
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Ονομάζομαι Χριστόφορος Κατέκος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην 
Αθήνα το 1946 και είμαι μόνιμος κάτοικος Βούλας από το 1973. 
 
Σπουδές: 

• Εξατάξιο Γυμνάσιο (σημερινό Λύκειο). 
• Σχολή Λογιστών (σημερινή Σχολή Οικονομικών). 
• Ανωτέρα Σχολή Ναυπηγών (στο αντίστοιχο τμήμα της 

δημιουργηθήσας σημερινής σχολής του Πολυτεχνείου) και με 
          μετεκπαιδεύσεις σε χώρες του εξωτερικού.  
 
Επαγγελματικά: 

• Έλαβα τα πρώτα μου ένσημα από το Τ.Ε.Β.Ε., στην ηλικία των 18 
χρονών. 

• Ιδρυτής Τουριστικής Επιχείρησης. 
• Ιδρυτικό Στέλεχος Ναυπηγικής Επιχείρησης.  
• Κατασκεύασα το πρώτο μεγάλο, για την εποχή της Ελλάδας, 

υπερυψωμένο λεωφορείο / πούλμαν 50 θέσεων με κλιματισμό air 
condition.  

• Ναυπήγησα με την μέθοδο του One Off το πρώτο επαγγελματικό 
ιστιοπλοϊκό σκάφος.  

• Συμμετείχα σε κατασκευές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την 
δεκαετία του 1990, στο Τμήμα Εργαστηρίων Μηχανολόγων 
Μηχανικών, σε προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 
Αθλητισμός: 

• Υπήρξα μέλος της Αερολέσχης Αθηνών, από τα χρόνια του 
Γυμνασίου, αερομοντελιστών και αεροναυπηγικής, υπό την αιγίδα 
της τότε Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, στην οδό Ακαδημίας 
27.  

• Υπήρξα αθλητής του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών, 
εποχή Κ. Γιαταγάνα και ολυμπιονίκη Π. Γαλακτόπουλου , στη 
σφαιροβολία και στην ελληνορωμαϊκή πάλη, με αρκετές 
διακρίσεις και στα δυο αθλήματα. 

• Η ιστιοπλοΐα μπήκε στην ζωή μου περίπου τον ίδιο καιρό, όπου 
και με κέρδισε μέχρι και σήμερα. Εγγράφηκα πρώτα στον 



Ν.Ο.Π.Φ., εποχή Ν. Σαρκαβάζη, και μετέπειτα στον Ολυμπιακό, 
εποχή Π. Γολέμη, στο τμήμα Ανοιχτής Θαλάσσης. Ως έφηβος 
πλέον, συνέβαλα ενεργά στην ενθάρρυνση του Π. Γολέμη στην 
δημιουργία του Π.Ο.Ι.Α.Θ. 

• Από το 1977, υπήρξα αθλητικό μέλος του Ν.Α.Ο.Β., εποχής 
προέδρου Καλιμασιώτη και Παπαδάκη. Μετέπειτα, εντάχθηκα στο 
Δ.Σ. αυτού, ανελλιπώς. Όλα αυτά τα χρόνια, ως μέλος του 
Ν.Α.Ο.Β., λάμβανα μέρος σε αγώνες Ανοιχτής Θαλάσσης ως 
κυβερνήτης του σκάφους μου ή και ως πλήρωμα σε άλλα σκάφη.  

 
Διοικητική Δραστηριότητα στον Ν.Α.Ο.Β.: 

• Αρμόδιος Έφορος Λιμένος για την εύρυθμη λειτουργία αυτού. 
• Συμμετείχα λόγω χρόνου και διάθεσης στις ανελκύσεις και 

καθελκύσεις σκαφών, ρεμέτζα και εκδηλώσεις. 
• Είχα την ευθύνη της οργάνωσης και της διεξαγωγής αγώνων από 

τον Ν.Α.Ο.Β.  
• Ήμουν καταμετρητής αγωνιστικών σκαφών. 
• Υπεύθυνος για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του ομίλου. 
• Αρμόδιος διαχείρισης προσωπικού. 
• Γενικά φρόντιζα για την διεκπεραίωση των όποιων αναγκών του 

ομίλου με σκοπό την ομαλή λειτουργία του.   
 
Η ιστιοπλοΐα υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Λόγω αυτού, 
αφιέρωσα στον Ν.Α.Ο.Β. 44 χρόνια, ανιδιοτελώς, ενεργής υπηρεσίας. 
Εύχομαι να συνεχίσω να συμβάλλω με τις γνώσεις μου, τις εμπειρίες μου 
και την όρεξη μου για δημιουργία στο μέλλον του Ν.Α.Ο.Β. 
 


