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Yannis Paraskevopoulos
(ur. 1960) studiował prawo i nauki polityczne. Od połowy 
lat 80. jest aktywnym członkiem greckiego ruchu zielonych, 
zaangażowanym szczególnie w inicjatywy „zielonych miast”. 
Był organizatorem związków zawodowych, a także działaczem 
antyglobalistycznym. Opublikował liczne artykuły na temat 
zielonych miast, zrównoważonego transportu, globalizacji, 
nacjonalizmu, relacji między Zielonymi a lewicą, jak 
również reakcji Zielonych na grecki kryzys gospodarczy. Jako 
współzałożyciel partii Ekologów-Zielonych (Oikologoi Prasinoi) 
pełnił funkcję partyjnego koordynatora (2005–2007), rzecznika 
(2010–2011) i głównego kandydata na liście wyborczej w 2012 r. 
Pracował też nad wspieraniem obecności greckich Zielonych 
w Parlamencie Europejskim (2009–2012).

– Jak scharakteryzowałbyś religię?

Wybrałbym możliwie najbardziej pojemną definicję: taką, która obej-
muje nie tylko zinstytucjonalizowane wierzenia zbiorowe i indywidu-
alną duchowość, lecz także rzutowanie tradycji religijnych na aktualne 

Olga Kikou rozmawia z Yannisem Paraskevopoulosem o atutach i trudnościach 
dla zielonego polityka w Grecji, gdzie Kościół prawosławny tradycyjnie sprawuje 
bardzo ważną funkcję w życiu publicznym.
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świeckie postawy i sposoby myślenia. Negatywna ocena zjawiska długu, 
obsesja na punkcie pieniądza i tego, w jaki sposób jest on wykorzystywa-
ny przez protestanckich Europejczyków z północy kontynentu, akcen-
towanie etyki w społeczeństwach o tradycji katolickiej, priorytet spój-
ności społecznej praktykowany przez ruchy konserwatywne w świecie 
muzułmańskim – wszystko to może być kojarzone z religijnym tłem 
kultury.

Uważam, że z punktu widzenia zielonej polityki religie powinny być 
rozpatrywane w swoim dynamicznym wymiarze: ich wielorakie aspek-
ty – potencjalnie antagonistyczne i otwarte na różne interpretacje 
– sprawiają, iż są one podatne na szerszą ewolucję społeczną. Religię 
można porównać do instrumentu, na którym zagrasz rozmaite utwory, 
chociaż pierwotnie został on stworzony z myślą o konkretnym gatunku 
muzycznym.

– W jakiej tradycji religijnej lub niereligijnej zostałeś 
wychowany? Jakie jest jej znaczenie w twoim życiu osobistym 
i publicznym? Czy są one ze sobą powiązane?

Dorastałem w rodzinie prawosławnych chrześcijan. Moje dzieciństwo 
naznaczone było traumą, którą spowodowała rekrutacja moich rodzi-
ców przez fundamentalistyczną i potężną organizację religijną – odda-
ną Kościołowi prawosławnemu, aczkolwiek pozostającą pod głębokim 
wpływem katolickiego Opus Dei i protestanckich ruchów pietystycz-
nych. Nigdy nie identyfikowałem się z tą wersją religii. Potrzebowałem 
kilku lat osobistych poszukiwań, by odkryć, za czym rzeczywiście się 
opowiadam.

Jako młody student w latach 80. z zainteresowaniem obserwowałem ruch 
intelektualny o nazwie „Neoprawosławni” (Neorthodoxoi), który pró-
bował zwrócić uwagę na kulturowe i filozoficzne aspekty prawosławia 
jako pomostu między Wschodem i Zachodem oraz przygotować grunt 
pod nową syntezę z imperatywami socjalistycznymi. Mimo upływu 
25 lat wciąż szanuję chrześcijańskie prawosławie, jednakże w sferze 
przekonań osobistych raczej zachowuję religijną neutralność; traktuję 
te kwestie jako otwarte.
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– W jaki sposób twój system wartości lub wiara religijna łączy się 
z rolą działacza Zielonych i polityka?

Kiedy dołączyłem do Zielonych we wczesnych latach 80., nadal uważałem 
się za chrześcijanina. Z drugiej strony w latach 1979–80 uczestniczyłem 
już w alternatywnym ruchu studenckim (najbliższy grecki odpowiednik 
wydarzeń z 1968), natomiast Zieloni wydali mi się oczywistym kolejnym 
krokiem w tym samym kierunku – w walce o zmianę świata.

W tej sytuacji nie mogłem doczekać się spotkania z myśleniem Zielonych 
jako interesującą nową syntezą, skutecznie integrującą zasadnicze ele-
menty marksizmu, anarchizmu i chrześcijaństwa. Poza tym podobało mi 
się, iż w odróznieniu od wcześniejszych radykalnych tradycji politycznych 
Zieloni nie mieli partyjnego stanowiska na temat religii i deklarowali, 
że są otwarci na wszystkich aktywistów, niezależnie od ich religijnych lub 
niereligijnych sympatii. Adaptacja do zielonej koncepcji osobistej i zbioro-
wej odpowiedzialności, czy to względem innych członków ruchu, społe-
czeństwa, planety, czy przyszłych pokoleń, przyszła mi łatwo jako świecka 
projekcja religijnej odpowiedzialności moralnej.

Moje związki z religią są dziś dużo luźniejsze. Otwartość Zielonych 
na przekonania religijne i niereligijne w pewien sposób odzwierciedla moją 
aktualną religijną bezstronność. Mimo to uważam, że moje dotychczaso-
we doświadczenia i rozumienie ludzi religijnych stanowi atut w działalno-
ści w kręgu Zielonych. Grecja wciąż jest krajem w dużej mierze konserwa-
tywnym, w którym istotne zielone zagadnienia, takie jak sprzeciw wobec 
nacjonalizmu, obrona praw mniejszości seksualnych czy propagowanie 
rozdziału kościoła od państwa, bywają niezmiernie delikatne.

Możliwość mówienia i debatowania z ludźmi o konserwatywnych poglą-
dach w ich własnym języku i bez uszczerbku dla naszych zielonych war-
tości czasem czyni ogromną różnicę. Głębsze zrozumienie ich obaw może 
być pomocne. Przykładowo w kraju, w którym na wielu gejach i lesbijkach 
ciągle wywierana jest rodzicielska presja, by zamykali się w więzieniu kon-
wencjonalnego małżeństwa „na pokaz” wyłącznie w celu ukrycia swojej 
orientacji seksualnej, duża część konserwatywnych odbiorców może być 
otwarta na argument, iż równość małżeńska pomaga zapobiegać powsta-
waniu dysfunkcyjnych rodzin, które ubezwłasnowolniają i niszczą także 
osoby heteroseksualne.
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– Jakie są twoje osobiste doświadczenia z religią w debacie 
i przestrzeni publicznej?

W Grecji Kościół prawosławny tradycyjnie odgrywa bardzo ważną rolę 
w życiu publicznym. Poza tym, że ma konstytucyjny status religii pań-
stwowej, jego przywódcy są postrzegani przez religijnych i niereligijnych 
obywateli bardziej jako przedstawiciele nieformalnej, równoległej władzy 
niż duszpasterze. Znaczna część stanu duchownego stoi na straży grec-
kiego nacjonalizmu. Podczas gdy 70% respondentów potwierdza w son-
dażach swoje wsparcie dla idei rozdziału kościoła i państwa, szacuje się, 
iż nawet 50% Greków ulega bezpośredniemu wpływowi Cerkwi prawo-
sławnej. Politycy często demonstrują swoją lojalność wobec Kościoła lub 
powołują się na bliskie relacje z lokalnymi kapłanami i biskupami – jest 
to bezpieczny i skuteczny sposób na zdobycie przewagi w kampanii wy-
borczej. Nawet lewica komunistyczna nieustannie okazywała Kościoło-
wi szacunek. Ruch antyklerykalny pojawił się dopiero w ciągu ostatnich 
piętnastu lat po serii agresywnych prób zwiększenia publicznej roli Ko-
ścioła podjętych przez kontrowersyjną postać byłego arcybiskupa.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wzorce te sięgają czasów Imperium 
Osmańskiego, kiedy granice między społecznościami wyznaczała przy-
należność do grupy wyznaniowa (milletu), a nie język czy przynależność 
etniczna. W systemie tym każdy millet był reprezentowany w obrębie pań-
stwa przez swoich przywódców religijnych. Greckojęzyczni muzułmanie 
na Krecie i Cyprze mieli status Turków, zaś tureckojęzycznych chrześci-
jan w centralnej Anatolii traktowano jako Greków. W millecie prawo-
sławnym, w skład którego wchodzili też inni prawosławni z Bałkanów 
oraz prawosławne mniejszości arabskie z Bliskiego Wschodu, od wieków 
dominowali Grecy. W tych okolicznościach współczesna grecka państwo-
wość bazowała w dużym zakresie na greckim Kościele prawosławnym, 
dzięki czemu bez trudu zintegrowała szerokie spektrum językowej różno-
rodności, ponieważ odmienne języki, w tym albański, słowiańsko-mace-
doński oraz pochodzenia italskiego i tureckiego, były masowo używane 
na początku XX wieku przez społeczności identyfikujące się z Grecją.

Kościół i miejscowi duchowni bywają potencjalnie decydującym sprzy-
mierzeńcem w zmaganiach o ochronę środowiska i prawa człowieka. 
Od wczesnych lat 90. prestiżowy Prawosławny Patriarchat Konstan-



5

tynopola (Stambułu) umieścił środowisko naturalne wysoko na liście 
pilnych problemów i zaadoptował zieloną retorykę, lecz przekaz ten 
został praktycznie zignorowany przez narodowy kościół Grecji. Nie-
stety Kościół może być również zaciekłym przeciwnikiem, gdy czuje, 
że zagrożone jest jego znaczenie publiczne lub własny interes, chociażby 
wznoszenie obiektów sakralnych na obszarach chronionych czy realiza-
cja prywatnych inwestycji budowlanych – kompleksu hotelowego i pola 
golfowego – na jałowych działkach klasztornych. W naszych kampa-
niach stykamy się z wymownymi przykładami obu tych postaw.

– Jakie stanowisko powinni zająć Zieloni względem kościoła, 
skoro może on być zarówno sojusznikiem, jak i oponentem?

Mimo wszystko jestem zdania, że prawdziwym wyzwaniem dla grec-
kich Zielonych jest przedstawienie planu działania na rzecz nowej roli 
Kościoła prawosławnego, w której odstąpi on od tradycyjnych ścisłych 
powiązań z państwem i stanie się częścią społeczeństwa obywatelskiego. 
Zaangażowanie licznej rzeszy religijnych odbiorców konserwatywnych 
w taki dialog wymaga, abyśmy zdali sobie sprawę jako Zieloni, że nie 
chodzi o to, czy „przepadamy” lub „nie przepadamy” za Kościołem i czy 
podejmujemy starania, by go „wspierać” lub „marginalizować”. Właści-
we pytanie brzmi, jakie rzeczywiste reformy wysuwamy i czy jesteśmy 
otwarci na okazywanie szacunku ludziom religijnym i włączamy ich 
w ten dialog.

Wyzwania te znalazły swoje odzwierciedlenie również w zbiorowym 
doświadczeniu greckich Zielonych w wyborach krajowych w maju 
2012 r. W okręgu Chios na Wyspach Egejskich Północnych, gdzie lokal-
ne stowarzyszenie duchownych publicznie poprosiło wszystkich kandy-
datów o ujawnienie swojego stosunku do szeregu żądań miejscowych 
kapłanów, Zieloni z Chios opublikowali list otwarty, w którym wyrazili 
swój szacunek dla społecznej pracy Kościoła, nalegając przy tym, by Ko-
ściół sprawiedliwie i proporcjonalnie dołożył się do dochodów publicz-
nych, które pomogą wyjść z kryzysu. W ówczesnym głosowaniu Zieloni 
z Chios uzyskali nasz drugi najlepszy wynik w kraju.

Istotne jest, aby Zieloni zrozumieli, iż ludzie religijni przeważnie do-
świadczają swojej wiary nie tylko jako serii odpowiedzi dotyczących 



6

Boga, lecz także jako źródła odrębnej tożsamości kulturowej oraz jako 
schronienia w czasach niepewności i wykluczenia społecznego. Zielone 
idee odseparowania dobrobytu i społecznej integracji od wzrostu go-
spodarczego i indywidualnej siły nabywczej mogłyby ułatwić owocny 
dialog publiczny. Religie zmieniają się razem ze społeczeństwem. Jeśli 
wartości Zielonych takie jak zrównoważony rozwój i prawa człowieka 
nadal będą zyskiwać na znaczeniu w Europie i na świecie, znaczna część 
ludzi religijnych różnych wyznań będzie w dłuższej perspektywie zmo-
tywowana do tego, by włączać je w swoje religijne tradycje kulturowe. 
Zalążki tego prawdopodobnego trendu są już obecne w każdej ze zna-
nych mi popularnych religii. W tym kontekście nasza długofalowa wi-
zja winna uczynić zrównoważony rozwój i prawa człowieka płaszczyzną 
porozumienia łączącą odrębne tożsamości religijne i świeckie w ramach 
spójnych społeczeństw wielokulturowych.

– Jak widzisz miejsce islamu w Europie?

Islam nie jest czymś nowym na Starym Kontynencie. Podstawowe skład-
niki nowoczesnej europejskiej cywilizacji i kultury – od algebry po od-
krytą ponownie filozofię Arystotelesa – wywodzą się z islamskiego świata. 
Podobnie jak każda główna religia islam występuje w wielu odrębnych 
wersjach, nierzadko przeciwstawnych, które różnią się od siebie tak bar-
dzo, jak poszczególne sekty chrześcijaństwa.

Aby podjąć poważną dyskusję o miejscu islamu we współczesnej Europie, 
musimy najpierw skonfrontować się z naszymi własnymi stereotypami. 
Na przykład w 1900 r. większość Europejczyków uważała islam za religię 
pożądania i zmysłowości, ponieważ akceptuje ona poligamię. Teraz więk-
szość z nas uznaje ją za antyseksualną.

Dzisiaj sądzimy, że kultura islamu jest z natury przeciwna emancypacji 
kobiet, tymczasem w 1000 r. w muzułmańskich metropoliach Kordoby 
i Bagdadu żyło więcej wyemancypowanych kobiet niż w całej chrześcijań-
skiej Europie Zachodniej.

Przypinając islamowi łatkę nietolerancyjności, powinniśmy pamiętać, 
że od ponad tysiąca lat jest on najbardziej tolerancyjną spośród wszyst-
kich religii monoteistycznych.
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Zwykle myślimy o kulturze islamskiej jako niemożliwej do pogodze-
nia z kosmopolityzmem i dobrobytem gospodarczym, ale XIX-wieczna 
grecka burżuazja przeżywała nieporównanie bujniejszy rozkwit w Stam-
bule, Izmirze czy Aleksandrii niż w Atenach.

W kwestii współczesnych naruszeń praw człowieka częściej koncen-
trujemy się na ich łamaniu przez antyzachodni Iran niż prozachodnią 
Arabię Saudyjską, która zdaje się podzielać nietolerancyjną wahabicką 
teologię tzw. Państwa Islamskiego (ISIS).

Nie dostrzegamy związku między narodzinami politycznego islamu 
a powszechnym niezadowoleniem społeczeństw z porzucenia przez 
przychylne Zachodowi średnie i wyższe klasy krajów muzułmańskich 
zakatu (jałmużny) – religijnego podatku solidarnościowego, którego nie 
zastąpiono skutecznymi mechanizmami państwowej opieki socjalnej.

Otwarty dialog jest dla Zielonych niezbędny, aby propagować poży-
teczne postawy będące odpowiedzią na nowe wyzwania. Obejmują one 
rozległe spektrum doświadczeń, od Europy Południowo-Wschodniej, 
gdzie społeczności islamskie są w większości rdzenne i kultywują tra-
dycję pokojowego współegzystowania z chrześcijanami, przez kraje 
Europy Śródziemnomorskiej służące uchodźcom za „bramy wjazdo-
we” kontynentu, aż po Europę Północną, która próbuje integrować 
drugie pokolenie imigrantów lub niezadowolonych konwertytów mu-
zułmańskich. Poza promowaniem społecznej integracji i pełnym po-
szanowaniem różnorodności religijnej i kulturowej bez naruszania 
praw człowieka, stajemy w obliczu znacznie większej próby: stworze-
nia nowych modeli, które pozwolą ideom Zielonych wyjść poza świat 
zachodni/chrześcijański i zakwitnąć wśród wielkich populacji świata 
islamskiego.

Początkiem takiego dialogu może być tradycyjne muzułmańskie po-
szanowanie wody, nacisk na redystrybucję bogactwa poprzez zakat 
i zakaz lichwy, czy zagrożenie, jakie dla krajów islamskich stanowi 
zmiana klimatu. Na początku 2000 r. ruch Zielonych był pierwszym, 
który opowiadał się za Dialogiem Cywilizacji – musimy w dalszym 
ciągu nad nim pracować i na nim budować.
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Rozmowę przeprowadziła Olga Kikou, 
tłumaczenie Marcin Rzepnicki. 

Olga Kikou jest dyrektorką politycznego Zielonego Instytutu 
Grecji i członkinią Rady Dyrektorów Zielonej Fundacji Euro-
pejskiej, GEF. Od 2006 roku jest członkinią Oikologoi Prasinoi, 
Greckiej partii ekologicznej, w której pełniła funkcje w Radzie 
Krajowej i w wielu podkomisjach. Przeprowadziła wywiad 
z Yannisem Paraskevopoulosem i Giorgosem Dimarasem.
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Wywiad stanowi polską wersję artykułu, który pojawił się 
w wydanej przez Zieloną Fundację Europejską (GEF) książce 
„Green Values, Religion & Secularism”.

Polska wersja: www.strefazieleni.org/religie



W ostatnich 
dziesięcioleciach 

relacje między religią 
a społeczeństwem uległy 
zmianie. Doszło w konsekwencji 
w różnych krajach do ostrych 
debat dotyczących takich 
zagadnień jak ubój rytualny, 
prawa osób homoseksualnych, 
noszenie chust w instytucjach 
publicznych czy związek 
między islamem a terroryzmem. 
W książce „Zielone wartości, 
religia i sekularyzm” Zieloni 
politycy z różnych krajów 
europejskich zastanawiają 
się w jaki sposób ich własne 
religijne lub świeckie wartości 
wpływają na ich postawę 
polityczną i czy religia jest 
źródłem inspiracji, czy 
przeszkodą dla zielonej polityki. 
Politycy, ale także badacze, 
wypowiadają się ponadto 
na temat roli religii w życiu 
publicznym, konfliktów między 
prawami podstawowymi, 
takimi jak wolność wyznania, 
a zasadą równości płci, czy 
też miejsca islamu w Europie. 
Książka jest próbą pokazania 
debaty wewnątrz europejskich 
Zielonych partii na temat 
zmieniającej się roli religii 
w społeczeństwie i w polityce. 
Niniejsza broszura to jeden 
z szesnastu wywiadów z książki 
wydanej przez Zieloną Fundację 
Europejską (GEF).
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