανείς στην παταγώδη αποτυχία του. Στην πορεία 
όλο και περισσότερος κόσμος μας στήριζε δείχνοντάς μας εμπιστοσύνη, 
ώσπου τελικά αποφάσισα να φύγω για σπουδές στην Πολωνία. Έγινα 
καπετάνιος και έχοντας πολύ καλές συστάσεις, ξεκίνησα να εργάζομαι 
σε ιδιωτικά σκάφη. Στην πορεία, έχοντας και τη στήριξη όλης της οικο-
γένειας και του μικρότερου αδερφού μου του Δημήτρη, κατάφερα να 
εμπλουτίσω και τις γνώσεις μου αλλά και την εμπειρία μου σε πολύμηνα 
ταξίδια και περαιτέρω σπουδές, αφού πλέον αυτοί είχαν αναλάβει την 
επιχείρηση στην Λεμεσό. Ούσα πολύ δεμένη η οικογένειά μου, είχε 
κοινά οράματα για την εξέλιξη της επιχείρησης, οπότε προχωρήσαμε 
σε επέκταση των εργασιών μας, μεταφερθήκαμε σε μεγαλύτερο χώρο 
και πάλι παίρνοντας ρίσκο, αρχίσαμε να αναλαμβάνουμε management 
σκαφών, ενώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με ό,τιδηποτε σχετίζεται με 
την θάλασσα και την ιδιοκτησία σκαφών, μικρών ή μεγάλων, τη διαχεί-
ρηση αιτήσεων, στελέχωση κλπ. Διατηρούμε ακόμα τους πρώτους μας 
πελάτες που έγιναν με τα χρόνια φίλοι και οικογένεια και συνεχίζουμε να 
επεκτεινόμαστε σε άλλους κύκλους. Φυσικά, πλέον έχουμε παρουσία 
με κατάστημα και στην Μαρίνα Λεμεσού, ενώ είμαστε επίσημοι αντι-
πρόσωποι των προϊόντων Nautic Clean και των σκαφών Viper. 
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What is your best and your worst experience on a yacht?
There is no best nor worst experience, as everything is a matter 
of management. When you love what you do, and I adore what I 
do, when you have a feeling of responsibility towards the person 
who essentially trusts you with his family, then there’s no measure. 
There have been many moments of powerful emotions, though.

Before 2008, few would have believed that yachting would 
bloom so explosively in Cyprus. Do you believe that this pro-
gress will continue in the future? 
Development in the yachting sector in Cyprus obviously is and 
must always be sustainable. Cyprus is a country that must invest in 
this product and has the abilities to do it. I pleasantly observe the 
development of the marine sector in general, but also the inter-
est in its viability, so that the quality that made Cyprus stand out 
these last few years can be truly 
retained. 
There’s also hope in the fact that 
the professions related to the 
sector are gradually receiving 
interest from new blood, and 
that the sea, which is in our own 
blood, is becoming part of our 
culture.

We’re going through a very 
hard year, one that was hard 
even from the very begin-
ning of 2021. Do you believe 
that the yachting sector will 
be affected by the coronavi-
rus? What do you expect will 
change in the behavior of con-
sumers, or the way that sales 
are made? 
The yachting sector shouldn’t be 
complaining. We ought to face 
the pandemic, and every other 
crisis, like an opportunity, espe-
cially since we can’t change the 
facts. Many turn towards buying 
a private yacht when they see 
the difficulties and the cost of 
travelling under these new con-
ditions. The economy has been 
obviously damaged, and there 
are some who face viability issues, but the sea is an outlet, it’s an 
investment, and there are many choices for everyone. It is also a 
good idea to always support domestic businesses, as long as you 
turn to someone who will direct you well and respect your wishes 
and your property.

What, in your opinion, are the biggest problems that yachting 
in Cyprus is facing, and what could be changed? 
The problems that we are facing are mainly related to bureaucratic 
issues. While, as I mentioned, there’s a clear will towards develop-
ment, services are understaffed, and even if the people working 
there are very able and willing, they certainly cannot deal with the 

Ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη σας εμπειρία με σκάφος;
Καλύτερη εμπειρία δεν υπάρχει, όπως και χειρότερη. Τα πάντα είναι 
θέμα διαχείρισης. Όταν αγαπάς αυτό που κανεις, και εγώ το λα-
τρεύω, όταν έχεις αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο που 
σου εμπιστεύεται ουσιαστικά την οικογένειά του, δεν υπάρχει μέτρο. 
Οι συγκινήσεις είναι πολλές όμως.

Πριν από το 2008 λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν στην αλματώδη 
άνθιση του τομέα του Yachting στην Κύπρο. Πιστεύετε ότι θα συ-
νεχίσει αυτή η ανάπτυξη και στο μέλλον; 
Η ανάπτυξη του τομέα αυτού στην Κύπρο σαφώς και πρέπει και 
θα είναι ανοδική. Είμαστε μια χώρα που οφείλει να επενδύσει σε 
αυτό το προϊόν και που έχει τα φόντα να το πράξει. Παρατηρώ με 
ευχαρίστηση την άνθιση του τομέα της ναυτιλίας γενικότερα, αλλά 
και το ενδιαφέρον στη βιωσιμότητα ώστε να διατηρηθεί αυτό που 

πραγματικά τοποθετεί την Κύπρο 
στον χάρτη τα τελευταία χρόνια. 
Ελπιδοφόρο είναι και το γεγονός 
ότι τα επαγγέλματα που σχετί-
ζονται με τον τομέα γενικότερα, 
έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν 
ενδιαφέροντος από το νέο αίμα 
και η θάλασσα που είναι στο αίμα 
μας, γίνεται μέρος της κουλτού-
ρας μας.

Διανύουμε μια δύσκολη χρονιά 
από τις πρώτες κιόλας μέρες 
του 2021. Πώς πιστεύετε ότι θα 
επηρεαστεί η βιομηχανία του 
Yachting από τον Κορωνοϊό και 
τι αναμένετε να αλλάξει στην συ-
μπεριφορά των καταναλωτών ή 
στον τρόπο με τον οποίο γίνονται 
οι πωλήσεις; 
Η βιομηχανία του yachting δεν 
πρέπει να μεμψιμοιρεί. Οφείλουμε 
να αντιμετωπίσουμε την πανδη-
μία και κάθε κρίση σαν ευκαιρία 
εφόσον δεν μπορούμε να αλλά-
ξουμε τα γεγονότα. Δεν είναι λί-
γος ο κόσμος που στρέφεται στην 
απόκτηση ιδιωτικού σκάφους πα-
ρατηρώντας τις δυσκολίες και τα 
έξοδα που προκύπτουν στα ταξί-
δια με τις νέες συνθήκες. Σαφώς η 
οικονομία έχει πληγεί και κάποιοι 

έχουν προβλήματα βιωσιμότητας, αλλά η θάλασσα είναι διέξοδος, 
επένδυση και υπάρχουν επιλογές για όλους, ενώ καλό είναι να στη-
ρίζουμε το εγχώριο προϊόν. Αρκεί να αποταθείς σε κάποιον που θα 
σε κατευθύνει σωστά και θα σεβαστεί τις ανάγκες σου, αλλά και την 
περιουσία σου.
 
Ποια είναι κατά την γνώμη σας τα μεγαλύτερα προβλήματα τα 
οποία αντιμετωπίζει ο τομέας του Yachting στην Κύπρο και τι θα 
μπορούσε να αλλάξει;  
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται έχουν να κάνουν κυρίως με 
γραφειοκρατικά ζητήματα. Ενώ όπως προείπα υπάρχει μία σαφής 
θέληση για εξέλιξη, οι υπηρεσίες υποστελεχώνονται και ενώ ο κό-

increased demand. There’s also a shortage, right now, of people 
who love this work and are willing to understand its nature, and 
a huge shortage of people willing to assume the responsibilities 
that come up.  
Many suggestions have been made to the government on what 
can change, and these must be applied immediately. The govern-
ment and the consumers must also support businesses that trace 
a clear route towards rendering Cyprus a safe and trustworthy des-
tination and flag. 

Do you think that this period would be harder than the crisis 
of 2013?
I want to be optimistic and say no. Opportunities must be given, 
though, and we the private business owners must not rest on their 
oars, so that continuous development is achieved.

Do you believe that opportunities will appear in the yachting 
sector? 
There are always opportunities when you remain updated on what 
happens around the world, and chase after it. Yachting industry is 
a global industry with incredible interest and many sub-sectors if I 
am allowed to use this expression.

σμος που εργάζεται είναι καθόλα ικανός και πρόθυμος, δεν μπορεί 
να αντεπεξέλθει στην αυξανόμενη ζήτηση. Επίσης, υπάρχει έλλειψη, 
στην παρούσα φάση, ανθρώπινου δυναμικού που να αγαπά και να 
έχει διάθεση να κατανοεί την φύση της δουλειάς, αλλά κυρίως να 
αντιλαμβάνεται τις ευθύνες που προκύπτουν. Προτάσεις για το τι 
μπορεί να αλλάξει υπάρχουν στο τραπέζι των ιθυνόντων και πρέπει 
άμεσα να εφαρμοστούν, όπως και το να δοθεί στήριξη σε επιχειρή-
σεις που διαγράφουν μια πορεία που προβάλλει ,τελικά, την Κύπρο 
ως ασφαλή και αξιόπιστο προορισμό και σημαία. 

Θεωρείτε ότι αυτή η περίοδος θα είναι δυσκολότερη από την κρίση 
του 2013;
Θέλω να είμαι αισιόδοξος και θα πω πως όχι. Πρέπει όμως να δίνο-
νται ευκαιρίες, αλλά και οι ιδιώτες να μην επαναπαυόμαστε, ώστε 
να υπάρχει συνεχής εξέλιξη. 

Πιστεύετε ότι θα προκύψουν κάποιες ευκαιρίες στον τομέα των 
yachting; 
Ευκαιρίες πάντα προκύπτουν όταν μένεις ενημερωμένος για το 
παγκόσμιο γίγνεσθαι και τις κυνηγάς. Το yachting είναι παγκόσμια 
βιομηχανία με εξαιρετικό ενδιαφέρον και πολλούς υπο-τομείς, αν 
μου επιτραπεί η έκφραση. 


