
Одговор Славиши Ристићу - Смишљен покушај разбијања Покрета за за одбрану Косова и Метохије

Пише: Милош Ковић
четвртак, 30 јул 2020 16:34

  

Поштовани господине Вукадиновићу,

  

Објављивање писма Славише Ристића на сајту НСПМ потврђује да је реч о смишљеном
покушају да се разбије Покрет за одбрану Косова и Метохије. Господин Ристић и његови
пријатељи нису дали заједничку оставку, него су одлучили да воде готово свакодневну
кампању. Они ће најбоље знати зашто и у чијем интересу покушавају да увуку Покрет за
одбрану Косова и Метохије у свој свет страначких и тајкунских сукоба и страсти.
Довољно је видети са ким су се удружили. Временом ће то свима постати још јасније.

  
  

Политичарима и тајкунима, навиклим на новчане приливе из Управних одбора компанија
и предузећа, али ненавиклим да посећују музеје, нека објашњења ипак се морају дати

    

Прослеђујем Вам одговор који сам на ово писмо, у интерној преписци Покрета, упутио
Славиши Ристићу. Политичарима и тајкунима, навиклим на новчане приливе из Управних
одбора компанија и предузећа, али ненавиклим да посећују музеје, нека објашњења ипак
се морају дати.

  

Поштовани господине Ристићу,

  

Примио сам Ваше писмо. Изнели сте низ оптужби и, потом, очекивање да са Вама нећу
полемисати. На политичке дисквалификације, којима апсолутизујете своју позицију и
правдате своје грешке, заиста нећу одговарати. 

  

 1 / 2



Одговор Славиши Ристићу - Смишљен покушај разбијања Покрета за за одбрану Косова и Метохије

Пише: Милош Ковић
четвртак, 30 јул 2020 16:34

  Ви очигледно не разумете шта је и чиме се бави Историјски музеј Србије и шта у њему,без икакве надокнаде или привилегија, раде професори историје са Филозофскогфакултета. Нама и на Факултету плате исплаћује Министарство просвете. Очекујем даће у листу сумњичења које ми Ви и Ваши пријатељи редовно упућујете, ући и захтев дасе и тога одрекнем.  Желим Вам све најбоље у Вашем даљем раду.  Срдачан поздрав,  Милош Ковић  Видети још:   Славиша Ристић: Заступнику „Покрета за одбрану КиМ“, проф. др Милошу Ковићу- Већ само прихватање издајничког Бриселског споразума је довољан разлог закривичну одговорност Александра Вучића  Милош Ковић:&#160;Окупљање и одбрана, или подела и хортикултура  Драгана Трифковић: Писмо "Заступнику Покрета за одбрану КиМ" МилошуКовићу - Не може се борити за очување Косова и бити председник политичкогсавета онога у шта се ДСС претворио  Часлав Копривица: Одговор Марку Јакшићу - Милош Ковић, Слободан Јанковић,Слободан Владушић и моја маленкост иступили смо из Политичког савета ДСС  Марко Јакшић: Писмо заступнику Покрета за одбрану КиМ Милошу Ковићу - Висте председник политичког савета странке коју сам ја напустио због колаборацијеса актуелним издајничким режимом
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