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Председник САНУ др Владимир КОСТИЋ,
У овом тренутку, господине КОСТИЋУ, председниче САНУ, једина
академска мудрост је да изаберете најбољи начин тако да са
елементима достојантсва и без даљег одлагања напустите и положај
председника САНУ и чланство у САНУ. Потом да одете у Печку
патријаршију да се до краја живота кајете за овакво Ваше ниподаштавње
целе србске историје, традиције, воље и опредељења народа записаних
у Уставу Републике Србије. Да Вас подсетим довољно је да прочитате
његову Преамбулу, председничку заклетву у Члану 114 Устава, као и
Члан 182 Устава.
Згрожен чињеницом да сте Ви преседник САНУ,
Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ,
некадашњи редован професор Универзитета у Београду
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
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