
Ђорђе Вукадиновић: Вучићева комична укључења у састанке напредњака више подсећају на обраћање гуруа члановима секте него на обраћање шефа странке партијским колегама или шефа државе грађанима
субота, 11 август 2018 12:30

Председник Србије и СНС се све чешће позивом "уживо" обраћа на локалним скуповима.
Саговорници Данаса  тврде да свака Вучићева реченица, било да је изговара као
председник државе или странке, представља маркетинг срачунат на прикупљање
гласова подршке и да у том контексту треба гледати његова директна укључења.

  

  

Извори са локала тврде и да постоје и снимљене Вучићеве поруке које се пуштају
чланству на састанцима локалних одбора.

  

Ђорђе Вукадиновић, опозициони посланик и уредник НСПМ, каже за Данас да га та
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Вучићева телефонска укључења подсећају на обраћање гуруа верским и духовним
следбеницима.

  

„Ти Вучићеви говори више личе на обраћање великих вођа истомишљеницима и
члановима секти него на обраћање шефа странке партијским колегама или шефа
државе грађанима. Посебно је дегутантно Вучићево телефонско обраћање Србима
на КиМ. Истовремено, због блаженог и усплахиреног израза Марка Ђурића и његове
улоге „медијума“ који посредује између великог вође и следбеника култа, све то
добија и огромне комичне размере“, каже Вукадиновић.

  

Он додаје да је Вучић тај манир телефонског обраћања преузео од свог идејног оца
Војислава Шешеља. Лидер радикала имао је обичај да се из притвора у Хагу телефоном
укључује директно, током седница Централне отаџбинске управе, како се у Српској
радикалној странци називао Главни одбор.

  

  

У једном таквом обраћању Шешељ је 2008. године тражио покретање дисциплинског
поступка и искључење тадашњег заменика председника радикала Томислава Николића.
Четири године касније Шешељ је од својих страначких колега директним укључењем из
Хага тражио да се радикали ангажују на политичком уништењу СНС и рушењу
отпадника Александра Вучића и Томислава Николића.
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Санда Рашковић Ивић, потпредседница Народне странке, сматра да је Вучићево
обраћање телефоном Србима са КиМ требало да изгледа као охрабрење.

  

„Иако им је прекјуче обећао да неће ништа без Срба са Косова да предузима , јуче је
рекао да се 
залаже за разграничење
. Политика је да једнима прича једно, другима друго, најбоље се огледа у ове две
Вучићеве изјаве између којих је само 12 сати разлике. А ради се о прворазредном
државном питању“, закључује Рашковић Ивић.

  

Милутин Мркоњић, почасни председник Социјалистичке партије Србије, каже за Данас
да је и Слободан Милошевић имао обичај да се телефоном укључује у састанке
Председништва и Главног одбора СПС.

  

„Не сећам се тачно шта је било у питању, али знам да нас је телефоном обавестио да ће
на председничким изборима подржати кандидата радикала Војислава Шешеља, док је
кандидат СПС тада био Бата Живојиновић“, подсећа Мркоњић.

  

Приликом једног од телефонских укључења Милошевић је из хашког притвора у
Шевенингену тражио да Главни одбор социјалиста искључи Бранислава Ивковића из тог
тела, оптужујући га да је пета колона у редовима СПС. Поједини чланови СПС тада су
сведочили да је Милошевић испоставио и ултиматум Бане или ја, али да Ивковић ипак
није искључен.

  

    

  

Драгомир Анђелковић, политички аналитичар, сматра да је добро што се садашњи
председник Србије обратио Србима на Косову па макар и телефоном.

 3 / 4

http://91.222.7.144/hronika/aleksandar-vucic-srbima-na-kim-dolazim-u-septembru-da-razgovaramo-o-buducnosti-%E2%80%93-nijedna-odluka-nece-biti-doneta-bez-vas-pritisnuti-smo-sa-svih-strana-od-albanaca-spolja-ali-i-od-gradjana-srpske-nacionalnosti.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vuci-zalazem-se-za-razgranicenje-sa-albancima-na-kim-sporazum-beograda-i-pristine-bice-sveobuhvatan-paket-koji-nije-uproscen-i-jednostavan.html


Ђорђе Вукадиновић: Вучићева комична укључења у састанке напредњака више подсећају на обраћање гуруа члановима секте него на обраћање шефа странке партијским колегама или шефа државе грађанима
субота, 11 август 2018 12:30

  

„Њима је увек добродошла подршка председника. Било би добро да имају макар и такву,
али чешћу комуникацију са званичницима из Београда. Да имају осећај да српски
званичници на њих мисле. А што се ефеката тог обраћања тиче, видећемо. Они пре
свега ишчекују какво ће им решење бити понуђено око КиМ“, каже Анђелковић за Данас.

  

Он додаје да му није познато да ли су и други светски званичници склони телефонском
укључењу у састанке, али да та идеја сама по себи није лоша.

  

( Данас )

  

Видети још:

  

Дража Петровић: Вучић из Спикерфона и Госпа из Међугорја
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