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 „Не ултиматуму, не капитулацији“ – срж је прво петиције, а потом прогласа и
конференције за медије протеклих неколико дана Покрета за одбрану Косова и
Метохије.

  

У сусрет очекиваној седници скупштине Србије посвећеној Косову, а која је заказана за
сутра у 10 часова, покрет који већ две и по године окупља српске интелектуалце који
желе да спрече „савремене скоројевиће“, који су уз „спољну помоћ“ заробили Србију, а
сада „хоће да докрајче њено национално биће хладнокрвном предајом њеног носећег
симбола – Косова и Метохије“, објавио је истоветни проглас и петицију, када су у
понедељак и представили своје ставове, пише КоССев.

  

  

Петиција је покренута на Савиндан, а иницијално ју је потписало 205 чланова и
симпатизера Покрета, међу којима више познатих имена, укључујући и једно које се већ
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дуже не виђа у јавности – бивши председник СРЈ и премијер Србије – Војислав
Коштуница. Поред очекиваних потписника, попут Матије Бећковића, Емира Кустурице,
Ђорђа Вукадиновића, лидера десних странака – Милице Ђурђевић-Стаменковски,
Милоша Јовановића, Војислава Михајловића, Бошка Обрадовића, ту су и бивши министар
културе Владан Вукосављевић, као и још неколико уметника.

  

Са Косова, петицију су потписали Небојша Јовић, Звонко Михајловић, Александар
Ђикић.

  

Сама петиција има за сада 1444 потписа.

  

На конференцији за медије у просторијама УНС-а говорили су проф. др Часлав
Копривица – Покрет за одбрану КиМ, Ђорђе Вукадиновић – уредник НСПМ и
аналитичар, Александар Павић – политиколог и публициста, Маринко Вучинић –
публициста и проф. др Душан Пророковић – Покрет за одбрану КиМ. На конференцији
су били присутни и: Бошко Обрадовић – председник Српског покрета Двери и народни
посланик, Никола Драгићевић – народни посланик Српске странке Заветници, проф. др
Слободан Самарџић – Покрет за одбрану КиМ и др Миша Ђурковић – научни

  

Видети још:

  

 Светосавски проглас за спас Косова и Метохије – Не ултиматуму, не капитулацији!

  

(КоССев-Н1)
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http://www.nspm.rs/dokumenti/svetosavski-proglas-za-spas-kosova-i-metohije-%E2%80%93-ne-ultimatumu-ne-kapitulaciji.html

