ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΗΛΙΑΣ
Επίτιμος Ευέτης Δικαστικός

Ο Ηιίαο Αγγειόπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο Αγγειηθήο γελλήζεθε ζηηο 7
Ννεκβξίνπ 1939 ζην Πεξηβόιη Γνκνθνύ, δίπια ζην ηδάθη…, όπσο ιέεη
ραξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο.
Τα πξώηα γξάκκαηα έκαζε ζην Γεκνηηθό Σρνιείν ηνπ ρσξηνύ ηνπ. ηαλ
απνθνίηεζε από ην Γεκνηηθό Σρνιείν θαηέβεθε ζηε Λακία γηα ηηο γπκλαζηαθέο ηνπ
ζπνπδέο. Φνίηεζε θαη απνθνίηεζε από ην Α΄ Γπκλάζην Αξξέλσλ Λακίαο.
Σηε ζπλέρεηα έδσζε εμεηάζεηο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
(ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ηεο επνρήο) θαη πέξαζε ζην Ννκηθό Τκήκα ηεο Ννκηθήο,
ζην Ο.Π.Δ (Οηθνλνκηθέο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο) ηεο Ννκηθήο θαη ζηε Θενινγηθή
Σρνιή. Γηάιεμε λα ζπνπδάζεη λνκηθά ζηε Ννκηθή, από ηελ νπνία απνθνίηεζε ην
1968.
Ωο θνηηεηήο εξγάζηεθε σο ρεηξηζηήο ιηζνγξαθηθήο μεξνγξαθηθήο εθηππσηηθήο
κεραλήο (ηύπνπ Multilith) ζην Διιεληθό Ίδξπκα Δμππεξεηήζεσο Παλεπηζηεκίσλ
(Δ.Ι.Δ.Π.) ηκήκα ηνπ Παγθνζκίνπ Ιδξύκαηνο Δμππεξεηήζεσο Παλεπηζηεκίσλ
(Π.Ι.Δ.Π.). Ήηαλ έλα ίδξπκα κε έδξα ηνλ Καλαδά, πνπ είρε σο ζθνπό ηελ
επεμεξγαζία θαη εθηύπσζε παλεπηζηεκηαθώλ ζπγγξακκάησλ. Σηελ Διιάδα είρε
παξάξηεκα κόλν ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηέθνςε ηηο ζπνπδέο κνπ θαη ππεξέηεζε επί κία δηεηία ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ
ζεηεία ζην ζηξαηό μεξάο, σο δεθαλέαο ζην Σ.Υ.Π. (Σώκα Υιηθνύ Πνιέκνπ).
Τν 1970 δηνξίζηεθε, ύζηεξα από δηαγσληζκό, σο Αγξνλόκνο θαη ηνπνζεηήζεθε
ζην Γ΄ Αγξνλνκείν Κέξθπξαο. Αξγόηεξα ππεξέηεζε ζηνλ Παιακά Καξδίηζαο, ζην
Βειεζηίλν Βόινπ θαη ζηελ Διαζζόλα.
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Τνλ Οθηώβξην ηνπ 1974, ελόζσ ππεξεηνύζε ζηελ Διαζζόλα, ηνπ αλαηέζεθαλ
ρξέε Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Γαιαλόβξπζεο Διαζζόλαο, ζην πιαίζην ηεο
πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο πξντζηακέλσλ ζε Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο, ιόγσ ηεο
κεηαπνιίηεπζεο.
Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 1974 δηνξίζηεθε σο Δηξελνδίθεο, ύζηεξα από εμεηάζεηο πνπ
είρε δώζεη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1974. Αξρηθά ηνπνζεηήζεθε ζην Νεζηόξην
Καζηνξηάο, όπνπ ππεξέηεζε επί δύν ρξόληα. Σηε ζπλέρεηα κεηαηέζεθε απηεπάγγειηα
ζηελ Καζηνξηά, όπνπ ππεξέηεζε σο Δηξελνδίθεο--Πηαηζκαηνδίθεο κέρξη ηνλ Μάξηην
ηνπ 1982.
Τνλ Ννέκβξην ηνπ 1981 ελ ησ κεηαμύ, κε απόθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, είρε επηιεγεί σο πάξεδξνο. Τνπνζεηήζεθε ζην
Πξσηνδηθείν Πεηξαηώο.
Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ρξόλνπ άζθεζεο σο παξέδξνπ, πξνήρζε ζε
Πξσηνδίθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζην Πξσηνδηθείν Ισαλλίλσλ. Με ηελ αλάιεςε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ δηνξίζηεθε από ην Αλώηαην Γηθαζηηθό Σπκβνύιην ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ σο Αλαθξηηήο. Άζθεζε ηα θαζήθνληά ηνπ θαη σο Αλαθξηηήο ζηελ δηθαζηηθή
πεξηθέξεηα ηνπ Ννκνύ Ισαλλίλσλ επί κία δηεηία. Αθνινύζσο κεηαηέζεθε ζην
Πξσηνδηθείν Λάξηζαο.
ηαλ πξνήρζε ζε Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ ηνπνζεηήζεθε θαη ππεξέηεζε επί κία
δηεηία ζην Πξσηνδηθείν Τξηθάισλ. Μεηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν Λάξηζαο.
Με ηελ πξναγσγή ηνπ ζε Δθέηε ηνπνζεηήζεθε θαη ππεξέηεζε ζην Δθεηείν
Θεζζαινλίθεο απ’ όπνπ θαη ζπληαμηνδνηήζεθε ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ
ειηθίαο.
Καηά ηνλ ρξόλν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζην δηθαζηηθό ζώκα, ζπκκεηείρε θαη ζε
δηάθνξα Υπεξεζηαθά, Θξεζθεπηηθά δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα, σο πξόεδξνο ή κέινο:
Δμεηαζηηθή δηθαζηηθή επηηξνπή ακίζζσλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, Πεξηθεξεηαθό
Σπκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΥΣΠΔ), Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΥΣΓΔ), Σπκβνύιην Πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, Δπηηξνπή Αζηηθήο Δπζύλεο αηξεηώλ
νξγάλσλ ΟΤΑ, Δπηηξνπή Γεκνζίσλ Κηεκάησλ Ννκαξρίαο Λάξηζαο, Γλσκνδνηηθή
Δπηηξνπή επί ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, Υπεξεζηαθό
θαη Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην ππαιιήισλ Δπηκειεηεξίνπ Λάξηζαο, Δπηηξνπή θξίζεσο
γηα ηελ Αλαγλώξηζε ησλ Αγσληζηώλ Δζληθήο Αληίζηαζεο, Μεηξνπνιηηηθά
Σπκβνύιηα, Δπηηξνπή πξνζθπλήκαηνο Αγίαο Παξαζθεπήο Τεκπώλ θ.α..
Δίλαη παληξεκέλνο από ην 1973 κε ηελ Γήκεηξα Σεξίθε, ε νπνία γελλήζεθε
ζηελ Καξδίηζα. Απέθηεζαλ δύν ηέθλα, ηελ Αγγειηθή θαη ηνλ Γεκήηξε.
Η Αγγειηθή Αγγεινπνύινπ, θαζεγήηξηα Θενινγίαο, παληξεύηεθε ηνλ
Αξηζηείδε-Πέηξν Μπαιό από ηελ Κέξθπξα θαη ηνπ ράξηζαλ δύν εγγνλάθηα, ηνλ
Κσλζηαληίλν-Βιαδίκεξν θαη ηνλ Γεκήηξε. Δξγάδνληαη θαη δηακέλνπλ ζηελ
Κέξθπξα.
Ο Γεκήηξεο Αγγειόπνπινο είλαη ηδησηηθόο ππάιιεινο. Παληξεύηεθε ηελ
Κπξηαθνύια Έιιελα, από ηελ Λάξλαθα Κύπξνπ θαη ηνπ ράξηζαλ δύν εγγνλνύιεο,
ηελ Φάξηο θαη ηελ Ηιηάλα. Δξγάδνληαη θαη δηακέλνπλ ζην Μπέξκπηγρακ ηεο Αγγιίαο.
Από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1985, ύζηεξα από αξθεηέο πεξηπιαλήζεηο, ιόγσ
ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, είλαη κόληκνο θάηνηθνο Λάξηζαο.
Από ην 1991 θαη επί πέληε ρξόληα παξαθνινύζεζε καζήκαηα Βπδαληηλήο
κνπζηθήο ζηε Σρνιή Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ηεο Μεηξόπνιεο Λάξηζαο απ’ όπνπ θαη
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απνθνίηεζε. Έθηνηε, θαη θπξίσο κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπ, αζρνιήζεθε θαη
εμαθνινπζεί λα αζρνιείηαη κε ηελ Βπδαληηλή κνπζηθή θαη ηελ ςαιηηθή ηέρλε. Δπί κία
πεξίπνπ δεθαεηία έςαιε σο δεύηεξνο ςάιηεο ηηο Κπξηαθέο θαη σο πξώηνο ηηο
θαζεκεξηλέο θαη άιιεο γηνξηέο ζηνλ Ιεξό Ναό Μεηακνξθώζεσο ηνπ Σσηήξνο
Λάξηζαο (1εο Σηξαηηάο).
Δθηόο από ηελ ςαιηηθή, αγαπεκέλε ηνπ αζρνιία είλαη θαη ην δηάβαζκα βηβιίσλ.
Αγαπάεη κε πάζνο ηελ γελέηεηξά ηνπ θαη ην δείρλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.
Ξερσξηζηέο ζηηγκέο γηα εθείλνλ, αιιά θαη γηα ηελ ζύδπγό ηνπ, θαζώο θαη ηα εγγόληα
ηνπ, όηαλ ηα έρεη θνληά ηνπ, είλαη όηαλ επηζθέπηεηαη θαη δηακέλεη, όζν ην επηηξέπνπλ
νη ζπλζήθεο, ζην αγαπεκέλν ηνπ ρσξηό Πεξηβόιη Γνκνθνύ, όπνπ δηαηεξεί ην παηξηθό
ηνπ ζπίηη αλαθαηληζκέλν. Δθεί βιέπεη ηα «άγηα παηξηθά ρώκαηα», όπσο ζπλεζίδεη λα
ιέεη, ηνλ ηόπν πνπ γελλήζεθε, παιηνύο παηδηθνύο θίινπο, ηα βνπλαιάθηα πνπ
αλεβαίλαλε, ηνπο θάκπνπο θαη ηηο αιάλεο πνπ ηξέραλε θαη παίδαλε, ηα ξέκαηα κε ηηο
κπξηάλεο θαη ηα κπαθαθάθηα, ηα ίηζηα θαη ηα θπθιάκηλα, ηα ηζάπνπξλα, ηα θξάλα, ηα
θνύκαξα θαη ηα όκνξθα θαη κπξσδάηα αγξηνινύινπδα, ηα πιαηάληα θαη ηα δηξδηιίθηα.

3

