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ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Γεννήθηκε το 1928 στην Καστανιά Αγράφων του Νομού Καρδίτσας. 

Σπούδασε Γεωπόνος στην Αθήνα (ΑΓΣΑ 1946 – 1951) και Πολιτικός Μηχανικός με 

ειδικότητα στα Έργα Υποδομής της Γεωργίας –ως υπότροφος ΙΚΥ,  στην εμβληματική 

Ecole Nationale du Génie Rural (ENGR) στο Παρίσι (1955 – 1958). Υπήρξε ο πρώτος 

Έλληνας διπλωματούχος της Σχολής αυτής (1958). Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ. 

-Επίτιμος Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες). 

-Επίτιμο μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. 

-τ. Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών έργων και στην 

Υπηρεσία σχέσεων Ελλάδας – ΕΟΚ του Υπουργείου Γεωργίας – μέλος της Κεντρικής 

Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. 

-τ. Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομίλου Επιχειρήσεων Λάτση και Πρόεδρος 

της εταιρείας του SGI HELLAS του Ομίλου. 

Το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του αφιερώθηκε στα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα 

οποία ήταν πρώτης προτεραιότητας στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων τις 

δεκαετίες 1960 και 1970. Με δική του πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκαν σημαντικά 

αναπτυξιακά προγράμματα με διεθνή τεχνική και οικονομική βοήθεια, μεταξύ των 

οποίων είναι : 

-Με χρηματοδότηση της Διεθνούς Τραπέζης, πρώτον, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Υπογείων Υδάτων Θεσσαλίας, με το οποίο αρδεύονται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα 

και δεύτερον, το Πρόγραμμα Αξιοποίησης των Πηγών του Ανατολικού Βερμίου που 

εξασφάλισε την άρδευση μεγάλων και σημαντικών εκτάσεων στις περιοχές Βέροιας, 

Νάουσας και Έδεσσας. 

-Με τεχνική και οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών και του ΟΟΣΑ, δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Υδάτινων Πόρων 

Ανατολικής Κρήτης που εξασφάλισε την άρδευση της ξηρικής πεδιάδας Μεσσαράς 

(300.000 στρεμ.) και περιοχών της Ιεράπετρας και της Σητείας. 

Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξής μας στην ΕΟΚ, του ανατέθηκε η 

οργάνωση και η διεύθυνση μιας νέας υπηρεσίας Σχέσεων Ελλάδας – ΕΟΚ στο Υπουργείο 

Γεωργίας. Ως Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας αυτής, μετέσχε στην πενταμελή 

Κεντρική Επιτροπή Διαπραγματεύσεων (ΚΕΔ) για την ένταξή μας στην ΕΟΚ, η οποία 

διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Αναπληρωτών Υπουργών.   
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Κατά την διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, με δική του πρωτοβουλία και 

δράση,  

πρώτον : Δημιουργήθηκε το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ορεινής Ηπειρωτικής Ελλάδας», το 

οποίο μετά την ένταξη (1,1,1981) έγινε κανονισμός της ΕΟΚ και εξασφάλισε για τη χώρα 

240 εκατ. Ευρώ, 

δεύτερον: Η Ελλάδα απέφυγε την επιβολή πενταετούς διάρκειας φάση προσαρμογής 

της Ελληνικής Γεωργίας στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) με τεράστιο πολιτικό και 

οικονομικό όφελος. Τη φάση αυτή δεν κατόρθωσαν να αποφύγουν η Ισπανία και η 

Πορτογαλία, που διεξήγαγαν παράλληλες διαπραγματεύσεις ένταξης στην ΕΟΚ, με 

αποτέλεσμα, καθ’όλη την πενταετή διάρκεια της φάσης αυτής : 

-τα προϊόντα τους αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό ως προϊόντα τρίτης χώρας κατά 

την εισαγωγή τους στην ΕΟΚ 

-η στήριξη της γεωργικής τους παραγωγής έγινε, κατά μέγα μέρος, με εθνικούς, όχι 

κοινοτικούς πόρους. 

Ήταν έντονη η οργή των Ισπανών, κυρίως, κατά την εφαρμογή αυτής της φάσης. 

Τρίτον : Συμφωνήθηκε εξ υπαρχής νέος μηχανισμός στήριξης του βαμβακιού (που δεν 

παραγόταν μέχρι τότε στην ΕΟΚ των εννέα μελών) που οδήγησε στην ισχυρότερη 

επιδότηση του βαμβακιού μεταξύ όλων των γεωργικών προϊόντων της ΕΟΚ, αποτέλεσμα 

του οποίου ήταν πρωτόγνωρη οικονομική ανάπτυξη σε ορισμένα γεωγραφικά 

διαμερίσματα της χώρας. 

Μετά την πρόωρη συνταξιοδότησή του το 1982, λόγω κατάργησης των θέσεων των 

Γενικών Διευθυντών, συμμετέσχε σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και 

κατέλαβε ανώτερη θέση ως υπεύθυνος διαπραγματεύσεων επί θεμάτων Γεωργίας με τις 

12 τρίτες χώρες της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Κύπρος, καθώς και 

με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Από τη θέση αυτή, 

συνέβαλε ουσιαστικά , πρώτον, στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου, 

δεύτερον,  στην ενίσχυση των ελληνικών θέσεων στο θέμα των σχέσεων ΕΟΚ – Τουρκίας. 

Τρίτον, παρενέβη επιτυχώς στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής για την οικονομική 

ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και 

γι’αυτό παρασημοφορήθηκε από τον Πατριάρχη Διόδωρο.. 

Τελείωσε την καριέρα του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Ανάπτυξης (1993) 

ως Προϊστάμενος Υπηρεσίας μελετών και επιβλέψεων κατασκευών έργων υποδομής που 

η ΕΟΚ χρηματοδοτούσε προς όφελος χωρών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής. Από τη 

θέση αυτή ενίσχυσε σημαντικά τη συμμετοχή των Ελλήνων μελετητών και 

Κατασκευαστών στα χρηματοδοτούμενα από το Ειδικό Ταμείο Ανάπτυξης Έργα, στο 

οποίο συμβάλλει χρηματοδοτικά η χώρα μας. 
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Μετά τη συνταξιοδότησή του, δραστηριοποιήθηκε επί δέκα έξι χρόνια ως Σύμβουλος 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στον Όμιλο Επιχειρήσεων Λάτση. Από τη θέση αυτή, με δική 

του πρωτοβουλία και με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Λάτση, ανατέθηκε στο ΓΠΑ : 

1.Η εκπόνηση της Μελέτης για την Αποκατάσταση και Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα 

των Δασών και της Προστασίας του Περιβάλλοντος για τις Πυρόπληκτες Περιοχές της 

Πελοποννήσου του 2017, και 

2.Η πραγματοποίηση προγράμματος Εκπαίδευσης Γεωπόνων των Πυρόπληκτων 

περιοχών (2008 – 2010). 

 

Έτυχε των κατωτέρων τιμητικών διακρίσεων :  

- Από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερύ Ζισκάρ Ντεστέν, του Χρυσού 

Σταυρού της Λεγεώνας της Τιμής : «Officier de la Légion d’Honneur», υπό την κατηγορία 

ξένων, (1981) και, δεύτερη φορά, υπό την κατηγορία Γάλλων (1996). 

- Από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Διόδωρο, του Χρυσού Σταυρού του «Ταξιάρχου των 

Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου» . 

-  Από τον Πρόεδρο της COMMISSION, Ζακ Ντελόρ, ειδικής τιμητικής διάκρισης.  

- Από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τιμητικής πλακέτας «σε αναγνώριση της 

σημαντικής του συμβολής στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας». 

- Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τιμητικής πλακέτας «σε αναγνώριση της 

σημαντικής του προσφοράς στην γεωργική ανάπτυξη της Ελλάδας και στην ευρωπαϊκή 

μας πορεία». 

- Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έκφρασης ευχαριστιών και συγχαρητηρίων «για 

τον ηγετικό ρόλο που είχε ως μέλος της Ομάδας Προενταξιακών Διαπραγματεύσεων της 

Ελλάδας με την ΕΟΚ». 

- Από τον Δήμο Ιτάμου του Νομού Καρδίτσας, τιμητικής πλακέτας «για το βιβλίο του 

«Τα Ταραγμένα Χρόνια 1940 – 1950». 

- Από την γενέτειρα Καστανιά Αγράφων, του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα «σε 

ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στην 

Κοινότητα Καστανιάς – Μούχας». 

Έγραψε τα βιβλία : 

- «Τα Ταραγμένα Χρόνια 1940 – 1950 – Εφηβικές Μαρτυρίες και Αναμνήσεις», Εκδόσεις 

ΜΙΝΩΑΣ, 310 σελίδες. 

-«Η Οδύσσεια της Ευρωπαϊκής μας Πορείας», Εκδόσεις «ΜΙΝΩΑΣ», 300 σελίδες. 
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-«Σαράντα χρόνια στην ΕΟΚ – ΕΕ. Πώς φθάσαμε». 

-«Το φιλόξενο σπίτι – αναφορά στα γεγονότα 1942 – 1949» (υπό έκδοση) . 

 

Έγραψε επίσης και συνεχίζει να γράφει πολυάριθμα άρθρα δημοσιευθέντα στον 

Αθηναικό και Θεσσαλικό τύπο, οικονομικού, πολιτικού, λαογραφικού περιεχομένου, ως 

και περί αρχαίας ελληνικής γραμματείας κλπ. 


