
Владимир Гајић: Владика Григорије поднеће тужбу против Горана Весића, јер не може да пређе преко оволике количине клевета и увреда
субота, 11 јул 2020 15:00

Председник Правног савета Народне странке, адвокат Владимир Гајић, заступник
епископа диселдорфског и целе Немачке Григорија, изјавио је да је владика одлучио да
поднесе грађанску тужбу против заменика градоначелника Београда Горана Весића, јер
не може да пређе преко „оволике количине клевета и увреда које Весић изнео у
последњих неколико дана“.

  

  

„Весић оптужује владику Григорија да има намеру да га убије, да је повезан са
криминалцима и да је уживалац дроге. Мислим да никада, чак ни у време стаљинизма
није на овако огаван начин један грађанин говорио овако о неком српском епископу“,
рекао је Гајић „Данасу“. 

  

Гајић је Весића назвао „мизерном људском појавом и персонификацијом бахатости,
простаклука и некултуре ове власти и њеним најгорим представником“.

  

„Као и сваки конвертит или јањичар, Весић је заправо гори од оних које представља“,
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рекао је Гајић.

  

„Могао бих да закључим да његове увреде и лажи које износи о епископу Григорију дели
и председник Александар Вучић, који не подноси презир који угледни људи имају према
њему. Тужићемо Весића због повреде достојанства, части и угледа владике Григорија.
То су особине са којима Весић никада у животу није имао близак контакт“, рекао је
Гајић.

  

Борко Стефановић: Нек објасни везу са Кнежевићем

  

Заменик председника Странке слободе и правде Борко Стефановић затражио је од
Горана Весића да објасни како је повезан са Дамњаном Кнежевићем, који је познат као
„шеф парадржавних народних патрола“ а који је означен као један од оних који су
изазивали нереде на протесту у Београду и који је пре три дана приведен због упада у
Скупштину Србије. „Када већ Весић неће да одговори у каквим је везама са Драгомиром
Петронијевићем, кумом и партнером Александра Колувије, највећег произвођача
марихуане у Србији, тражимо од Весића да нам каже да ли и преко кога комуницира са
поменутим Кнежевићем“, навео је у саопштењу Стефановић. Он је додао да је Весић
увек на страни оних који малтретирају Београђане.

  

Весић тужи Григорија за подстрекавање на убиство

  

Адвокатска канцеларија "Алексић са сарадницима" поднеће у име Горана Весића
кривичну пријаву Вишем јавном тужилаштву против владике Григорија, због "основане
сумње да је извршио кривично дело убиство у подстрекавању", објавио је данас Весић на
свом Фесјбук профилу.

  

Он је навео да ће пријава против Григорија, са световним именом Младен Дурић, бити
поднета Вишем јавном тужилаштву у Београду поводом текста у листу “Данас”, под
називом “Весић тврди да му Григорије прети убиством”, који је објављен данас.

  

“Преко дипломатско конзуларног представништва СР Немачке у Београду обавестићемо
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надлежно немачко државно тужилаштво у Диселдорфу о основима сумње против
именованог”, написао је заменик градоначелника Београда на Фејсбуку.

  

(Народна странка, Данас, Нова.рс)
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