
Драган Ђилас: Србија је претворена у медијски концентрациони логор; Мој брат није продао кућу директору "Крушика" - цела прича је измишљена да би се релативизовала улога Андреја Вучића и брата Ане Брнабић
четвртак, 26 новембар 2020 18:17

Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас изјавио је да поједини медији
"бесомучно понављају лаж" да је његов брат испод цене продао кућу директору
"Крушика" и истакао да његов брат никада није био власник куће у Улици Јевреме
Грујића.

  

  

- Пошто оне који другачије мисле не могу да затварају и третирају на исти начин као што
су то фашисти радили у Немачкој тридесетих година прошлог века измислили су
медијске логоре. У те логоре сместили су све нас који народу говоримо истину. У тим
логорима нас сваки дан убијају друштвено, социјално, економски, емотивно, јер нема
човека кога не заболи кад прочита лажи о себи, или о својим најближима и када зна да
такве информације добијају милиони људи који живе око њега. На удару нисам само ја,
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већ и хиљаде и хиљаде других. Данас сам доживео да више таблоида и телевизија
бесомучно понављају лаж како је мој брат продао испод цене кућу директору "Крушика".

  

Мој брат никад није био власник куће у улици Јеврема Грујића. Кућу је купила 2011.
компанија "Мултиком" чији сам ја власник. 25.08. 2017. смо је преко ћерке фирме у којој је
мој брат био директор продали човеку који је пилот и цео живот ради за стране авио
компаније. Тај купац је 15 месеци касније кућу продао фирми чији је власник супруга
директора "Крушика". Ни мој брат, ни ја немамо никакве везе са том трансакцијом,
никада у животу никакав контакт са човеком који је био директор "Крушика". Цела прича
је измишљена да би се релативизовала улога брата Александра Вучића и брата Ане
Брнабић.

  
  

Ни мој брат, ни ја немамо никакве везе са том трансакцијом, никада у животу никакав
контакт са човеком који је био директор "Крушика". Цела прича је измишљена да би се
релативизовала улога брата Александра Вучића и брата Ане Брнабић

    

Први је политички активан у СНС-у, други је у фирми која је добила послове вредне
десетине милиона евра од државе. И за њих зна цела Србија. Ја сам био министар
годину дана и градоначелник пет година. Нико до ових дана није чуо да имам рођеног
брата нити да је он икада имао било какве везе са политиком, нити радио било какве
послове са државом.

  

Ђилас даље каже:

  

"Зашто смо у борби против короне мимо света? Зашто увек радимо супротно од онога
што раде све озбиљне европске земље?", питао је председник Странке слободе и
правде Драган Ђилас у данашњем обраћању путем Фејсбука.

  

- Када су у фебруару и почетком марта све земље предузимале мере, ми смо се спрдали
са вирусом, говорили да смо генетски отпорни, да је мање опасан од грипа, да ћемо МИ
направити вакцину ако буде требало, да чашица ракије убија вирус. Тада смо јавно
захтевали да се промени такав однос, да се донесу мере. Напали су нас преко својих
медија да то говоримо из политичких разлога, да хоћемо да одложимо изборе што не
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долази у обзир - указао је Ђилас и додао:

  

- После две недеље власт је увела најрестриктивније мере које је могуће смислити и
одложила изборе. Далеко оштрије од свих осталих у Европи. Уведен је полицијски час,
затварали су нас на по три дана, старије од 65 година на 45 дана. Критиковали смо то и
објашњавали да нико у Европи на такав начин не третира своје грађане. Опет смо
добили бруталан одговор да нас није брига за животе људи и да ће гробља бити
премала ако се прихвати то што смо предлагали. После неколико недеља све што смо
предлагали је прихваћено.

  

Ђилас даље каже:

  

- Онда смо ушли у следећу фазу. Док су све земље Европе упозоравале да пандемија
није готова и да људи треба да се чувају, ми смо прогласили победу над короном,
организовали утакмице са по 20.000 људи, концерте и на крају изборе. Опет смо рекли
да је то сулудо понашање и да ће нам се корона вратити. И опет су нас њихови медији
масакрирали, писали и говорили да намерно ширимо панику, да говоримо то из
политичких разлога. У јуну се корона вратила са далеко већим бројем оболелих него на
пролеће. И већим бројем преминулих. Пре око месец и по дана је почео трећи талас.
Европа је доносила мере, рестриктивне колико је морало, чували су животе својих људи.
Наша власт није предузимала ништа. Из дана у дан смо гледали како број оболелих
расте. Са неколико десетина на неколико стотина па на неколико хиљада. Власт је
ћутала. И трећи пут смо урадили исто. Нисмо се бавили политиком него смо гледајући
шта ради Европа предлагали шта ми да радимо. Јер корона је иста и у земљама
Евроспке уније и у нашој Србији - навео је Ђилас и указао:

  

- Пре 14 дана сам на овом истом месту говорио о корони. Без тешких речи или увреда на
рачун оних који управо то нама сваки дан раде. Уместо тога, изнео сам предлог наших
пет мера у којима сам предлагао шта да се ради на основу ставова Уједињени против
ковида 19. Добио сам бруталне нападе од ведета СНС-а Весића, Биљане Ивковић,
Бакареца... Све са огромном лажи да ја тражим закључавање грађана иако сам се
залагао за управо супротно - да нема закључавања. Као што сам увек то и говорио. Зато
сам и предложио ове мере да никад не дођемо ни близу такве ситуације.

  

Данас је већина тих предлога усвојена, истиче Ђилас и подсећа да је то са огромним
закашњењем као и увек до сада:
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- Нисам срећан што је време показало да смо сваки пут били у праву. И тада и сада вам
кажем није ово борба за статистику. Ово је борба за здравље, за живот људи. Највећи
национални интерес Србије је да нас има. Ништа нам неће вредети ни домови здравља
ни болнице ако нема ко у њима да ради. Џаба нам ауто-путеви ако неће имати ко њима
да се вози. Земља нам се празни. Сваке године нас је мање за 100.000 и са короном и
без ње. А корона убија. И нећемо је победити док не буде стигла вакцина и док се не
буде вакцинисао велики број људи. И док медији не престану да лажу. А највећа
подршка оваквом неодговорном односу према здрављу и животима људи су медији, који
уместо да информишу и упозоравају грађане служе да оправдају све лоше потезе и да
се обрачунавају са свима који на те лоше потезе указују. Ми данас имамо медије који не
само да искривљују чињенице већ брутално лажу. Као што лажу око короне тако лажу и
о свим осталим, за живот људи важним стварима.

  

  

Ђилас је је крају обраћања поручио:

  

- И за крај да бих показао у каквом театру апсурда живимо - једна информација. Сутра у
12 морам на суд. Не зато што тужим све ове који лажу о мени него зато што је мене
тужио Жељко Митровић?! За све Митровиће, Вучићевиће, Вучиће, Весиће имам само
једну поруку - СВЕ ВАМ ЈЕ ШТО РАДИТЕ ЏАБА. Џаба вам сви Пинкови, Информери,
Алои, Телеграфи... Крај је ваше власти, крај уништавања Србије се приближио. Народ је
прогледао. Виде људи како нам држава изгледа, виде лопове који им краду будућност,
виде да овако не може. Број оних који је одлучио да први пут када буде имао могућност
каже јасно НЕ овом лудилу у коме нас држе је огроман. Много већи од броја оних који из
интереса, или незнања подржавају режим. Издржаћемо још мало јер знамо да је крај
близу!!! - нагласио је Ђилас.

  

(Директно.рс, Бета)
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