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Απόστολος Καλπάκας - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 
1993 – σήμερα: 
Σύμβουλος Διοίκησης, Εκπαιδευτής σε θέματα Ηγεσίας. Executive Coach & Mentor   

σε ανώτατα/ανώτερα Στελέχη με στόχο την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. 
 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΑΣ: 
 Μέλος του ΝΑΟΒ από το 1986,  αδιάλειπτα,  και πάντα συνεπής στις οικονομικές και τις ναυταθλητικές 

υποχρεώσεις μου. 
 Παρέστην ως μάρτυς κατηγορίας στα Δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, κατά του τ. Δημάρχου Α. 

Αποστολάτου, όταν προσπάθησε να καταπατήσει τον ΝΑΟΒ 
 Συμμετείχα επανειλημμένα προσφέροντας εθελοντικά τον χρόνο μου και τα σκάφη μου σε εκδηλώσεις και 

πρωτοβουλίες του Ομίλου, όπως: 
 Οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα Double Handed στην Κέα, 
 Σύλληψη ιδέας και αρχική διεξαγωγή του αγώνα "ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ" 
 Συντονισμός και εισαγωγή των 2 Container με τα 8 πρώτα σκάφη Lightning, με όφελος την επιδότηση του 

πλήρους κόστους των μεταφορικών από Αμερική από την Παγκόσμια Κλάσση ILCA  
 Οργάνωση και πλήρης διεξαγωγή του Πανευρωπαικού αγώνα Lightning το 2014 στον ΝΑΟΒ ως Πρόεδρος 

της Οργανωτικής Επιτροπής και ως Σύνδεσμος με τους Διεθνείς Φορείς που συμμετείχαν 
 Ενεργή συμμετοχή και ουσιαστική συνεισφορά στην αναβίωση της κλάσσης Lightning στην Ελλάδα και 

στην αποδοχή της ξανά από την ΕΙΟ, ως επίσημη Πανελλήνια Κλάση 
 Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Κλάσης Lightning (HLCA) 
 Συνεχής και σταθερή συμμετοχή μου στις προπονήσεις και στους Αγώνες της κλάσης Lightning από το 

2012 μέχρι σήμερα  
 5 διεθνείς συμμετοχές, 4 σε Πανευρωπαικό και 1 σε Παγκόσμιο επίπεδο της κλάσης Lightning, με το 

ιδιόκτητο σκάφος μου και χωρίς καμία επιδότηση ή υποστήριξη από την ΕΙΟ ή τον ΝΑΟΒ 
 

 Ανοιχτή Θάλασσα: 
 10 συμμετοχές στην διοργάνωση Ράλλυ Αιγαίου από το 1988 μέχρι το 2010 
 Συμμετοχή σε όλους ανεξαιρέτως τους Αγώνες Αιγαίου Αρχιπελάγους (300-600 NM non-stop) από το 1995 

ως το 2008 που έληξε ο θεσμός. Αυτός ο αριθμός συμμετοχών αποτελεί Πανελλήνιο ρεκόρ 
 Πληθώρα αγώνων στον Σαρώνικό/Αργολικό με συμμετοχή σε όλα τα Κύπελλα Άνοιξης από το 1986 μέχρι 

και σήμερα 
 Αγωνιστική εκπαίδευση/καταξίωση δεκάδων μελών πληρώματος, στα πλάισια των παραπάνω αγώνων οι 

οποίοι αθροίζονται σε χιλιάδες μίλια. Οι περισσότεροι στην συνέχεια έγιναν Αθλητές του ΝΑΟΒ και 
μερικοί εξ αυτών έγιναν Μέλη 

 Κάτοχος Διπλώματος Προπονητή Ιστιοπλοίας Ανοιχτής Θαλάσσης από την Ε.Ι.Ο. (2019) 
 

 Συμμετοχή μου στο ΔΣ:  
 Κατά την περίοδο 2001-2003 ως Μέλος του ΔΣ.  
 Με το τέλος της θητείας μου αυτής υπέβαλα παραίτηση εξ αιτίας των ξεπερασμένων αντιλήψεων που 

επικράτησαν. 
 

Για όλα τα παραπάνω: 
Επιθυμώ να συνεχίσω να συνεισφέρω στον Όμιλο μας από θέση ευθύνης, ως Μέλος του ΔΣ 
και πάλι. 

Δεσμεύομαι για παραγωγή και υλοποίηση  Νέων Ιδεών, για Εκδημοκρατισμό στην 
λήψη των Αποφάσεων και για Ενωτικότητα. 
Δεσμεύομαι επίσης στο να δοθεί η δυνατότητα να φθάνουν και να ακούγονται οι 
φωνές και οι ιδέες όλων των Μελών του ΝΑΟΒ στο μέχρι σήμερα άβατο και 
απροσπέλαστο ΔΣ! 
 

Με τιμή, 
Απόστολος Καλπάκας 


