
ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: «Κανείς δεν μπορεί να μας σπιλώσει»

   Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών του Α’ γύρου
έτεινα χείρα φιλίας και συνεργασίας προς όλους τους συνυποψηφίους μου υποψηφίους
Δημάρχους και σε κάθε συμπολίτη μας, ασχέτως της επιλογής που εκείνος έκανε στον Α’
γύρο.

  

   Πριν τις εκλογές είχα πει – και το επαναλαμβάνω και τώρα – ότι στο πρόσωπο των
χθεσινών μου αντιπάλων βλέπω συνεργάτες τις επόμενης μέρας.

  

   Τιμώ και σέβομαι τους πάντες και τον αγώνα που έκαναν. Γι’ αυτό και δεν μπήκαμε ποτέ
σε βρώμικα παιχνίδια, σε χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, σε πόλεμο λάσπης και
συκοφαντιών. Ούτε μπήκαμε, ούτε θα μπούμε.

  

   Κάποιοι άλλοι όμως φαίνεται ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους.

  

   Το ενδεχόμενο να εκλεγεί Δήμαρχος Παπάγου–Χολαργού ένας 38χρονος, με καθαρό
πρόσωπο και χωρίς εξαρτήσεις, τους έχει πανικοβάλλει. Και πλέον μεταχειρίζονται κάθε
μέσο για να ανακόψουν την πορεία μας προς την εκλογή, προκειμένου εκείνοι να
διατηρήσουν τη δική τους επιρροή.

      

   Οι χυδαιότητες που ακούγονται τις τελευταίες μέρες είναι απίστευτες και οι
περισσότερες εξ’ αυτών ανάξιες απάντησης ή σχολιασμού.

  

   Μία φράση μόνο έχω να πω: μαθήματα δημοκρατίας δεν δεχόμαστε από κανέναν.
Ούτε είχαμε, ούτε έχουμε σχέση με οργανώσεις που κινούνται εκτός δημοκρατικής
αντίληψης. Και όποιοι θυμήθηκαν ή απέκτησαν τέτοιες ευαισθησίες μεταξύ πρώτης και
δεύτερης Κυριακής, καλό θα είναι να συγκρατήσουν τον πανικό τους. Τελεία και παύλα.

  

   Ο συνδυασμός «Μαζί για την πόλη μας» συναποτελείται από δημοκρατικούς πολίτες από
όλους τους χώρους. Έχουμε μαζί μας ενεργούς πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους,
πλην των άκρων, με κοινό σημείο αναφοράς το πρόγραμμα για τον Δήμο μας.
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ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: «Κανείς δεν μπορεί να μας σπιλώσει»

  

   Ουδείς μπορεί να σπιλώσει ούτε εμένα, ούτε τους συνεργάτες μου. Στην αναξιοπρεπή και
μικρόψυχη αντίδρασή τους, γυρίζουμε την πλάτη και προχωρούμε μπροστά.

  

   Εμείς απευθυνόμαστε και πάλι σε κάθε πολίτη από όποιο χώρο και αν προέρχεται, όποια
επιλογή και αν έκανε στον Α’ γύρο:

  

   Ελάτε να προχωρήσουμε μαζί στη νέα εποχή. Για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου –
Χολαργού ακόμα καλύτερο.

  

   Ηλίας Αποστολόπουλος 

  

   Υποψήφιος Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού 
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