ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ —
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Για την προγραμματισμένη Συγκέντρωση
Διαμαρτυρίας που αφορά στον εμπρησμό της οικίας του κ.
Στέφανου Κόλλια.
Βόλος, 6 Απριλίου 2009 — (Αρ.πρωτ. ΠΑΝΔΟΙΚΟ 4/2009/92)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Κανένας αγώνας δεν πήγε χαμένος.
Εκτός από αυτούς που δεν
έγιναν ακόμα.

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές.
Η βουβή οργή που κατακλύζει την χώρα μας δείχνει να μεγαλώνει όσο η είδηση για το άνανδρο και βάρβαρο έγκλημα σε βάρος
του Συναγωνιστή μας Στέφανου Κόλλια μεγαλώνει. Όσο η είδηση μεγαλώνει και φτάνει στους απληροφόρητους από τα ΜΜΕ πολίτες
αυτής της χώρας ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΓΗ.
Αυτή η βουβή οργή που μεγαλώνει, θα πρέπει να σίγουρα να γίνει και οργή αγανάκτησης και διαμαρτυρίας για όλη την Ελλάδα.
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων ( ΠΑΝΔΟΙΚΟ) αποτελούμενο από 80 οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, προσπαθεί να
δημοσιοποιήσει το έγκλημα όσο το δυνατό σε περισσότερους συμπολίτες μας.
Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές.
Συμπαραστεκόμαστε και συμπαρατασσόμαστε στο δίκαιο αγώνα σας.
Αισθανόμαστε το χρέος ευθύνης που αναλογεί στον καθένα μας και εγκαλούμαστε όλοι μαζί να πράξουμε το αυτονόητο.
Αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε ενεργοί κοινωνία των πολιτών πρέπει να το αποδείξουμε με τις πράξεις μας χωρίς βία που
πηγάζει από την οργή μας.
Γι αυτό και στην σημερινή σας συνάντηση, σε ότι αποφασίσετε για να αντιδράσετε έχουμε να σας προτείνουμε και το εξής:
Το σπίτι του συναγωνιστή μας Στέφανου Κόλλια ΘΑ ΞΑΝΑΧΤΙΣΤΕΙ.
Με πρωτοβουλία Φίλων από το οικολογικό κίνημα,

άνοιξε ένας λογαριασμός στην Eθνική τράπεζα με αριθμό 469/614206-04 και

ξεκινάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια Πανελλαδική καμπάνια συλλογής χρημάτων για την ανακατασκευή του. Τα έξοδα αυτά μπορεί να
συγκεντρωθούν και μέσα από άλλους τρόπους. Εισφορές ενίσχυσης από φορείς, συλλόγους, σωματεία, ομάδες, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση (να κάνει και αυτή το χρέος της) και από ευαίσθητους συμπολίτες μας. Με εκδηλώσεις συναυλίες κ.λ.π.
Οι εργασίες δε της ανακατασκευής του σπιτιού, μπορεί να γίνουν με εθελοντική εργασία.
Όταν συγκεντρωθούν χρήματα και υλικά, οργανώνουμε τη γιορτή της ανακατασκευής του.
Με μια γιορτή χαράς και αλληλεγγύης της κοινωνίας των πολιτών.
Και με σύνθημα στόχο.
Απαντάμε στη βία με ειρήνη και δημιουργία. Όπως χτίζουμε το σπίτι του συναγωνιστή μας θα χτίσουμε και τον αγώνα της
ελπίδας μας.
Ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια θα καταφέρουμε και θα αποτρέψουμε όλες τις δυνάμεις εκείνες των ιδιωτικών συμφερόντων και δεν
θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν την πανέμορφη Γκιώνα για το δικό τους και μόνο κέρδος.
Δεν θα φοράμε κουκούλες. Με χαρούμενα μάτια και το μέτωπο ανοιχτό.
Με ψηλά το κεφάλι να το καίει ο ήλιος. Ξαναχτίζουμε το σπίτι του συναγωνιστή μας Στέφανου Κόλλια.
Και συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Με εκτίμηση και αλληλεγγύη,
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑ

(ΛΑΡΙΣΑ)

6976806512 gianna.gerokosta@gmail.com,

ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ) 6937066045, realarchitects@gmail.com,
ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ) 6977606824, info@solon.org.gr,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

(ΚΑΒΑΛΑ)

ΣΠΙΘΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΣΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΗΣ

6996969699, georgepaschalidis@hotmail.com,

(ΑΛΙΒΕΡΙ)

6944307218, spithase@gmail.com,

(ΧΑΝΙΑ)
(ΛΑΜΙΑ)

6933370458, tse2100@yahoo.gr,
6932269378, pfount@tee.gr
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