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 Због тога што се породице убијене деце у Гораждевцу нису сложиле, одустало се од
постављања спомен плоче на реци Бистрици. У току је парастос убијеној деци у
Гораждевцу – Ивану Јововићу (19) и дванестогодишњем Пантелији Дакићу, а служи
игуман манастира Високи Дечани архимандрит Сава Јањић уз саслужење игумана
манастира Драганац, оца Илариона.

  

  „Узети су као најлепши плод у свом детињству. Никада нећу заборавити када сам видео
то место злочина где су се видели крв, патике и њихова одећа. Хвала Богу, неки су се и
опоравили и хвала Богу да није било више жртава“, казао је на почетку своје беседе
отац Сава.   

Данас се обележава 16-годишњица злочина на Пећкој Бистрици.

  

Вера ће нас очувати

  

Каже да се уз тугу, бол и сећање на све невино пострадале, истовремено и „радује
Господу што нас није оставио и није нас заборавио“.

  

„И као да чујемо песму да будемо достојни и да живимо у миру и слози, који нас је
вековима окупљао. То је наша вера која ће нас очувати, јер ако изгубимо веру, ништа нас
неће сачувати. То је вера која је сачувала и ово село кроз векове, Србе широм КиМ, на
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свим стратиштима на којима је наш народ страдао. Сви који су чинили злочине ће
сигурно одговарати ако не пред судом човечијим, сигурно пред судом божијим“, казао је
архимандрит Јањић.

  

Протест породица

  

Пред обележавање 16 година од овог етнички мотивисаног злочина, српско руководство
општине Пећ уз Канцеларију за КиМ најавило је претходно постављање и освештење
спомен плоче убијеним дечацима на Бистрици. Канцеларија за КиМ је такође најавила и
долазак помоћника директора Зорана Бојовића. Међутим, синоћ се огласила сестра
убијеног Дакића и обавестила јавност да породице нису дале пристанак, штавише – да
нису ни биле обавештене.

  

„Општина Пећ је сутра, на дан када су мој брат Панто Дакић и Иван Јововић погинули,
планирала да без дозволе и уопште обавештења породица Јововић и Дакић, хтели да на
лукав начин да поставе споменик на Бистрици, на место где наше породице боли срце, а
њих ништа.

  

Да освештају опет без дозволе. Па свако ко је у могућности да подели, да јавност зна да
ни породица Јововић, ни породица Дакић то нису одобрили. За вас је име Бистрица
река, за нас је река боли и туге“, поручила је сестра погинулог дечака.

  

Ово је требало да пише на спомен плочи која није постављена

  

“Србине на овом месту страдања и бола присети се наше деце Пантелије Дакића и
Ивана Јововића! Док год тече Бистрица, памти њихове осмехе и мржњу која их је однела
13. августа 2003. године! Српски народ Пантелији Дакићу и Ивану Јововићу 13. августа
2019.године“, је текст који је требало да буде исписан на спомен плочи, а преноси Радио
Гораждевац.

  

Димитријевић: Идеја потекла од Канцеларије за КиМ, нисмо хтели без пристанка
породица
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Председник привременог органа општине Пећ у Гораждевцу, Милош Димитријевић,
потврдио је јутрос за “Наше Јутро”, који се емитује на Радио Гораждевцу и РТВ Ким, да
се управо због неслагања породица убијених дечака, одустало од спомен плоче на обали
Пећке Бистрице.

  

“Ово што се десило последњих дана, ја сам био у Бијељини, идеја је потекла од
канцеларије за Косово и Метохију. Ми смо обавестили свештеника и он је отишао код
породица а ја сам разговарао са Владиком Теодосијем у Осојану, што је са његове
стране наишло на одобрење. У недељу увече сам отишао са чланом привременог органа
Ранком Здравковићем код родитеља деце са овим предлогом, где родитељи нису
прихватили ту идеју. Разумемо њихов бол и нисмо хтели да таблу поставимо мимо
њихове воље”, каже Димитријевић.

  

Он је рекао да не зна шта су породице разговарале са локалним свештеником.

  

“Шта је свештеник рекао њима не знам, ја знам шта су нама рекли и ми то поштујемо. Оно
што пише по Фејсбук страницама да смо хтели на лукав начин поставимо плочу није
истина, мада и то могу да разумем, нити смо желели да то урадимо без њиховог
пристанка, јер немамо права на то” рекао је Димитријевић.

  

И пре две године поједини чланови породица убијених дечака су били незадовољни
односом власти према овом случају. Спасоје (Паја) Дакић, брат од стрица убијеног
Пантелије Дакића, је током тадашњег обележавања сећања на ову трагедју, са
негодовањем реаговао на обраћање директора Канцеларије за КиМ, Марка Ђурића, код
споменика жртвама а после тога је на гробљу – и медијима пренео сличну поруку.

  

Годишњица овог злочина обележава се и у Београду, у 12:44 сати, у спомен соби
„Косметске жртве“ у палати „Београд“. Догађај организује Удружење породица
киднапованих и убијених на Косову и Метохији, а присуствоваће му помоћник директора
Канцеларије за КиМ, Петар Петковић, саопштила је Канцеларија за КиМ.

  

Пантелија Дакић и Иван Јововић убијени су из аутоматског оружја 13. августа 2003,
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рафалом, док су се на летњем распусту купали у сеоској реци Бистрици са другом
децом. Тешко је рањено још четворо деце. Убице нису пронађене, а истрага је
обустављена 2010. године. Средином и крајем 2015. године, на ово село извршена су још
два готово идентична напада, срећом без жртава. Починиоци нису никада пронађени.

  

(КосСев)
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