
Епископ Артемије:  Држава мора да каже шта да се ради
уторак, 08 септембар 2009 21:45

Епископ рашко-призренски Артемије, чије се привремено седиште епархије налази у
Грачаници, каже за „Политику” да је Пећка патријаршија добила струју зато што је
потписала уговор.

  

Ко је потписао уговор са КЕК-ом?

  

Ваљда је игуманија, ко би други.

  

Значи у осталим манастирима још нема струје зато што нико неће да потпише тај
уговор.

  

Да, ми не желимо да потпишемо такве уговоре.

  

Како мислите да ћe се решити тај проблем?

  

Па, видећемо. Ми смо то већ решили. Свећама и кандилима.

  

Као у манастиру Гориоч, коме је струја искључена још у фебруару?

  

Да. Шпанци су до сада помагали да се та ситуација преброди. Али они су отишли,
манастир је остао. Ови нови, који су дошли тобоже да га штите, нису спремни да дају
струју. И тако то иде.

  

Када је искључена струја рекли сте да од државе очекујете да реши овај проблем,
јер сте грађани Србије и манастири су власништво Србије.
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Наравно да очекујемо да наша држава каже неку реч, да нас саветује шта треба да
урадимо. Али да то буде званично: написмено и потписано.

  

Нисте ништа слично добили?

  

Не, и не верујем да ћемо добити.

  

А да ли сте усмено добили неку препоруку шта да радите?

  

Не, ништа.

  

Имате ли контакте са Министарством за Косово и Метохију?

  

Наравно да имамо. Упућивали смо званичне акте, али нисмо добијали решења. То су
лоши знаци. Да наша држава тако ћути и не нуди никакво решење. Ако треба да се
потпише и ако то није ништа, треба то да кажу. Ако не треба да се потпише, нека нам и
то кажу. Али онда треба заједнички да нађемо решење.

  

До тада ћете да живите уз свеће?

  

Сад ћемо опет морати тако. Тако су живели монаси 1000 година пре нас.

  

Да ли сте можда тражили неку интервенцију Еулекса или неких међународних
институција?
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Не, не, не. Они нису дошли доле да решавају наше проблеме него да их стварају,
наравно.

  

Мислите да никакву улогу неће играти ни то што је Грачаница манастир под
заштитом Унеска?

  

Без обзира на то.

  

Ви сте рекли да нећете да потпишете уговор са КЕК-ом зато што би то значило
признање независности Косова.

  

Не да би значило него би и било.

  

Значи да је решавање проблема са струјом,која је искључена
манастирима,препуштено одлукама старешина тих манастира?

  

Исто као што је било са српским селима на Космету. Једно по једно село су искључивали
и на тај начин их принуђивали да склопе неке уговоре. Нека нису, а друга јесу. А држава
је прећутно одобрила и пристала на такав поступак, јер није дала никакво решење за
наш народ, наша села. Као што сада нема решење за манастире.

  

Зар није чудно то што се игуманија одлучила да потпише уговор без консултација
са неким?

  

Можда је имала консултације са Патријаршијом у Београду.

  

Да ли сте се ви консултовали са Патријаршијом у Београду?
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Не. Патријаршија зависи директно од власти у Београду.

  

(Политика)
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