
Вучић одговорио митрополиту Амфилохију: Црква никад није имала бољи однос с државом, али то не значи да треба да мислим у свему исто као владика Амфилохије; Питам ја све те јунаке, вајне родољубе, који ми држе придике, колико су пута били на Косову
среда, 16 мај 2018 21:02

Председник Србије Александар Вучић рекао је да не жели да одговара на језик увреда,
да Цркву поштује, али да то не значи да у свему треба да мисли исто као владика
Амфилохије.

  

  

- Изабраћу право да размишљам о будућности земље, као што размишљма о будућности
народа. Поштујем њихов став, а на језик увреда никад нећу одговарати, не пада ми на
памет да у то улазим - рекао је вечерас за Пинк телевизију замољен да коментарише
нападе који долазе из Цркве, а у вези с косовским питањем.

  

Ако неко мисли да је то у реду, каже, он нема ништа против.

  

- Верник сам, не идем баш сваке недеље на литургију и чини ми се да Црква никад није
имала бољи однос с државом, али то не значи да треба да мислим у свему исто као
владика Амфилохије - рекао је Вучић.
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Упитан сматра ли да иза таквих напада стоје и неки други, "виши интереси", Вучић је
рекао да има и много других који га сваког дана нападају, а да је његова обавеза да се
бори.

  

Ја то стално понављам, а многима то звучи глупо и досадно, јер имамо мир и стабилност,
али довољна је једна ситница да све изгубимо, рекао Вучић у Софији

  

Председник Србије Александар Вучић данас борави у Софији, уочи сутрашњег ЕУ
самита, где је одржао низ билатералних сусрета попут разговора са директорком
Светске банке Кристалином Георгијевом, затим аустријским канцеларом Себастијаном
Курцом...

  

Осврнувши се на данашње сусрете и бројне састанке који тек следе, попут вечерашњег
са шефицом европске дипломатије Федериком Могерини, Вучић се дотакао теме
Космета, пензија и нагласио да ће се за српске интересе и Косово борити до последњег
дана свог мандата.

  

Он је рекао да пре свега тражи да се уваже интереси Срба на Космету, али и легални и
легитимни интереси државе Србије. Вучић је нагласио да су му на првом месту муир и
стабилност које имамо а који се могу изгубити за трен, а не смемо да их изгубимо.
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  "Да вас питам јунаци, вајни родољуби, колико сте пута били на Косову, колико стеспремни да седите у рову на минус 15?"  - Ја то стално понављам, а многима то звучи глупо и досадно, јер имамо мир истабилност, али довољна је једна ситница да све изгубимо - рекао је Вучић.  Кад је реч о Космету, Вучић је рекао да сад имамо замрзнут конфликт и да сматра даништа не бисмо добили ратом те да жели да упита "родољубе да ли су спремни да изађуиз топле собе и крену на Косово, као и зими кад се жале да су се смрзли кад морају дасачекају пола сата на улици да крену машине за снег".  - А да питам ја све те јунаке, вајне родољубе, који ми сваки дан држе придике... Да ихпитам колико су пута били на Косову у колико су спремни да седе у рову на минус 10 илиминус 15... Јесу ли спремни да изађу из топле собе као зими кад се жале да су се смрзликад морају да сачекају пола сата на улици да крену машине за снег - казао је Вучић.  - Борићемо се упорно и још снажније - рекао је Вучић додавши да је директорка Светскебанке Кристалина Георгијева искрен пријатељ Србије која је имала само речи хвале кадје реч Србији, њеном суфициту у буџету и смањењу незапослености.  Вучић се дотакао пензија рекавши да из дана у дан слуша глупости о томе како је некомнешто узео.  - Како да узмем кад није било шта да се узме, да није било храбрих реформи, сада небисмо ни имали пензије - образложио је Вучић.  - Ко ти је нешто узео кад тога није ни било... Ми пензије данас не бисмо ни имали уопштеда није било храбре реформе коју су јуначки изнели на својим леђима радници ипензионери... - појаснио је уживо Вучић из Софије који је на крају излагања рекао да ћесе сутра састати и са британском премијерком Терезом Меј.  (Танјуг)  Видети још:  Митрополит Амфилохије и владика Атанасије одговарају на напад властина СПЦ: Вучићев „компромис о Косову“ је велеиздаја  
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