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LEDARE...
Hej alla medlemmar!
Så blev det år 2020 och inte anade vi då att detta skulle bli ett märkligt
år. Just nu undrar vi väl alla när och hur detta skall sluta.
Här kommer i alla fall ett corona fritt Vikingablad med härliga berättelser
om tiden när vi kunde röra oss fritt och njuta av årstiden och naturen.
Hoppas att läsningen kan lysa upp er dag lite.
Alla medlemmar uppmanas att betala sin medlemsavgift. Denna är nu helt
avgörande för föreningens möjlighet att driva verksamhet.
I föreningen pågår ett viktigt arbete att skapa nya stadgar för föreningen.
Dessa nya stadgar godkändes på årsmötet som var flyttat till början av
mars. Läs mer i protokollet på sid 10-11. Avsikten var att vi skulle hålla
ett extra årsmöte i maj-juni för att välja styrelse. När detta kan bli
möjligt är i nuläget osäkert.
Alla aktiviteter i föreningen är ju av
naturliga skäl inställda och vi kan bara
avvakta och hoppas för framtiden.
Vi önskar att ni alla håller er friska och ser
fram emot när vi åter kan mötas för trevlig
samvaro.
Gunilla Lööf
P.S
Vi måste anpassa oss efter den verklighet
som gäller nu. Denna lilla orkidé kan
illustrera det tycker jag. Meningen var att
växa upp till en rak, ståtlig blomma men
verkligheten, i form av en gren, kom i vägen.
Det blev en krokig stjälk men en lika vacker
blomma.
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Lucia i Mournies
Lucia firade vi i
år på torget i
Mournies.
Kristina hade
öppet affären så
vi kunde handla
julvaror om vi
ville.

Vädret var lite opålitligt så det var tur att tavernan bredvid Litchi Foods
hade öppet. Där fick vi se svenska skolans Luciatåg. Det var ett stort följe
i år med många lucior, tärnor, tomtar och stjärngossar. De hade ett
väldigt fint musikprogram med både gamla och nya julsånger. Stort tack till
svenska skolan som ordnat detta för oss.

Tavernan hade en riktigt bra
meny så vi var ganska många som
beställde något att äta inne i
tavernans stugvärme.
Tack för en trevlig dag
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Jullunch
Årets jullunch var, som förra
året, på Kritamon inne i gamla
stan i Chania.

Vi fick en fantastisk måltid och
dessutom fick vi Monikas hemkokta
glögg. Som sig bör hade vi också
ett lotteri till förmån för
föreningen.

Efter maten blev det
julklappsutdelning och
eftersom alla varit snälla så
var alla glada och nöjda när
vi for hemåt.
Tack till styrelsen som
ordnat allt så bra.
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OMALOS I JANUARI 2020

En söndag i mitten på januari bestämde vi oss för att köra upp till Omalos och det var vi
inte ensamma om. Det var hundratals bilar parkerade utmed den smala upplogade vägen ju
närmare vi kom.

Alla var godmodiga och glada. Inget tutande utan folk hjälptes åt så mycket som möjligt för
att alla skulle komma fram.
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Väl uppe på platån var det rena folkfesten och både vuxna och barn hade roligt i snön.

Tavernorna var förstås överfulla men inga problem, ett bord ordnades snabbt fram till oss
på den utmärkta tavernan To Ellinikon där vi varit tidigare på föreningens busstur.

En härlig söndag med fint vinterväder på Kreta.
Tina o John
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Resan till Lissos.

Fredagen den 10 januari 2020.
Lars Elf kom vid tio-tiden och hämtade mig och Tonie.
Idag skulle vi göra en utflykt till den gamla romerska
hamnstaden i Lissos. Vädret var strålande, inte ett moln
på himlen, och behagligt varmt. Vi körde över de
snöklädda bergen, ner mot sydsidan, till Sougia. En bit
därifrån ställde vi bilen, och började gå en markerad
slingrig och stenig väg upp för berget. Vi är ju inga
ungdomar precis, så vi kämpade på nere i dalgången
mellan höga berg och stenblock som vi både gick runt,
förbi eller över. Det bar uppför hela tiden, hur långt
skulle vi gå uppför tänkte jag, med några kilos övervikt?
Det var brant uppför, vi kämpade på. Till slut efter
mycket stenar och annat så var vi på toppen av berget.

En stor platå med underbar utsikt över havet och
snöklädda berg. Getter med bjällror i massor runt
oss, stod och glodde och undrade säker vilka vi var.
Men någon romersk stad syntes inte till.
Vi fortsatte och gick uppe på platån en bra stund.
Rätt var det var kom vi fram till ett stup i mina
ögon, där nere låg Lissos! Jag hade ont i min rygg
sedan tidigare skador i arbetet i Sverige, så jag
stannade kvar uppe på platån. Lars och Tonie gick
med dödsförakt ner för detta stup, på slingriga
steniga stigar med rullgrus och inte mycket att
greppa tag i.
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Jag gick runt på platån och
fotograferade, och pratade
med både getter och ödlor,
som till och med kröp upp på
mitt ben, gröna små ödlor.
Blommor växte det gott om
uppe på platån. Efter ett tag
gick jag fram till stupet, eller
nedfarten till Lissos, men inte
såg jag skymten av Lars och
Tonie? Efter cirka 45 minuter
såg jag dom långt där nere vid den romerska Lissos ruiner. Sista vattnet var urdrucket, och
jag satt, eller gick runt och fotade, rätt var det var efter lång väntan kom Lars och Tonie
tillbaka. Det syntes att klättringen tillbaka uppför berget från Lissos tog på krafterna, tur att
jag inte gick med ner tänkte jag för mig själv.

Nu vilade vi oss lite innan det var dags att gå uppe på platån, till nedstigningen började, och
den var lika jobbig som när vi gick upp, slingrig krokig, stenig med mera. Till slut var vi nere
vid hamnen där vi ställde bilen, nu var man mycket mör i kroppen.
Efter att vi kört en bit på väg hem, hittade vi en öppen taverna, där dom hade mat. Vi var
hungriga och blev erbjudna lamm kokt i olivolja. för många så låter det som man får en bit
kött som simmar i olja, men icke köttet var så mört att en kniv var onödig, och smaken finns
det inget ord för den var sagolik. Och mycket mat fick vi också, och nybakt bröd till.
Denna resa till Lissos var fantastisk! Vi kommer att göra om den till sommaren, men då tar
vi båten dit, för man behöver inte gå över berget för att ta sig dit, det går båtar på
sommaren dit med turister. Ett underbart minne för mig, Tonie och Lars!
Didrik von Porat
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Årsmöte på La Prima

Årets möte var framflyttat till 8 mars och det var ett stort gäng som samlades för
möte och pizza-lunch och trevlig samvaro.
Som traditionen bjuder så hade vi också nyårskakan och Ingegärd hittade pengen i sin
kakbit och får därmed lycka under hela året. Grattis!
Årsmötesprotokoll
för
Svensk Grekiska Föreningen i Chania
Plats: La Prima, Chania
Datum: 08.03.2020
Tid: 12:00
Deltagare: 31 medlemmar närvarade
Punkter på dagordningen:
1. Medlemsavgifter betalades till föreningens kassör Monika Varongi.
Närvarolista skickades runt.
Årspitan skars upp, IngeGärd Svanström fick slanten.
2. Mötet öppnas av föreningens ordförande Kristina Manneberg
3. Mötet godkände dagordningen
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän upprättades.
Ordförande: Kristina Manneberg
Sekreterare: Christina Pandelaki
Justeringsmän: Nisse Lindholm och Sonja Rickardsson
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5. Presentation av nya medlemmar
6. Upprättning av röstlängd:
totalt 76 medlemmar
39 betalande medlemmar
31 närvarande medlemmar på mötet
Stämman är beslutsmässig
7. Godtagande av stadgar:
Övergång från äldre registrering, år 1999 till nyregistrering av föreningen. Föreningens
revisor Sotiris Antoniu har tagit hand om registreringen av föreningen, har med hjälp
av advokat lämnat in ansökan den 19.02.2020 i domstolen och efter godkännande av
domstolen registreras föreningen på skattemyndigheten.
Bankkonto för föreningen kommer att öppnas efter registrering.
8. Revisor Sotiris Antoniu gick igenom stadgarna, stadgarna finns både på svenska
och grekiska. Stadgarna är formade efter grekisk lag.
Föreningen är en juridisk person som är deklarationsskyldig, medlemsavgifterna är
skattefria.
Stadgarna måste publiceras i dagspressen och när vi fått beslutet från domstolen så
kommer vi att kalla till föreningsstämma inom 15 dagar. Det har tillsatts en tillfällig
styrelse av 5 personer varav Sotiris Antoniu ingår.
Fanns möjlighet till frågor, artikel 3, punkt c, ifrågasattes.
Ny föreningsstämma beräknas Maj-Juni, kallelse kommer att skickas ut i god tid.
9. Gunilla Lööf berättade om Vikingabladet.
10. Medlemsavgiften kvarstår för år 2020, 20 euro 30 euro/par, familj.
11. Planerade aktiviteter 2020,
mer detaljerad information kommer att skickas ut till
alla medlemmar i god tid, ex innan utflykt med
anmälningsdatum mm:
-Vårlunch på Kanelis, Platanias, 15.03.2020
-Vårutflykt till Matala, 05.04.2020
- Bokbytardag på Restaurang Orexi i Kalamaki, 14.03.2020
- Loppis på Restaurang Orexi i Kalamaki, 28.03.2020
-Orkideutflykt, Gunilla Lööf kommer med information.
-Utflykt till fastlandet under hösten,
bekostas inte av föreningen.
-Höstmöte, 25.10.2020
-Torsdagsträffar, möte vid Alpha Bank, Chalidon,
Chania kl 13.30
12. Övrigt:
Tack till Monika Varongi som bakat vår årspita.
Anita Engnaes informerade att hon har en cykel att sälja.
13. Mötet avslutades av ordförande
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En liten kärlekssaga
Tänk er ett gäng förväntansfulla elever på väg utomlands med flyg, året var 1962.
Destination Rhodes. Vi hade givetvis bråkat om plats. De flesta ville till Ibiza. Men jag
segrade!
Turen tog 7,5 timmar med propellerplan. Som det var på den tiden. Vi välkomnades av
brandbilar och ambulanser, eftersom planet hasade fram sidledes. Men allt gick bra.
Lyckliga steg vi av till något som kändes som en blåslampa, till värme. Efter
incheckning rusade vi tjejer ned till det asurblå havet i våra nya bikinis, stoppades av
ett antal poliser som omgående påtalade att här skall det vara baddräkt och inget
annat. Byta får ni göra i badhytterna här på stranden. Ja, där gick hälften av de
fickpengar jag fått med hemifrån.
Kvällarna var ljumma och mörka. Endast Mandrakihamnen var upplyst med sina
”cafenion”. Turkarna försökte sälja kopior i gips av gudinnor å dito vilka påstods vara
gamla och äkta från antiken. Vi hejade på och försäljningen blev god. För detta
belönades vi med mat och musik i mörka gränder till ljudet av porslinskrossning.
Teckenspråket klarade vi oss på, ingen kunde engelska. Men Gud så roligt vi hade.
Sittandes på trappan till hotellet, dyker plötsligt en Vespa upp. Föraren uttrycker sin
önskan om att få ta mig till Mandrakihamnen där Petros önskar bjuda på kaffe. Sen
den kvällen träffades vi de dagar jag hade kvar. Jag blev även bjuden hem till hans
föräldrar och bror. Både en mat- och en musikalisk upplevelse.
Avskedet blev tårdrypande. Med famnen full av presenter anlände jag till Arlanda
efter en guppig färd. Men vad gjorde det, jag var kär och nyförälskad i ön Rhodes.
Det skulle dröja 10 år innan mitt återbesök (på grund av den politiska situationen) och
då tillsammans med Birgitta C., som även hon blev förälskad i nämnda ställe.
Margareta Hennix
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Dansk "Feta"
Europeiska kommissionen sade på
onsdagen att de stämmer Danmark för
att inte ha förhindrat lokala företag
från att tillverka och exportera
utanför EU vitost märkt som "feta". h
bryter mot regler som begränsar den
termen till ost från Grekland.
Kommissionen inledde överträdelse
förfaranden mot Danmark i frågan i januari 2018, men sade att landet inte
hade tagit upp de frågor som tagits upp. "Feta" har varit en registrerad
skyddad ursprungsbeteckning (PDO) sedan 2002 i EU och som sådan kan den
endast produceras i Grekland enligt produktionsspeciﬁkationen. / Agni
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Valnötter i kombination med honung
representerar en otrolig naturlig
medicin som inte kan jämföras med
ens de starkaste medicinska
preparaten. Denna kombination
säkerställer att vår kropp får alla
nödvändiga vitaminer, mineraler,
proteiner, fetter och kolhydrater,
bland andra gynnsamma ämnen.
1. Anemi - Förbered en blandning av 1/2 kg honung, 1/2 kg krossade
valnötter och saften från en citron. Rör om och konsumera 1 matsked 3
gånger om dagen. Nötter och honung är idealiska för att återställa uttömda
och anemiska människor.
2. Huvudvärk - Honung- och valnötblandningen är inte bara läcker, det har
också visat sig hjälpa mot huvudvärk och sömnlöshet.
3. Magsår - Förbered valnötmjölk med honung. Processen är ganska enkel.
Lägg 20 g. krossade nötter i varmt vatten, blanda väl och sila. Lägg sedan
till 2 matskedar honung i vattnet och din mjölk är klar. Du tar 2-3
matskedar, en halvtimme före varje måltid.
/ Agni
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Stamnagathi (Skolibri)
Flerårig växt som ﬁnns i torra och låglandsmark.
Under de senaste åren har den vuxit på grund av
sin höga efterfrågan. Stor efterfrågan och odlas
mycket. Matlagning: kokande (rötter och löv efter
att ha tagit bort törnen) Folkterapeutika:
diuretikum (lämplig för njursten), antracit.
Näringsämnen: Organiska syror, vitaminer,
mineraler. Det ﬁnns ett gräs som har en underbar
bitter smak med en lätt sötma som är till skillnad
från något annat och är ett varumärke för det
kretensiska köket. Det är den beryktade
stamnagathien, som under de senaste åren har
"sopat" alla Greklands gourmetrestauranger - och inte bara - förkunnat sig vara ett måste i varje
gastronomisk uppdrag. Folkterapeutika: Det tillhör den stora kategorin av vilda rädisor och dess
vetenskapliga namn är: Cichorium Spinosum. Dioscuridis har gjort många referenser till stamnagathi,
som karakteriserar det som ett läkemedel för många sjukdomar och rekommenderar ﬂera tillämpningar,
särskilt antiseptiska och antirheumatiska.
Glistrida (Galatsida)
Flerårig växt, blad och skott har en söt smak. Det
växer i karga och buskiga områden med mjuka
skott som innehåller mjölkjuice. Matlagning: råa
blad och groddar av sallad men också som en
ersättning för gurka i tzatziki. Serveras med
tomat eller serveras med yoghurt och ost (ost
eller feta), som i den välkända traditionella
grekiska sallad. Folkterapeutika: används som
aptitretare, tonic, antipyretikum, antikolesterol,
antiparasit, smärtstillande, antiinﬂammatoriskt.
Hippokrates rekommenderade det som
äktenskap. Dioscurides ansåg det vara en sår
läkare för både magbesvär och hemorrojder. Näringsämnen: Innehåller omega3 fettsyra, ﬂavonoider,
kumariner, oxalsyra, aminosyror, tanniner.
Kritamos: Du hittar det i stenar och steniga lägen
vid havet. Mat: rå i sallader, i saltlake eller
inlagd. Den vackra liljan med den läckra
glödlampan i odlade eller odlade områden upp
till 900 m.Du hittar den i odlade fält med relativ
luftfuktighet i låglandet och halvhöglandet.
Matlagning: stekt med andra greener och för
den berömda "kalitsounia". Folkterapeutika:
används som antitussiva för luftvägssjukdomar
men också som ett antartritiskt och
antireumatiskt.
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Dioscuride botar hudsjukdomar. Galen använde pentavagin som hemostatisk och antidysenteri. Du kan
torka den i skuggan och använda den i livsmedel som du vill ge en stark smak.
Min kommentar: Dessa plockar jag eller köper, för de ﬁnns faktiskt på marknader. Naturligtvis är det
olika "Xorta" beroende på årstid. De som ﬁnns på marknaden , köp och prova. Om du köper för 2 pers
så ta bara 500 g. Vid kokning så minskar det rejält. Det kan tyckas lite men för första gången kan det
räcka. Det blir en del kommentarer när man köper så lite men det får man ta , med ett leende så går det
ﬁnt. Fotografera namnet där på marknaden och så googlar du. De som jag skrivit om är möjliga att lägga
i sallader som de är, okokta. Men de ska sköljas ordentligt. Jag lägger i balja med mycket vatten för då
ser jag om det är någon jord på botten. Tycker jag har bättre koll då. Glistrida serveras ofta på
restauranger, toppad på sallad eller som topping på röror. Ät, den är god.
Sommarens Xorta är Vlita. Den ﬁnns nästan hela
sommaren och växer som ogräs. Har du någon
vän som har så be att få lite för som sagt det växer
ohämmat. De kokas i upphettat vatten som är
saltat. Mellan 10-15 min. Slå bort vattnet eller gör
som min svärmor. Sila av vattnet i en skål och
drick det. Kanske kyla ner och en isbit i så blir det
svalkande i sommarvärmen. Önskar er alla en
skön sommar med bara en kall CORONA i ett isigt
ölglas.
/

Agni
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På AB:s parkeringsplats på Soudavägen finns en returstation för
plastflaskor, plåtburkar och
glasflaskor.

När man är klar kan man välja att skänka pengarna till
”Το χαμόγελο του παιδιού”. Första gången fungerade det
bra. Nästa gång var maskinen full och vi fick åka och
slänga allt i en vanlig soptunna. Bra idé, hoppas att det
fungerar i fortsättningen.
Gunilla
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Alla dessa har god effekt mot olika otrevliga flygfän. Dessa skall jag prova
till sommaren. Jag fick slå upp vad ”catnip” är. Det är kattmynta.
”Marigold” är ringblomma och resten kan nog alla. De flesta luktar gott
tycker jag. Jag har lite svårt för basilika som jag ibland tycker luktar
getpiss.
Gunilla
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