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Αντί Προλόγου 
 
 

ο βιβλίο μου είναι αφιερωμένο σε 
όλους εκείνους που βρίσκονται σε 

συνεχή αναζήτηση ενός διαφορετικού 
τρόπου ζωής. Μιας ζωής γεμάτης όνει-
ρα και προσδοκίες. Σε εκείνους που με 
το παράδειγμά τους με ενέπνευσαν να 
έχω ανθρώπινες ευαισθησίες. Σε εκεί-
νους που πιστεύουν πως στη ζωή πρέ-
πει πρώτα να δίνεις και μετά να παίρ-
νεις. Σε εκείνους που βρίσκει ανταπό-
κριση μέσα τους η αρχή ότι στη ζωή 
πρέπει πρώτα να γίνεσαι κωπηλάτης 
και μετά κυβερνήτης. 
 Σε εκείνους που αφιέρωσαν όλη τη 
ζωή τους υπηρετώντας τη νεολαία τον 
αθλητισμό και τους ανθρώπους. Σε εκεί-
νους που με το παράδειγμά τους μας 
εμπνέουν να προσπαθούμε συνεχώς να 
γινόμαστε καλύτεροι, προσφέροντας 
αγάπη και βοήθεια στους συνανθρώ-
πους μας, μικρούς και μεγάλους. 
 Στα 65 χρόνια ενεργούς ανάμιξής 
μου με τον αθλητισμό, είχα την ευ-
καιρία να γνωρίσω έναν μεγάλο αριθ-
μό σπουδαίων ανθρώπων που ανάλω-
σαν ολόκληρη τη ζωή τους υπηρετώ-
ντας την αθλητική ιδέα και τον πολι-
τισμό οι οποίοι – με το παράδειγμά 
τους και την αφοσίωσή τους σε εκείνο 
που υπηρετούσαν – με δίδαξαν πολλά.  
 Ακόμα, 58 καλοκαίρια από τη ζωή 
μου τα διέθεσα υπηρετώντας τον κα-
τασκηνωτικό θεσμό, μέσω του οποίου 
περισσότερα από 150.000 μικρά παιδιά 
και 25.000 στελέχη (προπονητές, ομα-
δάρχες, κοινοτάρχες κ.λπ.) μου χάρι-

σαν την αγάπη τους και τους έδωσα 
την ψυχή μου. Σ’ αυτούς θα πρέπει να 
προσθέσω τους 200.000 τουλάχιστον 
γονείς, παππούδες, γιαγιάδες των παι-
διών, με τους οποίους συνεργάστηκα 
σε θέματα που είχαν σχέση με το πώς 
θα βοηθήσουμε τα παιδιά τους να γί-
νουν καλύτερα. 
 Και ασφαλώς δεν θα πρέπει να ξεχά-
σω τα 15 χρόνια που υπηρέτησα ως 
Διευθυντής στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό 
Μέλαθρο με 10 αθλητικές Ομοσπον-
δίες στην ευθύνη μου, τα πέντε χρόνια 
που υπηρέτησα ως αναπληρωτής Επι-
θεωρητής Φυσικής Αγωγής στη Χαλκι-
δική, τα 28 χρόνια στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή ως υπεύθυνος Αθλητι-
σμού και Εξωσχολικών Δραστηριοτή-
των, τα 17 χρόνια μου στο ωραιότερο 
ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, το 
Ελληνικό Κολλέγιο, τις αξέχαστες διεθ-
νείς λαογραφικές επιτυχίες του Χορευ-
τικού Ομίλου του Αλεξάνδρειου Μέλα-
θρου και, τέλος, τη συμβολή μου στην 
ίδρυση της αλυσίδας Γυμναστηρίων Vis 
Vitalis και της Σχολής Αερόμπικ Grafts. 
 Προς όλους τους ανωτέρω που 
συνεργάστηκα στο τέλος αυτής της εκ 
βαθέων εξομολόγησής μου, παραθέτω 
– εκτός από ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ –  
μερικούς «Ναπολεόντιους» προβλημα-
τισμούς για τη ζωή, απόρροια των εμ-
πειριών που απέκτησα από την ενεργό 
ανάμιξη με όλα τα ανωτέρω, με  την  
ελπίδα ότι σε κάτι θα τους βοηθή-         
σουν! 

Τ 
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Βιογραφικό Σημείωμα 
Ναπολέοντα Ντέμου 

 
 
 
 
 

1934 Γεννήθηκα στο Ναύπλιο στις 6 Αυγούστου. 
 

1954 – 1956 Σπούδασα στη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Το ίδιο διάστημα 
γράφτηκα, ως αθλητής στίβου, στον Ολυμπιακό Πειραιώς.  

 

1956 – 1958 Η εξέλιξή μου ήταν ραγδαία και τα έτη 1956, 1957 και 1958 ανα-
δείχθηκα Πρωταθλητής Ελλάδος στον Ακοντισμό και μέλος της 
Εθνικής Ομάδας Στίβου. 

 

1956 – 1958 Υπηρέτησα ως έφεδρος αξιωματικός στη Στρατιωτική Σχολή 
Σωματικής Αγωγής στη Χαλκίδα, στην οποία, μετά την εξάμηνη 
εκπαίδευσή μου, δίδαξα ως καθηγητής. 

 

1957 Το 1957, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Ενόπλων Δυνάμεων μετεκ-
παιδεύτηκα στις Βρυξέλλες του Βελγίου για χρονικό διάστημα έξι 
μηνών, στο Στρατιωτικό Πένταθλο. Τον Οκτώβριο του ίδιου 
έτους έλαβα μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του ΣΙΣΜ, όπου 
αναδείχθηκα παγκόσμιος ρέκορντμαν στη ρίψη χειροβομβίδας. 

 

1959 Διορίστηκα από τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
ως προπονητής Αθλημάτων στη Θεσσαλονίκη. Τοποθετήθηκα 
ως βοηθός στην Επιθεώρηση Σωματικής Αγωγής Θεσσαλονίκης 
με επιθεωρητές τους Σπύρο Ιατρίδη και Βασίλη Ορφανίδη, ενώ 
τα απογεύματα προπονούσα τους αθλητές Στίβου στη ΧΑΝΘ, 
στο γήπεδο του Άρεως και αργότερα στο Καυταντζόγλειο. 

 

1960 Η χρονιά αυτή αποτελεί  μεγάλο σταθμό της επαγγελματικής μου 
εξέλιξης. Την άνοιξη ανέλαβα προπονητής στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, σταλμένος από τη ΧΑΝΘ. 

 Την ίδια χρονιά και μέχρι το 1968, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύ-
γουστο πρόσφερα τις υπηρεσίες μου στη Διεθνή Κατασκήνωση 
της ΧΑΝΘ, στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου.  

 

1963 Παντρεύτηκα τη Φρόσω Ζάρκου, αθλήτρια Στίβου του ΑΕΤΟΥ και 
μπασκετμπολίστρια του ΠΑΟΚ, με την οποία απέκτησα δύο 
κόρες: τη Σοφία, γυμνάστρια, πρωταθλήτρια Δισκοβολίας και 
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Κολύμβησης και τη Θέλξη,  γυμνάστρια, πρωταθλήτρια Κολύμ-
βησης και Αγωνιστικού Αερόμπικ. 

 

1966 Διορίστηκα Γυμναστής στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και, λόγω 
έλλειψης επιθεωρητού Σωματικής Αγωγής, ασκούσα καθήκοντα 
αναπληρωτού για μία τριετία. Είμαι ο ιδρυτής της Ενώσεως Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής και του Αθλητικού Ομίλου 
Χαλκιδικής. 

 

1968 Μετεκπαιδεύτηκα στην Αμερική σε προγράμματα κατασκηνώ-
σεων και οργάνωσης και διοίκησης αθλητισμού.   

 

1968 – 1971  Με την επιστροφή μου από την Αμερική, διορίστηκα από το 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Περιφερειακός Έφορος Χαλκιδικής. 
Εντός τριετίας ιδρύσαμε 18 συστήματα Προσκόπων σε διάφορες 
πόλεις του Νομού ενώ παράλληλα, μετά από εισήγησή μου  στο 
Νομάρχη Χαλκιδικής Ιωάννη Βολιώτη παραχωρήθηκε στην 
παραλία της Μεταμορφώσεως έκταση 10 στρεμμάτων και 
λειτούργησε η πρώτη Προσκοπική Κατασκήνωση. 

 

1969 – 1982 Διετέλεσα Διευθυντής του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου, 
του μοναδικού κλειστού Γυμναστηρίου αυτού του μεγέθους που 
υπήρξε τότε στην Ελλάδα, στο οποίο στεγάστηκαν όλες οι αθλη-
τικές ομοσπονδίες, ενώ παράλληλα αποτελούσε το κέντρο όλων 
των αθλητικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του βορειοελλαδικού χώρου. 

 Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα έζησα την οργάνωση μιας 
σειράς παγκόσμιων, πανευρωπαϊκών και πανελληνίων αθλητι-
κών αγώνων, όλες τις μεγάλες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, εγκαίνια Διεθνούς Εκθέσεως, φεστιβάλ τραγουδιού 
κ.ά. και είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με έναν μεγάλο αριθμό 
αξιόλογων παραγόντων, στους οποίους προσέφερα τη βοήθειά 
μου στο έργο τους. Και εκείνοι, όμως, με την αξιοσύνη και την 
αφοσίωσή τους στο έργο το οποίο υπηρετούσαν, μου δίδαξαν 
πολλά.  

 Χαρακτηριστικά επιτεύγματα εκείνης της εποχής είναι η δραστη-
ριότητα του Χορευτικού Ομίλου του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου, η 
ίδρυση του Πανθεσσαλονίκειου Συλλόγου Ενόργανης Γυμνα-
στικής με την κ. Νέλυ Αντάλ, που ουσιαστικά αποτέλεσε τον 
πρώτο Σύλλογο Ενόργανης Γυμναστικής στην Ελλάδα, η ίδρυση 
του Παραρτήματος της Γυμναστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, 
στην οποία επί σειρά ετών δίδαξα, κ.ά. 
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1974 – 1987  Υπηρέτησα ως Γυμναστής στο μεγαλύτερο και ωραιότερο Ιδιω-
τικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κολλέγιο, όπου χάρη 
στη μεγάλη ενθάρρυνση από τους ωραίους δημιουργικούς αν-
θρώπους-ιδιοκτήτες Πέτρο και Ιωάννα Φουντά, έβαλα τις βάσεις 
για την οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων του Σχο-
λείου. Μέχρι και σήμερα οι αθλητικές ομάδες του Ελληνικού 
Κολλεγίου πρωταγωνιστούν σε μια σειρά από αθλήματα, όπως 
το Μπάσκετ, το Βόλεϊ, το Μπάντμιντον, η Κολύμβηση κ.ά.  
Αποκορύφωμα των επιτυχιών, η κατάληψη της τρίτης θέσης στο 
Βόλεϊ θηλέων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λυκείων. 

 

1974 – 1982 Η περίοδος αυτή της αθλητικής και διοικητικής προσφοράς μου 
στον Αθλητισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού είχα την 
ευκαιρία – ως Γραμματέας του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσα-
λονίκης και αργότερα του Ποσειδωνίου Εθνικού Κολυμβητηρίου 
– να πρωτοστατήσω στα εγκαίνιά τους, μαζί με τα μέλη των 
διοικήσεών τους, των οποίων κοινό χαρακτηριστικό ήταν η 
αγάπη για την πόλη τους και τον αθλητισμό. 

 

1978 Ικανοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τη μεγάλη μου αγάπη 
για την κατασκήνωση και, αξιοποιώντας τις τεράστιες εμπειρίες 
που απέκτησα στη ΧΑΝΘ και την Αμερική, ίδρυσα την πρώτη 
ιδιωτική κατασκήνωση στη Βόρεια Ελλάδα, την «Ευρωκατασκή-
νωση Θάσου», το σημερινό στολίδι του θεσμού στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, που ακόμα και σήμερα, με μεγάλη επι-
τυχία προσφέρει απέραντη χαρά και ευτυχία σε χιλιάδες παιδιά. 

 

1988 Ο μεγάλος σταθμός της ζωής μου είναι η ίδρυση της Αθλητικής 
Κατασκήνωσης Ντέμου στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής, εκπληρώ-
νοντας έτσι ένα χρέος ψυχής προς όλους εκείνους που με είχαν 
αγκαλιάσει τα δέκα χρόνια λειτουργίας της ΧΑΝΘ του Πηλίου και 
της Αμερικής και τα δέκα χρόνια αξέχαστης ζωής και προσφοράς 
στην Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Τους χάρισα μια κατασκήνωση 
με καθαρά αθλητικό προσανατολισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε 
χιλιάδες παιδιά, καθοδηγούμενα σωστά από μία πλειάδα κατα-
ξιωμένων γυμναστών-προπονητών, να μυηθούν στα μυστικά 
των διάφορων αθλημάτων. 

 Τα χρόνια περνούσαν, η κατασκήνωση –λόγω της μεγάλης αγά-
πης και αποδοχής του κόσμου– μεγάλωνε συνεχώς, μέχρι που 
έφτασε σε ένα σημείο όπου είδα ότι ήταν αδύνατο να αντα-
ποκριθώ, με τους συνεργάτες μου, στη δυναμική ανάπτυξή της.  
 Έτσι, το 1994 πήρα τη μεγάλη απόφαση να παραδώσω τη σκυ-
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τάλη του πρωταγωνιστή σε ένα καταξιωμένο παλικάρι, τον Πάνο 
Σκούρα και πιστεύω ότι τον έστειλε ο Θεός στον δρόμο μου για 
να συνεχίσει το έργο μου. Από ό,τι μου λένε παλιοί φίλοι και 
συνεργάτες μου, το μέγεθος της αγάπης μου για την κατα-
σκήνωση αποδείχθηκε και από την ποιότητα του νέου αρχηγού, 
ο οποίος δεν είναι μόνος. Στο πλάι του στέκονται υποστηρικτές 
και αρωγοί οι γονείς του, Χρήστος και Κική Σκούρα, εκπαι-
δευτικοί και οι δύο, και η υπεράξια αδελφή του Νάντια. Καθένας 
τους, με τον δικό του τρόπο, προσφέρει τις υπηρεσίες του και 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος σιγουριάς, ασφάλειας 
και ευτυχίας για τα παιδιά. 

 

1991 Το 1991 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη, από την αείμνηστη κόρη μου, 
Θέλξη, η GRAFTS – ο πρώτος εκπαιδευτικός πάροχος Aerobic και 
Fitness στην Ελλάδα. Το 1992 λειτουργεί στην Κομοτηνή το 
Γυμναστήριο SPORT CENTER με πρωτεργάτη τον σημερινό πρό-
εδρο, Χρήστο Πραντσίδη, και το 1993 ιδρύονται παραρτήματα σε 
Αθήνα, Κύπρο, Ηράκλειο Κρήτης, Σέρρες, Πάτρα, Ρόδο και 
Λάρισα, ενώ παράλληλα ξεκινά μια συνεργασία με τον μεγα-
λύτερο οργανισμό πιστοποίησης Fitness στον κόσμο, το 
American Council on Exercise (ACE). 

 
 Tα 50 χρόνια κατασκηνωτικής εμπειρίας και τα 60 χρόνια ενερ-

γούς ανάμειξης στα αθλητικά δρώμενα του τόπου με δίδαξαν 
πολλά.  Αυτά που διδάχθηκα και αυτά που έδωσαν ξεχωριστό 
νόημα στη ζωή μου, μέχρι και σήμερα, θεώρησα χρέος μου να τα 
μεταλαμπαδεύσω στις ερχόμενες γενιές, δικαιώνοντας έτσι, με 
τον καλύτερο τρόπο, όλους εκείνους τους σπουδαίους ανθρώ-
πους, μικρούς και μεγάλους, που με το παράδειγμά τους τα 
δίδαξαν και με το μεγαλείο της ψυχής τους τα υπηρέτησαν. Είναι 
αυτοί που στάθηκαν φωτεινά παραδείγματα στη δική μου ζωή. 
Οι δάσκαλοι, οι εμπνευστές και οι μέντορές μου...  

 Τους ευχαριστώ! 
 

Ναπολέων Ντέμος 
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Στη φωτογραφία (επάνω) διακρίνουμε  
τον αγαπημένο μου ξάδελφο  
Σταύρο Δέμο, μαζί με τη σύζυγό του  
Δήμητρα,  δημιουργών της μεγαλύτερης  
εξαγωγικής βιομηχανίας φαρμάκων  
στην Ελλάδα, της DEMO A.E.B.E. 
(βλ. φωτογραφίες δεξιά) 
 
Ο Βάκης υπήρξε για μένα  
o πολυτιμότερος σύμβουλος και φίλος 
των παιδικών μου χρόνων.  
 
Σ’ αυτόν και στους γονείς μου  
οφείλω τα πάντα, τόσο σαν αθλητής  
όσο και σαν άνθρωπος. 
Τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! 
 
 
 
 
 
 


