
Лазар Ристовски: Вучић је бескомпромисан у борби за бољу Србију, он је једини озбиљан политичар данас
понедељак, 20 март 2017 10:05

Након учествовања у кампањама Млађана Динкића, Г-17 +, а потом и Бориса Тадића,
глумац Лазар Ристовски нашао је новог идола - Вучића. Као и из времена док је
служио Тадићу, Ристовски се са ниподаштавањем и потцењивањем односи према
Вучићевим политичким противницима, називајући их "аматерима".

  

БЕОГРАД - Александар Вучић је бескомпромисан у борби за бољу Србију, он је једини
озбиљан политичар данас, а то показује својим дипломатским ауторитетом који има у
иностранству, каже у интервјуу за "Курир" глумац, продуцент и редитељ Лазар
Ристовски.

  

"Курир" наводи да је Ристовски "за разлику од његових колега који су на предстојећим
председничким изборима стали махом иза Саше Јанковића, одлучио да подржи Вучића".

  

Ристовски оцењује да "свако има право да одабере политику и човека у кога верује" и
додаје да је "то истинска демократија и толеранција".
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"Али, пошто су они одабрали те такозване продемократске кандидате, иако ја на њихов
избор гледам са разумевањем, надам се да ће и они с разумевањем гледати на мој
избор. А то је овога пута Александар Вучић", казао је Ристовски.

  

Он тврди да ће "недвосмислено и са задовољством гласати за њега".

  

"Оно што је његова одлика је бескомпромисност у борби за бољу Србију. То је доказао и
тиме што није пустио Тому да се кандидује за председника. Дакле, нема емоција када је
у питању судбина земље", оцењује Ристовски.

  

На питање зашто ће гласати баш за Вучића, наводи да је то зато што се "као прво, у
такозване демократе давно разочарао".

  

"Они су имали историјску шансу, коју су прокоцкали. Онако успут су се накрали и пола
државе приватизовали у своју корист, а своје верне гласаче заборавили. Сад за те
опције могу да гласају само наивни. Ја то нисам", каже Ристовски.

  

Он додаје да "овог пута слуша свој разум".

  

  

"А он ми каже следеће: како могу да верујем да ће господин Јанковић, како сам каже,
вратити осмех на лице Србије, када га никада нисам видео да се насмејао, како да
верујем Јеремићу, који је само на пропутовању кроз Србију и, чим изгуби 2. априла,
нестаће негде у белосветским институцијама које су добро плаћене", сматра Ристовски.

  

Каже да је зато његово опредељење у том смислу "јасно и недвосмислено".
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"Александар Вучић има снагу и спремност да се жртвује за бољу Србију. Он то показује
својим делом. Ја то ценим. Волим ту енергију коју емитује. Он је борац, за разлику од
других", оценио је Ристовски.

  

Најавио је да ће Вучића подржати у говору на завршном митингу 24. марта у Арени.

  

Он сматра да су "данашњи политичари прекратко на сцени да се оцењује њихова
историјска улога".

  

"Једини озбиљан политичар је данас Александар Вучић. То показује својим
дипломатским ауторитетом који има у иностранству. Каква ће бити његова улога у
историјском смислу, време ће тек показати", навео је Ристовски.

  

На констатацију новинара да ће многи његову подршку Вучићу "схватити као поруку да
жели место министра културе", одговорио је смехом.

  

"Многи глумци су били министри културе. Немам те амбиције", казао је Ристовски.

  

(Танјуг)
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