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 Саветник некадашњег председника Србије Бориса Тадића и тадашњи секретар
државног савета за Србе у региону Млађан Ђорђевић изјавио је да се притисак на
Српску православну цркву (СПЦ) и митрополита црногорско приморског Амфилохија
може посматрати као заједнички подухват председника Црне Горе Мила Ђукановића и
председника Србије Александра Вучића „којима је и једном и другом трн у оку“.

  

  „Уверен сам да Црна Гора неће приватизовати манастире. Они хоће да банализују веру
– онако како су то комунисти радили“, рекао је Ђорђевић за нови број Недељника,
наводећи да има неколико разлога зашто је баш сад донет Закон о вероисповести, за
који каже да је искључиво усмерен против српске цркве а као такав и против Срба.   

Он је рекао да су први разлог избори на јесен ове године и да је „циљ да се појача
подела између Црногораца и Срба и да се на власти очува криминални режим“.

  

„Нама је то добро познато јер у последњих осам година живимо у таквом друштву. И
Вучић и Ђукановић су створили друштво без закона, без правде. Црном Гором се
као и Србијом, влада лажима и бесмислом, али веома опасном пропагандом,
заснованом на мржњи према српском народу. Стога се и овај притисак на СПЦ и
митрополита Амфилохија може посматрати као заједнички подухват Ђукановића и
Вучића будући да им је обојици главни проблем“, рекао је Ђорђевић.

  
  

Ово је била прилика да се митрополит ‘забави’ Црном Гором и да се кроз Вучићеве
таболоиде у Србији пласира прича да митрополит и Мило хоће да одвоје цркву у Црног
Гори
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Он је рекао да је „други циљ закона лукративни, да се владајућа клика дочепа
атрактивног земљишта на приморју, будући да већ има договор са арапским
инвеститорима о даљој продаји“.

  

„И на крају, али не најмање важно, циљ је прикривање афера Ђукановића и Вучића, од
‘Коверте’, преко ‘Крушика’ и ‘Јовањице’, до многи других. Трагично је, међутим, да
оваквим законом којим се крши Устав, Ђукановић заправо руши темеље црнгорске
државе и државности“, рекао је Ђорђевић.

  

Он је нагласио да је митрополит Амфилохије највећи критичар Вучићеве косовске
политике, „за коју још не знамо шта је“.

  

„Ово је била прилика да се митрополит ‘забави’ Црном Гором и да се кроз Вучићеве
таболоиде у Србији пласира прича да митрополит и Мило хоће да одвоје цркву у Црног
Гори“, рекао је Ђорђевић.

  

Он је рекао да од повратака Драгана Ђиласа на политичку сцену активно подржава
његове активности и активности на формирању широког опозиционог блока, јер сматра
да само уједињене грађанске и националне снаге, све политичке опиције које нису
екстремне, могу да се супротставе „овом злу које влада“ и да је зато предмет напада
Вучића.

  

„Нисам члан ниједне странке, као што нисам био члан ни Демократске странке када сам
био саветник председника“, рекао је Ђорђевић.

  

(Бета)
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