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НА ОФИЦИЈАЛНА ПРОСЛАВА ВРАНИШКОВСКИ ПОЗДРАВЕН
КАКО „ПОГЛАВАР“
ВЛАДАТА ПЛАЌА, АМА КУСУР НЕ ФАЌА
Тони Ангеловски
Владата се оградува од скандалот, кој се случи на прославата
на Св. Сава, празникот на српската заедница во Македонија,
во Драмскиот театар во Скопје, кој беше организиран токму со
средства од Владата. На прославата расчинетиот владика
Зоран Вранишковски бил претставен како архиепископ на
црквата во Македонија, а со слични зборови го поздравил и
советникот на српскиот претседател Борис Тадиќ, кој
присуствувал на прославата. Инаку, православната охридска
архиепископија, како што Вранишковски ја нарекува својата
црква, не е регистрирана од надлежните органи во државата.
- Владата се оградува од реченото на таа прослава. Тоа е
личен став на тој што го претставувал така, а не на владата.
Доколку тоа го направил Стоиљковиќ, тоа е негов став. Тоа е
празник на српската заедница, како што имаат и другите
заедници и владата помага финансиски при нивното
одбележување - вели портпаролот Мартин Мартиновски.
Македонската православна црква, пак, одбива да го
коментира настанот. Портпаролот на МПЦ, Тимотеј, вели дека
тој ниту бил поканет ниту знае што се случило и не упати да
бараме коментар од Владата, односно од тој што ја
организирал таа манифестација.

Организатори на прославата се српски невладини организации
и Демократската партија на Србите во Македонија, во
соработка со Владата на Македонија, која обезбедува дел од
парите
потребни
за
организација
на
прославата.
Вчера и СДСМ реагираше на скандалот на прославата на Св.
Сава.
- Нема ниту владина реакција, ниту реакција на ВМРО-ДПМНЕ
за присуството на Јован Вранишковски на свечената
академија по повод празникот Свети Сава. Со оглед на фактот
дека на оваа свечена академија присуствуваа и владини
претставници, а академијата беше организирана од страна на
коалицискиот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, Демократската
партија на Србите во Македонија на Иван Стоилковиќ, ваквата
реакција е повеќе од потребна - велат од СДСМ.
Според нив, настанот уште поскандалозен го прави
фотографијата на која коалицискиот партнер на Никола
Груевски, Иван Стоилковиќ му оддава највисока почит на
Зоран Вранишковски, со тоа што му ја бакнува раката.
Еден од главните организатори, пак, пратеникот Иван
Стоиљковиќ, чијашто партија е дел од владината коалиција,
вели дека тој го поканил Јован, но и архиепископот Стефан и
дека не може да не ги почитува тие што се за соработка со
Србите.
- Ние го поканивме архиепископот Стефан, но тој не дојде.
Ние со поканата искажавме почит, но не можеме да го
донесеме на сила. Лани имаше делегација од МПЦ, но оваа
година решија да не дојдат. Доколку дојдеа ќе беа почитувани
како сите други гости - објаснува Стоиљковиќ.
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Скопје
Владата и ВМРО – ДПМНЕ треба да реагираат на присуството на
Јован Вранишкоски на Светосавската академија.
Доколку не преземат ништо тогаш нема да има никаква дилема дека
Никола Груевски има ист став кон Вранишкоски како и неговиот
коалиционен партнер Иван Стоилковиќ.
Ова се обвинувањата на опозицијата за нереагирањето на Владата и
ВМРО – ДПМНЕ, откако Вранишкоски се појави на свечената
академија по повод празникот Свети Сава.
„Со оглед на фактот дека на оваа свечена академија присуствуваа и
владини претставници, а академијата беше организирана од страна на
коалициониот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, Демократската партија на
Србите во Македонија на Иван Стоилковиќ, ваквата реакција е повеќе
од потребна“ се вели во писмената реакција на партијата.
За нив скандалозна е фотографијата на која коалициониот партнер на
Груевски, Иван Стоилковиќ му ја бакнува раката на Вранишкоски.

ГРУЕВСКИ ДА ДАДЕ ОДГОВОРИ ЗА ВРАНИШКОВСКИ
Два дена нема ниту владина, ниту
реакција
на
ВМРО-ДПМНЕ
за
присуството на Јован Вранишковски
на свечената академија по повод
празникот Свети Сава. Со оглед на
фактот дека на оваа свечена
академија присуствуваа и владини
претставници, а академијата беше
организирана
од
страна
на
коалициониот партнер на ВМРОДПМНЕ, Демократската партија на
Србите во Македонија на Иван
Стоилковиќ, ваквата реакција е повеќе од потребна.
Настанот го прави уште поскандалозен фотографијата на која
коалициониот партнер на Никола Груевски, Иван Стоилковиќ му
оддава највисока почит на Јован Вранишковски, со тоа што му
ја бакнува раката.
Доколку ваквата реакција од страна на Владата и ВМРО-ДПМНЕ
изостане, тогаш нема да има никаква дилема дека Никола
Груевски има ист став кон Јован Вранишковски како неговиот
коалиционен партнер Иван Стоилковиќ.

