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Ο Βασίλειος Νικόπουλος γεννήθηκε το 1942 στο χωριό Πωγωνίσκος της επαρχίας
Κονίτσης, του Νομού Ιωαννίνων. Είναι έγγαμος με δύο τέκνα. Αποφοίτησε από το
Γυμνάσιο Κονίτσης με άριστα και εισήχθη στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. επιτυχών
πρώτος στις εισαγωγικές εξετάσεις. Πήρε το πτυχίο της Νομικής με άριστα, εν
συνεχεία έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο με άριστα και
αναγορεύτηκε διδάκτωρ της ίδιας σχολής του Α.Π.Θ. με την κάτωθι αναφερομένη
διδακτορική του διατριβή. Το 1971 εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα, επιτυχών πρώτος
στις παρεδρικές εξετάσεις και διορίσθηκε έμμισθος πάρεδρος παρά Πρωτοδίκαις στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Διήλθε επιτυχώς όλες τις βαθμίδες της δικαστικής
ιεραρχίας και το 2007 επελέγη Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Από νωρίς ασχολήθηκε
τόσο με την επιστήμη όσο και με τα γράμματα. Εκτός από τη νομική διατριβή του με
θέμα «Η Νομική Σκέψη του Απ. Παύλου» δημοσίευσε πολλές νομικές μελέτες και
άρθρα σε διάφορα νομικά περιοδικά και το 2009 εξέδωσε την μελέτη με τίτλο «Η
περί ανθρωποκτονίας διδασκαλία του Μ. Βασιλείου» ως μια πρώτη προσπάθεια εκ
μέρους του προς αναζήτηση της δικαιικής μας ταυτότητας. Στο ίδιο πλαίσιο
εντάσσεται και η μελέτη του με τίτλο: «Η νομική παιδεία του Νεοκαισαρείας Αγίου
Γρηγορίου του Θαυματουργού».
Στα Γράμματα πρωτοεφανίσθηκε από φοιτητής ακόμη με διηγήματα στο περιοδικό
«ΚΟΝΙΤΣΑ» και στη συνέχεια σε μεγάλα φιλολογικά περιοδικά όπως «την ΝΕΑ
ΕΣΤΙΑ» του Πέτρου Χάρη και του Ε. Μόσχου, την «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» του Ι. Μ.
Χατζηφώτη, την «ΣΥΖΗΤΗΣΗ» του Α. Τσιριντάνη κ.ά. Το 2009 εξέδωσε την
συλλογή διηγημάτων «ΤΟ ΤΑΜΑ» από τις εκδόσεις «Κέδρος», ενώ το 2009 επίσης
δημοσιεύει τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης» από
τις εκδόσεις «Αντ. Ν. Σάκκουλα». Το 2011 εξέδωσε το μυθιστόρημα «ΑΔΕΙΑ
ΓΑΜΟΥ» από τις εκδόσεις «Αφοι ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.», ενώ το ίδιο έτος τη νομική
μελέτη «ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ», από την «Εταιρία των φίλων του λαού».

