Ивица Дачић: Иза Григорија се крије Ђилас који зна да не може да победи на изборима
уторак, 12 јануар 2021 10:20

Председник Скупштине Србије Ивица Дачић изјавио је да се иза владике
диселдорфског и немачког Григорија крије председник Странке слободе и правде
Драган Ђилас, јер "зна да не може да победи на изборима", па друге истура као
председничке кандидате.

„Не бих да вређам било ког владику Српске православне цркве, али ако прелазимо на
поље политике, то ће сигурно онда бити политичка борба. Ја само желим да кажем не
можете бити и једно и друго (владика и председнички кандидат)“, рекао је Дачић за ТВ
Хепи.

Он је рекао да је још пре годину дана разговарао са неким људима „из политичке
аналитике“, који су му тада рекли да ће председнички кандидати бити владике
Глигорије, председник Српске академије наука и уметности Владимир Костић,
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потпредседница ССП Мариника Тепић или „неко такав, само не Ђилас, Јеремић и
остали“.

Према његовим речима, ништа се ново није десило.

„Овде је реч само о томе да је потребна нека скривалица да се у ствари не види ко стоји
иза тога“, рекао је Дачић, образлажући свој став да је Ђилас „иза мантије Грирогија“.

Како онлајн да водимо дијалог?

БЕОГРАД - Председник Скупштине Србије Ивица Дачић рекао је да делегација
Европског парламента због ситуације са пандемијом не жели да долази у Србију, већ
желе онлајн разговоре, указујући да он неће онлајн, "јер како онлајн да водимо дијалог".
Дачић је на телевизији Хепи рекао да је председника Спољнополитчког комитета
Европског парламента Дејвида Мекалистаера звао у посету Србији, али он не жели да
долази, већ је упутио позив за посету Бриселу.
Мене је он звао да одем тамо, рекао је Дачић и нагласио да је зато договор да се после
празника још једном чују и направе неки састанак.

Ако је њихов проблем долазак овамо, организоваћемо неку посету Бриселу, али шта се
онда подразумева под тим, који формат или динамика, поновио је Дачић.

Да ли је дијалог међустраначки или међу странкама које су проевропске оријентације?
Које су теме, ко је испред делегације Европског парламента, упитао је Дачић.

Тачно је, рекао је он, и да је Тања Фајон довела себе у ситуацију да се њено понашање
карактерише као субјективно.
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Дачић је указао и да, ако неко мисли да је тема формирање прелазне владе и да се
померају избори, промашио је тему.

Нисам ни имао намеру да се вакцинишем, јер је то (корона) мене стално заобилазило,
можда сам је и имао и стекао тај имунитет, рекао је Дачић који је вакцинисан руском
Спутњик В вакцином.

Хтео сам да будем, додао је Дачић, како смо се договорили са председником Вучићем,
као пример да сви примимо неку другу вакцину, а нико ми неће веровати да то нема везе
са политиком.

Ефикасне и безбедне вакцине би требало да буду саставни део здравствене заштите
сваког човека од малих ногу, сматра Дачић који додаје да је приликом посете Африци
примао и ад хок вакцине без којих нема путовања.

Сада је право мајсторство да ви успете да купите вакцину, да неко разматра вашу
понуду, додао је Дачић и напоменуо да није остварен циљ механизма Ковакс, да сви
равномерно добију вакцину и тако се свуда истовремено сузбија пандемија.

Дачић је подсетио да је новог шефа ЦИА Вилијама Барнса упознао када је изабран за
премијера 2012. године, додајући да га радује што је изабран на нову функцију, јер је у
тим разговорима пре осам година показивао изузетну наклоност према Србији.

Залагао се за бржи улазак Србије у Европску унију, рекао је Дачић.

(Фонет)
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