
Κυριακή 22 Μαρτίου 1970

Γ Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ 35

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Διπλωματούχος Μηχανολόγος - ’Ηλεκτρολόγος τού Ε θ ν ι
κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, προϊστάμενος τού Τμήμα

τος ’ Ισχυρών Ρευμάτων τής Σήμενς
Έγεννήθη εις ’Αθήνας τό 1925. Κατά τήν διάρκειαν τής 

Κατοχής έλαβε μέρος εις τήν ’Εθνικήν ’Αντίστασιν, ώς μέλος 
τής ύπό τόν πρώην πρωθυπουργόν η. Π. Κανελλόπουλον Ένω- 
τικής Νεολαίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ
Πτυχιούχος Οικονομικών ’Επιστημών

Έγεννήθη τό 1920 εις τήν Σπάρτην. ’ Επί πολλά έτη καί 
μέχρι τής 21ης ’Απριλίου 1967, διετέλεσε πρόεδρος τού Συν
δέσμου Πτυχιοΰχων Οικονομικών ’Επιστημών. ’Ανέπτυξε πολι- 
σχιδή δράσιν, όργανώσας διαφόρους επιστημονικός εκδηλώ
σεις, μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνεται καί τό πρώτον οικο
νομικόν συνέδριον τών ’Αθηνών τό 1966 Συμμετέσχεν ένεργώς 
εις τήν ’Εθνικήν ’Αντίστασιν διαρκούσης τής κατοχικής περιό
δου, συνελήφθη ύπό τών Γερμανών καί ένεκλείσθη εις στρατό- 
πεδον συγκεντρώσεως είς τήν Γερμανίαν.

Είναι έγγαμος καί πατήρ δυο ανηλίκων τέκνων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ
Τελειόφοιτος τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Έγεννήθη τό 1942 είς Κρέστενα τής ’Ολυμπίας. Διετέ- 
λεσε πρόεδρος τής διοικούσης έπιτροπής συλλόγων Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών (ΔΕΣΠΑ) κατά τά έτη 1963— 65, γενικός γραμ- 
ματεΰς τού Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Σχολής τό 1962, μέ
λος τού Κεντρικού Συμβουλίου τής Εθνικής Φοιτητικής Ένώ- 
σεως Ελλάδος (1964— 6 6 ), μέλος τής Κεντρικής Ε π ιτρο
πής Όργανώσεως Νεολαίας Ένώσεως Κέντρου (ΟΝΕΚ) κατά 
τά έτη 1962— 65. τΗτο υπεύθυνος σπουδαστών τής Ένώσεως 
Κέντρου δΓ ολόκληρον τήν χώραν καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού 
ανενδότου άγώνος, διετέλεσε δέ γενικός γραμματεύς τής ΕΔΗΝ 
άπό τής ίδρύσεώς της. Διετέλεσεν έπίσης μέλος τής Πανελλη
νίου άγώνος ύπερασπίσεως τής Δημοκρατίας καί τού Συντά
γματος. Συνεπεία τής δράσεώς του αύτής συνελήφθη τρις μετά 
τήν 21ην ’Απριλίου 1967.

Ώς εκπρόσωπος τών φοιτητικών οργανώσεων προσεκλή- 
θη δίς υπό τού Στέϊτ Ντιπάρτμεντ δΓ έπισκέψεις είς 'Ηνωμέ
νας Πολιτείας. Διετέλεσεν έξ άλλου διευθυντής τού περιοδικού 
«Δημοκρατία». Ύπό τάς άνωτέρω ιδιότητάς του συνειργάσθη 
μέ τάς διεθνείς φοιτητικός οργανώσεις, ιδία τήν Σοσιαλιστι
κήν Νεολαίαν τής Γερμανίας καί τήν Εθνικήν Φοιτητικήν Ένω- 
σιν τής Γερμανίας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ I. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Καθηγήτρια Μαθηματικών, Υπάλληλος τού Ο.Τ.Ε.
Έγεννήθη τό 1935 είς Πάτρας. Διετέλεσε γεν. γραμμα

τεύς τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τού Ο.Τ.Ε. Είναι μνηστευ- 
μένη μέ τόν Κωνσταντίνον Τσακαρέστον.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ
Πρωτόδικης

Έγεννήθη τό 1936 είς τά Φιλιατρά καί ¿σπούδασε Νο
μικά είς τό Πανεπιστήμιου ’Αθηνών. Έπρώτευσεν είς δλα^ τάς 
τάξεις τής Στοιχειώδους καί Μέσης Έκπαιδεύσεως και έτι- 
μήθη μέ τιμητικά διπλώματα καί βραβεία.

Μετά τήν άσκησίν του είς τήν δικηγορίαν διωρίσθη Εί- 
ρηνοδίκης. ’ Εν συνεχεία, κατόπιν εξετάσεων διωρίσθη πάρε- 
δρος καί έντός έξαμήνου Πρωτόδικης, κριθείς δίς νομιμόφρων 
προκειμένου νά διορισθή. Κατόπιν έκθέσεως τοΰ άρμοδίου ’Αρε
οπαγίτου μετετέθη έκ Σύρου είς ’Αθήνας καίτοι ώς Πρωτόδικης 
είχε μόλις ένός καί ήμίσεος έτους υπηρεσίαν, τό δέ διάτα
γμα τής μεταθέσεώς του έδημοσιεύθη ένώ είχε άπολυθή καί 
έκρατείτο. Έξαιρετικώς πρωτότυποι άποφάσεις του έδημο- 
ιιεύθησαν είς νομικά περιοδικά. Ό μιλεΐ τήν γαλλικήν καί 
γερμανικήν καί ανήκει είς οικογένειαν επιστημόνων (δύο θείοι 
του υπήρξαν πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι καί ό πατήρ του εί
ναι δικηγόρος). Ό  πατήρ του έπολιτεύθη υπό τήν σημαίαν 
τού Ελευθερίου Βενιζέλου καί κατά τήν Κατοχήν έδιώχθη άπό 
τούς κομμουνιστάς, οί οποίοι τόν συνέλαβαν τό έτος 1944 καί 
τόν ¿κράτησαν είς τάς φυλακάς.



!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ X. ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ

Πάρεδρος Πρωτοδικών
Έγεννήθη τό 1939 εις Φιλιατρά, καί είναι αδελφός τοΟ 

Αντωνίου Μιχαλακέα. Έττρώτευσεν εις δλας τάς τάξεις τής 
Στοιχειώδους καί τής Μέσης Έκπαιδεύσεως. Έσπούδασε Νο
μικήν εις τό Πανεττιστήμιον ’Αθηνών καί όταν έλαβε τό ιττυ- 
χίον του έδικηγόρησε εις Φιλιατρά καί Κυτταρισσίαν. Έν συ
νεχεία μετέσχεν εις εξετάσεις καί διωρίσθη Είρηνοδίκης καί 
πρό τής συμιτληρώσεως έξαμήνου, διά νέων εξετάσεων, διωρί- 
σθη Πάρεδρος. Έκρίθη τρις νομιμόφρων ττροκειμένου νά 
διορισθη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
'Υπάλληλος Ο.Τ.Ε.

Έγεννήθη τό 1933 εις Λεοντάριον ’Αρκαδίας. Είναι έγ
γαμος καί πατήρ δύο ανηλίκων τέκνων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΦΙΛΙΑΣ
Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Ε.Μ.Π., 'Υπάλληλος του Ο.Τ.Ε.

Έγεννήθη εις τάς Αθήνας τό 1929. Είναι άδελφός τοΟ 
καταδικασθέντος τό 1968 εις ισόβιον κάθειρξιν Βασιλείου Φι
λία. Εΐναι έγγαμος καί πατήρ δυο ανηλίκων τέκνων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΑ Κ Α ΡΕΣΤΟ Σ
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, τέως Επιμελητής εις τήν Ά- 
νωτέραν Σχολήν ’Ηλεκτρονικών. Τεχνικός του Ο.Τ.Ε.

Έγεννήθη τό 1936 εις Δάραν ’Αρκαδίας. Αιετέλεσεν έπί 
μακρόν, μέλος συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρόεδρος τών 
αποφοίτων τής Σχολής ’Ηλεκτρονικών. Τήν 27ην Σεπτεμβρίου 
1967 συνελήφθη διά συμμετοχήν εις τήν «Δημοκρατικήν "Αμυ
ναν» καί παρέμεινεν εις τάς φυλακάς έπί 9μηνον. Δικασθείς, 
ήθωώθη.

ΠΕΤΡΟΣ Σ . ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής τής Γαλλικής

Εγεννήθη τό 1928 εις ’Αλεξάνδρειαν Αίγυπτου. Είναι δι
πλωματούχος τοΰ Πανεπιστημίου τής Σορβόννης. Διετέλεσε 
πρόεδρος τού Συλλόγου τών καθηγητών τοΟ Γαλλικού ’ Ινστι
τούτου’Αθηνών καθώς καί ιδρυτικόν μέλος τής Διεθνούς 'Ομο
σπονδίας καθηγητών τής γαλλικής γλώσσης.

ΒΕΝΕΤΙΑ Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος

Έγεννήθη τό 1934 εις τάς ’Αθήνας. Είναι μνηστή τού 
Σπυρίδωνος Λουκά, συγκατηγορουμένου της είς τήν ύπόθε- 
σ ι*  τής όργανώσεως «Δημοκρατική "Αμυνα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΛΡΟΥΤΣΑΣ
Υπάλληλος τής Εμπορικής Τραπέζης

Έγεννήθη είς Μελιγαλό τό 1935.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Γ. ΜΑΤΣΙΟΥΛΑΣ
Δικηγόρος

Έγεννήθη είς Περδικάκιον Αιτωλοακαρνανίας τό 1937.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ Β. ΠΑΚΟΣ
Τελειόφοιτος Πολιτικών Επιστημών

Έγεννήθη τό 1942 είς Λάκκαν Σουλίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πτυχιοΰχος Πολιτικών Επιστημών, βοηθός τής "Εδρας
Δημοσίων Οικονομικών είς τήν Πάντειον Άνωτάτην 

Σχολήν Πολιτικών Επιστημών
Έγεννήθη είς τόν Πειραιά τό 1942.

ΦΩΤΕΙΝΗ Μ. ΜΙΣΑΗΛΙΛΟΥ
Ιδιωτική Υπάλληλος

Έγεννήθη είς ’Αθήνας τό 1945.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Μ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ
Οικονομολόγος τής Τραπέζης τής Ελλάδος, Καθηγητής τών 

Οικονομικών είς τό Αμερικανικόν Κολλέγιον ’Αθηνών.
Έγεννήθη είς ’Αλεξάνδρειαν Αίγυπτου τό 1938. Μετά τό 

πέρας τών γυμνασιακών σπουδών του είς τό Άβερώφειον Γυ- 
μνάσιον ’Αλεξανδρείας, μετέβη έπί έπταετίαν είς Λονδίνου, 
δ ι’ άνωτέρας ρίκονομικάς σπουδάς, είς τήν London School of 
Economics, έξ ής τό 1963 έτυχε μεταπτυχιακού διπλώματος 
Master. Διετέλεσεν έπιμελητής τού City of London College ένθα 
έδίδαξε Διεθνή Νομισματικήν Θεωρίαν (1962— 63).

Ακολούθως ήλθεν είς ’Αθήνας, ένθα ύπηρέτησεν είς τήν 
Διεύθυνσιν Οικονομικών Μελετών τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ώς Οικονομικός ’Αναλυτής. Διετέλεσεν έπίσης τακτικός βοη
θός τοΰ Καθηγητοΰ, ’Ακαδημαϊκού καί τέως Διοικητοΰ τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος κ. =ενοφώντος Ζολώτα είς τήν έδραν 
τής Πολιτικής Οικονομίας είς τήν Νομικήν Σχολήν ’Α
θηνών (1964— 68). Παραλλήλως έδίδασκεν Οικονομικήν ’Α
νάλυα ιν είς τό ’Αμερικανικόν Κολλέγιον ’Αθηνών.

Έδημοσίευσε τήν μελέτην «Άξιολόγησις τής Μεθόδου Νο
μισματικής Άναλύσεως Holtrop». Είναι μέλος τής American 
Economic Association, γνωρίζει δέ τήν ’Αγγλικήν, Γαλλικήν καί 
’Αραβικήν.

Τόν Μάϊον 1964 ένυμφεύθη τήν Λυδίαν - ’Αθανασίαν 
Κωνστ. ’Αγγέλου, διπλωματούχου αρχαιολόγον φιλόλογον τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έκ τοΰ γάμου του άπέκτησε δύο 
άρρενα τέκνα, ήλικίας 4 καί ενός έτους.


