
 

 

est. 1961 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/SEPTEMBER 2013  

Σεβαστοί Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσές, 

Μια κοινότητα, μια ένωση η σύλλογος, χωρίς μέλι,  δύσκολα 

μπορεί να λειτουργήσει.  Χρειαζόμαστε την παρουσία σας και την 

υποστήριξη σας για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε το 

1961.  Πως θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη κουλτούρα μας, τις 

ρίζες μας, τα ήθη και έθιμα μας χωρίς την υποστήριξη σας. 

Τώρα και κάμποσα χρόνια, την Ένωση που πολλοί γνωρίζαμε και 

απολαύαμε παλιά,  έπαψε να έχει τον ίδιο ενθουσιασμό και 

υποστήριξη.  Εάν συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα, σιγά σιγά, τα 

παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δισέγγονα, θα αποφύγουν τέλειος 

από τον ελληνισμό. Δεν πρέπει όμως διότι η τρομερή ιστορία μας, 

τα κατορθώματα μας, έχουν μια περηφάνια που δεν την έχει 

κανείς άλλος λαός. 

Δυο φορές το χρόνο προσπαθούμε να κάνομε γενικές συνελεύσεις, 

πολλές φορές χωρίς απαρτία.  Χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας. 

Μια φορά κι ένα καιρό κάναμε και τρεις χορούς το χρόνο.  Τώρα, 

πολλές φορές ζοριζόμαστε να τραβήξομε κόσμο και για μια γιορτή. 

Χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας. 

Κάνομε μνημόσυνα για τη Μάχη της Κρήτης, το Ολοκαύτωμα του 

Αρκαδίου και το μεγάλο Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, να μην 

ξεχάσομε και να τιμήσομε τους ήρωες μας.  Πολλές φορές είμαστε 

τυχεροί εάν φανούν και 15 άτομα.  Χρειαζόμαστε την υποστήριξη 

σας. 

Τα τελευταία χρόνια κάναμε διάφορες προσπάθειες με εράνους 

για πολύ καλές αιτίες.  Δυστυχώς με λίγο ενδιαφέρον και 

παρουσία.  Χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας. 

Σας διαβεβαιώνομε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με όλες τις 

δυνάμεις του, θα συνεχίσει να εκτελεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις.  

Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας.  

Η Ενωση Κρητὠν Τορόντο, μαζί με την Ελληνική Κοινότητα του 

Τορόντο, και όλοι οι Έλληνες του Καναδά, βρισκόμαστε και 

αντιμετωπίζομε κάπως δύσκολες στιγμές. Όμως, η ιστορία έχει 

δείξει ότι ο Ελληνισμός έχει και θα συνεχίσει να εμμένει…αλλά 

μόνο με την υποστήριξη σας. 

Θα βρείτε όλες τις φετινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο 

ενημερωτικό δελτίο. Σας παρακαλούμε, να υπάρχει πάντοτε 

υποστήριξη και συμμετοχή. Η Ενωση είναι για όλους να 

απολαύσετε, να γνωρίστε νέους ανθρώπους, να κάνετε φιλίες. 

Όλοι γνωρίζουμε άτομα, και ήταν αιτία ο αγαπημένο μας Σύλλογος 

που παντρευθήκαν, έγιναν κουμπάροι η σύντεκνοι  η αδελφικοί 

φίλοι. Ας συνεχίσουμε αυτά τα ωραία έθιμα για τις καινούριες 

γενεές.  Οι πρόγονοι μας θυσίασαν τη ζωή τους να 

απελευθερώσουν την αγαπημένη μας πατρίδα  ’ΚΡΗΤΗ’ και για να 

αποδώσουν τη τρομερή πίστη τους. Ο Ελληνισμός ποτέ δεν 

πεθαίνει.   Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. 

 
 

 

 

 

 

 

Μιχἀλης Τσουρουπἀκης   Χρἠστος Κωστἀκης 
Σχέσεις Μελών     Σχέσεις Μελών  

‘’Ο καθἐνας κρατἀ στοὐς ὠμους του 
 την ευθὐνη ολὀκληρης της ρἀτσας του’’   

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
 

 



 

 

Canadian Blood Services Fundraiser Family Event 

Thank you to all the members and their families that        
attended and supported our fundraiser for Canadian Blood 
Services in honour of Kosta Sapounakis.  Members enjoyed a 
BBQ lunch while the children were able to participate in the 
animal show where they got to see and hold some amazing 
animals!   Below is a letter from Kosta’s daughter, Eleni: 

Dear friends and members of the Cretan's Association, 

It is with great pride that I write to you today to say a 
heartfelt ‘Thank you’ for coming out to the fundraiser on 
June 2 in support of Canadian Blood Services in memory of 
my dad, Kostas Sapounakis.  Through your generous dona-
tions, we raised over $1200 dollars that will go directly to the          
Canadian Blood Services in areas most in need of funds.  So 
many Canadians are in need of blood transfusions every day 
such as my dad was for a period of time and it's not until you 
or your family is affected by this that you come to know its 
importance.  It really is in you to give!  My dad was a life 
long supporter of the Cretans' Association of Toronto and 
always made every effort to go to all the functions held by 
our Association.  In that spirit, it truly made us proud to see 
so many come out and support this great cause in his 
memory.  We miss him every day and know that many of you 
do to.  Your love and support of our family through this sad 
time gave us strength and we are grateful for the friends we 
have in you.  We look forward to the next event where we 
can all get together and celebrate life because in the end, 
that's what it's all about! 

Sincerely,  
Eleni Papakonstantinou (Sapounakis) 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 

Καλωσορίζομε όλα μας τα μέλη στη καινούργια σαιζόν 

2013-2014 με την οργάνωση ενός πανηγηριου με  ΒΒQ 

και παιγνίδια την  Κυριακή 22 Σεπτεβρίου 2013 από τις 

1.30 μ.μ εως στις 4.00 μ.μ.  στην αίθουσα του 

συλλόγου μας, θα είναι ένα ευχάριστο απόγευμα  για 

μικρούς και μεγάλους, το πρόγραμμα θα εχει, παιδική 

χαρά, ζωγραφιές, παιγνίδια καρναβαλιού, ζωάκια, 

μπαλόνια κ.λ.π. 

 Έρανος για το Ίδρυμα Canadian Blood Services  

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του Κρητικού Συλλόγου, 

Με μεγάλη μου χαρά σας απευθύνω σήμερα ένα μεγάλο 
ευχαριστώ από καρδίας, για την συμμετοχή  και υποστήριξη 
σας  προς το Αιμοδοτικό Κέντρο  Καναδά, στις 2 
Ιουνίου  προς τιμή της μνήμης του πατέρα μου 
Κώστα  Σαπουνάκη.   

Δια της μεγάλης γεναιοδωρία σας συγκετρώσαμε 
περισσότερα από 1.200 δολ. τα οποία πάνε κατευθείαν στο 
κέντρο αιματοδοσίας, που πραγματικά τα χρειάζοντε.  Πάρα 
πολλοί συμπολίτες μας χρειάζοντε αιμοδοσία καθημερινώς, 
(όπως ο πατέρας μου  σε διάφορα διαστήματα), όταν 
κάποιος από εμας ή  από την οικογένεια μας το χρειαστεί, 
τότε  βλέπουμε την σπουδαιότητα του.  Ο πατέρας μου 
οπως ξέρετε  ήταν ενεργό μέλος του Κρητικού Συλλόγου 
Τορόντο,για όλα του τα χρόνια  και ποτέ δεν απουσίασε 
από εκδήλωση του Συλλόγου, βοηθώντας ψυχικώς και 
σωματικώς. Με αυτό στην σκέψη μας,νοιώθουμε 
πραγματικά υπερήφανοι για την τόση υποστήρηξη σας  σε 
αυτήν την προσπάθεια μας για την μνήμη του. Κάθε μέρα 
που περνάει τον αναζητούμε και ασφαλώς πολλοί από σας 
αισθάνεστε το ίδιο. Η αγάπη σας και υποστήριξη σας στην 
οικογένεια μας σε αυτές τις δύσκολες ημέρες μας 
δυναμώνει  και είμεθα ευγνώμονοι για  την φιλία σας.  
Ατενίζοντας μπροστά για την επόμενη εκδήλωση,που όλοι 
μαζί θα παρευρεθούμε, θα γιορτάσουμε,  την ζωή, 
διότι  μόνο αυτό μας μένει στο τέλος. 

Με ειλικρινής χαιρετισμούς,, 

Ελένη Παπακωνσταντίνου (Σαπουνάκη) 

 

WELCOME BACK FUN FAIR and BBQ 

As a welcome back for all our members, we have       
organized a BBQ and FUN FAIR for Sunday, September 
22 from 1:30 - 4pm.  It will be a fun event for youth 
and adults, featuring a variety of activities that may in-
clude a jumping castle, face painting, balloon animals, 
an art station and carnival games.  For lunch there will 
be hamburgers, hotdogs, drinks, veggies and fruit.  We 
look forward to seeing everyone there and welcoming 
you back to another great year at our Association. All 
members, their families and friends are welcome! 



 

 

2013 Fall dance rehearsals for our Youth 

Our 2013 Fall season of Cretan dancing will begin on  
Sunday, Sept 29th.  Parents of each dancer have to be mem-
bers of the association in good standing, in order for their 
kids to attend dance lessons.  Dancers who are over the age 
of 18 and are not attending any post-secondary school have 
to individually be members in good standing.  Below you will 
find the schedule of the rehearsal dates and times.              

For dancers in the transition years of grade 3 and 7, dance 
group placement will be determined by experience along 
with dance teacher & parental considerations. 

Dancers should arrive 5 minutes before their rehearsal start 
time in order to minimize any disruption once    rehearsal 
has commenced. 

 

Rehearsal times: 

Senior Group (Gr. 7 and up):                             1:30 – 3:00 p.m. 
Junior Group (Gr. 3 to 7):                                    3:00 - 4:15 p.m. 
Primary Group (up to & including Gr. 3):          4:15 - 5:00 p.m. 

 

2013 Season schedule: 

Sunday September 29:                                 1st Dance rehearsal 
Sunday, October 6:                                       2nd Dance rehearsal 
Sunday October 13  Thanksgiving              No Dance rehearsal 
Sunday October 20:                                       3rd Dance rehearsal 
Sunday October 27 “OXI Day” Parade      Attendance required  

Sunday November 3:                                    4th Dance rehearsal 
Sunday November 10:                 Attendance required  
                                                                 Arkadi Church Memorial  
Sunday November 10:                                  5th Dance rehearsal 
Sunday November 17:                                  6th Dance rehearsal  

Thurs/Fri, Nov 21/22 w/musicians:           7th Dance rehearsal    
Saturday November 23      Arkadi Dance Performance  

 

 

 

 

 

2013  Dates  To  Remember 

  Sunday, September 22  – Fun Fair & BBQ 
(1:30-4pm  at our association) 

  Sunday, October 13 – CLOSED ‘Thanksgiving Day’ 

  Sunday, October 27—OXI Day Parade on the Danforth 

  Sunday, November 10—Arkadi Church Memorial 
(Annunciation of the Virgin Mary Church, Sorauren Ave) 

  Saturday, November 23—Annual Arkadi Dinner-Dance 
(Grand Luxe Banquet Hall, 3125 Bayview Ave) 

  Sunday, December 8—General Assembly Meeting 
(4:00pm at our association) 

  Sunday, December 15—Breakfast with Santa  
(9:30AM-12 noon at our association) 

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες για το 2013  

 Κυριακή, 22 Σεπτεβρίου - BBQ & Fun Fair 
(1:30-4 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου μας)  

 Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 
- Ημέρα ευχαριστιών (ο Σύλλογος ειναι κλείστος)  

 Κυριακή, 27 Οκτωβρίου  
- Ελληνική Κοινότητας εορτασμός του ΟΧΙ, 
παρέλασης στην Danforth στης 1.00 μ.μ. 

 Κυριακή, 10 Νοεμβρίου  
- Μνημόσυνο για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 
(εκκλησία της Παναγίας στο Sorauren Avenue) 

 Σάββατο, 23 Νοεμβρίου  
- Ετήσιος χορός για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 
(Grand Luxe Banquet Hall, 3125 Bayview Avenue) 

 Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 
-  Γενική Συνέλευση των μελών 
(αρχίζει 4.00 μ.μ στην αίθουσα του Συλλόγου μας) 

 Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου  
- Ετήσιο "πρωινό με τον Αγ. Βασίλη" 
(απο 9:30 π.μ. μέχρι τις 12 το μεσημέρι) 



 

 

Annual Dinner-Dance commemorating the  
Holocaust at Arkadi Monastery 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

Saturday, November 23, 2013 
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου, 2013 

The Grand Luxe Event Boutique ~ 3125 Bayview Ave, Toronto 

 

 

 

Featuring the live music of 

Dimitris Vererakis   ~   Δημήτρης Βερεράκης  

ANNUAL GENERAL MEETING  

We will be holding our General Assembly meeting on        

Sunday,  December 8 at 4:00pm SHARP, at our  

Association. The agenda is as follows:  

1. Call to Order 

2. Election of Meeting Chairperson 

3. Approval of Agenda 

4. Approval of Previous Minutes (November 4, 2012) 

5. President’s Report 

6. Treasurer’s Report 

7. Open Discussion 

8. Adjournment  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

μας που θα γίνει την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013  

στις 4.00 μ.μ. ακριβώς. Τα θέματα θα είναι ως εξής:  

1. Κάλεσμα της συνεδριάσεως 

2. Εκλογή προέδρου 

3. Έγκρισης των θεμάτων της συνεδρίασης 

4. Διάβασμα των πρακτικών της προηγούμενης  

Συνέλευσής (4 Νοεμβρίου 2012) και επικύρωσις  

αυτών από την πλειοψηφία 

5. Αναφορά Προέδρου 

6. Αναφορά των οικονομικών από τον Ταμία 

7. Ανοικτή συζήτησης 

8. Απόλυση Συνέλευσής  

Doors Open at 6PM 

For tickets - Eισιτήρια 

Stella Zambri - Στέλλα Ζάμπρη        

(416) 424-1561 

or online at www.cretans.ca 

 

 


