
Група интелектуалаца: Видовдански позив против предаје Косова и Метохије
четвртак, 28 јун 2018 14:21

 Ми, долепотписани, на најсветији српски празник, позивамо на јавно, организовано и
одлучно супротстављање издајничким настојањима српских власти да – следећи налог
западне политике – трајно и неповратно препусте Косово и Метохију албанским
сецесионистима. Српске власти тиме отворено крше Устав Републике Србије и
пренебрегавају:

  

          
    -        

СТАВ изнесен у Поруци Светог архијерејског сабора      Српске православне цркве о
Косову и Метохији од 10. маја ове године,

            
    -        

СТАВ убедљиве већине чланова САНУ и учесника      разговора у Матици српској, који су
се институционално изјаснили о      косовском питању,

            
    -        

СТАВ изразите већине учесника у тзв. унутрашњем      дијалогу о Косову и Метохији који
су покренуле саме српске власти,

            
    -        

СТАВ, судећи по анкетама, премоћне, најмање      двотрећинске већине грађана.
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Својом политиком, данашње српске власти самовољно и неовлашћено негирају:

        
    -        

да је Косово и Метохија део Републике Србије,

            
    -        

да се Косово и Метохија ни на који начин, ни из      којега разлога и ни за шта не смеју
отуђити, искључити из састава Србије и      препустити било коме, нити подврћи било
каквој размени територија са било      киме и на било којој основи,

            
    -        

реалну могућност налажење трајнога решења у спору      између српске државе и
захтева сецесиониста, ако не сада онда у другачијим      околностима, када се испуне
услови за преговоре уз поштовање домаћих и међународних      норми и начела.

        

  

Стога, још једном потврђујући став на Бадњи дан објављеног Апела за одбрану Косова и
Метохије истакнутих и позваних људи српскога народа, као израза најмасовнијега
отпора погубној косовској политици српских власти,

  

ПОЗИВАМО

  

–  власти Републике Србије да хитно одустану од споразума о „свеобухватној
нормализацији односа“ са фантомском творевином „Косово“, од свих сличних, политички
штетних, противзаконитих и морално неприхватљивих покушаја сарадње са НАТО и ЕУ у
стварању Велике Албаније, од поделе Косова и Метохије и од „размене територија“ са
„Косовом“.
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–  српски народ, српску јавност, све релевантне политичке организације и друштвене
установе да подигну глас, предузму сваку демократску акцију и иницијативу, и
најодлучније спрече покушај који би по срамотности надмашио све што памти досадашња
српска историја – да српска рука потпише правни, економски, политички, демографски и
морални губитак основне српске земље.

  

У том смислу, позивамо српске власти да заувек одустану од предаје Косова и Метохије.

  

Не сме се допустити велеиздаја Србије и српскога народа.

  

  

Манастир Светог Архиђакона Стефана у Сланцима, о Видовдану 2018.

  

Потписници:

  

Проф др Смиља Аврамов

  

архимандрит Андреј Јовичић, настојатељ манастира Светог Стефана у Сланцима

  

Проф др Слободан Антонић

  

Академик Данило Баста

  

Академик Матија Бећковић
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Проф др Владимир Божовић

  

Проф др Слободан Владушић

  

Проф др Јован Душанић

  

Александар Ђикић, председник Српског националног форума из Грачанице

  

Др Никола Жутић, научни саветник

  

Др Марко Јакшић

  

Проф др Александар Јовановић

  

Проф др Милош Ковић

  

Проф др Часлав Копривица

  

Проф др Александар Липковски

  

Проф др Мило Ломпар
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Никола Милованчев, правник и историчар

  

Проф др Дејан Мировић

  

Александар Павић, политиколог

  

Бранко Павловић, адвокат

  

Проф др Валентина Питулић

  

Проф др Митра Рељић

  

Доц др Слободан Рељић

  

Славиша Ристић, народни посланик са Косова и Метохије

  

Проф др Слободан Самарџић

  

Драгана Трифковић, директор Центра за геостратешке студије

  

Доц др Срђа Трифковић

  

Проф др Александар Ћорац
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Академик Коста Чавошки

  

Проф др Срђан Шљукић

  

(Митрополија црногорско-приморска)
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