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LEDARE...
Hej alla medlemmar!
Julen närmar sig med stormsteg. Passa på att handla julmat hos Kristina i
affären Litchi Foods i Mournies. Ni vet väl att man kan beställa via
internet och få varorna levererade hem till dörren. Inte är transporten
särskilt dyr heller. Fram till jul får alla medlemmar i föreningen 10%
rabatt på allt ni handlar.
Lördag den 14:e december kl 13 firar vi Lucia tillsammans med svenska
skolan på torget i Mournies. Affären är öppen och en närliggande taverna
har öppet om man vi äta en bit mat tillsammans.
Den 21:a december äter vi jullunch tillsammans på restaurang Kritamon i
Chania. Där blir det glögg och pepparkakor och julklappar (om du tar med
dig en för max €10).
I december är det dags att betala bilskatten. Info om hur du tar fram
ditt inbetalningskort finns på sid.5.

Den 26:e december är det dags för
Santa Run igen i Chania. Starten går kl
13. Här kan du stötta en god sak.

I år fick jag äntligen följa med och se den enda höstblommande orkidén.
Den heter Spiranthes spirales och är en ganska oansenlig liten blomma. I år
fanns 3 plantor att se. Den har blommor i en spiral runt stjälken (därav
namnet). Den är c:a 12-15 cm hög och blommar i slutet av oktober. Du ser
den på första sidan.

GOD JUL
GOTT NYTT ÅR
Gunilla och Agneta
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Chryssoskalittissa
har nu många barnfamiljer vilket är
riktigt roligt. Det har varit ganska tyst
här på vintrarna men nu har en yngre
generation bildat familjer och bor kvar i
denna ﬁna miljö. På initiativ av
föräldrarna tog sig föräldrar och barn ut
på stora gatan för att förbättra färgen
på båten som ska ljussättas.

Ett bord dukades upp på närmaste
restaurang och fantasin tog över och alla
började skapa till jul. Den konstnärliga
stämningen hos barn och föräldrar var
överväldigande.

To Karavaki,
den lilla båten, den mest
traditionella julsymbolen som du
hittar i Grekland. Under december är en liten båt dekorerad med ljus,
vanligtvis placerad på huvudtorget i staden och nära den mer internationella
julgranen. Båten, eller liten båt, är förankrad i traditionerna i ett land
med ett symbiotiskt förhållande till havet. Faktum är att på många
grekiska öar är julbåtar fortfarande den mest populära dekorationen under
julhögtiden.
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Det är också sant att Grekland är stolt över det stora antalet sjömän,
ﬁskare och kaptener som landet har, vilket gör dem till en symbol för lokal
identitet. Män skulle ofta vara borta i månader i taget, och de hemma
väntade oroligt på att de skulle återvända.
Traditionen säger att du skall ha små träbåtar placerade inne nära spisen
och de skall peka mot husets centrum, aldrig mot dörren. De dekorerades
också kärleksfullt för att ge hushållets män ett varmt välkomnande.

Kalanda Till och med barnen förberedde sina egna båtar med papper och
ﬂiser av trä, och på julafton använde de dessa små båtar för att samla
godbitar som de får när de sjunger julsånger från hus till hus. Speciella
julsånger framförs som på grekiska kallas "kalanda". Barnen spelar på
triangel och sjunger när de besöker husen i sitt grannskap. Man brukar ge
barnen pengar när de kommer till din dörr. Låtarna tros välsigna ditt hus
inför det nya året och det anses därför bringa lycka om en "Julsångare"
besöker dig. Detta är en mycket gammal tradition som fortsätter att leva
vidare i hela landet!
/ Agni
############################################

Bilskatt igen………
Senast den 31 dec skall
bilskatten vara betald. Ett
inbetalningskort med din bils
skatt för 2020 kan du hitta på
skatteverkets sida:
https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp
Klicka på knappen ΕΙΣΟΔΟΣ. På nästa sida lägger du in ditt ΑΦΜ,
skattenummer, och bilens reg.nr. Klicka på vänstra knappen Αναζήτηση och
när röd text kommer upp, klicka på knappen i mitten Εκτύπωση för att
komma till ditt inbetalningskort. Skriv ut och ta med till post/bank eller,
ännu hellre, betala via din grekiska internetbank så slipper du köa och
betala avgift……….
Gunilla
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Protokoll från höstmöte i Svensk-grekiska föreningen i Chania
2019-10-20
Plats: Restaurang Orexi i Chania.

1. En tyst minut hölls och ett ljus
tändes för medlemmar som gått bort:
Goldy Seliniotakis och Inga-Maria
Koutsouridakis
2. Närvarolista upprättades
3. Torsdagsträffarna fortsätter som
vanligt. Samling i Chania vid Alphabank på Chalidon kl.13.30.

4. Årets upplägg av julbazar efter
röstning. Beslut fattades om 3.e
förslaget: Julﬁrande med Luciatåg
på torget i Mournies 14.12.2019, mat
och dryck kommer att finnas på
närliggande kafenion för den som vill köpa och äta lite gott. Det kan ju vara
trevligt att träffas och sitta och prata, samt äta lite. Det blir fri souvlaki till
barnen i Svenska skolan. Det går att passa på att handla julmat i Litchi Foods
butik som kommer att vara öppen. Alla medlemmar i Svenska Föreningen har
10% under december månad och fram till jul på det som handlas i butiken. Säg
gärna att ni är från Svenska föreningen för ibland kanske man missar det eller
glömmer det.
5. Höstutﬂykt 17.11.2019
Tema E Venizelos, med följande stopp: Venizelos gravarna, Kaffe
och/eller frukost på Koukouvaja, Klostret Agia Triada, Venizelos museet och
efter det lunch i Therisso. Sista anmälningsdag 14.11.2019. Information
kommer ut på FB och via mail.
6. Julmiddag
Restaurang Kritamo som förra året eftersom det var omtyckt. Det blir ett
lotteri som Kristina och Sonja håller i. Vi kommer också att få en liten julklapp,
men då måste alla ta med en julklapp också, till värde max 10€. Det kommer
att bjudas på varm glögg och pepparkakor innan maten serveras. Information
kommer. Planerat datum den 21 december.
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7. Medlemsavgifter betalades till Kristina Manneberg.
8. Årsmöte,

26.01.2020 på La Prima, Information kommer

9. Övriga frågor:
Arja har väldigt mycket böcker som
hon vill bli av med och det ska hon
få hjälp med av en medlem med bil.
En del körs till Orexi o en del måste
tyvärr tas bort.
Anita på Orexi kommer att vara i
Sverige ett tag. Tillbaka någon gång
i februari och öppnar för bokbyte
och kaffe.
Trevligt med en presentation av nya
medlemmar från Åland.
Vi avslutade mötet med en god
lunch.
/ Agni
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

En riktigt gooood jul
med JULMATEN
från Kristina på Litchi foods i Mournies.
Vi i föreningen får 10% rabatt på allt vi
köper fram till julafton. Detta gäller
även för dig som vill handla i
nätshoppen och få det hemskickat till
dörren. Tänk på att tala om att du är
medlem i föreningen när du handlar så
blir det inga missförstånd.
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Höstutflykt
Söndagen den 4 oktober var det dags för
höstutflykt med Svensk/Grekiska
föreningen. Vi var 31 personer som for med
buss, först till Eleftherios Venizelos grav, där
vi gick omkring och beundrade den fina
utsikten.

I kyrkan var det gudstjänst och det kunde vi
lyssna på genom högtalare utanför.

Vi tog en kaffepaus på det fina caféet Koy Koy Vaja
där man har samma vackra utsikt.
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Efter ett besök i klostret Agia
Triada åkte vi vidare upp till
Therisso där vi besökte det lilla
fina museet som var alldeles
nyrenoverat.

Nu var vi alla hungriga och resten av
eftermiddagen tillbringade vi på en
taverna där vi åt en fantastisk lunch,
deras specialitet var lamm och det var
jättegott.

Stort tack till styrelsen som ordnat
den trevliga utflykten, det var en
toppendag!
Birgitta Detterman
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Grekland lyckades få en ny första plats
efter en omröstning bland läsarna av
Rysslands största tidning och National
Geographic Travellers webbplats.
Grekland vann priset för bästa
destination för strandsemester. Totalt
röstade 500 000 ryssar under tiden 29
juni och 31 oktober 2019. Tävlingen
innehöll 24 kandidatdestinationer,
inklusive Turkiet, Vietnam, Kuba och
Cypern. Grekland, med 29% av
rösterna, kom dock först. Vid
evenemanget deltog nästan alla representanter för turistnäringen i Ryssland,
researrangörer, ﬂygbolag, utländska diplomater från andra länder, små och medelstora
företag och ryska tjänstemän.
/ Agni
===========================================================================

Gymnasieskola stängs i Kissamos, byggnaden anses "farlig" för studenterna
Det senaste besöket av KTYP SA
(byggnadsinfrastruktur) i Kissamos
efter jordbävningen på 6.1, som
"skakade" staden, kommer sannolikt
att vara avgörande och mycket
avslöjande om bristerna i byggnaderna
på gymnasiet (LYKIO) i Kissamos. Enligt
rapporten från biskotto.gr så konstaterar man bland annat att "det är en
smal byggnad med ruttna kolonner och
järn som inte kan förbättras." Detta är
den viktigaste delen i resultaten från
Building Infrastructure SA, vars tekniker utför undersökningarna. Rapporten beskriver en
byggnad med "låg statisk kompetens", medan ingen vet om de senaste starka seismiska
vibrationen har påverkat expertutlåtandet. Besöket avslöjar svagheterna, problemen och
bristerna i utrymmet som rymmer mer än 300 elever och lärare. Eftersom byggnaden
enligt vetenskapliga kriterier anses vara otillräcklig, oanvändbar och inte alls säker för
studenter, betyder det en "röd varning" på statliga och lokala nivåer. Min kommentar:
Denna skola har varit föremål för resonemang angående byggnationen i ﬂera år. Det har
stötts och blötts men nu när jordbävningen ägde rum förvärrades situationen och det är
väl ändå på tiden att skolan ses över ordentligt innan ungdomarna tillträder den.
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/ Agni

TILL MINNE

Föreningen har förlorat en mångårig medlem.
Inga-Maria Koutsouridaki har avlidit.
Våra tankar och kondoleanser går till hennes familj.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vi vill bara tacka er innerligt för föreningens fina gest vid vår älskade Goldys bortgång.
Vi sätter stort värde på er omtanke vid dessa svåra stunder.
Med vänliga hälsningar
Dimitrios Seliniotakis
Ioanna Seliniotaki med familj
Iosif Seliniotakis med familj

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

Vi välkomnar följande nya medlemmar i föreningen:

Anki Dackemo o Nisse Lindholm, Åland
Åsa Bergqvist o Ingemar Levinsson, Fritsla

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

GRATTIS BIRGITTA CEIMERTZ
PÅ DIN HÖGTIDSDAG
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Theatro Anatoliki Tafros (Eastern Moat Theatre)

Underhållning i Chania hela sommaren. Priset
ligger mellan 15-20€ Jag har varit på en del
föreställningar och det var helt underbart. Den
fantastiske Giannis Parios, som är en av Greklands
största artister, han är idag 72 år, och hans
föreställning höll i 2 timmar drygt. Glad, trevlig,
charmig och en underbar sångare. Hans röst håller
i alla lägen. Publiken var i alla åldrar men de äldre
(jag, ha ha) sjöng med och det blev som en enorm
kör.
Evigt tacksam att fått uppleva denne charmör.

En annan för mig stor favorit är Alkistis Protopsalti. En
artist som också hängt med några år. Hon är idag 64 år
men vilken kraft och energi. (var har jag tappat min hi hi)
Hon bjuder på sig själv, går ut i publiken, sjunger
tillsammans, skämtar, hälsar. Hon ﬁck 2 små ﬂickor upp
på scenen som ﬁck var delaktiga en stund. Underbart. Vi
var på ﬂer konserter som var mycket bra och tänker
fortsätt med det om vi orkar. Du som bor i Chania eller
nära, passa på nästa säsong. Det spelas också teater för
vuxna och för barn, för er som kan grekiska. Biljetter
säljs bl.a I Kypos-parken i speciella kiosker mellan 9-14 /
månd-fred. Njut av härlig musik och glädje. / Agni
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