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Dear members and friends,
On behalf of the board of directors I would like to wish
you a prosperous and healthy 2015!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ/JANUARY 2015
ένωσή μας, η οποία έληξε με μια πολύ
επιτυχημένη χορόεσπεριδα στις 21 Νοεμβριου
στο Spirale . Η νύχτα είχε μεγάλο « κέφι » και η χορευτική
ομάδα « ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ » μαζί με τους χορευτές μας, μας
διασκέδασαν με τον υπέροχο χορό τους. Οι εκδηλώσεις του
συλλόγου μας δεν θα ήταν αυτό που είναι χωρίς την σκληρή
δουλειά των μελών του διοικητικού συμβουλίου μας και τους
εθελοντές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους
συνέβαλαν, κυρίως την προηγούμενη διοικητικού
συμβουλίου .

2014 was another great year for our association, which
ended with a very successful Arkadi dance on Nov 21 at
Spirale. The night had great “kefi” and the dance troupe
“TA SFAKIA” along with our own dance groups, entertained us with their fabulous dancing. The events our
association puts on would not be what they are without
the hard work of our board members and volunteers, I
would like to thank everyone that contributed, especially Στις 2 Νοεμβρίου, 2014 είχαμε γενική συνέλευση και
the prior board of directors.
εκλογές , όπου εκλέχτηκε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο και
On Nov 2, 2014 we had our general assembly and general elections, where a new board was elected and where
I was chosen by our new board to be our associations
President. I am humbled and honored to lead our legendary Cretan institution and I’m excited by the enthusiasm of our new board.
Our goal is to make 2015 and 2016 our best years yet,
we look forward to bringing our members and friends
more events, more activities, more engagement all in an
effort to bring the Cretans of Toronto closer together, to
make our Cretan community even stronger!
I along with the entire board are pleased to serve you. If
you have an idea, a question, a concern or a request
please do not hesitate to reach out to any one of us.
Καλή χρονιά με υγεία και χαρά
Tony Lourakis
President
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα
ήθελα να σας ευχηθώ ενα υγιές, ευτυχισμενο
και επιτυχημενο 2015!
Το 2014 ήταν μια άλλη μεγάλη χρονιά για την

όπου επιλέχθηκε ο νεος Προεδρος του συλλογου από το νέο
διοικητικό συμβούλιο. Εχω την ιδιατερη τιμη να ηγηθω το
μυθικού ίδρυμα μας και είμαι ενθουσιασμένος από την
ενεργεια του νέου διοικητικού συμβουλίου μας .
Στόχος μας είναι να κάνουμε το 2015 και το 2016 τα
καλύτερα χρόνια μας, και ανυπομονούμε να φέρουμε στα
μέλη μας και στους φίλους μας περισσότερες εκδηλώσεις,
περισσότερες δραστηριότητες, περισσότερη συμμετοχή όλων
σε μια προσπάθεια να φέρουμε τους Κρήτες του Τορόντο πιο
κοντά, και να κάνουμε την Κρητική κοινότητα μας ακόμη πιο
ισχυρή!
Εγώ μαζί με το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου είμαι στην
ευχάριστη θέση να σας εξυπηρετήσω. Εάν έχετε μια ιδέα, μια
ερώτηση, μια ανησυχία ή ένα αίτημα παρακαλώ μην διστάσετε
να απευθηνθειτε σε καποιον από εμάς.
Αντώνης Λουράκης – Πρόεδρος

NEW BOARD OF DIRECTORS

Εκλέγονται Νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Elections for the new Board of Directors were held on
November 2, 2014. We thank all members who attended this
meeting. The new Board of Directors members are:

Οι εκλογές για νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
πραγµατοποιήθηκαν στίς 2 Νοεμβρίου του 2014.
Ευχαριστούµε όλα τα µέλη που συµµετείχαν σε αυτήν την
συνεδρίαση. Τα µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι:

Tony Lourakis - President
Bob Markakis - Vice President
Chris Papakonstantinou - Vice President
Paul Papoutsakis – Treasurer
Mixalis Maris - Assistant Treasurer
Stella Zambri – Secretary
Rula Katrakis Ferazzoli – Assistant Secretary
Christos Markakis – Youth Director
George Ikonomakis – Members’ Affairs
Nikos Sirmalis – Cultural Affairs
Manousos Kafkalas - Building & Maintenance Director

Αντώνης Λουράκης – Πρόεδρος
Χαράλαµπος Μαρκάκης – Αντιπρόεδρος
Χρήστος Παπακονσταντίνου – Αντιπρόεδρος
Παύλος Παπουτσάκης – Ταµίας
Μιχάλης Mάρης – Βοηθός Ταµία
Στέλλα Ζάµπρη – Γραµµατέας
Ρούλα Κατράκη-Φεραζζόλη – Βοηθός Γραµµατέα
Γιώργος Οικονοµάκης – Υπεύθηνος Μελών
Χρήστος Μαρκάκης – Υπεύθηνος Νεολαίας
Nίκος Σuρµαλής – Υπεύθηνος Πολιτισμού
Mανούσος Καυκαλάς – Υπεύθηνος Κτηρίου

GENERAL ASSEMBLY
We will be holding our General Assembly mee ng on
Sunday, February 8, 2015 at 4pm sharp. The Agenda is:
1) Call to order
2) Election of Meeting Chairperson
3) Approval of the Agenda
4) Approval of the Previous Minutes
5) Outgoing Board’s Report
6) Outgoing Board’s Financial Report
7) New Board’s Report
8) New Board’s Proposed Budget
9) Open Discussion
10) Adjournment

NIKOS XILOURIS EVENT
Please join us on Sunday February 22nd at 5 pm to
celebrate the memory of Niko Xilouris. This year
marks the 35th anniversary from Niko Xilouris’
death (Feb 8th, 1980). There will be a presenta on
regarding Niko Xilouris at our associa on’s main
ﬂoor, while in parallel a special presenta on will
be held for the young children on the 2nd ﬂoor.
Following the presenta ons you will enjoy our
talented musicians perform several memorable
songs that Niko Xilouris performed.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση του Ένωσης μας που
θα γίνει την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, 2015 στις 4:00 μ.μ.
ακριβώς. Τα θέματα της Συνελεύσεως είναι:
1) Έναρξη Συνελεύσεως
2) Εκλογή Προέδρου της Συνελεύσεως
3) Έγκριση των θεμάτων της Συνελεύσεως
4) Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Συνελεύσεως
5) Αναφορά απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
6) Οικονομική Αναφορά απερχομένου Δοιηκιτικού Συμβουλίου
7) Αναφορά νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8) Προϋπολογησμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου
9) Ανοικτή Συζήτηση
10) Λήξη Συνελεύσεως

Εκδήλωση Νίκου Ξυλούρη
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε μαζί μας την Κυριακή 22
Φεβρουαρίου και ώρα 5 μ.μ. για να γιορτάσουμε τη
μνήμη του Νίκου Ξυλούρη. Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί
την 35η επέτειο από το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη (8
του Φεβρουαρίου 1980). Θα πραγματοποιηθεί μια
παρουσίαση σχετικά για το Νίκο Ξυλούρη στο ισόγειο
του Συλλόγου μας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί
μια ειδική παρουσίαση για τα μικρά παιδιά στον 2ο
όροφο. Μετά τις παρουσιάσεις θα απολαύσετε τους
ταλαντούχους μουσικούς μας να εκτελούν διάφορα αξέχαστα
τραγούδια που τραγούδισε ο Νίκος Ξυλούρης.

YOUTH SUB-COMMITTEE MEMBERS NEEDED
My name is Christos Markakis and I am the new
Youth Director for our Association. I am creating a
Youth Subcommittee open to youth between the
ages of 15 – 30 (must be paid members). Youth who
are interested in the committe, will help with
running, organizing and managing events held for
our Youth throughout the year. This is a great
opportunity for high school students to get
experience on their resume and collect volunteer
hours for school. For any questions regarding youth
events, or if you’re interested in registering for the
Youth Subcommittee, please contact me at
christos.markakis@icloud.com

MOVIE and BOWLING NIGHTS!
My name is Christos Markakis and I am the new Youth Director
for our Association. I am pleased to inform
everyone of a couple of exciting youth events
we have planned for the youth over the next
couple of months.
MOVIE NIGHT: On Saturday February 21st
we will be holding a movie night at our Syllogo.
The movie will be announced at our General Assembly on February 8 and an email blast will also be sent out. Doors open
at 4:00pm and admission is free. There will popcorn, snacks
and drinks for sale at the event.
BOWLING NIGHT: On Saturday March 21st
we will be having a bowling night. Event details
and location will be discussed during our general
assembly. Details and sign up forms will be
available every Sunday during dance practice
from February 22 – March 8 and will also be eblasted out. Both these events are open to all
our members and their family and friends.
All details for these events will be posted in our Association,
available on our Website, distributed through our e-blasts (sign
-up for our e-blasts on www.cretans.ca) and via our Facebook
Cretans' Association of Toronto "Knossos" group.

Ετήσια Συνδρομή
Συμπεριλαμβανόμενο με το ενημερωτικό δελτίο, θα βρείτε το
φυλλάδιο για την ετήσια συνδρομή του 2015. Σας παρακαλούμε
σιγουρευτείτε ότι συμπληρώσατε όλα τα στοιχεία και επιστρέψετε το
με την πληρωμή σας το συντομότερο δυνατόν. Η συνδρομή μπορεί
επίσης να πληρωθεί οποιαδήποτε Κυριακή που γίνονται μαθήματα
χορού στο σπίτι της Ένωσης μας. Η ετήσια συνδρομή, σας επιτρέπει
τη συμμετοχή στις ειδικές κοινωνικές εκδηλώσεις, στα μαθήματα
χορού, στις εκδηλώσεις για τα παιδιά, και αυτό το ενημερωτικό
δελτίο. Σας παρακαλούμε να ανανεώσετε την ετήσια συνδρομή σας,
ή να γίνετε νέο μέλος, για την συνεχής υποστήριξη της Ένωσης μας
και των εκδηλώσεων της.

2015 Dance Rehearsals for our Youth
Cretan dancing begins again on Sunday, January 18th.
Parents of dancers must be up to date paid members of the
association 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.
Dancers in the transition years of Grade 3 and Grade 7, have
to attend their primary troupe’s rehearsal, and as many
rehearsals of the troupe that they are trainees in.
Dance Rehearsal times are as follows:
Beginner Troupe (up to & including Gr. 3):
Junior Troupe (Gr. 4 to 7 - trainees Gr. 3):
Senior Troupe (Gr. 8 and up - trainees Gr. 7):

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

2015 Winter/Spring Schedule:
Sunday, January 18:
Dance rehearsal
Sunday, January 25:
Dance Rehearsal
Sunday, February 1:
No Dance Rehearsal
Sunday, February 8: General Assembly Senior Troup Only
Sunday, February 15: Family Day
No Dance Rehearsal
Sunday, February 22:
Dance Rehearsal
Sunday, March 1:
Dance Rehearsal
Sunday, March 8:
Dance Rehearsal
Sunday, March 15:
March Break
No Dance Rehearsal
Sunday, March 22:
Dance Rehearsal
Sunday, March 29:
Greek Parade
A8endance Required
Sunday, April 5:
Canadian Easter
No Dance Rehearsal
Sunday, April 12:
Greek Easter
No Dance Rehearsal
Sunday, April 19:
Dance Rehearsal
Sunday, April 26:
Dance Rehearsal
Sunday May 3:
Dance Rehearsal
Sunday, May 10:
Mother’s Day
No Dance rehearsal
Sunday, May 17:
Victoria Day
No Dance Rehearsal
Friday, May 22:
Dress Rehearsal

Saturday, May 25: Dance Performance Ba0le of Crete

Membership Drive
Included with this newsletter, you will find a 2015 Membership
Form. Please make sure to fill out the form completely and return
it with your payment to the Association as soon as possible. Membership may also be paid on any Sunday when there is dance practice at our Association, or online at www.creatans.ca, under the tab
’store’. Your yearly membership allows you participation in special
social events, dance practice, children’s events and a newsletter.
You are encouraged to renew your membership, or become a new
member, in support of these events and in support of the continued
success of our Association.

RIZITIKO CHOIR - PARTICIPANTS NEEDED
This year our Association will be putting together a
Rizitiko choir where old and young members can be a part
of. Our aim is to preserve and pass down the Rizitika
which are the oldest traditional folk songs of Crete. Our
first practise will be Sunday, January 18 at 2:30pm at the
Association. If you are interested in being a part of our
choir please join us on Sunday the 18th or email Nikos
Sirmalis at : sirmalisn@gmail.com

Η Συγκέντρωση των Φίλων
Ο σύλλογος θα ήθελε να προσκαλέσει όλα τα παλαιά μέλη στις
19 Απρλιου, 2015 στις 4:00 πμ. στο σπίτι μας. Να μαζευτούμε,
να πιούμε ένα καφέ και να πούμε παλιές ιστορίες.

ΟΜΑΔΑ ΡΙΖΙΤΙΚΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Φέτος, η Ένωση µας κοιτάζει να δημιουργήσει μια ομάδα
ΡΙΖΙΤΙΚΟΥ όπου παλιά και νέα µέλη µπορούν να λάβουν
µέρος. Ο στόχος µας είναι να διατηρήσουµε και να
μεταδώσουμε τα Ριζίτικα που είναι από τα παλαιότερα
παραδοσιακά δηµοτικά τραγούδια της Κρήτης. H πρώτη
συνάντηση θα γίνει την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου
στις 2:30 µ.µ. στο σπίτι της Ένωσης μας. Eάν ενδιαφέρεστε να
λάβετε μέρος, σας παρακαλούμε να συναντήστε το Nίκο
Σuρµαλή στην Ένωση µας την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ή να
του στείλετε µήνυµα στο τηλέφωνο 647-864-4767, ή στο
email: sirmalisn@gmail.com

Κόψιμο της Βασιλόπιτας-Vasilopita Celebra7on: Στην αίθουσα του Συλλόγου μας - 7.00 μ.μ. $20 το άτομο, τα παιδιά δωρεάν.
∆είπνοείναι ψητό κοτόπουλο , ρύζι , πατάτες και σαλάτα. Θα υπάρξει μια μετρητά μπαρ και ζωντανή μουσική. Occurs 7pm at our
Associa7on, $20 per adult, kids free. Dinner is roast chicken, rice, potatoes, salad & dessert. There will be a cash bar and live music.

Σημαντικές Ημερομηνίες για το 2015
• Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015 - Κόψιμο της Βασιλόπιτας
στην αίθουσα μας - 7.00 μ.μ.
• Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Ριζίτικo χορωδία - 2:30 µ.µ.

2015 Dates To Remember
• Saturday, January 17 - Vasilopita Celebra7on at 7pm
• Sunday, January 18 - Dance prac7ce resumes

- Rizi7ko Choir prac7ce - 2:30pm

• Κυριακή, 1 Φεβρουάριου - ο Σύλλογος ειναι κλείστος

• Sunday, February 1 - CLOSED - No Dance Prac7ce

• Κυριακή, 8 Φεβρουάριου - Γενική Συνέλευση στο συλλόγου
μας στις 4:00 µ.µ.

• Sunday, February 8 - General Assembly Mee7ng - 4pm

• Κυριακή, 15 Φεβρουάριου - Ημέρα Οικωγενιών - ο Σύλλογος
ειναι κλείστος

• Saturday, February 21 - Youth Movie Night - 4pm

• Σάββατο, 21 Φεβρουάριου - Νύχτα κινηματογράφων
νεολαίας στο συλλόγου μας στις 4:00 µ.µ.
• Κυριακή, 22 Φεβρουάριου - Γιορτη τη μνήμη του Νίκου
Ξυλούρη στο συλλόγου μας στις 5:00 µ.µ.
• Σάββατο, 21 Μαρτίου - Γεγονός Mπόουλινγκ Nεολαίας
• Κυριακή, 22 Μαρτίου - Μνηµόσηνο Βενιζέλου - εκκλησία Αγ.
Ειρήνης (Danforth & Gough Ave)
• Κυριακή, 29 Μαρτίου - Ελληνική Παρέλαση στης 1 µ.µ.
(λεωφόρος Ντάνφορθ στης 1.00 μ.μ.)
• Κυριακή, 19 Απριλίου - Η Συγκέντρωση των Φίλων στο
συλλόγου μας στις 4:00 µ.µ. Ελάτε όλοι!
• Σάββατο, 23 Μαίου - Ετήσιος χορός για την Μάχη της Κρήτης
- κέντρο Μέγας Αλέξανδρος - Αγ. Ιωάννης
• Κυριακή, 25 Μαίου - Μνηµόσηνο Μάχη της Κρήτης Eκκλησία της Παναγίας στο Sorauren Avenue

• Sunday, February 15 – CLOSED ‘Family Day Weekend’
• Sunday, February 22 - Nikos Xilouris event - 5pm
• Saturday, March 21 - Youth Bowling Event - Info to follow
• Sunday, March 22- EleHerios Venizelos Memorial at

St. Irene’s Church, Danforth & Gough Avenue
• Sunday, March 29 - March 25th Independence Day Parade

Par7cipants to meet at 12:30pm - Start 7me 1pm
• Sunday, April 5 - Canadian Easter - No Dance Prac7ce
• Sunday, April 12 - Easter—No Dance Prac7ce
• Sunday, April 19 - Seniors Social Gathering - 4pm
• Saturday, May 23 - Ba0le of Crete Dinner-Dance - Alexander

the Great Centre at St. John’s Church, Warden & Ellesmere
• Sunday, May 24 - Ba0le of Crete Memorial - Annuncia7on

of the Virgin Mary Church, Sorauren Avenue.

