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Το καλοκαίρι έφυγε, Φθινόπωρο αρχίζει
Μια εποχή που η σκέψη μου, στο Σύλλογο γυρίζει

Αγαπητοί μας συμπατριώτες, μέλοι και φίλοι

Ελπίζω ότι όλοι σας είχατε ένα θαυμάσιο καλοκαίρι με
τις οικογένειές σας. Για εσάς που επισκευτήκατε την πατρίδα
μας την Ελλάδα και το πολυαγαπητό μας νησί την Κρήτη,
ελπίζω να βρίκατε την ευκαιρία να λούσατε τα κορμιά σας στα
καταγάλανα δροσερά νερά της αλμυρής Μεσσογειακής
θάλασας, να απολαύσατε της υπέροχες γεύσεις των
Dear compatriots, members and friends,
παραδοσιακών κρητικών φαγιτών, να αναπνεύσατε τον
θυμαρίσιο καλοκαιρινό αέρα, και να επιστρέψατε πλήρως
I hope that all of you have had a wonderful summer with αναζωογονημένοι.
your families. For those of you that visited this summer our
motherland Greece and our beloved island Crete, I hope you
Ξεκινάμε τη χρονιά τον Σεπτέμβριο με μιά "Κρητική
had the opportunity to bathe your bodies in the crystal clear
Βραδιά" στο σύλλογο μας, ακολουθούμενη από την έναρξη των
waters of the salty Mediterranean sea, enjoyed the wonderful
κρητικών μαθήματα χορού για τα χορευτικά μας συγκροτήματα
tastes of the many traditional Cretan dishes and delicacies, to
και την υποστήριξη της Χοροσπερίδας των Κρητικών αδελφών
breathe the thyme-infused summer air and returned home fully μας στο Χάμιλτον. Στη συνέχεια, θα συνεχίσουμε τον Οκτώβριο
rejuvenated.
με την εθνική παρέλαση του «ΟΧΙ» και τη Γενική μας
Συνέλευση, το Νοέμβριο με το μνημόσηνο του Ολοκαυτώματος
We are opening the season in September with a
του Αρκαδίου, την ετήσια Χοροσπερίδα του συλλόγου μας, και
“Welcome Back Cretan Night” at our association, followed with τον εορτασμό της 60ής επετείου από το θάνατο του Νίκου
the start of our Cretan dancing lessons for our dancing troupes, Καζαντζάκη και θα κλείσουμε το έτος τον Δεκέμβριο με τη
and supporting the Dinner Dance of our Cretan brothers in
Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.
Hamilton. We will then continue in October with the “OXI” Parade and our General Assembly, in November with the memorial
Εγώ, μαζί με το υπόλοιπο Δοιηκητικό Συμβούλιο, θέλω
of the Holocaust of Arkadi, our Annual Dinner Dance, and the
να σας ευχαριστήσω για την ενθουσιώδη υποστήριξη που μας
commemoration of the 60th anniversary of the death of Nikos
δώσατε την περασμένη σεζόν και να σας ευχαριστήσομε εκ των
Kazantzakis and we will be closing the calendar year in Decem- προτέρων για τη συνεχή υποστήριξή σας στις εκδηλώσεις αυτής
ber with our Christmas Party.
της χρονιάς.
Να μαζοχτούμε όλοι μας, με κέφι και μεράκι
Και να στελιώσουμε μαζί, ωραίο παρεάκι

I, along with the rest of the Board want to thank all of
Εύχομε να σας δούμε όλους από κοντά σε μερικές
you for the heartwarming support that you gave us last season
εβδομάδες.
and thank you in advance for your continued support of this season’s events.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Looking forward to seeing all of you in a couple of
weeks.
Χαράλαμπος Μαρκάκης
Πρόεδρος, Ένωσης Κρητών Τορόντο «Η Κνωσός»
Best regards

Bob Markakis
President, Cretan Association of Toronto “Knossos”

GENERAL ASSEMBLY
We will be holding our General Assembly meeting on Sunday,
October 29, 2017 at 4pm sharp.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση του Ένωσης μας που
θα γίνει την Κυριακή, 29 Οκτβρίου, 2017 στις 4:00 μ.μ. ακριβώς,
στην αίθουσα του Συλλόγου μας.

The Agenda is:
Τα θέματα της Συνελεύσεως είναι:
1. Call to order
2. Election of Meeting Chairperson
3. Approval of the Agenda
4. Approval of the Previous Minutes
5. President’s Report
6. Board’s Financial Report
7. Directors’ Reports
8. Election of Audit Committee
9. Open Discussion
10. Adjournment

1. Έναρξη Συνελεύσεως
2. Εκλογή Προέδρου της Συνελεύσεως
3. Έγκριση των θεμάτων της Συνελεύσεως
4. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Συνελεύσεως
5. Αναφορά Προέδρου
6. Οικονομική αναφορά Δοιηκιτικού Συμβουλίου
7. Αναφορά Συμβούλων
8. Εκλογές Οικονομικής Επιτροπής
9. Ανοικτή συζήτηση
10. Λήξη Συνελεύσεως

Opening Night BBQ at our Cretan Syllogo

Nikos Kazantzakis 60th Anniversary Event

Please join us on Saturday, September 16, 2017 from 7 pm ll late at our Cretan
Syllogo for an opening night BBQ event. We will have appe zers, dinner, cash
bar and music for everyone to enjoy. We are excited to start the new season
with a family celebra on and get together a(er a wonderful summer.

Join us for this unique event co organized by our Knossos Sillogo & Interna onal
Society of Friends of Nikos Kazantzakis - Toronto Sec on.

We are looking forward to seeing everyone for a fun evening with friends.

A celebra on of his life and work enriched with passionate readings from parts
of his work and a dancing performance from the Knossos dancing group. An
opportunity for all of us to remember and younger genera ons to learn.

Date: Saturday, September 16th

Date: Sunday, November 26th, 2017

Time: 7:00 pm

Time: 4:00 pm

Loca,on: Our Home at 1110 Birchmount – Unit 23

Loca,on: To be conﬁrmed in our following newsle<er

Entrance with dinner: $20 per person, $10 per child (under 12).

Coﬀee, wine and light snacks will be oﬀered

A cash bar will be available.

Entrance: Free

Greek Canadian Games 2018 Registra,on Event for 6 - 14 year
olds
Greek Canadian games is a fun sports weekend June 2-3. 2018 event organized
annually. It unites Greek Canadian youth aged 6 to 14 years old while promo ng
the ideals of the Olympic Games and a healthy lifestyle. This year Knossos
members can a<end registra on and men on that their children are from
Knossos. In this manner, they can all be on the same team or if we have enough
children registered we may even have a Knossos team at the games.
Food and Games provided, Registra on for athletes and volunteers, awarding of
scholarships and a major announcement about the future of the Greek Canadian
Games!
Date: Saturday, September 23rd, 2017
Time: 1:00 - 4:00 pm
Loca,on: Upper Hall, Greek Community of Toronto, 30 Thorncliﬀe Park Dr, East
York, ON M4H
Entrance: Free

Fall 2017 Cretan Dance Rehearsals

Βραδυά καλωσορίσματος με ψησταριά στο Κρητικό μας Σύλλογο
Θα χαρούμε να σας δούμε το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου από τις 7 το βράδυ έως αργά στο
Κρητικό μας Σύλλογο για ενα καλωσόρισμα με μία ψησταριά. Θα έχουμε ορεκτικά, δείπνο
και φυσικά ποτά που θα διατίθενται από το μπαρ υπό τους ήχους μουσικής.
Μετά από το καλοκαίρι αποτελεί μία ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί με τις οικογένειες και
τους φίλους μας για να απολαύσουμε μία διασκεδαστική βραδυά.

Cretan dancing begins again on Sunday, September 24. Parents of dancers must be paid
members of the associa on in good standing in order for their kids to a<end dance
lessons. Dancers over the age of 18 that are not a<ending any post-secondary school
have to individually be paid members. Dancers should arrive 5 minutes before their
rehearsal start me in order to minimize disrup on.

The Dance Rehearsal ,mes are as follows:
Beginner Troupe – up to & including Grade 3:
Junior Troupe – Grade 4 to 8 (trainees Grade 3):
Senior Troupe – Grade 9 and up (trainees Grade 8):

Ημερομηνία: Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου
Ώρα: 19:00

1:30 pm – 2:10 pm
2:15 pm – 3:25 pm
3:30 pm – 5:00 pm

Τοποθεσία: Στο σπίτι του Συλλόγου μας 1110 Birchmount – Unit 23.
Dancers in the transi on years of Grade 3 and Grade 8, have to a<end their primary
troupe’s rehearsal, and as many rehearsals of the troupe that they are trainees in.

Είσοδος με φαγητό: $20 ανά άτομο, $10 για τα παιδιά (έως 12 ετών).
Ποτά θα διατίθενται έναντι μετρητών από το μπαρ που θα λειτουργεί.

2017 Fall Dance Rehearsal Schedule:

Εγγραφές για τους Ελληνο Καναδεζικους Αγώνες 2018 για νέους και
νέες 6 - 14 ετών
Οι Αγώνες αυτοί αποτελούν ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός που το 2018 θα λάβει χώρα το
Σαββατοκύριακο 2 - 3 Ιουνίου. Οργανώνονται ετήσια και αποτελούν ένα εξαιρετικό γεγονός
που ενώνει τη νεολαία προωθώντας τα ιδεώδη των Ολυμπιακών Αγώνων και ένα υγιή
τρόπο ζωής. Αυτή τη χρονιά τα μέλη του Συλλόγου Κνωσσός όταν προσέλθουν για την
εγγραφή των παιδιών 6 - 14 ετών μπορούν να πουν οτι είναι μέλη του κρητικού μας
συλλόγου Κνωσσός ώστε να μπουν όλα στην ίδια ομάδα. Αν έχουμε αρκετές εγγραφές
μπορεί να δημιουργηθεί ομάδα Κνωσσός για τους Αγώνες.
Φαγητό και παιχνίδια περιλαμβάνονται, εγγραφές για αθλητές και εθελοντές, απονομή
υποτροφιών και μία μεγάλη ανακοίνωση για το μέλλον των Ελληνο Καναδέζικων Αγώνων.
Ημερομηνία: Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
Ώρα: 1:00 - 4:00 μ.μ.
Τοποθεσία: Ελληνική Κοινότητα Toronto, Πάνω αίθουσα, 30 Thorncliﬀe Park Dr, East York,
ON M4H

Sunday September 24:
Sunday October 1:
Sunday October 8:
Sunday October 15:
Sunday October 22:
Sunday October 29:
Rehearsal
Sunday November 5:
Sunday November 12:
Sunday November 19:
Friday November 24:
Saturday November 25:
Sunday November 26:

Dance Rehearsals
Dance Rehearsals
***Thanksgiving Holiday – No Dance Rehearsals
Dance Rehearsals
Dance Rehearsals
***Greek Parade & General Assembly – No Dance
Dance Rehearsals
Dance Rehearsals
Dance Rehearsals
Dress Rehearsal
Annual Arkadi Dinner Dance – Performance
***Closed un l January

Είσοδος: Δωρεάν

Other dates to remember for 2017!

Εκδήλωση για τα 60 χρόνια από το θάνατο του Νικου Καζαντζάκη

October 29th, 2017
OXI Day Parade in Danforth and all members
will meet in Knossos Associa on at 4:00 pm for our General Assembly

Σας προσκαλούμε σε μία ιδιαίτερη εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο
Κνωσσός και την Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη - Tμήμα Τορόντο
Μία γιορτή της ζωής και του έργου ενός παγκόσμια αναγνωρισμένου Κρητικού
συνοδευόμενη από ζωντανές αναγνώσεις αποσπασμάτων και το χορευτικό συγκρότημα του
Συλλόγου. Για να θυμηθούμε οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι!

November 5th, 2017

Arkadi Memorial at Panagia Church

November 25th, 2017

Annual November Arkadi Dance
at Presidente Banquet Hall

Άλλες σημαντικές ημερομηνίες και εκδηλώσεις του 2017 που θέλετε να
θυμάστε!

Ώρα: 4:00 μ.μ.
Είσοδος: Δωρεάν

29 Οκτωβρίου 2017

Παρέλαση για την Εθνική εορτή της 28ης
Οκτωβρίου και του ηρωικού ΟΧΙ ενώ στις
4:00 μ.μ. όλα τα μέλη μας θα
συγκεντρωθούν στο Σύλλογο για τη Γενική
Συνέλευση

5 Νοεμβρίου, 2017 -

Μνημόσυνο για το ολοκαύτωμα του
Αρκαδίου στην εκκλησία της Παναγίας

25 Νοεμβρίου, 2017 -

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας
στο Presidente Banquet Hall

Τοποθεσία: Θα επιβεβαιωθεί στο επόμενο newsle<er
.

