
Весна Малишић: Ставови Вучића о Косову неће бити јаснији ни након седнице Скупштине
четвртак, 23 мај 2019 19:24

 Председник Србије Александар Вучић на Сабору Српске православне цркве (СПЦ)
рекао је да је Србија своју историјску шансу прокоцкала и да се можемо заносити још
неко време идејом да је Косово наше, рекао је у интервјуу за недељник Време владика
Григорије.

  

  Преносећи детаље разговора са председником, он је истакао и да Вучић црквеним
великодостојницима није изнео свој план за Косово.   

На позив патријарха Иринеја, Александар Вучић прошлог понедељка дошао је на Сабор
СПЦ-а, како би, пре свега, изнео свој став и објаснио ситуацију о Косову. Владика
Григорије, епископ Диселдорфа и Немачке каже да је Вучић истакао да је током
вишегодишњих преговора супротстављену страну успео да наведе на правац против
којег је она била од самог почетка, али да су опстуктивним деловањем које је долазило
из домаће средине ти преговори кренули у лошем правцу. 

  
  

У парламенту ће вероватно да искористи прилику да још једном направи још већу
конфузију. Да ништа не знамо, да не знамо шта су планови, да не знамо шта су идеје, али
да знамо да је за то крива само опозиција

    

"Председник је нагласио и то да смо ми своју историјску шансу прокоцкали и да се
можемо заносити још неко време идејом да је Косово наше, а да ће нас потом једног
јутра неко пробудити и саопштити нам отрежњујућу истину, као што је то било и у случају
са Црном Гором", наводи владика Григорије. 
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Владика наводи да је део разговора протекао у нападима на епископа рашко
призренског Теодосија, као и да му након састанка није било јасније који је план
председника Србије за Косово.

  

"Као што је већ наглашено, ни ја нисам имао прилику да чујем како гласи тај план, нити је
то чуо било ко други међу присутнима у сали у којој се одржавао састанак", рекао је
владика у интервјуу Времену. 

  

Након Сабора СПЦ, Александар Вучић о Косову би у понедељак требало да говори и у
Скупштини. Новинарка недељника НИН Весна Малишић, међутим, не очекује ни да ће
након ове седнице бити јаснији ставови Вучића о Косову.

  

"У парламенту ће вероватно да искористи прилику да још једном направи још већу
конфузију. Да ништа не знамо, да не знамо шта су планови, да не знамо шта су идеје, али
да знамо да је крива само опозиција за то", сматра Малишић.

  

Н1: Зашто онда иде у парламент?

  

Малишић: Мислим да у парламент иде овог часа зато што покушава на сваки начин да
врати опозицију у парламент.

  

Део опозиције који је потписао такозвани Споразум са народом, који од децембра
бојкотуије рад Скупштине, најавио је да неће учествовати у раду ни ове седнице
парламента.

  

(Н1)
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