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Innan man åker på resa måste man förbereda sig lite.
För oss lyckligt lottade som fick delta i projektresan till
Aten betydde detta två seminariedagar här i Finland.
Eftersom projektet var ett unikt samarbete mellan
Brändö gymnasium och Lärkan, två skolor med helt olika
scheman, måste träffarna ske utanför skoltid. Under två
lördagar fick vi träffa varandra och samtidigt provsmaka
lite på de ämnen vi senare skulle behandla i Aten. Detta
innebar bland annat dokumentärer, föreläsningar, några
matteuppgifter och förstås lite mellanmål i grekisk stil.
Dessutom förberedde vi gruppresentationer som vi
senare i Aten skulle hålla för varandra.
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n måndag i slutet av april träf
fades lärkorna och brändöiterna
på flygfältet, redo att resa.
Spänningen och ivern kunde
tydligt kännas i luften då vi
vandrade omkring på flygfältet.
Trots det gick tiden snabbt och
efter en del strul med check-in
och säkerhetskontroll var det
dags att flyga iväg.
Flygresan gick smidigt och allas kappsäckar anlände
hela till Aten. Under bussresan från flygfältet till hotellet
spelades och sjöngs finsk musik, tydligen är hemlandet all
tid med på resor på ett eller annat sätt. Klockan var mycket
då vi anlände till hotellet och efter en tung
dag äntligen fick gå och lägga oss.
VI BÖRJADE VÅRA dagar i Aten

med att vakna åttatiden
på morgonen och äta ett
morgonmål bestående av
fetaost, grekisk yoghurt
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Eftersom vi var i
Grekland bestod
maten ofta av ett
antal små rätter
som sedan delades
av flera personer.
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och bakverk. Efter det var vi redo att börja utforska staden och
de antika arven. Under första dagen träffade vi vår guide Pirjo
Fragkopoulos, som gav oss en guidetur i området runt Akropo
len. Vi fick se Filiopappous park med Pnyx folkförsamlingsplats
där demokratin började, Aeropagen varifrån man
fick de bästa bilderna av Akropolen samt So
crates grav, som visade sig vara resterna av en
antik familjs tvåvåningshus. Vi träffade Pirjo
en till gång under resan då vi skulle till hamn
staden Pireus och det idylliska Cape Sounion
med Poseidons tempel.
Förutom våra guidade turer ingick det i vårt
gemensamma program att hålla de presentationer
som vi förberett under lördagsträffarna. Det var
verkligen något utöver det vanliga att få höra om
dramatiken vid Dionysos teater, om arkitekturen
vid Zeus tempel, samt om antikens filosofer vid
Pnyx. På första maj åkte vi också ut till Glyfada
för att ta del av presentationer på stranden.
Dessutom åt vi en gemensam måltid varje dag.
Eftersom vi var i Grekland bestod maten ofta av ett
antal små rätter som sedan delades av flera personer. Fetasallad,
vindolmar och tzaziki var typiska sådana rätter. Dessutom åt
vi‘’Giuvetsi’’, en grekisk köttgryta med pasta som hade formen
av riskorn.
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Efter att vi haft vårt gemensamma
hade vi också möjlighet att tala med och be
program med dagens presentationer och
kanta oss med flera flyktingar. Detta möte
ätit vår gemensamma måltid, hade vi fritid
var verkligen något man aldrig skulle ha fått
resten av dagen. Eftersom vi var så
uppleva på en vanlig semesterresa.
många gjorde vi olika saker,
vissa åkte till stranden, andra
EFTER ALLA ROLIGA upple
shoppade eller gick till
velser kändes det trist att
Akropolismuseet. Dock
åka hem till kalla, slas
valde de allra flesta att
kiga Finland. Dess
Detta möte var
först klättra upp till
utom startade flyget
verkligen något
det allra heligaste på
tidigt på morgonen,
man aldrig skulle
Akropliskullen där
så största delen av
Parthenon och Erech
oss var motsatsen till
ha fått uppleva
theion templena finns.
pigga
och taggade för
på en vanlig
Det är en upplevelse
en flygresa. Efter en
semesterresa.
som man nog aldrig
mindre strulig checkglömmer!
in och säkerhetskontroll,
började resan hemåt.
Också denna flygresa, trots
EN ANNAN VÄLDIGT speciell
en ganska guppig landning,
upplevelse var då vi besökte Net
slutade väl. Fast det kändes lite trist när
work for Childrens Rights, ett kulturman steg ut ur planet till ett grått, blåsigt
och fritidscentrum för flyktingungdomar.
och kallt landskap, var det sist och slutligen
Vi fick höra om deras projekt där de skriver
skönt att komma hem med många roliga
och trycker sin egen tidning “Migratory
minnen i bagaget.
Birds” som vi även fick läsa. Förutom detta
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