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Στενός συνεργάτης του ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑ-

ÍΑΝΔΡΕΟΥ, νομικός του Σύμβουλος άπό 
ολλά χρόνια, ó Μ έ ν ι ο ς Ι. Κ ο υ τ σ ο 
ί ω. ρ y α s είναι υποψήφιος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ròv νομό 'Αχαΐας. 
Γεννήθηκε στο μικρό χωριό Ρόδινη της 

Κοινότητας Ζήριας 'Αχαίας. Μετά τις γυμνα
σιακές του σπουδές στην Πάτρα, έφοίτησε 
στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 'Αθη
νών, καί είναι επίσης διπλωματούχος 'Ανω
τέρων Σπουδών της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου τών Παρισίων. Μετά τΙς σπου
δές του διορίσθηκε δικηγόρος στην 'Αθήνα, 
όπου καί άσκεϊ τήν δικηγορία άπό πολλά 
χρόνια. 

Φοιτητής ακόμη τον καιρό της γερμανό -
ιταλικής κατοχής αναμίχθηκε στην αντιστα
σιακή οργάνωση «Όμηρος» καί προσέφερε 
τις υπηρεσίες του στον κοινό άγώνά για τήν 
ελευθερία της Πατρίδας. Βοήθησε στην φυγά
δευση "Αγγλων αξιωματικών μέ αποτέλεσμα 
να συλληφθή από τους Ιταλούς καί νά κλει-
σθή στα στρατόπεδα Καλαβρύτων καί Χα-
λίλη Πατρών, όπου κρατήθηκε erri 18 μήνες. 

Σαν δικηγόρος στην 'Αθήνα υπήρξε ιδρυ
τικό μέλος καί 'Αντιπρόεδρος της Νέας Κινή
σεως δικηγόρων 'Αθηνών. Εξελέγη αιρετός 
Σύμβουλος τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου 'Αθη
νών. Άπό τήν θέση αυτή έκαμε πολλές ειση
γήσεις επί νομοσχεδίων καί πήρε ενεργό 
μέρος στον 'Ανένδοτο 'Αγώνα του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, καυτηριάζοντας σαν νομικός 
τΙς παραβιάσεις του Συντάγματος άπό τήν 
τότε κυβέρνηση Καραμανλή. 

Σαν Νομικός Σύμβουλος τοΰ Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως καί του Υπουργείου 
Συντονισμού, έπί ύπουργείας τοϋ 'Ανδρέα 
Γ. Παπανδρέου, επεξεργάσθηκε καί εισηγή
θηκε τΙς απαραίτητες τροποποιήσεις για τήν 
καλύτερη οργάνωση ορισμένων δημοσίων 
υπηρεσιών. Είναι επίσης ό νομικός είσηγητής 
τών νομοθετικών μέτρων γιά τόν εκδημο
κρατισμό τών μέσων μαζικής επικοινωνίας 
καί Ιδιαίτερα TOO Τύπου, τής ραδιοφωνίας 
τής τηλεοράσεως καί τής κινηματογραφίας. 
ΕΙσηγήθηκε επίσης τόν τρόπο υλοποιήσεως 
τών συνταγματικών διατάξεων σχετικά μέ 
τήν ελευθερία τοϋ συνέρχεσθαι, έκφράζεσθαι 

Ό Μένιος Κουτσόγιωργας μέ τόν 
ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έξω 
άπό τό ανακριτικό γραφείο τήν 
εποχή τοΰ ΑΣΠΙΔΑ 

καί συνεταιρίζεσθαι, τήν ελευθερία σκέψεως 
καί δράσεως τής νεότητος καί τών άλλων 
ομάδων τής κοινωνικής ζωής. 

'Ασχολήθηκε Ιδιαίτερα μέ τό πρόβλημα 
τής εκπαιδεύσεως στελεχών Δημοσίας Διοι
κήσεως καί δημοσίευσε σχετική μελέτη γιά 
τήν αντιμετώπιση του προβλήματος καί τήν 
απόσπαση τών ανωτέρων επαγγελματικών 
Σχολών άπό τό Υπουργείο Παιδείας καί τήν 

'Αγαπητέ μου φίλε Μένιο, 
Περίμενα σαν καί τί τήν απο

φυλάκιση σου. Μου κόστισε πολύ 
πώς βγήκα πρίν άπό σένα. Κι' 
ακόμη περισσότερο πώς έφυγα 
πρίν σέ δώ. 

"Εχεις τήν θερμή μου αγάπη καί 
τήν απόλυτη εκτίμηση μου. Γρή
γορα θά σμίξουμε. 

V 
Ή-, 

('Επιστολή πού έγραψε στις 
16 'Ιανουαρίου 1968 ό 'Ανδρέας 
Γ. Παπανδρέου στον Μένιο Κου-
τσόγιωργα). 

υπαγωγή τους στα αρμόδια Υπουργεία που 
προγραμματίζουν τις δραστηριότητες τοϋ 
τομέα τους. 'Επίσης έκαμε μελέτες γιά τήν 
ανάγκη ευρείας διοικητικής αναδιοργανώσεως 
καί σέ διάλεξη στην αίθουσα βιβλιοθήκης του 
Δήμου Πατρέων (πού δημοσιεύθηκε στον 
Πατραϊκό τύπο), ανέλυσε τά βασικά μειονε
κτήματα τής ελληνικής Δημοσίας Διοικήσεως 
καί πρότεινε μέτρα γιά τήν εξυγίανση της. 

Σαν νομικός σύμβουλος καί προσωπικός 
δ κηγόρος του 'Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, έδωσε 
αλλεπάλληλες μάχες στις γνωστές άνανδρες 
επιθέσεις τών σκοτεινών δυνάμεων καί του 
κίτρινου τύπου της δεξιάς της εποχής, πρίν 
άπό τό πραξικόπημα του 1967. 

Συνήγορος υπερασπίσεως του 'Ανδρέα Γ. 
Παπανδρέου αντιμετώπισε μέ τόλμη καί επι
τυχία τήν σκευωρία του ΑΣΠΙΔΑ καί στάθηκε 
δίπλα του μέ πίστη καί συνέπεια σ'δλη τή 
διάρκεια τής φρικτής απομονώσεως του στό 
στρατόπεδο Πικέρμι καί στις φυλακές 'Αβέ
ρωφ. 

Τόν 'Οκτώβρη του 1967 ό Μένιος Κουτσό
γιωργας συλλαμβάνεται άπό τήν ΕΣΑ γιά 



αντιδικτατορική δράση, κλείνεται στα μπουν
τρούμια τής Μπουμπουλίνας στο Μεταγω
γών Πατρών, καί τέλος στΙς φυλακές Τρι
πόλεως. 

Μέ τήν ύπ' αριθ. 1336/30 - 11 - 1967 δια
ταγή του στραπωτικοο Διοικητού Πελοπον
νήσου, παραπέμφθηκε στο έκτακτο Στρατο
δικείο Τριπόλεως για παράβαση τον αναγκα
στικού νόμου 509/47 — κατηγορούμενος διότι 
σαν δικηγόρος τοΰ 'Ανδρέα Γ. Παπανδρέου 
μεταβίβαζε εντολές καί οδηγίες οτίς αντι
στασιακές οργανώσεις ΔΕΚΑ καί στον φυλα-
κισθέντα επίσης αδελφό του απόστρατο αξιω
ματικό Πραξιτέλη Κουτσάγιωργα για τήν 
προμήθεια 300 περιστρόφων καί άλλων πυρο
μαχικών που Θά έχρησιμοποιοϋντο στον αγώ
να γιά τήν ανατροπή τοϋ καθεστώτος. Μέ 
τήν ΰπ" αριθ. 19/68 απόφαση του Τριμμε-
λοϋς Πλημμελειοδικείου Τριπόλεω;, ανεστάλη 
ή ποινική δίωξη γιά μια πενταετία μέ τήν 
αμνηστία πού δόθηκε τον Δεκέμβριο τοϋ 
1967 καί έτσι βγήκε από τίς φυλακές. 

Τον Δεκέμβρη του 1970 συλλαμβάνεται 
ττάλι μέ διαταγή του στρατιωτικού" Διοικη
τού 'Αθηνών, γιά παράβαση του A.N. 
509/47. 'Οδηγήθηκε καί πάλι στά κρατη
τήρια τής ΕΣΑ, που συνεχίσθηκαν γιά δεύ
τερη φορά ή απομόνωση, ol εξευτελισμοί, τα 
βασανιστήρια, ol ορθοστασίες γιά πολλούς 
μήνες. 

Τά βασανιστήρια πού υπέστη στό EAT/ 
ΕΣΑ κλόνισαν τόσο τήν υγεία του τότε, 
ώστε ol ϊδιοι ol βασανιστές του διέταξαν 
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τήν μεταφορά του στο νοσοκομείο των φυλά
κων 'Αβέρωφ στην "Αθήνα. 

Ύστερα τον μετέφεραν στίς φυλακές Κο
ρυδαλλού όπου Ιμεινε μέχρι τήν ήμερα της 
δίκης του στο "Εκτακτο Στρατοδικείο 'Αθηνών, 
τον Μάρτιο τοϋ 1972, οπού τόν παρέπεμ
ψαν. 

Μετά τήν αποφυλάκιση του συμπαρα-
στάΘηκΕ σαν συνήγορος υπερασπίσεως στους 
αγωνιστές της 'Αντιστάσεως μέχρι καΐ τής 
τελευταίας δίκης στο Συμβούλιο Επικρατείας 
γιά τους εξόριστους αγωνιστές, για τα γεγο
νότα του Πολυτεχνείου, τόν Βουλευτή Γιάννη 
Χαραλαμπόπουλο καΐ τον Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου "Αθηνών Παύλο Γεωργίου. 

Λ Ό Μένιος Κουτσόγιωργας (όροι 
Α ος) στό "Εκτακτο Στρατοδικείο 
W "Αθηνών. 
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