
ССП: Београђани ће спречити изградњу жичаре, Калемегдан није двориште куће Александра  Вучића, па да ради шта хоће, нити је Београд само његов и Весићев
понедељак, 18 јануар 2021 18:53

Странка слободе и правде реагујући на изјаву саветнице за медије председника државе
Сузане Васиљевић да "Александра Вучића нико неће спречити да реализује пројекат
гондоле на Калемегдану", поручили су да ће га у томе спречити грађани.

  

  

У писаном саопштењу ССП, председница Иницијалног одбора Мила Поповић се обраћа
лично Сузани Васиљевић и наводи:

  

“Госпођо Васиљевић, када кажете да је Ваш шеф одлучио да нешто уради треба да
знате да Калемегдан није двориште куће Александра  Вучића, нити је градска каса
његов новчаник, па да ради шта хоће”.
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Даље оцењују да “није Београд само његов и Весићев, па да уништавају успомене
генерација Београђана, који су на Калемегдану проходали, научили да возе бицикл,
слушали први концерт, пољубили се, шетали кућног љубимца, санкали се, одиграли
партију шаха”.

  

“Од када је Вучићу и Весићу пало на памет да граде жичару на Калемегдану, цела
стручна јавност Србије, али и Европе  јасно је рекла да би тим пројектом трајно
нарушили историјску и културну вредност Калемегданске тврђаве као једног од симбола
Београда”, наводи се у саопштењу.

  

Коментаришући изјаву Сузане Васиљевић у којој наводи да председника нико неће
спречити да изгради ту жичару и да зна човека , Мила Поповић из ССП-а поручује: ”
Хоће, госпођо Васиљевић, спречиће га Београђани, а ову бахату, корумпирану и
неспособну власт чији сте и Ви актер, послаћемо у политичку историју.  И немојте да
сумњате у то, знам моје суграђане”.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  Сузана Васиљевић: Вучић хоће гондолу на Калемегдану, нико га неће
спречити да и тај пројекат заврши
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