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Милица Ђурђевић Стаменковски, председница Српске странке Заветници, изјавила је на
скупу у Београду да "нема аутобуса који данас није заустављен" на путу ка главном
граду, али да их то није спречило да се окупе у великом броју. "Нећемо одступити ни
корак, ово је наша борба. Хоћу да вам кажем да је талас који смо покренули
незаустављив, немамо више права да одустанемо, пред претњама нећемо да узмакнемо",
казала је.

  

  

„Сви који сте дошли, дошли сте преко барикада, блокада, а упркос свему што су учинили,
одазвали сте се овом великом националном окупљању. Ми овде бранимо српску
тробојку, ми се не кријемо иза страначких симбола. Позвали смо све државотворне снаге
да станемо заједно под један барјак, јер смо ми с косовским заветом, са витезовима и
великашима, са прецима који су знали када је било потребно да устану, уз Србију која је
рекла НЕ, сваком ултиматуму, и 1914. и 1942. и 1999. и данас Александре Вучићу кажемо
‘не’ француско-немачком ултиматуму 2023. године“, нагласила је Ђурђевић
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Стаменковски.

  

Како је рекла, нису се окупили да би политички профитирали.

  

„Хоћу да вам кажем – предуго је овај народ лаган… дошли смо да вас позовемо на
жилавост, на јунаштво, на дугу борбу. Ви сте чувари косовског завета, ова стража ће
бити будна, Александре Вучићу 24 сата – и кад будеш био у Бриселу, и у Охриду, и кад
будеш био у Вашингтону. Овде се српски народ пита“, поручила је.

  

Милица је  упоредила Вучића са црногорским председником Милом Ђукановићем.
„Погледај свог политичког брата Мила Ђукановића, погледај шта је радио, крао и
пљачкао 30 година, обогатио искључиво своје политичке функционере и чланове својих
породица. Али народ му је наплатио када је ударио на светиње.

  

Зато – не ударајте нам на светиње, јер ово вечерас је наш одговор: Не дамо Косово, не
дамо Богородицу Љувишку, Пећку патријаршију, не дамо Србију и не дамо вам Трепчу за
Рио тинто, ни олтаре за Београд на води, ни Грачаницу за фабрику Мерцедес! Ми не
продајемо Србију за лажна обећања ваших газда из Брисела“, рекла је Ђурђевић
Стаменковски.

  

Бошко Обрадовић: Кад ако не сад!

  

Лидер покрета Двери Бошко Обрадовић казао је на скупу против француско-немачког
предлога о Косову да Београд данас "поново личи на српску престоницу" и да је
"пронашао своју косовску душу". "Ко ако не ми, и кад ако не сад", казао је Обрадовић и
позвао окупљене да се успротиве прихватању и примени тог споразума.
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  „Имамо дужност да се вечерас сетимо мартовског погрома на КиМ 2004. године, затим24 године од почетка НАТО бомбардовања, а посебно важно је да се сетимо свихсрпских хероја од Косовског боја до данас. И у њихово име, у име свих претходнихгенерација Срба, али и наше генерације, ми овде испред Председништва постављамопитање: ко је овластио Александра Вучића да потписује, прихвата и примењује споразумо признању лажне државе Косово. Нити има уставна овлашћења, нити га је скупштинаовластила, нити му је српски народ дао могућност да прихвата нови западни ултиматум“,нагласио је Обрадовић говорећи на скупу.  И окупили су се, додаје, да пошаљу јасну поруку.   „Да пред пут Вучићу у Охрид пошаљемо јасну поруку да постоји само један одговор, а тоје одбацити европски споразум одмах и у целости. Ово је испит наше генерације!СвакиСрбин на свету га полаже – коме ћемо се приволети царству – на страну ВукаБранковића, Вука Драшковића и Вука Вучића, или на страну Светог саве, кнеза Лазараи патријарха Павла“, изјавио је лидер Двери.  Обрадовић је рекао и да је „вечерас почело на улицама“ и да „више ниједна полицијанеће моћи то да заустави“.  „И да видимо ко је данас спреман да прихвати било какав чин капитулације и издајеКосова“, додао је.  Обрадовић је рекао да „више од 80 посто грађана Србије се противи признању косовскенезависности“.  „То смо ми! Ми смо на правој страни, ми смо већина, ми не дамо! Порука свима је – сви наову страну, сви заједно да се супротставимо било коме коме пада на памет да потпишебило шта што је супротно нашим националним интересима. Доле Вучић! Оставка!“,изјавио је.  Милош Jовановић: Да је Вучић могао и смео да одбаци споразум, он би то већурадио  "Да је Вучић могао и смео да одбаци европски предлог о Косову, он би то већ урадио, одтога нема ништа", изјавио је председник Нове ДСС Милош Јовановић на скупу делаопозиције у Београду.  

  На платоу испред Храма Светог Саве у петак око 18х окупио се велики број чланова ипристалица неколико опозиционих партија и покрета, десно оријентисаних, који су потомкренули у шетњу до Андрићевог венца, где су одржани говори. Скуп су организовалипокрет Двери, Нови ДСС и Заветници под називом „Србија памти, брани, не да“.  „Човек који ради овде у Председништву, изашао је и рекао да је спреман да прихватиконцепт споразума и да ради на његовој имплементацији. Неће моћи, госпидине Вучићу“,рекао је Јовановић, што је било испраћено скандирањем „Не дамо Косово“.  Према речима Јовановића, тај део опозиције изнео је пред Вучића један захтев.  „Одбиј споразум у целини! Али од тог захтева нема ништа, будите свесни тога, да јеВучић могао, да је могао и смео да га одбаци, он би то већ урадио. Он то не сме“, тврдиЈовановић.  Због тога, додао је, постоји само један услов: „Александар Вучић мора да оде! Хитно и уцелини“.  „Ова борба која вечерас тек почиње, то је борба свих нас, ниједног појединца, нити билокоје странке. Ово ћемо урадити заједно или никако“, казао је.  (Н1)  
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