
Ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου Νταλούκας γεννήθηκε 

στο Δροσερό Τρικάλων το 1952, όπου ζει μόνιμα απ’ το 1991. 
Σπουδές: Πτυχιούχος ηλεκτρονικός μηχανικός. 
Πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών. Πτυχιούχος 
ανωτέρας τηλεπικοινωνιακής σχολής. Απόφοιτος της 
σχολής αξιωματικών διαβιβάσεων. Τελειόφοιτος 
σχολής Βυζαντινής μουσικής.  
Εργάστηκε στον ΟΤΕ απ’ το 1973 έως το 2006. 
Ειδικεύτηκε στις νέες τεχνολογίες και στις προηγμένες 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές σε σεμινάρια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1985 βραβεύτηκε για 
μελέτη του και το 2000 του απενεμήθη έπαινος για 
εισήγησή του. 
Οικογένεια: Παντρεύτηκε με την πτυχιούχο 
ηλεκτρονικό μηχανικό Σταμάτα Ρεκατσίνα απ’ την 
Καρυά Λευκάδος και απέκτησαν δύο θυγατέρες. Το 

1979 γεννήθηκε η Κωνσταντίνα, ιστορικός των επιστημών και υποψήφια διδάκτωρ 
του πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1988 γεννήθηκε η Μαρία, γιατρός ειδικευόμενη 
αναισθησιολόγος και υποψήφια διδάκτωρ του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
παντρεμένη με τον αναισθησιολόγο Παπαθανάκο Γεώργιο, διδάκτωρα του 
πανεπιστημίου Ιωαννίνων . 
Συνδικαλιστική-Κοινωνική Δράση: Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών 
και Αποφοίτων της Αν. Σχ. Ηλεκτρονικών, διετέλεσε ειδικός γραμματέας  
Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ελλήνων Τεχνικών  Μέλος του Περιφερειακού 
Εργασιακού Συμβουλίου του ΟΤΕ Νομού Λευκάδας  Μέλος του Δ.Σ. ΠΕΤΕΜ-ΟΤΕ 
Τοπικό Τμήμα ΠΑΤΡΑΣ  Δημοτικός Σύμβουλος του Καποδιστριακού Δήμου 
Γόμφων. Την πρώτη τετραετία (1999-2002) διετέλεσε: Πρόεδρος του ΚΑΠΗ 
Δροσερού, αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού, μελος της δημαρχιακής 
επιτροπής, μέλος της τριμελούς επιτροπής της μουσικής σχολής. Την τρίτη 
τετραετία (2007-2010) διετέλεσε: Γενικός Γραμματέας του Πολιτιστικού 
Οργανισμού, μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού παιδικών σταθμών, μέλος Δ.Σ. της 
κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης κοινωνικής ανάπτυξης  Μέλος του Δ.Σ. στη 
«Στέγη ειδικής θεραπευτικής και επαγγελματικής αγωγής Τρικάλων», Γενικός 
Γραμματέας του ιδρύματος επί δύο θητείες.  Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού, 
Μορφωτικού, Λαογραφικού Συλλόγου Δροσερού. 
Συγγραφικό έργο: Στη σειρά «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» εκδόθηκαν τρία  
βιβλία του: Χ.Κ.ΖΕΡΒΑ-Π.Κ.ΝΤΑΛΟΥΚΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, Χ.Κ.ΖΕΡΒΑ -

Π.Κ.ΝΤΑΛΟΥΚΑ: ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ, Σ.Λ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ–Χ.Κ.ΖΕΡΒΑ–Π.Κ.ΝΤΑ-

ΛΟΥΚΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ  Κυκλοφόρησε το 2004 σε α’ έκδοση και το 2005 
σε β’ έκδοση, η ποιητική του συλλογή «Ελεύθεροι και έμμετροι στίχοι»  Ποιήματά 
του δημοσιεύτηκαν: Στην έκδοση του Δήμου Τρικκαίων «Πνευματικά Τρίκαλα», 
στην έκδοση του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Τρικκαίων «Ανθολογία 
Τρικαλινής Ποίησης», στο περιοδικό του ΕΜΟΤ «ΜΕΤΕΩΡΑ», στο περιοδικό του ΟΤΕ 

«ΤΗΛΕ»  Το 2012 κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Α’ καί Β’ Τρικκαῖα (1959, 1960): 

Μεγάλη ἀνοιξιάτικη ἑορτή τοῦ Θεσσαλικοῦ τοπίου»  Το 2014 κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του «Δροσερό - Στεφανοσαῖοι. Ἀπ’ τό χθές στό σήμερα»  Ποιήματα, άρθρα 
και σχόλια του δημοσιεύονται τακτικά στον τοπικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο.  
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