
Bataie pe Muntele Athos: calugari rebeli au atacat autoritatile cu cocktailuri 
Molotov

Elena Dumitru,

Un grup de calugari eleni a aruncat pietre si cocktailuri Molotov in autoritati. Bataia a izbucnit luni, atunci cand 
mai multi functionari ai unei instante din Grecia au venit pe Muntele Athos pentru a evacua grupul.

Nimeni nu a fost ranit in confruntarea dintre calugari si autoritati, potrivit fortelor locale de ordine din regiunea 
aflata in nordul peninsulei. Pana acum nu a fost efectuata nicio arestare. 
 
Incidentul a avut loc in fata Manastirii Esfigmenou. Functionarii au folosit un aparat motorizat de mici 
dimensiuni pentru a incerca sa forteze intrarea in Karyes, sediul sanctuarului in care traiesc numai barbati, de 
unde sunt conduse cele 20 de manastiri de pe Muntele Athos, potrivit unor imagini video inregistrate de calugari 
si vizionate de jurnalistii Associated Press. 
 
Nu vor apropierea de catolici
 
Aproximativ 100 de calugari care traiesc la Manastirea Esfigmenou, cu o vechime de peste 1.000 de ani, sunt 
implicati de ani buni intr-o disputa cu patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual ecumenic ortodox al 
Constantinopolului, din cauza eforturilor intreprinse de acesta pentru a imbunatati relatiile cu Vaticanul.
 
Calugarii au sfidat decizia unei instante, prin care erau fortati sa paraseasca manastirea si sa permita unor 
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inlocuitori desemnati de Biserica Ortodoxa sa preia controlul manastirii si a dependintelor, precum si a sediului 
de la Karyes. 
 
,,Potrivit informatiilor pe care le-am primit de la politie, au fost aruncate explozibile catre functionari", a 
declarat Aristos Kasmiroglou, guvernatorul civil al Muntelui Athos. 
 
,,Legea trebuie sa se aplice tuturor. Si toate partile trebuie sa apere natura pioasa a locului", a continuat acesta. 
 
Calugarii de la Esfigmenou, care spun ca apara astfel traditiile ortodoxe vechi de sute de ani, au refuzat sa 
paraseasca manastirea si traiesc de ceva vreme din ajutoarele primite de sustinatori din toate colturile Greciei. 
 
,,Au venit dimineata si au inceput sa bata in usi. I-am avertizat ca, daca ne provoaca, vom raspunde", explica 
pentru AP staretul Savvas, care a fost martor la incident. 
 
 


