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Formålet med vores ophold på Det danske institut i Athen var at udføre en række interviews, der 

skal danne grundlag for en podcastserie om Grækenland med udgangspunkt i fejringen af 200 året 

af den græske revolution. 

 

Optagelserne inkluderer interviews og reportager. Vi har gennemført interviews med både 

anerkendte forskere såvel som udøvende kunstnere med det formål at give en forskellighed i 

materialet og gøre det samlede produkt mere levende. Vi har talt med blandt andet historiker 

Paschalis Kitromilides, advokat Chryssa Papadopoulos, kunsthistoriker Fani-Maria Tsigkakou, 

journalist Nikos Vatopoulos, historiker Antonis Klapsis, antropolog Vassiliki Yiakoumaki samt 

instituttets direktør Mogens Pelt. 

 

Emnerne for de forskellige interviews er varierede. Nogle interviews omhandler baggrunden for 

den græske revolution, og hvad der skete under revolutionen, mens andre omhandler 

nationalisme og højreekstremisme i Grækenland i dag. Som et fællestræk peger de alle tilbage på 

spørgsmålet om skabelsen af den moderne græsk identitet.  

 

Vi er kommet hjem med et godt materiale, som vi mener, fortæller en interessant historie om 

Grækenland som et land, vi i Danmark både kender og ikke kender. Som en bagvedliggende 

præmis har vi arbejdet ud fra, at vores lyttere har et overfaldekendskab til den græske kultur og 

dens klassiske fortællinger, men ikke nødvendigvis kender meget til dens nyere historie og 

nuværende politiske dagsorden, som danner grundlag for den aktuelle situation. 

 

Vi planlægger på nuværende tidpunkt at lave fire episoder. Det første omhandler revolutionen og 

baggrunden for, at Grækenland kunne opstå som selvstændig stat. Det andet program handler om 

nationalisme i Grækenland, og hvordan den økonomiske krise har været med til at give liv til 

højerekstreme strømninger. Tredje afsnit handler om det antikke Grækenlands rolle i den 

moderne græske identitet eksemplificeret ved philhellenistisk billedkunst. Det sidste afsnit vil 

fokusere på madkultur, musik og litteratur.  

 

Vi er nu i gang med at skrive manus til de forskellige episoder og vil i løbet af oktober færdiggøre 

redigeringsdelen. Programmerne udgives af Atlas Magasin og udkommer i løbet af efteråret. Vi 

håber på at markere udgivelsen med en reception og muligvis et oplæg i København og vil 

naturligvis give instituttet besked, når podcasten udkommer.  
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