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Esmaspäev 27.03



Algus

❖ Tallinn-Frankfurt-Ateena
❖ London hotell
❖ “Kas te naerate alati nii palju?”









Teisipäev 28.03



Metropolitan Community Clinic at Hellinko

❖ USA sõjaväebaas
❖ 215 vabatahtlikku
❖ patsiendid esialgu ja nüüd
❖ ravimid
❖ pole poliitiliselt mõjutatav
❖ kokku aidanud 57 000 inimest



http://www.mkiellinikou.org/en/



Jalutuskäik Vanalinnas

❖ jalutasime tiiru vanalinnas Akropoli 
lähedal

❖ palju pisikesi poode ja söögikohti
❖ tihe liiklus kitsastel tänavatel











Kreeka Parlament

❖ turvakontroll
❖ istungi kuulamine
❖ aktiivsed ja elavad parlamendiliikmed
❖ tuline arutelu
❖ hoone ajalugu





Söömine

❖ pidime parlamendis sööma
❖ “Where meatlovers meet”



Euroopa Komisjoni esindus Kreekas

❖ “Teil on siin ohtlik viibida”
❖ Kreeka esindaja Euroopa Komisjonis
❖ Euroopa Liidu kasulikkus läbi kõneleja silmade
❖ Brexit ja kõneleja arvamus





Õhtul

❖ hotelli ümbrusega tutvumine
❖ maasikad ja tasuta viinamarjad
❖ aitäh = feristo
❖ arutasime küsimustikku Natali toas

https://docs.google.com/file/d/0BxkJ0z0KkwxbV0ZhclBVVjBEbHc/preview




Kolmapäev 29.03



Rahvuslik ajaloomuuseum
❖ esmalt hotellis ajaloomuuseumi tutvustus
❖ asutatud 1882, üks vanimaid Kreekas
❖ asub Vana Parlamendi hoones
❖ kollektsioon Kreeka ajaloolisest ja etnoloogilisest 

ühiskonnast













Söömine



European Parliament Office in Greece 

❖ ümarlaud, arutelu juhtis Leonidas 
Antonakopolous;

❖ teema: viis põhilist suunda, kuhu 
EL liikuda võib ja nende põhisisu 







Õhtul

❖ hotelli vahetus, Glyfada 
❖ korraldajad väitsid, et tegu on parema 

hotelliga



Neljapäev 30.03



Akropol

❖ EU õpilastele tasuta sissepääs
❖ marmorit ei tohtinud katsuda 
❖ väga rahvarohke
❖ ilus ilm ja võrratu vaade





















Edasi

❖ saime teistega Akropoli muuseumi juures kokku
❖ suundusime sööma



Ühe linnaosa valitsus

❖ europass
❖ noortega suhtlemine
❖ kõige olulisemad oskused meie jaoks
❖ mida oleme projekti käigus õppinud
❖ mida oleme Kreeka kohta teada saanud



Vahepealne aeg

❖ sõitsime trammiga otse Glyfada keskusesse 
❖ vaba aega oli reisi vältel vähe





Presentatsioonid London hotellis

❖ Vouliwatch
❖ European Solidarity Corps









Grupitöö

❖ moodustati grupid: 2 eestlast, 2 rumeenlast, 
2 küproslast

❖ küsimustiku täitmine ja emotsioonid



Viimane õhtu

❖ KFC
❖ Hambapesu





Reede 31.03



Tagasi Eestisse

❖ Ateena-Frankfurt-Tallinn
❖ Eestis oli lumi



Aitäh tähelepanu eest!


