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Председник Покрета СРЦЕ Здравко Понош изјавио је да Вучићу за испуњење обећања
које је на тему Косова дао 2012. кад је преузимао власт, а која сад мора да испуни, треба
конструктивна левица и контролисана десница, а да СРЦЕ неће да буде ни једно ни
друго, саопштено је из тог покрета.

  

  

“Ђаво није дошао ни по своје ни по његово, дошао је по наше” рекао је Понош на
оснивању Градског одбора Покрета СРЦЕ у Врању и додао да је онима који данас
владају Србијом најважније “да се тај ђаво не врати касније по њих”.

  

„Ратне игре, подизање борбене готовости и приче о 5.000 специјалаца биле су само
припреме за потписивање било каквог споразума ‘само да нема рата’ рекао је Понош.

  

Понош је указао да се још не зна шта пише у предложеном споразуму, шта је договорено
а да не пише, шта има у разним анексима, али да је очигледно да Вучићу улога гаранта
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његове реализације треба да обезбеди да остане на власти још неко време, додаје се у
саопштењу.

  

Понош је подсетио да се одавно изјаснио да “Вучићев режим не заслужује подршку ни
око чега због начина на који је владао Србијом десет година и због непоштовања и
недржања речи”.

  

Нагласио је да је Вучићу једини начин да после потписивања споразума не буде
проглашен издајником да оне који му се противе прогласи унапред још већим
издајницама.

  

Понош је напоменуо да у целој ситуацији иступи државних и страначких функционера
Српске напредне странке и писање режимских медија немају везе са одбраном Косова,
него одбраном Вучића.

  

„Да се они баве одбраном Косова, ангажовали би стручњаке за међународне односе и
међународно право. Они су ангажовали Марјана Ристичевића, Небојшу Крстића,
Вучићевића, Сандру Божић. Они нису стручњаци за одбрану Косова, они су стручњаци
за одбрану Вучића” рекао је Понош.

  

„Подршка Вучићу није подршка Србији, него њему да би остао на власти. А то је власт
којој ништа не треба подржавати“, додао је.

  

Говорећи о стању у друштву изнео је став да је “режим анестезирао интелектуалну
елиту, универзитет, цркву, али да свака анестезија једном престане да делује”

  

На оснивачкој скупштини Градског одбора у Врању изабрани су за председника
Градског одбора СРЦЕ Врање Слободан Петровић, а за потпредседницу Драгана
Ђорђевић. На скупштини су говорили и потпредседници СРЦЕ др Дијана Вукомановић,
др Михаило Бркић, др Душко Лопандић и проф. др Слободан Цвејић.
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