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ΜΕΝΙΟΣ Κ0ΥΤΣ0Π9ΡΓΑΣ 

υποψήφιος βουλευτής 

ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. 
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Ό Μένιος Κουτσόγιωργας είναι δικηγόρος 

στην 'Αθήνα καΐ νομικός σύμβουλος τού ΑΝ

ΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓ άπό το 1963. 

Γεννήθηκε στο μικρό χωριό Ρόδινη της Κοι

νότητας Ζήριας 'Αχαΐας. 

Φοιτητής ακόμη αναμίχθηκε στην 'Αντίστα

ση -τον καιρό τής γερμανό - Ιταλικής κατοχής. 

Συνελήφθη τότε άπό τους 'Ιταλούς και κλείσθη

κε για 18 μήνες στα στρατόπεδα Καλαβρύτων 

καΐ Χαλίλη Πατρών. 

Συνήγορος υπερασπίσεως του ' Α ν δ ρ έ α 

Π α π α ν δ ρ έ ο υ στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ 

συνελήφθη δυο φορές τον καιρό τής· δικτατορίας 

και έμεινε στις φυλακές περισσότερο άπό ένά-

μισυ χρόνο. Πριν δδηγηθή στο "Εκτακτο Στρα

τοδικείο γνώρισε τις πικρές εμπειρίες του EAT) 

ΕΣΑ. Κρατούμενος έκεΐ σέ απομόνωση για πολ

λούς μήνες, βασανίστηκε και διεκομίσθη στο 

νο^ο-κομεϊο τών φυλακών 'Αβέρωφ •—δταν περι

έπεσε σέ αφασία λόγω τής συνεχούς ορθοστα

σίας στην δποία υποχρεώθηκε. 

Ό ΜΕΝΙΟΣ ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ είναι τώ

ρα υποψήφιος βουλευτής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον 

νομό 'Αχαίας. 
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Διακήρυξη βασικών άρχων και στό
χων το6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑ
ΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Ή τραγωδία τής Κύπρου καθώς καΐ οί κίν
δυνοι πού Ιχουν προκύψει για το έθνος, τόσο 
άπό την αδίστακτη επεκτατική πολιτική τοΰ 
Πενταγώνου στα πλαίσια τοΟ NATO όσο καΐ 
άπό την προσπάθεια τής άμερικανοκίνητης 
χούντας νά μετατραπούν οί ένοπλες δυνάμεις 
μας αποκλειστικά σέ όργανο αστυνόμευσης τοΟ 
Ελληνικού χώρου, κυριαρχούν στή σκέψη κά
θε "Ελληνα. "Ομως ή ενότητα τοδ λαού στην 
απόφαση του να αντιμετωπίσει ανυποχώρητα 
τον εξωτερικό κίνδυνο καΐ κάθε επιβουλή ενάν
τια στην ακεραιότητα τής εθνικής μας παρου
σίας, δέν δικαιώνει την απραξία τής κυβέρνη
σης σέ τρείς κρίσιμους τομείς: την τιμωρία τών 
ένοχων τής επταετίας, τής σφαγής τού Πολυ
τεχνείου καΐ τής Κυπριακής τραγωδίας, τήν 
κάθαρση τοΟ κρατικού μηχανισμού καΐ τήν 
πλέρια αποκατάσταση των θυμάτων τής κατο
χής. Είναι βαθοια ή ανησυχία τοΰ ΈλληνικοΟ 
λαού γιατί οί επαγγελίες τής κυβέρνησης για 
τήν αποκατάσταση ομαλής πολιτικής ζωής θα 
αποτελέσουν λόγια κενά περιεχομένου αν δέν 
συνοδευτούν — τό γρηγορώτερο δυνατό — άπό 
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Hoi, στο μέλλον! 

υΐηφίσε ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ΜΕΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠ9ΡΓΑΣ 

υποψήφιος τού ΤΤΑ.ΣΟ.Κ. 

στον νομό'Αχαΐας 
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