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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΣΟΥΤΖΗ 

 

 

Καλό ταξίδι συναγωνιστή μας 

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρετούμε τον εξαιρετικό άνθρωπο και δυναμικό 

συναγωνιστή στις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος Κωνσταντίνο, Κώστα για μας,  

Κουσουτζή, μέλος μέχρι πρότινος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας 

Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) και Αντιπρόεδρο του ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ ΒΟΛΟΥ. 

Ο Κώστας έφυγε από τη ζωή μετά από πολυήμερη νοσηλεία, την Κυριακή 7 Μαρτίου,  

βυθίζοντας στο πένθος όσους τον γνώρισαν, είτε προσωπικά είτε μέσα από την ενασχόλησή 

του με το αναπηρικό κίνημα και κυρίως τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του. 

Φίλε μας Κώστα, οφείλουμε να πούμε ότι δεν παραδόθηκες ποτέ μέχρι το τέλος. 

Μοιραστήκαμε ως συναγωνιστές στην ΕΟΚΑ, τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες σκέψεις, την ίδια 

αγωνία, αναφορικά με τα θέματα που απασχολούν τους βαριά κινητικά ανάπηρους. Ως άτομο 

με βαριά κινητική αναπηρία και εσύ, στάθηκες δίπλα σε πολυάριθμους συνανθρώπους μας με 

αναπηρία, προσπαθώντας να τους βοηθήσεις και να κάνεις το καλύτερο γι’ αυτούς.  

Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να διακρίνουν το ουσιώδες ανάμεσα στα ανούσια. Υπάρχουν 

άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό, άνθρωποι που βλέπουν μακριά. Όλα αυτά τα είχες Κώστα και 

μαζί και πάνω από αυτά είχες απέραντη καλοσύνη, τρυφερότητα, σπάνια ευγένεια και μια 

μεγάλη αγκαλιά για τους ανθρώπους. Οι αξίες τις οποίες πρέσβευες  μέχρι το τέλος, 

περικλείονται στις λέξεις  ‘’Συμμερίζομαι – Συμπάσχω - Προσφέρω’’.  
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Μια ολόκληρη ζωή σε ταλαιπωρούσαν σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά, ό,τι σου συνέβαινε, 

το αντιμετώπιζες με απαράμιλλο θάρρος και ποτέ μα ποτέ δεν το έβαζες κάτω. Ήσουν 

αγωνιστής μέχρι το τέλος, για σένα και τους συνανθρώπους σου.  

Φίλε μας Κώστα φεύγεις όπως ήρθες.  

Έντιμος, αξιοπρεπής και ακέραιος,  με το μέτωπο ψηλά. 

Καλό σου ταξίδι Κώστα Κουσουτζή, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Είμαστε υπερήφανοι 

που υπήρξαμε συναγωνιστές και φίλοι σου και βέβαιοι ότι εκεί ψηλά θα σε περιμένει μια θέση 

στην Γειτονιά των Αγγέλων. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Γ.Σ., της ΕΟΚΑ 
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