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Dear members and friends,
On behalf of the board of directors I would like to wish
everyone a Καλή Ανάσταση!
Hopefully you are reading our newsletter as you are
preparing your σούβλα surrounded by your family and
friends. The tradition of αρνί on a σούβλα on Easter
Sunday is one of my favorites!
As spring sets in it is also the time of year we as Cretans’ remember one of our hero’s, Eleftherios Venizelos. Venizelos served as Greece’s Prime Minister several times and played a leading role in the creation of the
autonomous Cretan State and later , he lead the effort
to unite Crete with Greece. It was wonderful to see so
many of our members turn out to his memorial on
March 22nd at St. Irene's Church.
In May we remember and pay tribute to the WWII Battle
of Crete. It began on the morning of 20 May 1941, when
Nazi Germany launched an airborne invasion of Crete
under the code name Operation Mercury. Greek and
Allied forces, along with Cretan civilians, defended the
island in what was one of the war’s fiercest battles. On
Saturday May 23rd we will commemorate this historic
event with a Dinner & Dance at St. John’s Church.
We hope to see you all there!
Καλή άνοιξη και καλό Πάσχα,
Tony Lourakis President
Αγαπητά μας μέλη και φίλοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχηθώ
σε όλους σας Καλή Ανάσταση!
Ελπίζομε ότι διαβάζετε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο,
προετοιμάζοντας τη σούβλα σας μαζί με την οικογένεια σας
και τους φίλους σας. Η παράδοση του αρνιού στη σούβλα την
Κυριακή του Πάσχα είναι ένα μία από τις αγαπημένες μου
παραδόσεις!
Μέ τον ερχομό της Άνοιξης, είναι επίσης η εποχή του χρόνου
που εμείς οι Κρητικοί θυμόμαστε ένα από τους ήρωες μας, τον
Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος υπηρέτησε πολλαπλές φορές
ως πρωθυπουργός της Ελλάδας και έπαιξε πρωταγωνιστικό
ρόλο στη δημιουργία της αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας και
αργότερα, οδήγησε την ενώση της Κρήτης με την μητέρα
Ελλάδα. Ήταν υπέροχο που ήδαμε τόσα πολλά από τα μέλη
μας στο μνημόσυνο του Εθνάρχη μας Βενιζέλου στις 22
Μαρτίου στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης.
Τον Μάϊο επίσεις θυμόμαστε και αποτίνουμε φόρο τιμής στη
Μάχη της Κρήτης του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Ξεκίνησε το
πρωί της 20 Μαΐου του 1941, όταν η ναζιστική Γερμανία
ξεκίνησε μια αεροπορική εισβολή της Κρήτης με την κωδική
ονομασία Επιχείρηση Ερμής. Οι Έλληνικές και Συμμαχικές
Δυνάμεις, μαζί με τους Κρητικούς πολίτες, υπερασπίστηκαν το
νησί, και ήταν μία από τις πιο σκληρές μάχες του πολέμου. Το
Σάββατο 23 Μαΐου θα τιμηθεί αυτή η ιστορική επέτειος με τον
Ετήσιο Χορό του Μαΐου στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου
Ιωάννη.
Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί!
Καλή Άνοιξη και Καλό Πάσχα
Αντώνης Λουράκης – Πρόεδρος

VASILOPITA CELEBRATION
On Saturday January 17th we welcomed the New Υear with the
traditional cutting of the Vasilopita (New Year Cake) at our Association. The attendees enjoyed delicious snacks and appetizers,
a wonderful dinner (grilled chicken, rice, potatoes and salad),
plenty of fruits and desserts, and later in the evening, traditional
chicken soup. Father Fanourios blessed the New
Year, and together with the Board cut the Vasilopita. The young Thomas Papakonstantinou (son
of Chris and Eleni) was the lucky one who found
the flouri and won a silver coin. Our talented musicians and singers Michael Venianakis (Lyra,
Vocals), Ippokratis Lazakis (Lyra), Christos Priftis
(Lute, Vocals), Nikos Syrmalis (Vocals), and
Christos Syskakis (Lute, Lyra, Vocals), entertained us with Cretan songs and music. We want
to thank all of you for coming and celebrating with
us. We also want to thank Michael Venianakis
who donated the vegetables and fruits,
Dimitris Fragkiadaki and Antonis Artemakis who donated the
coin and the Vasilopita gift, Eudoxia Vretzou-Merakoulia who
prepared and donated the Vasilopita, and Olga Markakis, Eleni
Papakonstantinou and Evelyn Papoutsakis, who helped with the
preparation & serving of the food and desserts.

NIKOS XILOURIS EVENT
On Sunday February 22nd we celebrated the 35th anniversary from Niko Xilouris’ death (Feb 8th, 1980). A presentation regarding the life and songs of Niko Xilouris was made
by Bob Markakis. In addition, our talented musicians and
singers Pierre Bertsoulakis (Vocals), Ippokratis Lazakis
(Lyra), Bob Markakis (Mandola), Christos Markakis (Lyra),
Kleanthi Markakis (Vocals), Christos Sidiropoulos (Lyra),
Nikos Sirmalis (Vocals), Christos Siskakis (Luto & Vocals)
performed several memorable songs of Niko Xilouris. We
want to thank all of you who joined us for this event.

Εκδήλωση Νίκου Ξυλούρη
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου γιορτάσαμε τη 35η επέτειο από
το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη (8 του Φεβρουαρίου 1980).
Πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση σχετικά για τη ζωή και τα
τραγούδια του Νίκο Ξυλούρη από τον Χαράλαμπο Μαρκάκη.
Επίσεις, οι ταλαντούχοι μουσικοί και τραγουδιστές μας
Υπποκράτης Λαζάκης (Λύρα), Χαράλαμπος Μαρκάκης
(Μαντόλα), Χρήστος Μαρκάκης (Λύρα), Κλεάνθη Μαρκάκη
(Τραγούδι), Περικλής Μπερτσουλάκης (Τραγούδι), Κώστας
Σιδηρόπουλος (Λύρα), Νίκος Συρμαλής (Τραγούδι), Χρήστος
Συσκάκης (Λαούτο / Τραγούδι), εκτέλεσαν διάφορα αξέχαστα
τραγούδια που τραγούδισε ο Νίκος Ξυλούρης. Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παραβρεθήκατε μαζί μας σε
αυτή την εκδήλωση.

Κόψιμο της Βασιλόπιτας
Το Σαββάτο 17 Ιανουαρίου υποδεχτήκαμε το καινούριο έτος
με το παραδοσιακό κόψιμο της Βασιλόπιτας στην αίθουσα
του Συλλόγου μας. Οι παρεβρισκόμενοι απόλαυσαν υπέροχα
μεζεδάκια και ορεκτικά, ένα πλούσιο γεύμα (ψητό κοτόπουλο,
ρύζι, πατάτες και σαλάτα), άφθονα φρούτα και γλυκά, και
αργότερα το βράδυ, παραδοσιακή κοτόσουπα.
Ο Πάτερ Φανούριος ευλόγησε το Νέο Έτος, και μαζί
με το Διοικητικό Συμβούλιο έκοψαν τη Βασιλόπιτα. Ο
νεαρός Θομάς Παπακονσταντίνου (Του Χρήστου και
της Ελένης) ήταν ο τυχερός που βρήκε το φλουρί και
κέρδισε ένα ασημένιο νόμισμα. Οι ταλαντούχοι
μουσικοί και τραγουδιστές μας Μιχάλης Βενιανάκης
(Λύρα, Τραγούδι), Υπποκράτης Λαζάκης (Λύρα),
Χρήστος Πρίφτης (Λαούτο, Τραγούδι), Νίκος
Συρμαλής (Τραγούδι), και Χρήστος Συσκάκης
(Λαούτο, Λύρα, Τραγούδι), μας διασκέδασαν με
Κρητικά τραγούδια και μουσική. Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήρθατε και
διασκεδάσαμε μαζί μας. Επίσεις θέλουμε να ευχαριστήσουμε
το Μιχάλη Βενιανάκη που πρόσφερε τα λαχανικά και τα
φρούτα, το Δημήτρη Φραγκιαδάκη και Αντώνη Αρτεμάκη που
πρόσφεραν το φλουρί και το δώρο της βασιλόπιτας, την
Ευδοξία Βρέτζου-Μερακούλια που πρόσφερε τη Βασιλόπιτα,
και την Όλγα Μαρκάκη, Ελένη Παπακονσταντίνου και
Ευαγγελία Παπουτσάκη, που βοήθησαν με τη προετιμασία
των φαγητών και των γλυκών.

Η Συγκέντρωση των Φίλων
Τα χρόνια λιγοστεύουνε, το λάδι στο καντήλι
Μαύρα μαλιά ψαρένουνε, μα δε ξεχνιούνται οι φίλοι
Ο Σύλλογος μας προσκαλεί όλα τα παλαιότερα και
μεγαλύτερης ηλικίας μέλη του στο «Κρητικό Σπίτι» μας, στις
19 Απριλίου 2015 στις 4:00μ.μ. Ο σκοπός μας είναι να
μαζευτούν όπως γινόταν στο παρελθόν, να συζητήσουν, να
διασκεδάσουν, να καλαμπουρίσουν, να πιούν ένα ποτήρι
κρασί συνοδευόμενο από νόστιμους μεζέδες και να
δημιουργήσουν μια ευχάριστη παρέα. Ευελπιστούμε ότι
αυτή η συγκέντρωση θα ξαναφέρει κοντά παλιούς φίλους
και θα αποτελέσει το εναρκτήριο γεγονός της
αναθέρμανσης της σχέσης των παλιότερων μελών με το
Σύλλογο μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πιο συχνή επαφή
και επικοινωνία. Δεν λησμονούμε ότι ο Σύλλογος μας
οφείλει την ύπαρξη του σήμερα στη δουλειά και το μεράκι
των παλαιότερων και γεροντότερων μελών του και εμείς τα
μέλη του τωρινού Συμβουλίου του Συλλόγου μας ακούμε με
μεγάλη προσοχή και σεβασμό τις ιδέες και τις παροτρύνσεις
των παλιών και σοφών μελών μας.

Remember When......

2015 Dates To Remember

Remember when our association would take trips to visit
other Cretan communities to show our support, by doing
so, many of our members established strong relationships
and great memories. Some trips that still remain in our
conversations today; the unforgettable hospitality witnessed in 1983 & 1984 in Akron, Ohio. Our dance group
winning second prize at the 1984 Pan Cretan Association
Convention held in Florida. The memories our youth of
1994 experienced in Miami for the Pan Cretan Association
of America Convention and the great times our Performing Dance Group and members had in Pittsburgh.

• Sunday, April 19 - Seniors Social Gathering - 4pm

Not only were we travelling to other communities, but we
have hosted a few Cretan communities ourselves. The
performing Montreal Dance Group, Pan-Cretan Youth of
America Conference, Pan-Cretan Association of America
and many families and friends that would visit on their
own to our events, which we still witness today.

Alexander the Great Centre at St. John’s Church

Many years have passed since we have had an organized
trip and it is time to do so, let's visit some old friends,
make some new ones and create more memories.
The Cretan Community of Akron, Ohio is hosting the Pan
Cretan Association of America District 3 Conference and
holding their Annual Dinner/Dance. Cretans from Cleveland, Canton, Columbus and Pittsburgh will be attending.
Our association is welcoming you to join us in an excursion to Akron, Ohio on Victoria Day Long Weekend, May
15-18.
AGENDA FOR THE WEEKEND
Friday, May 15: Welcome Night - AHEPA Hall, Adults: $15 USD;
Students: $10 USD; Children 12 and under: FREE
Saturday, May 16: Cretan Dance Workshop - All Ages: 9am-4pm
St. George Fellowship Centre - Registration: $30 USD
Saturday, May 16: Dinner/Dance featuring Nectarios Klostrakis
(Lyra & Vocals) and his band - St. George Fellowship Centre
Adults: $50 USD; 12 and Under: $15 USD
Sunday, May 17: Divine Liturgy/Battle of Crete Memorial
Annunciation Greek Orthodox Church 129 S. Union Street Akron Ohio
Sunday, May 17: Shopping and/or Excursion - Will be organized
following the Liturgy. Stay tuned for further information.
Monday, May 18: Departure back to Toronto
Hotel Reservations: Holiday Inn Akron-West 4073 Medina Road
Akron, Ohio 44333 Blocked rooms for $99/night USD.
Mention PanCretan Association when booking

Contact George Ikonomakis at 416-997-3762 with any
question or to confirm your attendance. If you are interested in renting a coach bus to travel as a large groupplease contact George by April 20th.
Please confirm with us if you plan to attend and if you
intend to travel on Friday or Saturday.
You are more than welcome to drive to Ohio on your own.
When numbers are confirmed we will arrange a gathering
point for those who want to travel as a group.

• Friday, May 15-18 - Long Weekend Trip to Ohio for

Akron’s Cretan Dance. Contact George Ikonomakis 416997-3762
• Thursday, May 21 - BaFle of Crete Memorial Ceremony

together with the Canadian Hellenic Congress,
Toronto City Hall—7 pm
• Saturday, May 23 - BaFle of Crete Dinner-Dance
• Sunday, May 24 - BaFle of Crete Memorial - Annuncia-

Lon of the Virgin Mary Church, Sorauren Avenue.

Σημαντικές Ημερομηνίες για το 2015
• Κυριακή, 12 Απριλίου – Ελληνικό Πάσχα
• Κυριακή, 19 Απριλίου - Η Συγκέντρωση των Φίλων στο

συλλόγου μας στις 4:00 µ.µ. Ελάτε όλοι!
• Παρασκευή, 15 - 18 Μαΐου - Tαξίδι το Σαββατοκύριακο

στο Οχάιο για για τον Κρητικό Χορό του Ακρον.
Επικοινωνήστε τoν Γιώργο Οικονομάκη @ 416-997-3762
• Πέμπτη, 21 Μαΐου - Εορτή για την Μάχη της Κρήτης στο

Δημαρχείο του Τορόντο 7:00 µ.µ.
• Σάββατο, 23 Μαΐου - Ετήσιος χορός για την Μάχη της

Κρήτης - κέντρο Μέγας Αλέξανδρος - Αγ. Ιωάννης
• Κυριακή, 24 Μαΐου - Μνηµόσηνο Μάχη της Κρήτης -

Eκκλησία της Παναγίας στο Sorauren Avenue

BOWLING NIGHT!
BOWLING NIGHT: On Saturday March 21st we held a
bowling event at Kennedy Bowl for our youth and members.
Many of our members and their kids attended and had a great
time. We utilized 6 bowling lanes, and our 32 bowlers of all ages showcased their personal styles in knocking down bowling
pins. There were memorable moments of strikes, spares, wipeouts and lots of fun and laughter. Please visit our website
www.cretans.ca to view pictures from this event. We want to
thank all of you who participated & made this event memorable.

BaFle of Crete Dinner-Dance

Ετήσιος Χορός για την Μάχη της Κρήτης

Please join us on Saturday, May 23rd as we commemorate the events of May 1941 and celebrate
the BaMle of Crete. We will once again hold a
’panagiri-style’ dinner-dance in the Alexander the
Great centre at St. John’s church. We’ve rekindled
this ’old-school’ event by going back to the hall
where great memories have been made and new
ones will begin. We look forward to seeing you all
there! To purchase [ckets, please call:
Stella Zambri at (416) 424-1561 or purchase them
on-line at www.cretans.ca, under the STORE tab.

Σας καλούμε να παραβρεθείτε μαζί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 για να
τιμήσουμε τα γεγονότα του Μάη του 1941 και να εορτάσουμε τη Μάχη
της Κρήτης. Οργανώσαμε ένα “πανηγυριώτικο-τύπου” χορό με δείπνο στο
κέντρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Θα
μας διασκεδάσουν με ζωντανή κρητική μουσική ο Νεκτάριος Κλωστράκης
(Λύρα & Τραγούδι) και Σπύρος Σκουριδάκης (Λαούτο). Επιπλέον, τα
χορευτικά της Ένωσης μας, με το ταλέντο τους και τη δεξιοτεχνία τους θα
χορέψουν κρητικούς παραδοσιακούς χορούς. Ανυπομονούμε να σας
δούμε όλους στις παραπάνω εκδηλώσεις για να γιορτάσουμε και να
τιμήσουμε μαζί την επέτειο της ιστορικής Μάχης της Κρήτης. Για την
αγορά των εισιτηρίων σας, τηλεφωνήστε τη Στέλλα Ζάμπρη (416) 4241561 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.cretans.ca και κάνετε
την αγορά σας διαδικτυακά κάτω από την καρτέλα “STORE”.

BATTLE OF
CRETE
DINNER
DANCE

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΧΟΡΟΣ
ΜΑΧΗ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Saturday, May 23, 2015 - Σάββατο, 23 Μαΐου, 2015
St. John’s Church—Alexander the Great Centre
Kέντρο Μέγας Αλέξανδρος - εκκλησία Αγ. Ιωάννης
1485 Warden Ave (at Ellesmere Rd), Scarborough
Είσοδος/Admission:
Ενήλικες/Adults:
Μαθητές πάνω των 12:
Students over 12:
Παιδιά κάτω των 12 ετών:
Children Under 12
Χορευτές/Dancers:

$ 50
$ 35
$ 25
$ 25

Doors Open at 6:30PM
For tickets - Eισιτήρια
Stella Zambri - Στέλλα Ζάμπρη
(416) 424-1561
or online at www.cretans.ca
Νεκτάριος Κλωστράκης (Λύρα & Τραγούδι)
kαι Σπύρος Σκουριδάκης (Λαούτο)

