Altinget Athen, januar 2019
Athen er selveste demokratiets vugge og EU’s evige problembarn.
Et land vi gerne ville blive klogere på både kulturelt og politisk.
Vi ankom sent tirsdag natten til onsdag. Det viser sig nemlig, at almindelige mennesker ikke
ligefrem valfarter fra Danmark til Grækenland i januar. Derfor krævede rejsen en lille
mellemlanding i Schweiz. Da vi landede i Athen, fandt vi hurtigt ud af hvorfor. Der lå et lille fint lag
sne over hele byen.
Den var dog heldigvis forsvundet onsdag morgen, da vi tog fat på en dag med fuldt program!
Vi startede hos det danske institut i Athen, hvor vi både fik et oplæg fra instituttet og den danske
ambassadør. Der fik vi en grundig rundtur i græske forhold både tilbage i antikken – den del stod
instituttet for, de har en del arkæologer tilknyttet – og i den nutidige situation og ikke mindst den
græske økonomis ”storhed” og fald.
Så var vi klædt godt på til vores næste møde, der var med ”New Democracy” der er det
konservative parti i Grækenland og i opposition til regeringspartiet Szyriza.
Her fandt vi ud af, at politiske partier i Grækenland boykotter de medier, de mener, der har en
negativ bias imod dem. New Democracy optræder eksempelvis ikke længere på den offentlige
public service-kanal, som de mener er propaganda for regeringen.

Efter et pitstop i det græske køkken ilede vi videre til en rundvisning i det græske parlament med
en meget passioneret guide.

En af vores aftaler var blevet rykket en dag frem, så turen gik straks videre til landets borgerlige og
største dagblad, Kathimerini. Få uger inden var avisen blevet udsat for et bombeangreb, og efter
sigende var det den ekstreme venstrefløj, der stod bag.

Samtidig fik vi et indblik i, at pressefriheden i Grækenland flere steder er ret presset. Blandt andet
fordi det er nogle få rige familier, der ejer landets TV-kanaler og dagblade. Samtidig var deres TVkanal, Sky, blevet boykottet af regeringspartiet Szyriza.
Torsdag mødtes vi med fire repræsentanter for det regeringspartiet Szyriza.

Bagefter gik vi op på Akropolis og nød udsigten.

Fredag tog vi på Akropolismuseet og bagefter på tur i et område af byen med absurd mange
antikvariater og genbrugsbutikker.

Tips og tricks:
• Husk, de taler græsk. Det betyder, at de bruger et andet alfabet. Det kan til tider være en
udfordring, når man skal skrive til nogle af dem, man gerne vil mødes med herunder lokale
medier eller universiteter. Det er også et lille benspænd, når man skal finde rundt i
metroen.
• Det er dejlig billigt i Grækenland, så praktiklønnen rækker langt.
• Athen kan lyde som den vildeste turistmagnet, og det er det sikkert også om sommeren.
Men tager man afsted i vinterhalvåret, ser man det ’ægte’ Grækenland komme frem. Og så
koldt er det altså heller ikke, selvom der lå sne, da vi ankom.
• Det er ret fascinerende at se Akropolis, Dionysos teater og alt det andet antikke arkitektur.
Så sørg for at have tid til det også.
• Tag kontakt til ambassaden. De vil super gerne hjælpe, og de ved også, hvad der rør sig i
landet.
Tak til Kreds 1 for støtten!

