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Ποιοι οΐ κατηγορούμενοι
ΓΕΠΡΓΙΟΣ I. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Α ντισ τράτηγος έ.ά., πολιτικός.
Έγεννήθη τό 1902 είς την Κωνσταντι νούπολι ν,
όπου έφοίτησεν είς την Ζωγράφειαν Σχολήν. Ακο
λούθως έσπούδασεν είς την Σχολήν Εύελπίδων, την
Σχολήν Τεχνικής Έκπαιδευσεως Αξιωματικών Μη
χανικού, τήιν Άνωτέραν Σχολήν Πολέμου, εις την
Σχολήν ’Ατομικού Πολέμου Γκάρμις έν Γαλλία. ’Ε
πίσης έσπούδασεν μηχανικός είς τήν Ειδικήν Σχο
λήν Δημοσίων ’Έργων Παρισίων.
Άπεστρατευθη τό 1960 μέ τόν βαθμόν του άντιστρατήγου, άφού ύπηρέτησεν εις μονάδας, διοι
κήσεις καί διευθύνσεις Μηχανικού, τήν Διοίκησιν
Φρουρίου Θεσσαλονίκης. Κατά τήν Κατοχήν διέφυγεν είς τήν Μέσην Ανατολήν, όπου ύπηρέτησεν
ώς διευθυντής τού Β ' Γραφείου Γενικού ’Επιτελεί
ου Στρατού. Είς τό Κάϊρον έπίσης διετέλεσεν δι
οικητής λόχων μηχανικού, κατά τόν άντισυμμοριτικόν δέ αγώνα έπιτελής τού Α' Σώματος Στρατού.
Μεταξύ των ετών 1949— 1952 ήτο στρατιωτικός
ακόλουθος είς τήν Ελληνικήν πρεσβείαν τή ς Ά γ 
κυρας, ακολούθως δε Διοικητής τού Γ ' Σώματος
Στρατού, διοικητής τή ς 5ης Μεραρχίας, ανώτα
τος στρατιωτικός διοικητής Ίσνίων Νήσων. Τό
1954 έτοποθετήθη Γενικός Διευθυντής υφυπουργεί
ου Άναικοδομήσεως Σεισμοπλήκτων Ίονίων Νή
σων καί τά έτη 1959— 1960 Γενικός Διευθυντής
τού Αυτονόμου Οικοδομικού ’Οργανισμού ’Αξιωμα
τικών.
Ό μιλε! τήν γαλλικήν, Αγγλικήν καί τουρκικήν.
"Έχει τιμηθή διά τού Χρυσού Α ριστείου ’Αν
δρείας, Ταξιάρχου Γεωργίου Α ', Ταξιάρχου Φοίνι
κας, Πολεμικού Σταυρού, Μεταλλίου ’Εξαίρετων
Πράξεων καί διά του Μεταλλίου Στρατιωτικής Ά ξίας.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ

*Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα πολιτικής ά.
ναλύσεως καθώς καί .μελετάς έπί συγχρόνων έλλη_
νικών θεμάτων. Μετά τήν 21η ’Απριλίου 1967
συνελήφθη τό πρώτον τόν Όκτώβριοιν τού ίδιου
έτους καί παραπέμφθη ένώπιαν τού ’Εκτάκτου
Στρατοδικείου ’Αθηνών τόν ’Ιούλιον 1968 καταδικασθείς ώς μέλος τής ήγεσίας τής «Δημοκρατι
κής Άμύνης» είς τετραετή φυλάκισιν μέ αναστο
λήν. Συνελήφθη έκ νέου τόν ’Ιούλιον 1969 μέ τήν
αυτήν κατηγορίαν καί Εκτοτε δ.ατελεΐ έν προφυ
λακίσει.

ΓΕΠΡΓΙΟΣ Β. ΚΟΣΜΑΣ
Εισηγητής τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας
Έγεννήθη είς ’Αθήνας τό 1933. Έσπούδοσε Νο
μικά εις τό Πανεπιστημίον ’Αθηνών καί ακολούθως
ήρχισε δικηγορών. Τό 1963 μετέσχεν έπιτυχώς
τού διαγωνισμού προσλήψεως Εισηγητών τού Συμ
βουλίου τής Έ π ικ ρ α τείσ ς καί Εκτοτε ¿σταδιοδρο
μεί είς τό σώμα τού Ά νωτάτου Διοικητικού Δι
καστηρίου μέχρι τή ς έπακολουθησάσης τήν σύλ.
ληψίν του άπολύσεώς του έκ τής υπηρεσίας. Είναι
Εγγαμος, πατήρ δύο τέκνων καί γνώστης τής
γαλλικής καί αγγλικής.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΚΟΝΑΡΗΣ
Δικηγόρος
Έγεννήθη τό 1941. Άπεφοίτησεν έκ τού Κολ_
λεγίου ’Αθηινών μετ’ έπαίνου. Τό 1960 ένεγράφη
είς τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Α
θηνών, από τό όποιον καί Ελαβε τό πτυχίον του
μέ τόν βαθμόν «λίαν καλώς». ’Ακολούθως* μετέβη
καί έφοίτησεν είς τό Πανεπιστημίον των Βρυξελ.
λών είδικευθείς είς τό Διεθνές καί Ναυτικόν Δί
καιον. Μετά τό πέρας καί αυτού τού κύκλου των
σπουδών του έγκατεστάθη είς τό Λονδΐνον καί είρ.
γάσθη είς τούς Λόϋντς. Έπανελθών είς τά ς ’Αθή
νας ήνοιξε δικηγορικόν γραφεΐον.

Καθηγητής τής Παντείου ’Ανώτατης Σχολής Πο
λιτικών ’Επιστημών καί υφηγητής τής Άνω τάτης
Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών.

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. Ρ0Κ0ΦΥΛΛ0Σ

Έγεννήθη είς Πύργον ’Ηλείας τό 1930. Έ_
σπούδασεν είς τήν Άνωτάτην Σχολήν Οικονομικών
καί ’Εμπορικών ’Επιστημών, άττό τήν οποίαν άπεφοΓτησε τό 1954. Τό 1958 Ετυχεν υποτροφίας
έκ τού ’Ιδρύματος Κρατικών 'Υποτροφιών καί με_
τέβη είς Βρεττανίαν δ ι’ άνωτέρας σπουδάς είς
τήν δημοσίαν οικονομικήν. Έσπούδασεν έπί τριε
τίαν είς τήν Λόντον Σκούλ όφ Έκονόμικς, τό δε
1962 έτυχε διδακτορικού διπλώματος (ΡΗ. Ο.) έκ
τής Σχολής τούτης.
Ύπηρέτησεν είς τήν Διευθυνσιν Οικονομικού
Προγράμματος τού υπουργείου Συντονισμού (1954)
είς τήν Διευθυνσιν Οικονομικών Μελετών τής Τρα
γ ή ς τή ς Ελλάδος (1955— 1969), διετέλεσε
γραμματευς τού Κυβερνητικού Οικονομικού Συμ
βουλίου (Κ .Ο .Σ.) τό 1965, μέλος τής Ε τ α ιρ ε ία ς
Οικονομικών Έπιστηιμών, μέλος τής Ελληνικής
Ε τα ιρ εία ς Προγραμματισμού. Τυγχάνει Εγγαμος
καί πατήρ δύο τέκνων— Ενός άρρενος ηλικίας 6
έτών καί μιας άβαπτίστου θυγατρός 10 μόλις
μηνών. Ό μ ιλεΐ αγγλικά.
’Εξέδωσε μακράν σειράν οικονομικών μελετών,
σημαντικώτεραι των δποίων υπήρξαν:
α) «'Η πολιτική τού έλλει μ ματ ικού προϋπο
λογισμού», ή οποία έδημοσιεύθη είς τήν Οικονο
μικήν καί Λογιστικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν,
β) Διδακτορική διατριβή είς τό Λονδΐνον «'Η
φορολογία τής άλλοδαπής έπενδύσεως».
γ) Οικονομική άνάλυσις τού προβλήματος τής
διπλής φορολογίας των ξένων ιδιωτικών επενδύσεων.
6) Ή θεωρία τής έπιχειρήσεως.
ε) *Η προοδευτικστης τού ελληνικού φόρου ει
σοδήματος καί ή σταθεροποιητική αυτού επιδράσι ς κλπ.

Έγεννήθη είς τήν Α μφιλοχίαν Μεσολογγίου τήν
19 Νοεμβρίου 1931. Τήν στοιχειώδη καί μέση έκπαίδευσιν ελαβεν είς τό Ά γρίνιον, κατά τό Ε
το ς δέ 1949 ένεγράφη είς τήν Νομικήν Σχολήν
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Τό 1953 ελαβεν μέ
βαθμόν άριστα τό πτυχίον του, έτιμήθη δέ διά τού
πρώτου βραβείου Νομικής, τό όποιον άπονέμεται
είς εξαιρετικός περιτττώσεις. Τό Επόμενον Ετος
Ελαβεν τήν άδειαν άσκήσεως καί κατά τήν τριετίαν
1955— 1958 έδικηγόρησε παρά τώ Πρωτοδικείω
’Αθηνών.
Τόν Α πρίλιον τού 1958 ελαβε μέρος είς προκηρυχθέντα υπό τού Κρατικού 'Ιδρύματος Υ π ο
τροφιών διαγωνισμόν καί μετέβη είς τό Παρίσι
όπου μέχρι τό 1962 έφοίτησεν είς τό Πανεπιστήμιον τής Σορβόνης, από όπου ελαβεν καί τό
«DOc TO rAT d ’ ETAT». Τού έπροτάθη δέ νά παραμείνη ώς υφηγητής είς τήν Σσρβόνην. Είς τήν
Ε λλάδα έπέστρεψε κατά τά ς άρχάς τού 1963 α
σχοληθείς εκτοτε μέ τήν δικηγορείαν διατελέσας
καί νομικός σύμβουλος Εταιρειών. Παρσλλήλως
διωρίσθη βοηθός καθηγητού τού Ποινικού Δικαίου
είς τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών καί έξελέγη μέλος τού Δημοκρατικού Ό μίλου
’Αλέξανδρος Παπαναστασίου.
Τόν ’Ιανουάριον του 1964 ένυμφεύθη τήν Έ λ σ α
Αγαθόνίκου, διπλωματούχον χημικόν - μηχανικόν
τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου μέ τήν όποιαν έγνωρίσθη
είς τήν Σορβόνην όπου καί αυτή έφοίτα. Έ κ του
γάμου των απέκτησα^ δύο τέκνα έκ των όποιων
τό Εν άρρεν ήλικίας σήμερον 5 έτών καί τό Ετερο*
θήλυ ήλικίας 3 έτών.

Δικηγόρος
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Δικηγόρος,

καθηγητής

Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Έγεννήθη έν Ά θήναις τό 1922. Μετά τά ς
γυμνασιακός σπουδάς τον ένεγράφη εις την Νομι
κήν Σχολήν. Διαρκούσης τής κατοχής, ώς φοιτη
τής ένετάχθη εις τά ς υπό τόν στρατηγόν Ναπ.
Ζέρβαν Έθνικάς ‘Ομάδας Ελλήνων ’Ανταρτών και
έλαβε μέρος εις τά ς κατά τού κατακτητού πολεμικάς επιχειρήσεις, είς την ’Ήπειρον. Ά ποφο.τήσ ας τής Νομικής Σχολής συνέχισε τά ς σπουδάς
του εις τό Πανεπιστήμιον τού Μονάχου, τού Ο
ποίου άνηγορεύθη αριστούχος διδάκτωο, είδικευΟείς
είς τάς ποινικός έπιστήμας καί είδικώτερον είς
τό Ουσιαστικόν Ποινικόν Δίκαιον. Την ακαδημα
ϊκήν σταδιοδρομίαν τον ήρχισε τό 1956, οπότε
έξελέγη υφηγητής τού Ποινικού Δικαίου είς την
Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί
τό 1959 τού έδόθη εντολή διδασκαλίας τού μαθή
ματος τούτου. Τό 1968 έξελέγη άμοφώνος υπό τής
Σχολής έκτακτος καθηγητής τή ς Εδρας, αλλά το
υπουργείον Παιδείας δέν έπεκύρωσε τήν εκλογήν.
*Ήδη, πρό τή ς συλλήψεώς του, είχε τεθή διά κυ
βερνητικής άποφάσεως έκτός τού Πανεπιστημίου.
Είναι συγγραφεύς πολλών νομικών μελετών εις
τήν ελληνικήν καί τήν γερμανικήν κυρίως, καθώς
καί πλήθους άρθρων είς τόν έλληνικόν καί διεθνή
νομικόν Τύπον. Κάτοχος τής γερμανικής, τής γαλ
λικής καί τής άϊγγλικής Εχει λάβει μέρος εΐίς διαρφορα έπιστημονικά συνέδρια, κατά δέ τό ί
1962 καί 1963 έβίδα'ξεν, είδικώς προσκληθείς, βίς
τό Πανεπιστήμιο^ του Φράϊμπουργκ. Είναι μέλος
τή ς Ελληνικής Ε τα ιρ εία ς Ποινικού Δικαίου, κα
θώς καί τού Διεθνούς Συνδέσμου Ποινικού Δικαίου.
Συνβζεύχθη τό 1959 (λ/γατέρα τού πρώην πρωθυ
πουργού καί 4κ των ήγετών τής Εθνικής Έ παναστάσεως τού 1922 στρατηγού Γόνατα. "Εχει δια.
τελέσει γενικός γραμματεύς τού ύπουργείου Δικαι
οσύνης.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
Δικηγόρος - Δημοσιολόγος - Πρόεδρος τής ‘Ελλη
νικής Σοσιαλιστικής Ένώσεως
Έγεννήθη είς 'Αθήνας τό 1920 καΐί ¿σπούδασε
Νομιχάς καί Πολιτικός Έ π ισ τή μ α ς βίς τό ¿δω Παν.
επιστήμιον. Διαρκούσης τής κατοχής διετέλεσεν
ήγιττικόν στέλεχος τή ς Έθν Έ νω τικής Νεολαίας
(όργανώσεως νέων τού υπό τόν κ. Παναγιώτην
Κανελλόττουλον ’Εθνικού ‘Ενωτικού Κόμματος), μέ
λος τής διοικούσης επιτροπής των οργανώσεων ‘Ι
ερά Ταξιαρχία καί Π.Ε.Α.Ν. καί μέλος τή ς συν
τονιστικής έπιτροπής τ ού άγώνος Εθνικής Α ν τι
στάσεως. Τό 1944 συνελήφθη δ ιά τήν δράσιν του
ύπό των Γερμανών καί ¿φυλακίσθη είς τά ς φυλα
κής «Άβέρωφ» έπί τρίμηνον. Κατά τό κίνημα του
Δεκεμβρίου 1944 κατετάγη είς τήν Εθνοφυλακήν,
χωρίς νά Εχη κληθή ή κλάσις του, ώς εθελοντής.
’Από τού 1946 έχει ήδη προσχωρήσει ιδεολογικός
εις τόν Δημοκρατικόν Σοσιαλισμόν.
Παραλλήλως πρός τήν ένεργόν άσκησιν τή ς δι
κηγορίας, μετέχει μανζύ μέ άλλα σοσιαλιστικά στε.
λέχη εις τήν προσπάθειαν συγκροτήσεως π ο λιτι
κής όμάδος, βασιζομένης βίς τά ς ιδεολογικός κα.
τευθύνσεις τής Σοσιαλιστικής Διεθνούς, είς νέαν
έκτίμησιν των καθηκόντων των ‘Ελλήνων σοσιαλι
στών καί είς τήν έντονον διαφορσποίησίν άπό
τήν κομμουνιστικήν αριστερόν. Διετέλεσε γενικός
γραμματεύς τής «Πανελληνίου Όργανώσεως Δημο
κρατικής Νεολαίας», κατά τήν πενταετίαν 1947
— 1951. Κάτοχος τής γαλλικής καί αγγλικής, έξεπροσώπευσε τόν «‘Ελληνικόν Σοσιαλιστικόν Σύν
δεσμον» βίς τά συνέδρια τής Σοσιαλιστικής Διε
θνούς είς Βιέννην τό 1957, είς ‘Αμιβαύργον τό
1959, είς Ρώμην τό 1961, εις "Αμστερνταμ τό
1963. Έξελέγη πρόεδρος τής «Ελληνικής Σοσια
λιστικής Ένώσεως», ιδιότητα τήν όποιαν τού
αναγνωρίζει καί σήμερον ή Σοσιαλιστική Διεθνής.
Διετέλεσεν έπίσης αναπληρωματικός γενικός γραμ
ματεύς τή ς « ‘Ελληνικής Ένώσεως των Δικαιωμά
των του ’Ανθρώπου καί του Πολίτου», μέλος τής
έν Ά θήναις « ’Επιτροπής Κυπριακού Ά γώνος» κα
τά τά έτη 1954— 56 καί διευθυντής τών περιοδι
κών «Μαχητής», «Σοσιαλιστική Φωνή» καί « Ε 
λεύθερα Νειάτα».

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. ΔΕΛΟΥΚΑΣ
Δικηγόρος
Έγεννήθη τό 1928 είς τήν Ά κράταν Αίγιαλείας
¿περάτωσε δέ τά ς σπουδάς του είς τήν στοιχειώδη καί μέσην έκπσίδευσιν είς τήν ιδιαιτέραν του
πατρίδα. ’Ακολούθως ένεγράφη τις τήν Πάντειον
Σχολήν Πολιτικών καί Οικονομικών Ε πισ τημ ώ ν
καί μετά τήν άποφοίτησίν του ένεγράφη είς τήν
Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. "Η.
σκησεν τήν δικηγορίαν καί τό 1959 ένυμφεύθη καί
απέκτησε δύο θυγατέρας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΡΑΚΗΣ
Οικονομολόγος καί δημοσιογράφος, έτών 29
Γάλλος υπήκοος, υιός αξιωματικού τού Βσσιλι.
κού Ναυτικού καί μητρός Γαλλίδος. Διετέλεσεν
συνεργάτης τής γαλλικής έφημερίδος «Ώρόρ» καί
τού πρακτορείου «Ά ζάνς Σεντράλ ντέ Πρές». Ά .
πέκτησεν τήν γαλλικήν υπηκοότητα πρό όκταετία ς , διαμένει δέ είς Παρισίους. Ό πατήρ του
άπωλέσθη, κατά τήν διάρκειαν τοΰ Β '. Παγκοσμίου
Πολέμου, μετά του υποβρυχίου «Τρίτων» τό 1943.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πλαστικός χειρουργός

g

Έγεννήθη τό 1924 είς Σαμοθράκην καί μετά τά ς
έγκυκλίους σπουδάς του ένεγράφη είς τήν Ί α τ ρ ι.
κήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έ π ί δω.
δεκαετίαν ήσκησε γενικήν χειρουργικήν, ακολούθως
δε μβτέβη είς Λονδΐνον, διά νά απόκτηση τήν είδικάτητα τού πλαστικού χειρουργού. Κατά τήν μετεκπαίδευσίν του αυτήν έφοίτησεν είς τό Queen
Victoria*· Hospital κ«ί τό Queen ΜαΓγ * HospitalΜετά τήν τριβτή μετεκπαίδευσιν, ήσκησε μέχρι καί
σήμερον τήν πλαστικήν χειρουργικήν. Διετέλεσεν έπιστημονικός συνεργάτης τού «Ευαγγελισμού»,
Είναι έγγαμος καί πατήρ ένός αρρενος τέκνου, ήλικίας 5 έτών.
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ΒΙΚΤΩΡ Α. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
’Εκδότης
Έγεννήθη έν Ά θήναις τό 1938 καί έψσίτησβν βίς

■

▼ήν Βιομηχανικήν Σχολήν Πειραιώς. ’Από τοΰ
1962 άσχολεΐται μέ τόν έκδοτικσν οίκον, τόν όποϊον ΐδρυσεν ό πατήρ του. Ε κδίδει κατ’ όβποκλειστι.
κότητα τά συγγράμματα τής Α νώ τατης Βιαμηχανικής καί ’Ανώτατης Σχολής Οικονομικών καί
’Εμπορικών Ε πισ τημ ώ ν, έν μέρει δέ τής Παντείου, τοΰ Πολετεχνείου καί τού Πανεπιστημίου
Πατρών. Είναι έγγαμος καί πατήρ ένός τέκνου,
τό όποιον μάλιστα έγεννήθη μίαν ¿βδομάδα μετά
τήν σύλληψίν του.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ
Τέως οικονομικός υπάλληλος τού Ο.Τ.ιΕ.
Έγεννήθη βίς Ναύπλιον τό 1936 καί τήν στοιχειώδη έκπσίδευσιν Ελαββν βίς Πάτρας. ’Αφού 4.
περάτωσεν βίς Τρίπολιν τ ά ς γυμνασιακάς του
οπουδάς, ένεγράφη είς τήν Πάντειον καί Ελαβε
πτυχίον Πολιτικών ’Επιστημών. Σήμερον φοιτά είς
τό Οικονομικόν Τμήμα τή ς Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. 'Από τ ό 1961 είργάζετο
ώς οικονομικός ύττάλληλος είς τόν Ο.Τ.Ε., διετέλε.
σε δέ συνδικαλιστής. Ένυμφεύθη τό 1962 καί eL
ναι πατήρ θήλβος τέκνου 6 έτών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΩΤΣΑΚΗΣ
‘Οδηγός ταξί
Έγεννήθη τό 1934 είς τό Ε ξοχικόν Φ ιλία.
τρων τού νο»μού Μεσσηνίας. ‘Η αίκογένειά του
κατάγεται έξ Ά λω νισταίνης Α ρκαδίας καί γόνοι
τής οίκογονείας αυτής ήσαν ή μήτηρ τού θεοδώρου Κολοκοτρώνη Ζαμπία Κωτσάκη καί ό πρόεδρος
τή ς Α ' ’Εθνικής Συνελεύσεως τών Καλτεζών Έ π ίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος. Διετέλεσεν έπί σ ει.
ράν ετών σύμβουλος καί πρό τής 21ης ’Απριλίου
άντιπρόεδρος του Συνδέσμου ‘Οδηγών καί Είσπτρα.
κτόρων ’Αστικών Λεωφορείων Άθηίνών καί Περιχώ.
ρων. Ένυμφεύθη τό 1959 καί είναι πατήρ δύο θυγατέρων ηλικίας 5 καί 10 έτών.
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