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Dear compatriots, members and friends,
I hope that all of you have had a wonderful summer with
your families. For those of you that visited this summer our
motherland Greece and our beloved island Crete, I hope you
brought back, wonderful memories that will last for a lifetime.

Αγαπητοί μας συμπατριώτες, μέλοι και φίλοι

Ελπίζω όλοι σας να είχατε ένα υπέροχο καλοκαίρι με τις
οικογένειές σας. Για όσους από εσάς επισκεφθήκατε αυτό το
καλοκαίρι την πατρίδα μας την Ελλάδα και το αγαπημένο μας
νησί την Κρήτη, ελπίζω να φέρατε πίσω, υπέροχες αναμνήσεις
που θα διαρκέσουν για μια ζωή.
Με ανάμικτα συναισθήματα σας ανακοινώνω ότι θα
παραιτηθώ από πρόεδρος της αγαπημένης μας Ένωσης και
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο λόγος είναι επειδή η εταιρεία
μου με μεταθέτει στο Λονδίνο, στην Αγγλία για τους επόμενους
24 μήνες για να ηγηθώ ένα μεγάλο και στρατηγικό πρόγραμμα.

It is with mixed feelings I announce that I’m stepping down
as President of our beloved association and the Board of
Directors. The reason is because my company is moving me to
Ακόμα κι αν είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη μεγάλη
London, England for the next 24 months to lead a major and
ευκαιρία, είμαι επίσης λυπημένος που αφήνω πίσω αυτό που
strategic program.
έχει γίνει ένα δεύτερο σπίτι για μένα και την οικογένειά μου. Θα
αναζητήσω της υπέροχες στιγμές που πέρασα με πολλούς από
Even though I’m very excited for this great opportunity, I’m σας τα τελευταία χρόνια και θα νοσταλγώ όλες αυτές τις
also sad that I leave behind what has become a second home υπέροχες αναμνήσεις.
for me and my family. I will miss the wonderful moments that
Σας αφήνω, όμως, στα ικανά χέρια αυτού του Συμβουλίου.
I’ve spent with many of you these past years and I will cherish
Με την αναχώρησή μου, ο Ανδρέας Μπατάκης θα αναλάβει το
all those heartwarming memories.
ρόλο του Προέδρου, ο Μάνος Μαραγκάκης, το ρόλου του
I do leave you though in the capable hands of this Board.
With my departure, Andreas Batakis will assume the role of the
President, Mano Maragkakis the role of First Vice-President
and Ken Mandadakis the role of Second Vice-President. All
other roles, for the time being, stay the same.

Πρώτου Αντιπροέδρου και ο Κυριάκος Μανταδάκης, το ρόλου
του Δεύτερου Αντιπροέδρου. Όλοι οι άλλοι ρόλοι, προς το
παρόν, παραμένουν οι ίδιοι.

Best regards

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Bob Markakis
President, Cretan Association of Toronto “Knossos”

Χαράλαμπος Μαρκάκης
Πρόεδρος, Ένωσης Κρητών Τορόντο
«Η Κνωσός»

Όπως θα διαβάσετε στο υπόλοιπο του ενημερωτικού
φυλλαδίου, το Συμβούλιο έχει σχεδιάσει πολλές εκδηλώσεις για
το φθινόπωρο. Υπάρχει και μία ιδιαίτερη που είναι μέσα στην
As you will read in the rest of the newsletter, the Board has καρδιά μου, ότι θα ζητήσουμε από όλους ενωμένοι με άλλες
βασικές Ελληνικές οργανώσεις να βοηθήσουμε στη θεραπεία
planned many events for this Fall season. There is one in
particular though that is dear to my heart, that we will be asking του μικρού Μιχάλη Πυροβολάκη. Δεν πρόκειται για μια
μοναδική προσπάθεια εράνου, αλλά για ένα ταξίδι δύο χρόνων
everyone, united with other key Greek organizations, to help
για να βοηθήσουμε τον Θοδωρή και τη Γεωργία Πυροβολάκη
cure little Michael Pirovolakis. This is not a one-time
να βρουν τη θεραπεία για αυτή την εξαιρετικά σπάνια ασθένεια.
fundraising effort, but rather a two year journey to help Terry
Ο μικρός Μιχάλης είναι ο μόνος στον Καναδά και ένας από 60
and Georgia Pirovolakis find the cure for this extremely rare
σε ολόκληρο τον κόσμο.
disease. Little Michael is the only one in Canada and one of 60
Εγώ, μαζί με το υπόλοιπο Συμβούλιο, θέλω να σας
in the whole world.
ευχαριστήσουμε όλους για την εγκάρδια υποστήριξη που μας
δώσατε την περασμένη σεζόν και σας ευχαριστήσουμε εκ των
I, along with the rest of the Board want to thank all of you
for the heartwarming support that you gave us last season and προτέρων για τη συνεχή υποστήριξή σας στις εκδηλώσεις
αυτής της σεζόν και ειδικά για αυτόν τον άξιο σκοπό.
thank you in advance for your continued support of this
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς
season’s events and especially for this worthy cause.
μου, την ομάδα μου, τα μέλη αυτού και το προηγούμενο
Συμβουλίου, τα οποία μαζί συνεργαστήκαμε, ακούραστα και με
Lastly, I want to thank from the bottom of my heart, my
μεγάλη ομαδική εργασία για να επιτύχουμε τα θετικά
team, the members of this and the previous Board, who
αποτελέσματα των τελευταίων ετών.
together we worked collaboratively, tirelessly and with great
teamwork to achieve the great results of the past few years.
Στους φίλους μου, Άντρεα, Μάνο και Κυριάκο, εύχομαι τα
καλύτερα στο νέο τους ρόλο και είμαι
To my friends Andrea, Mano and Ken, I wish them all the
βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να κάνουν
best in their new roles and I’m confident that they will continue, την αγαπημένη μας Ένωση, μαζί με το
with the rest of the Board, to make our beloved association, a υπόλοιπο Συμβούλιο, ένα υπέροχο
great place to be.
Κρητικό σπίτι για όλους μας.

Fall 2019 Cretan Dance Rehearsals
Cretan dancing began on Sunday, September 8. Please remember that parents of dancers must be paid members of the association in good standing in order for their kids to attend dance lessons. Dancers over the age of 18 that are not attending any postsecondary school have to individually be paid members. Dancers should arrive 5 minutes before their rehearsal start time in order
to minimize disruption.
The Dance Rehearsal times are as follows:
Senior Troupe – Grade 9 and up:
Junior Troupe – Grade 5 to & including 8:
Beginner troupe – Grade 1 to & including Grade 4:
Parent & Toddlers – pre-school to & including Senior Kindergarten:
Fall 2019 Dance Rehearsal Schedule:
September
October
Sun, Sep 8:
Rehearsal
Sun, Oct 6:
Sun, Sep 15: Rehearsal
Sun, Oct 13:
Sun, Sep 22: Rehearsal
Sun, Oct 20:
Sun, Sep 29: Rehearsal
Sun, Oct 27:

1:30 pm – 3:00 pm
3:00 pm – 4:00 pm
4:00 pm – 4:45 pm
4:45 pm – 5:30 pm

Rehearsal
***Closed Thanksgiving***
Rehearsal
***Closed Parade/AGM***

November
Sun, Nov 3:
Sun, Nov 10:
Sun, Nov 17:
Fri, Nov 22:

***Closed***
Rehearsal
Rehearsal
Dress Rehearsal

Sat, Nov 23: Annual Dinner Dance Performance
Sun, Nov 24: ***Closed until January***

CRETAN DANCE LESSONS FOR ADULTS
We’re also pleased to announce that this Fall we will be offering Cretan Dance Lessons for Adults at a beginner level for members
and non-members. The lessons will take place on Sun October 20, November 10 and November 17 from 5:30 pm till 6:30 pm.
Classes are $15.00 for members and $20.00 for non-members for each class.
Please contact Niko Markakis at markakisniko@gmail.com for further information and to sign up today.

Welcome Back BBQ

Kαλωσόρισμα με ψησταριά στο Κρητικό μας Σύλλογο

Join us on Sunday, September 29, 2019 from 4:30 pm till late
at our Cretan Syllogo for our Welcome Back BBQ event. We
will have BBQ, refreshments, music and activities for everyone to enjoy. We are excited to start the new season with a
family celebration and get together after a wonderful summer.

Θα χαρούμε να σας δούμε τη Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου από τις
4:30 το απόγευμα για ενα καλωσόρισμα με μία ψησταριά. Θα
έχουμε φαγητά της ψησταριάς και φυσικά αναψυκτικά που θα
διατίθενται υπό τους ήχους μουσικής.

We are looking forward to seeing everyone for a fun event
with friends.
Date:
Sunday, September 29, 2019
Time:
4:30 pm
Location:
Our home at 1110 Birchmount Rd, Unit 23
Entrance with BBQ: Free
This is an alcohol free event
Due to popular demand we are bringing the Partycade back
for all the youth at heart. It will be located at the back of our
association between 5:30 — 7:30 pm.

Μετά από το καλοκαίρι αποτελεί μία ευκαιρία να βρεθούμε όλοι
μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους μας.
Ημερομηνία:
Ώρα:
Τοποθεσία:

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, 2019
4:30 μ.μ.
Στο σπίτι του Συλλόγου μας
1110 Birchmount Rd, Unit 23.
Είσοδος με φαγητό: Ελεύθερη
Δεν θα διατίθονται αλκοολούχα ποτά
Λόγω της περασμένης επιτυχίας, φέρνουμε πάλι πίσω το Partycade για όλους τους νέους στην καρδιά. Θα βρίσκεται στο
πίσω μέρος του συλλόγου μας μεταξύ 5:30 — 7:30 μ.μ.

Nikos Kazantzakis event: Between Europe and East
Our Association is dynamically supporting the presentation
from the Toronto chapter of the International Friends of Nikos
Kazantzakis. Join us at the PanMacedonian Association, which
is also supporting the event, to hear Mr. Georgios Stasinakis
speak.
Saturday October 5th, 2019
4:00 p.m.
PanMacedonian Federation of Canada,
406 Danforth Ave, 2nd Floor
Entrance:
Free
Reception will follow
Date:
Time:
Location:

Other important dates for 2019 & 2020!
Cretan Dinner Dance in Hamilton
Arkadi Memorial at St. Irene’s Church
Christmas Lunch at the Syllogo
Vasilopita event at the Syllogo

Oct 5, 2019 - 7 pm:
Nov 10, 2019:
Dec 8, 2019 - 1 pm:
Jan 12, 2020 - 7 pm:

Ομιλία: Ο Νίκος Καζαντζάκης ανάμεσα στην Ευρώπη και την
Ανατολή
Ο Σύλλογος μας υποστηρίζει δυναμικά την φιλολογική παρουσίαση
του τμήματαος Τορόντο της Διεθνούς Ένωσης Καζαντζάκη. Ας πάμε
όλοι μαζί στην ΠανΜαεδονκή Ένωση Οντάριο, που επίσης
υποστηρίζει την εκδήλωση, για να παρακολουθήσουμε την ομιλία
του κύριου Γεωργίου Στασινάκη με θέμα «Ο Νίκος Καζαντζάκης:
ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή».
Ημερομηνία:
Ώρα:
Τοποθεσία:

Σάββατο 5 Οκτωβρίου, 2019
4:00 μ.μ.
Κέντρο Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο,
406 Danforth Ave, 2ος όροφος
Είσοδος:
Ελεύθερη
Θα ακολουθήσει δεξίωση
Αλλες Σημαντικές Ημερομηνίες για το 2019 & 2020
Χοροεσπερίδα Κρητών του Χάμιλτον
Μνημόσυνο για το ολοκαύτωμα του
Αρκαδίου στην εκκλησία της Αγ. Ειρήνης
8 Δεκ, 2019 - 1 μ.μ.:
Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Σύλλογο
12 Ιαν, 2020 - 7 μ.μ.:
Βραδυά κοπής βασιλόπιτας στο Σύλλογο
5 Οκτ, 2019 - 7 μ.μ.:
10 Νοεμβρίου, 2019:

GENERAL ASSEMBLY / ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
We invite you to attend our next General Assembly meeting on
Sunday, October 27, 2019 at 4:30 pm sharp. Σας προσκαλούμε
στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας που θα γίνει την Κυριακή,
27 Οκτομβρίου, 2019 στις 4:30 μ.μ. ακριβώς, στην αίθουσα του
Συλλόγου μας.
Agenda / Θέματα:
• Call to order / Έναρξη Συνελεύσεως
• Election of Meeting Chairperson / Εκλογή Προέδρου Συνελεύσεως
• Approval of the Agenda / Έγκριση των θεμάτων Συνελεύσεως
• Approval of the Previous Minutes / Έγκριση πρακτικών
• President’s Report / Αναφορά Προέδρου
• Board’s Financial Report / Οικονομική αναφορά
• Director’s Reports / Αναφορά Συμβούλων
• Elections of Audit Committee / Εκλογές Οικονομικής Επιτροπής
• Open Discussion / Ανοικτή συζήτηση
• Adjournment / Λήξη Συνελεύσεως

United we can cure little Michael Pirovolakis:
Major Fundraising effort and event
Little Michael has the very rare disease SPG50, an extremely
rare neurodegenerative condition. Terry and Georgia Pirovolakis are fighting for a cure for their son. The family is working
with leading medical universities to find the cure but need our
help as the total cost for the research is over 3 million US$. We
believe that united we can cure little Michael! Our association
has taken an active and leading role in a collaborative fundraising effort with other Greek Canadian organizations and associations to help this worthy cause.
Canadian Online Donations: Online to the charity with an automatic tax receipt:
https://www.easydonate.com/CureSPG50/donations
Cheques: Can be issued and posted to:
Charitable Gift Funds Canada Foundation - Cure SPG50
6 Topham Rd, Toronto, Ontario M4B3K2
Major Fundraising event
Date:
Sunday, January 26, 2020
Time:
3:00 p.m.
Location:
Park View Manor

Annual Dinner Dance
Commemorating the Holocaust of Arkadi

Purchase your tickets online at www.cretans.ca/store
or at our association on Sunday Dance Rehearsals from 2 - 4 pm
After you purchase your tickets call Stella Zambri at 416-424-1561
or Mano Maragkakis at 416-618-9704 to reserve your table

MIHALIS STAVROYLAKIS
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
GIORGIS STRILIGKAS
ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ

YIANNIS SISSAKIS
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΙΣΑΚΗΣ
PANAGIOTIS SFAKIANAKIS
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

