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LEDARE                     

 Hej alla medlemmar 

 

Hoppas att ni alla haft en fin sommar. Nu börjar hösten närma sig. Det 

känns på vinden som nu kan vara ganska sval. 

 

3 av våra medlemmar har i sommar varit med i en serie reportage i 

Aftonbladet. Jag har tagit mig friheten att ”stjäla” dom och publicerar 

dom här. Tycker att jag har en viss rätt eftersom journalisten Liisa Aus, 

som gjort reportagen, fick kontakterna via mig. Mycket trevlig och positiv 

läsning tycker jag.  

 

Glöm inte att planera in höstmötet söndagen den 20 oktober. Tid och plats 

meddelas senare.  

 

Läs och begrunda Kristinas artikel om SOS International. Härligt att höra 

att hjälpen finns när man behöver den som mest OM man har en riktig 

reseförsäkring.  

 

Bilden på omslaget är en blomklase på pagodträdet eller Frangipani. 

Blommorna doftar fantastiskt och har faktiskt använts som parfymdoft på 

medeltiden. Plocka några blommor och lägg i en liten skål med vatten och du 

känner doften. 

 

Agnetas inlägg om Elafonissi i augusti är värt att både läsa och begrunda. 

Det kaos som rådde där i år är naturligtvis inte bra men samtidigt kan vi ju 

inte missunna alla dom som vill dit under sina korta semesterveckor. Hoppas 

att man funderar noga över detta i vinter. Samtidigt läsar jag om städer 

runt om i sydeuropa som snart inte klarar anströmningen av turister och 

där gamla stadskärnor slits alltför hårt.     

 

Som vanligt har Agneta bidragit med massor 

av trevlig läsning till denna utgåva. Vore kul 

med fler som ville skriva i tidningen.  

 

                           

              Gunilla och Agneta      
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                        TILL MINNE 
 
 

Föreningen har förlorat en fin medlem och god 

vän.  

Vår kära Goldi Seliniotaki har gått bort. 

 

Vi beklagar sorgen och våra tankar finns hos 

hennes familj. 

 

 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

                                             VÄLKOMNA TILL HÖSTMÖTET 

Söndagen den 20 oktober har vi höstmöte i föreningen.  

Vi återkommer om tid och plats. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

                                            SVENSK MIDSOMMAR     

    

 

 

Några av föreningens 

medlemmar firade svensk 

midsommar hos Amina. 
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                                     Utsikten från Didriks terrass är magisk.  

Snöklädda berg på ena sidan.  

Ett turkost Medelhav på andra.  

–  Här på Kreta är det rena 
paradiset och jag lever för halva 
priset mot hemma, säger han. 

Som sjukpensionär fick Didrik von 
Porat, 65, kämpa för att få ihop det i 
vardagen. Efter ett liv som anställd 
på SJ, och ett tungt arbete på 
gården utanför Borås, var ryggen 
utsliten. Sedan blev han 
ålderspensionär. 
– När jag fyllde 65 bestämde jag 
mig: nu skulle jag börja njuta av 
livet.  
Målet var Kreta, en ö där han hade 
semestrat många gånger och som därför kändes bekant. Men det var ju det där med 
gården. Och de fyra vuxna barnen. Alla vänner som undrade hur det skulle gå.  
– Det visade sig att barnen var positiva. Och vännerna lovade att hälsa på. Så det var bara 
att sätta i gång och göra sig av med saker. 
 

Makalös utsikt 

Didrik ordnade en loppis i ladugården. Allt skulle bort, utom det som fick plats i tre 
resväskor och en ryggsäck. En släkting tog över gården.  
Han började med att hyra en liten etta i Platanyas, strax väster om Chania. Sedan bytte han 
till en större lägenhet i två plan, högt uppe på berget med makalös utsikt, med terrasser 
och en prunkande trädgård.  
– För mig är det enklast att hyra och slippa all byråkrati när man ska köpa. Nu betalar jag 
4 250 kronor i månaden för boende och andra fasta utgifter. Det är fantastiskt billigt, säger 
Didrik.  
Eftersom Didrik har en låg pension betalar han 21 procent i vanlig svensk skatt. Med lite 
tillägg från SJ:s personalfonder får han i dag ut 17 900 kronor i månaden.  
– I Sverige hade jag kostnader på nästan 10 000 i månaden. Här lever jag billigt och kan 
kosta på mig att gå ut och äta, handla det jag vill och flyga hem till Sverige med 
lågprisbiljetter. Jag lever för halva priset. Det kan inte bli bättre, säger han.  
Didrik flyttade ner till Kreta ensam, men han har aldrig känt sig övergiven.  
– Nej, nej. Lokalbefolkningen har verkligen tagit emot mig med öppen famn och vi har en 
väldigt aktiv svensk-grekisk förening här på Kreta som ordnar olika typer av aktiviteter.  
Ett par gånger i månaden träffas gruppen och gör utflykter, äter middagar och umgås.  
 

”Här ska jag bli kvar” 

Nu har Didrik bott på Kreta i ett år. Och han tänker stanna.  
– Hittills har jag inte ångrat mig en enda sekund. Kreta är hemma. Här ska jag bli kvar. 
 
                                                                             Reportage i Aftonbladet av Liisa Aus  
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Det är i Chrissoskalittissa det händer.  

Klostret har haft firandet av Jungfru Maria 14 augusti. Denna fest anordnades för första 

gången 17 aug. på parkeringen nedanför "Panagia" - klostret vilket gjorde att munkar och 

präster naturligtvis deltog, såväl som kommunalrådet från Kissamos.                                   

En underbar musikgrupp spelade kretensisk musik och även jag dansade. Fest för 

lokalbefolkningen med ett fåtal turister som letat sig hit. Det är ett arrangemang av en 

förening som bildats med bl.a Plokamakis, som gör ett jätte jobb och styrelsen som ställer 

upp och bakar, grillar, bär och släpar för att vi ska ha det trevligt. En av mina söner, 

Michalis Tzanakis, har en del i detta fina initiativ som jag kommer att visa mer 

av framöver.  Tack för en trevlig kväll och "to xpovo" ( betyder ungefär att det blir nästa 

år igen) som man säger på grekiska.                 /  Agni 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

                                      

                                     Grattis Litchi Foods 

Litchi Foods, vår skandinaviska butik i Mournies, har i 

dagarna firat sin 1-års dag.  

Vi gratulerar Kristina och Apostolis till ett fint första år 

och hoppas på många fler. 
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”Jag ser fram emot att bli riktigt 

gammal här”  
 

Lars sålde allt och flyttade till Kreta: ”Här 

räcker pensionen dubbelt så länge” 

Lars Elf, 70, och hans sambo Maj-Lis 

hade en gemensam dröm: när de båda 

blev pensionärer skulle de flytta till sitt 

älskade Kreta där de semestrat 

tillsammans så många gånger. 

- Vi älskade klimatet, människorna och 

alla utflykter upp i bergen. Vi vandrade 

mycket och njöt av naturen. 

Allt var planerat och genomtänkt. Men plötsligt började Maj-Lis må dåligt - och sedan gick 

det fort. Lars blev änkling och efter 35 år som sambo stod Lars ensam med huset utanför 

Växjö och en sprucken framtidsdröm. 

Det skulle ju varit de två. De sista åren på Kreta tillsammans med en guldkant på 

pensionärslivet. 

- Men så tänkte jag att ”nej, jag ska göra det här ändå”. Så jag sålde allt jag hade i Sverige, 

packade min bil full med saker och drog, säger Lars. 

Han började med att hyra en lägenhet i Chania. Det blev basen för att hitta någonting 

större och bättre. 

- Jag ville bo genuint och högt upp. Med utsikt och rymd. 

Nu hyr Lars ett hus i byn Vamos, en halvtimma öster om Chania. Från en av terasserna har 

han utsikt över de snöklädda bergen i söder och det turkosa Medelhavet i norr. Han 

betalar 4 500 kronor i hyra - och då ingår allt. 

- Det är nästan ofattbart hur bra man kan bo här med en liten svensk pension. Jag får väl 

ungefär 15 000 i pension och har utgifter, alltså med allt inräknat, på … ja, kanske 7 000 

kronor i månaden. 

Självklart saknar han sin Maj-Lis. Men ensam är han inte. 

- Absolut inte. På ett år har jag lärt känna så många nya människor och fått vänner från 

många olika länder. Dessutom har svensk-grekiska föreningen här på Kreta massor av 

olika aktiviteter som man kan hänga med på. 

Lars har ett eget knep för att snabbt komma in i gemenskapen. Han går en kurs i Chania 

och lär sig grekiska. 

- Man klarar sig jättebra med engelska här, men för mig är det viktigt att lära sig språket i 

det land där jag valt att bo. 

Lars har bara bott på Kreta i drygt ett år, men är helt säker på att han aldrig kommer att 

flytta tillbaka till Sverige igen. 

- Här finns allt vi har i Sverige, och lite till. Jag ser fram emot att bli riktigt gammal här.   

                                            Reportage i Aftonbladet av Liisa Aus                                                    7 



 

Mitt älskade Elafonissi.....  

Det blev för mycket,       

kunde inte andas.  

Min strand är överbefolkad 

Mer än 8000 människor/dag.  

 

 

Augusti sliter hårt på turistorter, servitörer, hotellpersonal, diskare och för att inte tala 

om turisterna. De får en inte alltid så god bild av sitt tilltänkta paradis. Det blir inte riktigt 

som man tänkt sig. Augusti och en bit in i september är kämpigt för alla. De anställda har 

jobbat nästan oavbrutet sen i slutet av april. (Kreta har lång säsong: april-hela oktober.) 

Nästan hela Grekland och Italien har semester denna månad plus en hel  del övriga 

européer samt ryssar som 

senaste åren blivit en stor 

grupp. Därför kan det vara bra 

att komma till Kreta maj-juli 

och sept-okt. Om det finns den 

möjlig- heten. Det är fantastiskt 

fint de månaderna och man 

behöver inte trängas.  Personal 

och ägare har mer tid för 

gästen. Jag och min familj har i 

år upplevt Elafonissi som en 

stor parkeringsplats. Vi badar 

inte där under augusti och in i 

september.                             

Okey vi kan ju bada alla andra 

månader. Men det är så mycket 

bilar och felparkeringar så ibland 

har det behövts flyttas på bilar för 

hand av starka människor...........  

Vi ser fram emot att något görs till 

nästa säsong så ni som kommer 

kan bada och känna trygghet när 

ni är här på Mitt älskade 

Elafonissi.  

8                                                                                                        Välkomna 2020    /   Agni    



               Greker delar sallad ur samma skål och badkar med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pozar Thermal Baths ligger i distriktet Pella, födelseplatsen för Alexander den Store, ca 

110 kilometer från Thessaloniki och 40 kilometer från Edessa vid foten av Kaimaktsalan, 

en skidort. På denna imponerande plats finns varma källor, naturpooler och floder med 

termiskt vatten (vid 37 ° C) samt ett nätverk av naturliga och konstgjorda vattenfall. Du 

hittar en rad olika boendealternativ, inklusive hotell, bed & breakfast och pensionat. Med 

en mängd olika behandlingar är Pozar en topp destination, speciellt om du vill kombinera 

den med andra aktiviteter som skidåkning på den närliggande orten, eller bara njuta av 

närliggande skogar. Jag och maken gjorde ett besök och det var helt fantastiskt. Doften av 

barrskog slog emot så fort man steg ur bilen. Härlig frisk väldoftande skog. Detta var den 

7:e augusti och ca 30 grader.  Vi badade i det stora badkaret....... som jag tycker att det är, 

till en kostnad av 2€. Det var det värt.  Vattnet var ca 37°. Vi tog oss ur efter en stund och 

kände på det iskalla källvattnet som forsade efter berget och sen letade vi upp en 

fördjupning i vattnet där det vara varmt klart vatten och bara vi. Som små privata bad. 

Om man ligger ner täcks man med vattnet. Alltså inte djupt. Efter ca 40 min. var vi klara 

och vi drog oss upp runt ett poolområde där det fanns dusch o WC.  Vi kände oss väldigt 

tunga och  avslappnade och min artrosvärk var borta ganska länge efter denna terapi.  

Finns restauranger, caféer och även kan man ha med sig egen matsäck. Rekommenderas 

varmt..... www.thermalsprings.gr                 /  Agni 
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Du har kanskje hørt at det er vanlig 

med akis άκης ending på etter- 

navnet her på Kreta? 

I området rundt Sfakia slutter ikke 

etternavnene på akis, men på as ας, 

Sifakas, Σήφακας, og is ης Viglis 

Βίγλης. 

Det stemmer jo det, men det er ikke 

bare Kreta som har sin egen ending 

på etternavn. I Hellas kan man 

faktisk høre på etternavnet hvor familien stammer fra. For eksempel er navn 

som slutter på oglou,ογλου fra Lille Asia og det forteller om at familien har 

kommet til Hellas i 1922-23, da så mange kom til Hellas fra Tyrkia under den 

store tvungne befolkningsutvekslingen. Det betyr sønnen til. Et eksempel fra 

Hania: Voutzoglou Βουτζόγλου. Altså har familien kommet fra Tyrkia. I vårt 

nabolag, som ble bebodd med folk fra Tyrkia, er også navn med idis vanlig, 

eksempel: Petridis Πετρίδης. Disse familiene er fra området Pondo Πόντο 

rundt Svartehavet hvor mange var greskortodokse og kom til Hellas under 

befolkningsutvekslingen . 

En annen ending fra Pondo er adis :Georgiadis Γεωριάδης sønnen til 

Georgios. 

Etternavn som slutter på elis ελής kommer fra Lesbos og steder i Lille Asia 

rett ovenfor øya: Papadelis Παπαδελής. 

Fra Hios, ousis: Halkousis Χαλκούσης. 

I Nord-Hellas, Makedonia og Thrakis er oudis ούδης eller odas οδάς vanlig: 

Nikoloudis Νικολούδης, Maroudas Μαρουδάς. 

Akos άκος slutter navnene med i Mani som er et området sør på Pelepones : 

Dimitrakos Δημητράκος. 

Ellers på Pelepones er poulos det vanlige: Nikolakopoulos Νικολακόπουλος. 

Atos άτος er endingen på øya Kefalonia: Dimitratos Δημητράτος. 

Mange etternavn er stedsnavn som: Haniotakis Χανιωτάκης, fra Hania Χανιά. 

Ipiriotis Ηπειρώτης en fra området Ipiros , en fra Patras Πάτρας : Patrianos 

Πατριανός eller fra en landsby Τσιγιρώτης Tsigirotis eller en by: Politis 

Πολίτης fra Konstantiopolis Κωνσταντινόπολης( Istanbul) som bare blir kalt: 

Poli Πόλη 

Altså sier etternavnet mye om familiens røtter. 

Hva navnene starter med sier også mye. Som oftest er det navn som Dimitris 

Δημήτρης eller Nikos Νίκος, Nikolaos Νικόλαος, men man har også andre 

spesielle første ledd i etternavn i Hellas. 

Mange etternavn starter med papa, som betyr prest. De vanligste etternavnene 

i landet er naturlig nok Papadopoulos Παπαδώπουλος og Papadakis 

Παπαδάκης. 

Det finnes uendelig mange som starter med papa. 
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En annen yrkesgruppe som er vanlig er daskalos δάσκαλος, lærer. Daskalakis 

Δασκαλάκης og Daskalogiannakis Δασκαλογιαννηάκης  er vanlige etternavn 

på Kreta. Den mest kjente på Kreta er helten fra 1770 læreren Ioannis Ιωάννης 

fra Anopolis og var med i opprøret mot tyrkerne i 1770. Han ble kalt 

Daskalogiannis Δασκαλογιάννης. 

Milonas Μυλωνάς, betyr møller, og mange navn begynner med dette. 

Mylonogiannis Μυλωνγιάννης Mølleren Jannis.                                                  

På Kreta: Milonakis Μυλωνάκης. Psaras Ψαράς, fisker. 

Mange navn starter med Kara: Karathanasis Καραθανάσης. Dette er navn fra 

Tyrkia og betyr mørk. Jannis den mørke: Karagiannis Καραγιάννης eller 

Karagiannakis Καραγιαννάκης på Kreta! 

Hatzi Χατζί er en annen vanlig start på etternavn fra Tyrkia, nærmere bestemt 

Lille Asia. Det er en hederstittel som betydde at personen var kristen og hadde 

vært på pilgrimsferd til Jerusalem!! Hatzinikolaou Χατζινικολάου. 

Noen etternavn er faktisk fornavn gjort om til etternavn: Grigoriou Γρηγωρίου 

fra fornavnet Grigoris Γρηγώρης . 

Noen etternavn har dyrenavn i seg: Alepoudelis Αλεπουδέλης, alepou αλεπού 

er rev, eller planter: Garifallos Γαρίφαλλος som betyr nellik. Eller som min 

greske familie heter: Triandafilaki/s Τριανταφυλλάκη/ς som betyr liten rose 

τριαντάφυλλο. 

Eller kallenavn som en fikk en gang i tiden, og ble familiens etternavn: 

Levendis Λεβέντης, en flott fyr. Kabouris/ Kabourakis Καμπούρης, 

Καμπουράκης, en som er pukkelrygget!!! 

En kvinnes etternavn slutter aldri på s. Heter mannen eller faren Papadakis, 

heter hun Papadaki Παπαδάκη. Slutter etternavnet på os, er kvinnens ending 

ou.  Papadopoulou Παπαδοπούλου. 

Ellers kuttes bare s-en. Maria Karagianni Μαρία Καραγιάννη. 

Eller som hos oss: Tonia (Antonia) Verganelaki Αντωνία Βεργανελάκη og 

Jorgos (Georgios) Verganelakis Γεώριος Βεργανελάκης. 

Katerina Triandafillaki Κατερίνα Τριανταφυλλάκη. Når en kvinne med gresk 

etternavn er født i utlandet og får samme etternavn som faren, blir det rart i 

Hellas. En kvinne som heter Sirris til etternavn? Merkelig 

Du kan altså se mye ut fra et etternavn i Hellas, både røtter og kjønn. 

Naturligvis er det noen navn som er spesielle for et området, som Theodorakis 

Θεοδωράκης som er fra Hania-området faktisk og er blitt verdenskjent 

gjennom Mikis Theodorakis. Hans far var fra Galatas utenfor Hania. Navnet 

betyr forøvrig Guds gave Δώρο Θεού!! 

Nå håper jeg at noen brikker faller på plass, og at du syntes at dette var 

morsomt og nyttig!! 

 

Ps. husk: Jeg er hverken gresk, professor eller spesialist, men dette er enkle 

og litt morsomme fakta.          

                                              Författare: Aud Öymyr                                            
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Lämnade stressen – flyttade till Kreta 

Här, vid bukten med det turkosa vattnet, 

hittade Tomas och Monica tid för kärleken. 
 

” I Stockholm sprang vi runt i ekorrhjulet och såg 

våra vänner gå in i väggen, den ena efter den 

andra.” Så de sa adjö till stressen och slasket och 

flyttade till Kreta. 
 

Både Tomas Holmqvist, 65, och Monica 

Holmqvist, 61, hade välbetalda arbeten i 

Stockholm. De älskade att jobba och det blev en hel del övertid genom åren. 

– Vi tänkte inte så mycket på det, utan försökte ta igen den tiden på semestrar. Vi älskade 

ju båda att vara på Kreta, så resorna dit blev vår välbehövliga paus från jobblivet, säger 

Monica. Tvivlen kom när de såg arbetskamrater och andra vänner gå in i väggen. Var 

stressen och trängseln på tunnelbanan verkligen värd livet de levde med stort hus och 

långa arbetsdagar? 

– Vi började prata om att inte göra samma ”misstag” med att stressa sönder oss. Vi ville 

njuta av livet och inte vara helt slut när det var dags för pensionen, säger Tomas. 

Planen började sakta ta form. De började med att sälja huset och hyra en liten möblerad 

lägenhet i andra hand. 

– Under ett par år lade vi undan så mycket pengar vi kunde varje månad. Gjorde kalkyler 

och räknade fram och tillbaka. Vi hade ju båda en del år kvar till full pension. Till slut fick vi 

ihop det, berättar Tomas. 
 

Billigare än i Sverige 

Pengarna de fått från husförsäljningen i Nacka gick till ett litet stenhus på bergstoppen 

ovanför byn Almyrida, strax öster om Chania. Sparpengarna plus Tomas förtidspension 

räckte till att klara vardagsutgifterna på Kreta. 

– Det är ju väldigt billigt att bo här och våra kostnader är mycket lägre än vad vi hade haft 

i Stockholm, säger Monica. 

Nu har de bott på Kreta i snart sex år. Kärleken fick ny skjuts sedan de gifte sig på stranden 

i sitt älskade Almyrida. De har ingen tanke på att flytta tillbaka till Sverige, trots att alla barn 

och barnbarn finns där. 

– Det är klart att man längtar mycket ibland. Men det finns Skype, och när vi åker och 

hälsar på dem brukar vi stanna lite längre och får massor av kvalitetstid tillsammans. Så 

det funkar, säger Monica.   
 

Vill inte flytta tillbaka 

Båda tycker att det varit otroligt lätt att komma in i gemenskapen i byn och de har fått 

många nya goda vänner, både bland de lokala grekerna och andra par som valt att flytta till 

Kreta. Och nu, när en affär med svenska matvaror öppnat i Chania, blev guldkanten på livet 

ännu mer glimrande. 

– Alltså ... jag är tokig i ostbågar. Och nu kan jag äntligen frossa i dem utan att behöva 

göra specialbeställningar från släkt och vänner som kommer hit, fnissar Monica. 

Från terrassen vid deras stenhus har man vidunderlig utsikt över Medelhavet och det 

turkosa vattnet i bukten. 

– Vi lever i ett paradis. Det är billigt, enkelt ... och alldeles underbart. På riktigt. Aldrig att 

vi flyttar tillbaka till stressen igen. 
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Vareli-hund..... Ett polisärende.  

Vad är nu detta?  Det är en hund som, här 

på Kreta och förmodligen i fler byar i hela 

Grekland, är bunden med en kort kedja 

vid en oljetunna (som på bilden).  

Turister passerar denna stackars hund 

och kontaktar polisen. Det tar ett tag men 

polisen anländer till den nämnda platsen. 

Polisen tar kontakt med ägaren som har 

hunden som vakt till sina djur. Hunden är 

ovaccinerad dessutom. Polismannen 

förklarar för ägaren att den måste vaccineras och kedjan måste vara minst 5 meter lång. 

Vad händer annars? Polismannen förklarar att det är ett vite på 5000 euro. Ganska 

mycket pengar. Han ska komma tillbaka om en vecka för att se att rekommendationen 

följs. Detta händer dock där polisen är från länet och är vän till någon i närheten. Så då 

blir det en kopp kaffe naturligtvis, men det hjälper inte situationen för den drabbade. 

Polisen gör sitt jobb med heder och respekt och därefter blir det en kaffepaus med gamla 

goda vänner som inte träffats på länge. Vad vill jag säga med detta? En del kanske inte 

gör så utan glömmer bort ärendet och det blir inga följder av anmälan. Heder åt denna 

polis som kan skilja på arbete och nöje.               / Agni 

***************************** 
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                                                  Barn och barn-barn  

Vi har 6 st, 3 pojkar och 3 flickor. 

Jämlikt ska det vara. 4 har vi nära i 

Kissamos och 2 har vi nära när vi är i 

Sverige. Ibland sammanstrålar alla 

barnbarn hos oss i Chrissokalittissa,  i 

september oftast. Då blir det riktigt 

härligt. Bad i poolen eller Elafonissi. Lek 

och "sova över mys." De gillar samma 

musik så ibland åker högtalaren ut och 

det dansas som aldrig förr. Jag hänger 

ju på det är ju min chans att få vara lite 

barnslig, jag är ju bara 68 år. Ungarna 

tycker det är kul (tror jag, hi hi. ) De 

skrattar i alla fall Tyvärr så pratar de 

inte samma språk men det gör de i alla 

fall efter några dagar. Sitt eget sätt att 

kommunicera. Och naturligtvis på lite 

svenska och grekiska. Det är en ynnest 

att få vara med dessa små varelser.  

När de har föräldrafritt hos oss då gör 

vi inte så mycket. Det ska pratas o 

pratas och vi ska lyssna........ Det man 

inte har så mycket tid med som 

förälder.  Kommer ihåg hur det var. För mig är detta en stor ynnest eftersom jag och 

maken inte hade någon sådan hjälp när våra barn växte upp. Barnen växer snabbt och 

snart så är farmor/mormor- farfar /morfar liksom inte lika attraktiva eller så kanske vi 

inte orkar. Så det gäller att passa på.                 /  Agni 

 

                                                          Gammal käpphäst 

Nu blir det ”tjat om bankomat”. Ni som använder svenska bankkort tänker väl på att få ut 

så mycket som möjligt, så billigt som möjligt när ni tar ut i bankomat.  

1/ Använd ALDRIG Euronets maskiner. De har urdålig kurs. 

2/ Välj ALLTID uttag i EUR, ”without conversion”. Den kurs som erbjuds är ALLTID DÅLIG. 

3/ Alla grekiska banker tar en avgift men om du inte tar småbelopp så kvittar det. Punkt 1    

och 2 ovan är MYCKET VIKTIGARE.  

4/ Betala med kortet i affärer m.m. Bästa kursen, inga avgifter.             
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SOS International är en organisation som ger assistans till personer från 
Norden som hamnar i nödsituationer i utlandet, till exempel på grund av 
sjukdom eller olyckor under resor. ... Organisationen driver larmcentraler i 
Danmark, Finland, Norge och Sverige, har 20 lokalkontor runt om i världen 
och totalt 650 anställda. När jag för många år sedan jobbade som reseledare 
hade vi mycket kontakt med SOS INTERNATIONAL. 
 
I vintras var min mamma på besök hos oss i Chania, precis som hon brukar 
varje vinter. Hon brukar stanna 2-3 månader. Jag åker alltid och hämtar henne 
i Sverige och så åker vi ihop till Kreta. Hon kan inte längre resa själv eftersom 
hon har Alzheimers.  
Mamma hade inte varit hos oss länge förrän hon helt plötsligt fick jätte ont i 
sidan och ryggen. Vi åkte till sjukhuset och de röntgade. Hon hade brutit 2 
revben, trots att hon inte ramlat. Det visade sig att detta berodde på 
benskörhet. Naturligtvis hade hon ont över jul och nyår men klarade det 
ganska bra ändå. Straxt efter nyår så fick hon ännu mer ont i ryggen och 
kunde inte sitta. Vi var till sjukhuset igen och de konstaterade, efter flera 
undersökningar, att hon nu fått en spricka på ryggraden och att några kotor 
hade satt sig i ryggen ( tror de kallade det så..). Det var jättejobbigt, för hon 
kunde inte sitta och knappt ligga. Värktabletterna hjälpte inte mycket. 
Jag tänkte; hur ska hon kunna flyga hem till Sverige, när hon inte kan sitta?!  
Vi hade bokat flygresan tillbaka till Sverige innan hon blev sjuk. Det var 
planerat att min yngsta dotter Gabriella, jag och mamma skulle flyga ihop till 
Sverige. Det började närma sig hemresa och mamma var jättedålig... 
Jag beslöt då att kontakta SOS INTERNATIONAL för att se om mammas 
hemförsäkring hjälper oss åtminstone med ambulansresa från Arlanda till 
Mora, där hon bor. Då visade det sig att mamma hade utökad reseförsäkring 
på hemförsäkringen sedan många år tillbaka! Detta räddade oss! Vilken hjälp 
vi fick! Helt fantastiskt! SOS INTERNATIONAL tog nu över hela resan. De 
skickade ner en svensk läkare till mamma 2 dagar innan hon skulle flyga hem. 
Läkaren bedömde att hon måste åka ambulansflyg och att min dotter och jag 
skulle följa med henne så att hon, p.g.a sin Alzheimer, inte skulle bli orolig. 
Läkaren och SOS INTERNATIONAL tog hand om allt!  
En ambulans hämtade oss och körde oss till Chanias flygplats där ambulans- 
flyget väntade. Vi flög till Aten. Där mötte en ambulans som tog oss till 
Lufthansaflyget till Frankfurt och där bytte vi flyg till Arlanda. Ombord på båda 
Lufthansaflygen hade SOS reserverat 12 sittplatser till oss!!! De behöver 9 
platser till en slags bår som mer eller mindre fästs i taket, med gardin runt så 
det blev som ett litet sjukrum (jag har aldrig sett detta förr). Det var sedan 
plats för den svenske läkaren, Gabriella och mig. På Arlanda väntade en stor 
ambulans som körde oss hela vägen till Mora sjukhus. 
Mamma är nu mycket mycket bättre. Hon hade dock drygt 2 tuffa månader 
med mycket värk innan hon blev bra.  
Jag måste säga att jag tycker SOS INTERNATIONAL var fantastiska. Tänk om 
mamma inte haft extra försäkring...Vilken otrolig hjälp! Något att tänka på när 
man är ute och reser eller får besök från Sverige.                                                 
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Thessaloniki är Greklands näst största 

stad. Den ligger vid havet med en ny 

strandpromenad.  Jag tycker i mycket att 

denna stad är nästan vackrare än Aten. En 

kulturstad med museer, kyrkor, 

restauranger och barer. Ett ute-liv utan 

like, även vintertid vid fint väder. Besök 

gärna denna website 

https://www.thessalonikiguide.gr/ 

today/  Det finns möjlighet att ta buss 

från Chania men det tyckte jag verkade 

både dyrt och jobbigt. Men det går att 

flyga om man kan flexa lite med datum 

och planera. Ett exempel på det har jag 

lagt upp. 

 Boende i Thessaloniki är inte svårt att hitta till bra pris.  

 

Min man är från Thessaloniki och vi är här för 

https://www.helexpo.gr/                           /  Agni  
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