
 
 

 
 
 
Βιογραφικό  
 
Στέλιος Αγγελής. Γεννήθηκα στην πρώην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, 
τελευταία ∆ήµου Παναιτωλικού, και τώρα ∆ήµου Αγρινίου, το 1950. 
Είµαι παντρεµένος µε την Αράπη Λαµπρινή, η οποία µέχρι πρόσφατα 
εργάζονταν στο Νοσοκοµείου Αγρινίου. Έχουµε µία κόρη Φοιτήτρια του 
Πολυτεχνείου Πατρών.  
Σε ηλικία 8-10χρονών ‘ήρθε’ ο πολιτισµός στο ορεινό χωριό, µε πρόεδρο 
τον Πατέρα µου. Τον έφερε η µπουλντόζα που άνοιγε για πρώτη φορά το 
δρόµο, και στο µοναδικό δωµάτιο της οικογένειάς µας, ‘φιλοξενούσαµε’ 
και τον χειριστή της!! Ήταν η παιδική αίσθηση των κοινών προβληµάτων 
του χωριού!!        
Είµαι απόφοιτος της παλιάς σχολής εργοδηγών δοµικών. Ύστερα από 
10ετή εργασία ως οικοδόµος, ξεκίνησα και ως εργοδηγός από το 1976 
έως το 1983, σε διάφορες εταιρίες, κυρίως σε χώρες της µέσης ανατολής. 
Έχω εργαστεί µε ανθρώπους από πολλές χώρες του πλανήτη.   Από το 
1983 -1985 είχα µε τον αδελφό µου ΤΑΧΙ Αθηνών, και εργαζόµουνα σ’ 
αυτό έως το  1985.   
Το 1986 άνοιξα σχολή οδηγών σε κεντρικό σηµείο της Αθήνας. Από το 
1990 κάνω µεγάλες προσπάθειες για καθαρότητα στον ευαίσθητο χώρο 
της εκπαίδευσης-εξέτασης. Το 2004 κυκλοφόρησα και σχετικό βιβλίο, 
αναφερόµενος στο χάλι της οδήγησης της χώρας µας. Τα µέσα του 2004 



επέστρεψα στην γενέτειρά µου, αγωνιζόµενος και πάλι στον ίδιο 
επαγγελµατικό χώρο, ανοίγοντας σχολή οδηγών στο Αγρίνιο, όπου εκτός 
των άλλων, προσπαθώ να µάθω τον κόσµο οικονοµική οδήγηση, όπου 
ταυτόχρονα είναι και οικολογική!!  Όσον αφορά τις σχετικές 
λεπτοµέρειες, µπορείτε να τις βρείτε στις άλλες σελίδες της ιστοσελίδας 
µου!!  
      
 
 
 
 
 
Καταρρέουν τα συστήµατα τα πολιτικά  
το ίδιο γίνεται και µε τα οικονοµικά  
πρέπει στη ζωή µας να µπει η οικολογία  
καταπολεµώντας έτσι και την ανεργία 
 
Σε όλη την Ευρώπη θα είµαστε οι πρώτοι 
αν στηρίξουµε πρώτα τον αγρότη 
κι αν η παραγωγή είναι οικολογική 
µε σωστή πολιτική, θα είναι και οικονοµική  
 
 
Με τον αγώνα για τη φύση 
όλοι οι Έλληνες είµαστε ίσοι  
πρέπει όλοι να το πιστέψουµε 
µ’ αυτό το στόχο να δουλέψουµε 
 


