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ОРАХОВАЦ – Православни манастир Зочиште код Ораховца у Метохији  озбиљно је
угрожен јер тамошња општина врши радове на манастирском имању  и у специјалној
заштићеној зони испод манастира, изјавио је данас  епископ СПЦ рашко-призренски
Теодосије.

  

„Озбиљно је угрожен манастир Зочиште. Општина Ораховац изводи спорне  радове без
икакве сагласности манастира и Епархије и то не само у оквиру  специјалне заштићене
зоне, већ и на самом манастирском имању. Радови се  настављају и поред протеста
манастира и канцеларије Европске уније на  Косову”, казао је епископ Теодосије.

  

Извођењем радова у специјалој заштићеној зони испод манастира  Зочиште, власти
општине Ораховац поткопале су и делимично оштетиле  православно гробље и
непосредно угрозиле манастир Зочиште и манастирски  комлекс, преноси КиМ радио.
Изражавајући дубоку забринутост због ове ситуације, епископ  рашко-призренски је КиМ
рекао да није разумљиво како општина може да  ради противно локалним законима и
међународним принципима.

  

Један од најзначајнијих православних храмова ораховачког краја налази  се на узвишењу
изнад поткопаног места и извођења радова, па је  неопходна хитна реакција јер може да
дође до клизања земљишта које је у  прошлости, управо због тих проблема неколико
пута санирано и штићено. Упркос томе што је у манастир у специјалној заштићеној зони и
посед  ограђен бодљикавом жицом коју је поставио Кфор, албанска фирма која  изводи
радове је на неким местима по неколико метара ушла у имање и  однела земљиште у
власништву манастира, док траса пута ниједним делом  није угрозила суседна имања у
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поседу Албанаца из села Зочиште, преноси  Ким радио.

  

Министар за локалну самоуправу у Влади Косова Слободан Петровић  сматра да намера
локалног руководства општине Ораховац није била  угрожавање манастира или гробља
и истиче да ће његово Министарство већ  данас реаговати и покушати да на прави
начин реши проблем. Манастир и село Зочиште потпуно су уништени 1999. године након 
доласка снага Кфора, а процес обнове храма и манастирског комплекса још  увек траје.
Иако су у самом селу обновљене куће за протеране Србе, тек ових дана се у њих
покушвајују вратити расељени.

  

Манастир Зочиште посвећен је светим бесребреницима Козми и Дамјану и у  њему се
налазе мошти ових светитеља према којима и локални Албанци гаје поштовање и често
га посећују због веровања у исцељење болести и других  потреба.

  

(Танјуг)
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