
Onlinerejse til Grækenland – onsdag den 14. december 2022
PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at 
komme på Zoom-programmet, hvis man ikke har 
prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe på tlf. 70 
26 36 66 og få hjælp fra os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble 
sig på rejsen til løs samtale.

14.00 Velkomst ved DEO’s stifter Finn Ellegaard.

14.10 Introvideo som viser sider af Grækenlands 
mangfoldige historiske baggrund og kultur med 
introduktion fra rejsens vært Trine Stauning 
Willert.

14.25 Oplæg om Grækenlands erfaring med flygtninge 
1922-2022 og forholdet til Tyrkiet v/ Trine.

15.00 Pause til at strække ben.

15.05 Vi møder Verena Fink fra Oikopolis i Thessa-
loniki, en organisation som kombinerer flygtnin-
gehjælp med kampen for økologi og bæredygtig 
udvikling.

15.30 Vi møder historiker Emilia Salvanou som for-
tæller om integration af flygtninge og migranter 
i det græske samfund i 1920’erne og i dag.

15.55 Pause til at strække ben og mulighed for at gense 
introvideoen.

Jeres rejseledere er Trine Stauning Willert, 
som er Ph.D. i Grækenlandsstudier med speciale 
i nationale fortællinger. Trine har undervist og 
forsket i Grækenland ved flere forskellige univer-
siteter og har tidligere stiftet Det Græske Institut.

og Zlatko Jovanovic som er Ph.D. i historie med 
speciale i nationalisme, identitet, populærkultur 
og populisme i det tidligere Jugoslavien, opvok-
set i Bosnien-Hercegovina, bosat i Danmark 
siden 1993.

16.10 Oplæg om Grækenlands økonomiske og politiske 
kriser v/ Trine. 

16.35 Vi får besøg af Michalis Samolis, som bor på 
herberg i Athen og sælger hjemløseavisen Shedia 
(Tømmerflåden).

16.55 Afslutning af årets rejsesæson ved Finn Ellegaard.

Thessaloniki

Athen



GRÆKENLAND I TAL

Disponible indkomst pr. indbygger (2018)

68 %
af EU-27 

gennemsnittet

78 %
af EU-27

gennemsnit

Forbrug pr. indbygger (2018)

83 per km²

Befolkningstæthed (2018)

Indbyggere  (1.1.2019)

10,7 mio.
2,4% af EU

Ca. 2/3 af befolkningen bor i byerne og næsten 
45% i StorAthen (3,7 mio.) og StorThessaloniki (1,1 mio.). 

90 % Græsk ortodoks kristne
Muslimer: 2%, Andre: 8%

Religion

11,8 %
Arbejdsløshed (sept. 2022)

EU: 6,%, DK: 4,5%

BNP pr. indbygger i kr. (2021)

131.000 kr.
EU: 208.000 kr., DK: 373.000 kr.

Min. 500.000
grækere har forladt landet 

i perioden 2012-2022

Grækenland ligger i det 
sydlige og sydøstlige 
Europa og består af et 
bjergrigt fastland og 
mellem 1.200 og 6.000 
øer (afhængigt af hvordan 
man defi nerer en ø). 

Hele 80% af landet består 
af bjerge, og Grækenland 
er dermed både et af de 
mest bjergrige og mest 
ørige lande i Europa. 
Fastlandet ender ved 
Peloponnes-halvøen, som 
er adskilt fra det græske 
hovedland af Korinth-
kanalen. 

Kreta er den største og 
den folkerigeste af de i 
alt 227 beboede græske 
øerne. Olympos-bjerget 
er med sine 2.917 meter 
over havet Grækenlands 
højeste punkt.
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GRÆKENLAND

Olympos bjergetOlympos bjerget

StorThessaloniki: 1,1 mio. 
Thessaloniki kommune (2011): 
325.182 indbyggere
Født i kommunen: 46%
Født andetsteds i Grækenland: 40%
Født i udlandet: 14% 

Befolkningsoversigt Thessaloniki

ThessalonikiThessaloniki

StorAthen: 3,7 mio. 
Athen kommune (2011): 
664.046 indbyggere
Født i kommunen: 41%
Født andetsteds i Grækenland:34%
Født i udlandet: 25% 

Befolkningsoversigt Athen

KretaKreta



ATHEN-RETTER:

Paputsáki: betyder lille sko, og består 
af halve auberginer fyldt med kødsovs 
og bagt med ost og evt bechamelsovs.

Ladera: grøntsager, f.eks. bønner, 
ærter, okra, i sovs med olie

Spanakopita og tiropita: spinattærte 
med filodej og ostetærte med filodej

THESSALONIKI-RETTER

Bugatsa: En traditional filodej tærte 
som fås både sød og salt 

Bakaliaros skordalia: Torsk med 
hvidløgskartoffelmos 

Historisk oversigt:
1821: Frihedskrigen begynder
1832: Monarki og faste grænser vedtaget af stormagter
1833: Kong Otto (katolsk) med regenter (protestanter). Kong Otto 

forlader landet i 1862
1834: Hovedstaden flyttes fra Nafplion til Athen
1864: Joniske øer til Grækenland (siden 1815 britisk protektorat)
 Kong Georg ankommer (konverterer til Ortodoksien)
1881: Thessalien til Grækenland efter tyrkisk-russisk krig (1877-8)
1912-13: Balkan-krigene 
1913: Nordgrækenland inkl. Thessaloniki, øer og Kreta indlemmet
1919-22: Den græsk-tyrkiske krig som ender med den lilleasiatiske 

katastrofe
1923: Lausanne-traktat, befolkningsudveksling (1,5 mio flygtninge 

til Grækenland samt deportering af ca. 400.000 muslimske 
borgere)

1924: Monarkiet afskaffet ved folkeafstemning (genindføres igen i 
1935 efter manipuleret folkeafstemning)

1940-1: Græsk-italiensk krig (Albanien krigen) bringer Grækenland 
ind i 2. verdenskrig på De Allieredes side på trods af fascistisk 
diktatur. Metaxas’ NEJ til Mussolini blev og er symbol på en 
fælles national sag efter tabet af Megali Idea (fejres 28. oktober)

1941-44 Tysklands besættelse, græsk eksil-regering i Kairo, modstands-
bevægelse (primært kommunister) i bjergene. Mindst 400.000 
døde

1947-49: Borgerkrigen udkæmpes i bjergene (i alt 80.000 døde og 
700.000 fordrevne)

1947: Dodekaneserne overdrages til Grækenland fra Italien efter 45 
års kolonialt styre

1950’erne og 60’erne: begyndende økonomisk fremgang og masseturisme
1967-74: Juntadiktaturet, Papadopoulos diktator
1974: græske officerers kup på Kypern, Tyrkiet besætter efterfølgen-

de den nordlige del af øen.
1981:  Grækenland optages i EF selv om PASOK kommer i regering 

på valgløfter om at melde Grækenland ud af EF og NATO. 
Medlemskabet af EF sikrer Grækenland større uafhængighed 
af amerikansk politisk indblanding. Udviklingen i Grækenland 
følger resten af Europa hvor der i 1980’erne begyndte en op-
blødning af fronterne i den kolde krig og begyndende reformer/
oprør i Østblok-landene

1992:  Den europæiske Union
1993:  Demonstrationer og Veto mod den nye Republik Makedonien
2001:  Store demonstrationer for græsk ortodoks identitet
2004:  OL i Athen
2008:  Den græske gældskrise starter (erkendes i 2009 af premier-

minister Georgios Papandreou)
2010:  1. hjælpepakke fra Trojkaen (EU/IMF/ECB)
2011:  2. hjælpepakke
2015: 5. juli: 60% stemmer ved folkeafstemning NEJ til trojkaens 

spareprogram under 3. hjælpepakke
2015: 12. juli: SYRIZA-regeringen indgår på trods af befolkningens 

NEJ 3. hjælpepakke med skrappe sparekrav
2018: Juni: Grækenland underskriver aftale med Republikken 

Nordmakedonien om republik kens navn, forfatning, officiel 
historiebrug m.m.


