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Czy rożne  poglądy  religijne mogą doprowadzić do „ eksplozji „ ?  
 
Autor:  Rosa Tressou 
 
Po przeczytaniu artykułu o wydarzeniach w trackiej wiosce, możemy stwierdzi: 
 
 
A. Czy strona grecka podjęła próby pogodzenia ze sobą chrześcijan i muzułmanów ? 
 
Chociaż w ostatnich latach polepszyły się warunki socjalne obu grup społecznych, które żyją 
wspólnie w regionie Tracji i łączy ich wspólna kultura i poczyniły nawet duże postępy, to jednak 
nie osiągnęły one takiego stanu rozwoju, ażeby można było uznać problem za rozwiązany. 
 
Oczywiście podjęte zostały przez media starania  polepszenia wzajemnych stosunków przez nadawanie 
serialu telewizyjnego »Archipelago« czy też seriali tureckich produkcji, aby w ten sposób pojednać 
chrześcijan i muzułmanów i aby pokazać im w większych szczegółach aktualny sposób życia i wiarę 
innych. 
Czy jest to możliwe, że się coś takiego znów powtórzy, w regionie takim jak Tracja, gdzie w przeszłości 
dochodziło do różnych podobnych epizodów ( porównaj tekst Ia, II) ? 
 
 
B. Niepewna równowaga 
 
Incydenty, jakie wydarzyły się w rejonach górskich Echinos w Xanthi, odsłaniają trudny aspekt 
jakichkolwiek przedsięwzięć. Muzułmanie mieszkający w tych okolicach uważają  wtargnięcie  
„ półnagiej „ kobiety do meczetu za brak szacunku, co wywołuje u nich gniew i ostre reakcje. 
Sytuacja na tyle była niebezpieczna, że akurat w tym czasie wielu muzułmanów modliło się w meczecie i 
rozpoczynały się akurat ważne dla nich ceremonie. Ta sytuacja była dla nich obraźliwa. Można sobie 
naturalnie wyobrazić, jak zareagowali by chrześcijanie, czy kościół ortodoksyjny na taką sytuację albo 
gdyby pokazany został film ukazujący ich prawa wiary i treści. Nasuwa się pytanie, czy rzeczywiści to 
wydarzenie było tak obraźliwe, jak sądzi ludność muzułmańska. Czy telewizyjne ekipy próbowały 
prowokować i obrażać lub czy należy wyjść od brakujących rzeczywistych interpretacji. 
 
   
Jest to ogólnie znane zjawisko, że ludzie w tłumie zachowują się całkiem inaczej, przede 
wszystkich wtedy, kiedy  ich poczucie wartości jest słabe , albo z powodu niskiego standardu 
życia, albo wynika to z ideologicznych przesłanek. Ażeby lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację, 
powinniśmy uwzględnić zarówno specyfikę tego regionu jak i prowadzoną  politykę Greków 
wobec mniejszości narodowych ( Tekst II, IV). 
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C. Zarys historyczny – Uwagi i spostrzeżenia 
 
Po podpisaniu traktatu w Lozannie w 1923 roku strona turecka podejmowała wiele starań, aby 
przejąć kontrolę nad tymi terenami. Dążenia te osiągnęły punkt kulminacyjny w 1988 roku, przy 
czym strona grecka też miała swój udział przez co mniejszości narodowe tego regionu były pod 
wpływami tureckimi. 
 
Do 1996 roku dyskryminowano muzułmanów, których nie uważano za obywateli greckich na 
równych  prawach. Charakterystycznym przykładem może być wydanie zakazu wjazdu 
mniejszościom muzułmańskim na  teren Pomaków,  zakaz ten obowiązywał do 1996 roku. 
 
Dzisiaj nie dochodzi do takich sytuacji, stanowisko Grecji  w tej sprawie jest ogólnie znane  
„respektowanie wszystkich innych odrębnych grup społecznych a szczególnie miejsc 
sakralnych”. 
 
Ale jak daleko ma sięgać tolerancja ? Władze regionu mówią o sprawiedliwości, która jednak nie jest 
przestrzegana. Jedna grupa ludności atakuje inną. Czy nie należy wyjaśniać  takiej sprawy i wymierzać 
sprawiedliwe wyroki. Czy  jest to tolerancja o której mówimy ? 
Czy ta tolerancja utożsamia się ze sprawiedliwością ? 
 
Charakterystyczne dla polityki greckiej było szybkie reagowanie i zakończenie sprawy.  
Co mogło by się stać, gdyby taki sam incydent miał miejsce w strefie tureckiej ? Żyjemy w czasach, gdzie 
dąży się do polepszenia stosunków miedzy Grecją a Turcją, uznania  niezależności tych państw. Jest to 
głównym tematem politycznych debat, jak również przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej i uznanie 
Republiki Cypryjskiej co przyczynić ma się do harmonijnego współżycia obu narodów. Dlatego jest 
konieczne zdefiniowanie takich pojęć jak równouprawnienie, tolerancja i respekt 
 (patrz. tekst II, III, IV). 
 
Aby odpowiedzieć na pytanie , czy można uniknąć „ wybuchu niezadowolenia „ na tym terenie, 
należałoby poruszyć następujące punkty: 
 
 
- Pokojowe współżycie 
- Sprawiedliwość 
- Respekt 
- Tolerancja 
 
 
Pytania  i zadania do dyskusji na lekcjach: 
 
- Dlaczego muzułmanie tak reagują i od razu podejrzewają inne osoby o znieważanie ich symboli  
       religijnych i miejsc sakralnych ? 
 
-    Jakie stanowisko powinien zająć rząd grecki wobec mniejszości religijnych w Tracji ? 
 
- Czy zamieszkiwanie tych terenów zarówno przez muzułmanów jak i chrześcijan można uznać za 

niebezpieczne ? Jak można zapobiec w przyszłości podobnym konfliktom ? 
 
- Tolerancja i sprawiedliwość, co właściwie znaczą dla ciebie te  słowa ? 
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