
Звездан Терзић: Председник Вучић маестрално маневрише са великим силама, није му лако, али за сада успева
четвртак, 07 октобар 2021 11:04

 Звездан Терзић, генерални директор Црвене звезде, привукао је велику пажњу
последњим телевизијским гостовањем, у ком је поткачио Драгана Стојковића Пиксија.

  Терзић је коментарисао рад ФСС-а, али и Драгана Стојковића Пиксија, који је
коментарисао дешавања у суперлигашком фудбалу.   

Рекао је да Партизан рекетира државу, спомињао је и политичка дешавања у свету и
Србији.

  

  

Терзић је гостовао у емисији „Лице нације“ на ТВ Панчево, било је разних тема, од
фудбалских до политичких.

  

Терзић је тако спомињао и спољну политику Србије.
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„Србија је генерално сувише мала на глобалном нивоу, ми смо увек били, и пре 100
година монета за поткусуривање великих сила, увек. Нажалост, треба схватити да ћемо
тешко моћи да избегнемо тај сценарио у неким наредним временима. Увек је то било
раскусуривање Турске, Аустроугарске, Русије… Подршка или повлачење подршке, од
Берлинског конгреса, па уназад… Није лако државном врху остати прави патриота,
борити се за српске интересе, а не платити цену великим силама“, рекао је Терзић.

  

Нешто касније, било је и похвала на рачун председника Србије, Александра Вучића, због
чије је фотографије у канцеларији био на удару навијача црвено-белих.

  

„Сви воде спољну политику по унапред утабаним стазама, колико се год трудио
председник Вучић и сви они остали, може се то ублажити, одложити, умекшати, али
читам анализе последњих избора у Немачкој, без обзира на то како се формира нова
влада, ко ће бити канцелар, министар иностраних послова, мало ће ту бити измена
према Западном Балкану. То је утемељно у Француској, Немачкој, Америци, велике силе
имају своје интересе, ми се не уклапамо у те интересе, не гледају они ко је крив, ко прав,
у нашим размирицама на Балкану. Они имају своју матрицу, газе по том путу, ми се њима
не уклапамо. Председник Вучић маестрално маневрише у свим тим односима. Није му
лако, али за сада успева“, рекао је Терзић.

  

(Нова.рс)
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