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Председник Србије Александар Вучић налази се у дводневној посети Грчкој, где је током
дана имао састанак с грчким председником Прокописом Павлопулосом, након чега је
одржан пленарни састанак делегација две земље.

  

  

Председнику Србије атински градоначелник Костас Бакојани уручио је Златну медаљу
за заслуге града Атине, након чега је уследио састанак с бројним истакнутим грчким
привредницима.

  

"Србија и Грчка су прави пријатељи"

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је вечерас, у ексклузивној изјави за ТВ
Пинк, да су Срби Грцима али и Грци Србима пријатељи, који једне друге не доводе у
питање, те изразио уверење да ће то пријатељство и сарадња сутра током разговора с
премијером Грчке и након потписивањ Споразума о стратешком партнерству бити још
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снажније учвршћено.

  

Вучић је, упитан с којим порукама се враћа у Београд након званичне посете Грчкој,
рекао да је да је на вечери коју је приредио у његову част председник Грчке Прокопис
Павлопулос рекао да све земље имају интересе, партнере и пријатеље, а да је неко ко је
заиста пријатељ Србији Грчка, као и да смо ми Грчкој, која иначе има много партнера.

  

- Они то пријатељство не доводе у питање, подржавају наш европски пут, нашу позицију
око КиМ, иако је од стране претходног министра спољних послова било различитих
интерпретација и покушаја, а тога сада више нема. Сутра верујем да ћемо јсос снажније
учврстити наше пријатељство и сарадњу - казао је он.

  

Изразио је уверење да ће сутра у разговорима са премијером Грчке Кирјакисом
Мицотакисом и на трећој седници Високог савета за сарадњу Србије и Грчке , на
пример, бити отворена прича око пруге Београд-Солун-Пиреј.

  

- Нама преостаје ту огроман посао, јер ако будемо хтели да обрадујемо Нишлије брзом
пругом од Београда до Прешева биће потребно две милијарде - казао је Вучић.

  

Упитан за признање које је добио од градоначелника Атине Костаса Бакојанија, Златну
медаљу за заслуге града Атине, и ранији орден од председника Русије Владимира
Путина, казао да би неки рекли да је близу пензија чим неком додељују ордење и
признања.

  

- Захвалан сам грчким пријатељима и посебна је част када Костас Бакојани,
најталоентованији грчки политичар из познате породице, који има огромну популарност
уручи такво признање. Хвала свим градским већницима. То није признање мени. То је
признање Србији за пријатељство - нагласио је он.

  

Вучић је рекао да Срби, као и Грци, мање цене и мање пажње придају пријатељима него
онима који то нису, али да ће доћи време јачања суверених земаља, када ће пријатељски
радити заједно.
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- То је добро признање за нашу земљу. Имали смо добре разговоре са председником
Грчке, а вечери је присутсвовао и премијер. Сутра ћемо потписати Декларацију о
сарадњи, а већ сада смо предузимали конкретне ствари - указао је он.

  

Вучић је подсетио да се састао и са грчким привреднима, указујући да је Грчка била
велики инвеститор у Србији до 2008.када је уследила криза.

  

- Сада очекујемо нови талас грчких инвеститора у Србију. Држе значајне хотелске ланце
у Београду. Између осталих и хотел Југославија, око којег је дошло време да се реши
питање његове будућности. Присутни су и преко ЕФГ банке у банкарском сектору, а
могу много више. Био сам поносан на Србију када сам чуо што кажу о нашој земљи -
закључио је.

  

"Хандке је великан и Србије, а Северна Македонија нека ради свој посао"

  

Председник Вучић изјавио је да је изненађен образложењем Северне Македоније која
није подржала доделу Нобелове награду Петеру Хандкеу и поручио: свако нека ради
свој посао.

  

Вучић је тако одговорио на питање новинара Пинка да прокоментарише чињеницу да је
већина пријатеља Србије из региона бојкотовала доделу Нобелове награде Хандкеа,
потез министра спољних послова Северне Македоније који није послао свог амбасадора
на доделу због тога што је Хандке рекао да Србија није поцицнила геноцид, као став
Турске која се прикључила Северној Македонији.

  

- Хандке је великан не само немачког говорног подручја већ и Србије. Честитам му
поново и кажем велико хвала за све што је чинио у претходном периоду. Поносан сам на
то што је добио Нобелову награду, јер је много пропатио и тешко проживео зато што је
веровао у истину и мир и није наседао на све трикове и провокације из НАТО земаља -
поручио је Вучић. Северној Македонији је поручио нека свако ради свој посао.
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"Нека они раде свој посао, показали су и Србима у Северној Македонији како и за кога
да се определе и за кога треба да гласају и мислим да је то њихов проблем много већи
него наш".

  

Истакао је да су претходних неколико дана цео Запад и све амбасаде у Београду и
Приштини ћутали и нису се изнашњавали о причцама о великој Албанији.

  

- Било од стране Харадинаја, Тачија, Вокера, који већ дуже време говори да би то била
круна и победа његовог залагања за права албанског народа - нико није реаговао,
пошто су то за њих ситнице - казао је Вучић.

  

- Када ми кажемо нешто што није увреда за било које жртве већ кажемо - не слажемо се
са тим што ви мислите и то у тренутку када Приштина осуђује човека због вербалног
делитка на две године затвора само зато што другачије посматра прошлост, онда се цео
свет мени сручи на главу - приметио је Вучић.

  

Додао је да нико неће да каже "Вучић је у праву", ни из власти ни опозиције и истиче да
и људи из власти ћуте, јер се плаше пријава или реакције неких амбасада.

  

Како је рекао, многи политичари и даље размишљају на начин да ако оду чешће и добију
благослов из неке западне амбасаде да ће дуже да остану на власти, а не схватају да
овде народ бира власт, а не амбасаде.

  

Не знам зашто је Путин узео Сребреницу за пример

  

Вучић је додао да су то рецидиви из прошлости и да зато имамо редове испред
амбадада.На питање како коментарише то што је председник Русије Путин рекао да је,
ако Кијев крене преко границе, могућ масакар као у Сребреници, Вучић је рекао да није
ту изјаву чуо у потпуности и не може да је коментаришем пошто не зна цео контекст.
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Подсетио је да нам је Путин помогао 2015. године да избегнемо геноцидни жиг на челу
спрског народа и да не зна зашто је данас када је говорио о масакру изабрао баш тај
пример.

  

- Заиста се догодио ужасан злочин у Сребреници, зашто је баш тај пример узео? Али то
све говори колико је наша ситуација тешка и колико тога морамо да разумемо и да
будемо задовољни резултатима које постижемо. Србија ће бити у последњем кварталу
земља са највишим растом у целој Европи - казао је Вучић.

  

Најавио је да ће бити још радосних вести у наредним данима по питању економије које
говоре о побољшању рејтинга Србије у целини и колико се поправљају услови у Србији,
али да још не сме да их објави.

  

- То све говори колико ће свима другима бити увек све опороштено, а што Србима ни
десети део не сме да буде ни забораљеване, а камоли опроштено. Зато морамо да
будемо јаки и да побеђујемо за себе и свој народ - поручио је Вучић.

  

"Када играте партију шаха, немојте да мислите само о свом, већ и о потезу противника
који не размишља баш глупо и тупо као ви"

  

Када играте партију шаха размислите шта је следећи потез противника, не ваш и не
мислите да је противник глупљи и да размишља тупаво као ви - то је мала лекција
политичким противницима који мисле да се разумеју у политику, рекао је председник
Србије.

  

Он је у изјави за ТВ Пинк, а упитан да ли је дошао у званичну посету Грчкој због
утакмице Црвене Звезде, рекао како је то на друштвеним мрежама писао Слободан
Георгијев, те додао да неће бити на утакмици и да се враћа у Београд раније.

  

- Замислите потписујете са неким Декларацију о стратешком пријатељству, а онда кажу
да сте дошли само због утакмице. Проблем код тиг људи је да полазе од себе. Када год
прочитате шта пишу видите аутопројекцију, да би они то урадили што пишу. Мисле где би
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за себе могли нешто да ураде и себи ставе нешто у џепг. Ссто се тог смешног типа тиче,
шта га брига то је још једна лаж - казао је Вучић.

  

Пренео је да се вечерас срео са нашим људима који су дошли да навијају за Звезду и да
је добио позив од председника Црвене Звезде Звездана Терзића, али није могао да се
види сњим вечерас јер је имао вечеру са председником Грчке.

  

- Желим срећу Звезди на сутрашњој утакмици. Премијер Кирјакос Мицотакис навија за
Олимпијакос и када смо се договарали за посету знали смо да је утакмица, али смо
одлучили да на њу не идемо, јер не желимо да неко буде тужан и незадовољан. Градимо
добре односе - казао је он.

  

Пожелео је добар провод Србима који су дошли у Атину на утакмицу и казао да се нада
успеху црвено-белих.

  

"Јеремић жели да каже како би било добро он преговара са Приштином"

  

Вучић је рекао да председник Народне странке Вук Јеремић омаловажава Србију својом
изјавом о лидеру Самоопредељења Аљбину Куртију и жели да каже како би Србија
много боље прошла у преговорима са Приштином да он представља Београд.

  

- Видели смо како је Србија у ранијем периоду прошла кад су је водили ти генијалци, кад
је Косово прогласило независност - рекао је Вучић, поводом изјаве Јеремића, за ТВ Н1,
да је Курти "стабилан, патриота, интелектуалац, све супротно од Вучића".

  

Вучић је поручио грађанима да се не секирају јер сигурно "неће бити тако
катастрофално као у њихово време", наводећи да је играо "шаховске партије" и са онима
који су себе сматрали много паметнима.
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  "Очекујем да ме саслушају у случају Јовањица, опозиција лаже бескрупулозно"  Вучић је изјавио да очекује да буде позван и саслушан после кривичне пријаве коју јепротив њега поднео фукционер Српске напредне странке Милош Вучевић због случајаЈовањица, наводећи да је опозиције лагала кад је тврдила да је у то умешан његовабрат.  - Сад говоре да је то лажно пријављивање, знају да су лагали и сад ће бити доказано дасу лагали, нећу их пустити из те приче, како би научили да не могу да се служебеспризорним лажима - рекао је Вућић у Атини за ТВ Пинк.  Он је рекао да се његов брат Андреј Вучић није чуо са власником имања Јовањица, гдеје нађена велика количина марухуан, након што је ухапшен, као и да га никад није ниупознао, "ни случајно".  - Био је (власник Јовањице) на неким привредним форумима, па шта, ишао је каопривредник, то огранизује Привредна комора - рекао је Вучић.  Он је рекао да очекује да се провере сви наводи око тога да ли је умешан он или некичлан његове породице, "али да се види шта је то што су из опозиције понудили окодоказа, иако нису понудили ништа од доказа, и да се о томе обавести јавност".  Лидери СзС нападају полицајца Горана Папића јер је хапсио нарко дилера који сесликао с Ђиласом  Лидери СзС нападају полицајца Горана Папића, именом и презименом, јер је тај човекухапсио наркодилера, чија је заједничка фотографија са Драганом Ђиласом данаспредочена јавности, изјавио је вечерас председник Александар Вучић и додао да је речо освети због тога што је неко штитио закон и да би се заштитили њихови интереси.  Вучић је рекао да су претходних дана приметни напади на полицајце, именом ипрезименом, а да је данас државна секретарка у МУП-у Биљана Поповић Ивковићновинарима показала заједничку фотографију Дјиласа и тог наркодилера.  

  - Дуго сам се питао о чему се ради, зашто неко напада поименце полицајце, а онда смодобили информацију данас поподне да они прогоне Горана Папића зато што је тај човек,својим рукама, односно хеклером пробио стакло на аутомобилу у којем се скриваонаркодилер, који је са Ђиласом на фотографији - рекао је Вучић.  Додао је да је он бежао од полиције, која је препречила Бранков мост, а затим га јеПапић ''извукао'' напоље и пронашао два и по килограма холандског кокаина, најчистијег,и привео га, о чему, каже, постоје и снимци.Све то што они организују је освета некомезбог тога што је неко негде штитио закон, подвукао је Вучић.  - Нећете више да прогонте људе који ће да одржавају мир и стабилност у земљи, дапрогоне наркодилере, само зато што су ти наркодилери блиски вама. Тај филм нећете дагледате у Србији - рекао је Вучић.  Додао је да они прогоне човека, о којем, каже, не зна ништа, само зато што је ухватионаркодилера са робом која вреди и 120.000 евра ако се прода ''чиста'', а 300.000 евраако би ''нешто замешали'', иако се возио у ''смарту''.  - Ја вас питам, одакле толике паре? Можете да замилисте неког имућног њима блискогко има толике новце? - упитао је Вучић.  Када је реч о Младену Новаковићу, званом Тоцило, који је наводно кум БошкаОбрадовића, Вучић каже да о томе не зна ништа и да би лагао када би рекао да може дапотврди.    Када је реч о евентуалним притисцима, каже да не осећа притисак. Каже да га"упозорава" цео свет јер води политику која је у интересу наше земље.  - Не видим у томе проблем, не видим проблем ни у снајперу. Мисле да код нормалнихљуди могу да огаде друге нормалне људе, али имају проблем: мисле да ћу да побегнемиз земље због притиска, али не могу да победе резултате - каже Вучић.  (Агенције)  Видети још:  Вучић: Србија подржава територијални интегритет Грчке и нећемењати своју позицију по питању Кипра; Павлопулос: Србија на висини задатка попитању европских стандарда  

 7 / 7

http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-zapoceo-posetu-grckoj-sastao-se-sa-pavlopulosom.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-zapoceo-posetu-grckoj-sastao-se-sa-pavlopulosom.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-zapoceo-posetu-grckoj-sastao-se-sa-pavlopulosom.html

