ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ιωάννης Ζαχαρόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927, ξεκίνησε τις εγκύκλιες
σπουδές του στο 20ο Δημοτικό Σχολείο και τις ολοκλήρωσε στο Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων
Θεσσαλονίκης.
Μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο άρχισε να εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση και
τον Ιούνιο του 1948 διορίστηκε στην 652 Π.Α.Υ.Π. ως ημερομίσθιος εργατοτεχνίτης – γραφεύς.
Τον Ιούνιο του 1950 στρατεύτηκε, ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση στο ΚΕΒΟΠ,
επιλέχθηκε ως υποψήφιος έφεδρος αξιωματικός και φοίτησε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της
Σύρου. Μετά από εξάμηνη εκπαίδευση ονομάστηκε δόκιμος έφεδρος αξιωματικός και κατόπιν
πρόσθετης εκπαίδευσης έλαβε την ειδικότητα του ναρκαλιευτή. Υπηρέτησε διαδοχικά στο 617
Τάγμα Πεζικού, στο Τ.Ε.Α. Λαγκαδά και στο Τ.Ε.Α. Ροδόπολης Σερρών απ’ όπου απολύθηκε,
επανερχόμενος στην υπηρεσία του στην 652 Π.Α.Υ.Π.
Το 1958 προσλήφθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, στο Δήμο Θεσσαλονίκης με το βαθμό του
γραφέα Β΄ και έχοντας την επιθυμία να βελτιώσει την επαγγελματική του προοπτική, αποφάσισε σε
ηλικία 31 ετών να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και έλαβε
το πτυχίο του το 1964, προσόν το οποίο του επέτρεψε να μεταταχθεί στην υπηρεσία του Δήμου από
τη Β΄ στην Α΄ κατηγορία υπαλλήλων και να εξελιχθεί, σταδιακά, μέχρι του βαθμού του Διευθυντή
Α΄ τάξεως. Το 1984, ύστερα από 34 χρόνια γόνιμης υπηρεσίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
συνταξιοδοτήθηκε.
Ο Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Δήμο, εκλέχθηκε
επανειλημμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου», σε διάφορες
θέσεις, μεταξύ των οποίων και σε αυτή του Προέδρου. Μετά τη συνταξιοδότησή του εκλέχθηκε
κατ’ επανάληψη Πρόεδρος της «Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοτικών Υπαλλήλων».
Είναι νυμφευμένος με τη Βιργινία, το γένος Γεωργίου Αντωνιάδη και πατέρας δύο έγγαμων
τέκνων, τα οποία του χάρισαν τέσσερα εγγόνια.
Ο Ιωάννης Ζαχαρόπουλος εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» για την περίοδο 11 Φεβρουαρίου 1996 έως 29 Μαρτίου
1998. Θήτευσε ως Γενικός Γραμματέας κατά την περίοδο 29 Μαρτίου 1998 έως 19 Μαρτίου 2000
και ακολούθως διετέλεσε Πρόεδρος της Αδελφότητος τις περιόδους 19 Μαρτίου 2000 έως 3
Μαρτίου 2002, 3 Μαρτίου 2002 έως 24 Φεβρουαρίου 2004 και 24 Φεβρουαρίου 2004 έως 12
Μαρτίου 2006.
Κατά την περίοδο της Προεδρίας του Ιωάννη Ζαχαρόπουλου ολοκληρώθηκε, αισίως, η
μακροχρόνια προσπάθεια διεκδίκησης αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο, για την
απαλλοτριωθείσα έκταση των πρώην Κοιμητηρίων της Αγίας Φωτεινής, ιδιοκτησίας της
Αδελφότητος.
Βιβλιογραφία
1. Ζαχαρόπουλος Ι. Αυτοβιογραφικό σημείωμα. Θεσσαλονίκη: 2008.
2. Φ.Α.Α.Θ. Αρχείο περιόδου 1996-2006 (Επεξεργασία στοιχείων).
3. Φ.Α.Α.Θ. Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. περιόδου 1996-2006 (Επεξεργασία στοιχείων).
Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης

