December/Δεκέμβριος 2018
est. 1961
I wish you from my heart, Bethlehem’s Star
Many Happy Years, to bring to your house

Από ‘τη καρδιά σας εύχομαι, τση Γέννησης τ΄ αστέρι
Χρόνια πολλά χαρούμενα, στο σπίτι σας να φέρει

Our dear members and friends,

Αγαπητά μας μέλοι και φίλοι,

I wish you a very Merry Christmas and that the New Year brings
you and your families health, happiness and prosperity.

Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και το Νέο Έτος να φέρει σε
εσάς και στην οικογένειάς σας, υγεία, ευτυχία και ευημέρια.

I’m happy to say that we have closed our two year term, packed
with many successful events and a great amount of fun-filled
memories. We finished our term in December with our traditional
family Christmas party, where Santa Claus made a special visit
bringing joy to both young and old. With your warm generosity,
for a third year, we delivered several boxes filled with nonperishable items to the Greek Community’s Food Drive.

Είμαι χαρούμενος να πω ότι κλείσαμε τη διετή θητεία μας, γεμάτη
με πολλές επιτυχημένες εκδηλώσεις και πολλαπλές υπέροχες
αναμνήσεις. Κλείσαμε τη θητεία μας το Δεκέμβριο με τη
παραδοσιακή οικογενειακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, όπου ο
Άγιος Βασίλης μας επίσκεύτηκε χαρίζοντας χαρά σε μικρούς και
μεγάλους. Με τη θερμή γενναιοδωρία σας, για τρίτη χρόνια,
παραδόσαμε επίσης στο Food Drive της Ελληνικής Κοινότητας,
πολλά κουτιά γεμάτα με τρόφημα.

On Sunday December 9th, we elected our new Board of Directors
for the 2019—2021 period. The new Board of Directors are:
Τη Κυριακή 9 Δεκεμβρίου εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
για την περίοδο 2019—2021. Τη μέλη του νέου Διοικητικού
Bob Markakis – President
Συμβουλίου είναι:
st
Andreas Batakis – 1 Vice-President
nd
Manos Maragkakis – 2 Vice-President
Χαράλαμπος Μαρκάκης – Πρόεδρος
Pierre Bertsoulakis – Treasurer
Ανδρέας Μπατάκης – 1ος Αντι-Πρόεδρος
Ivette Plaitis – Assistant Treasurer
Μάνος Μαραγκάκης – 2ος Αντι-Πρόεδρος
Nikolaos Markakis – Secretary
Περικλής Μπερτσουλάκης – Ταμίας
Stella Zambri – Assistant Secretary
Υβέτ Πλαΐτη – Βοηθός Ταμίας
Ken Mandadakis – Member Affairs
Νικόλαος Μαρκάκης – Γραμματέας
Antonia Kaltsounis – Women’s Director
Στέλλα Ζάμπρη – Βοηθός Γραμματέα
Jo Koumarelas – Youth Director
Κυριάκος Μανταδάκης – Υπεύθηνος Μελών
Zacharias Mavrakis – Assistant Youth Director
Αντωνία Καλτσούνη – Υπεύθηνη Γυναικείου
Ιωάννα Κουμαρέλα – Υπεύθηνη Νεολαίας
I want to take this time to personally thank all of you, for the
Ζαχαρίας Μαυράκης – Βοηθός Υπεύθηνου Νεολαίας
enormous support that you have provided us these last two
years, and helping us make all the events a great success. I
Θέλω να πάρω αυτή την στιγμή να ευχαριστήσω προσωπικά
especially want to thank those of you that personally contributed, όλους εσάς, για την τεράστια υποστήριξη που μας έχετε
volunteered, and for your generous donations and gift prizes.
προσφέρει το τελευταία δύο χρόνια, και για τη βοήθειά σας να
Above all, I want to thank the members of my Board, for their
κάνομε αυτές τις εκδηλώσεις μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερα θέλω να
enormous teamwork, passion and contributions, that made these ευχαριστήσω όλους εσάς που συνεισφέρατε προσωπικά, καθώς
last two years a great success.
και για τις γενναιόδωρες δωρεές σας. Πάνω απ' όλα, θέλω να
In closing, I want to thank you in advance, for your continued
support and help for the upcoming term of the new Board.
Looking forward to seeing all of you at our upcoming events.
Best regards
Bob Markakis
President
Cretans’ Association of Toronto “Knossos”

ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μου για την
τεράστια ομαδική συνεργασία, το πάθος και τις συνεισφορές
τους, τα οποία έκαναν τα τελευταία δύο χρόνια μεγάλη επιτυχία.
Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων, για τη
συνεχή υποστήριξη και βοήθειά σας κατά τη διάρκει της θητείας
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Εύχομαι να σας δώ όλους, στις προσεχείς μας εκδηλώσεις.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Χαράλαμπος Μαρκάκης
Πρόεδρος
Ένωσης Κρητών Τορόντο «Η Κνωσός»

Vasilopita Celebration Vradia

Βραδυά κοπής Βασιλόπιτας!

Ελάτε να υποδεχτούμε το καινούριο χρόνο, με μουσική, φαγητό και
We invite you to join us to welcome the New Year with music,
food and dancing and to cut the traditional Vasilopita on Saturday, χορό και να κόψουμε την παραδοσιακή Βασιλόπιτα το Σάββατο 12
Ιανουαρίου στην αίθουσα του Συλλόγου μας.
January 12th at our Association.

Date:
Time:
Location:
Admission:

Saturday, January 12
7:00 pm, Dinner served at 7:30 pm
Our home at 1110 Birchmount Road, Unit 23
$20 per person (includes food)
$10 kids 12 and under (includes food)
Cash bar available

Ημερομηνία:
Ώρα:
Τοποθεσία:
Είσοδος:

Σάββατο 12 Ιανουαρίου
7 μ.μ., Φαγητό θα σερβιριστεί στις 7:30 μ.μ.
Στο σπίτι μας 1110 Birchmount, Unit 23
$20 το άτομο (με φαγητό)
$10 για τα παιδιά έως 12 ετών (με φαγητό)
Ποτά θα διατίθενται έναντι μετρητών

Looking forward in seeing all of you for a fun evening together.

Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους για να διασκεδάσουμε μαζί!

2019 Winter Cretan Dance Rehearsal Schedule:
Sunday January 13:
Sunday January 20:
Sunday January 27:
Sunday February 3:
Sunday February 10:
Sunday February 17:
Sunday February 24:

Dance Rehearsals
***Closed – Annual General Assembly
Dance Rehearsals
Dance Rehearsals
Dance Rehearsals
***Family Day Holiday – No Rehearsals
Dance Rehearsals

GENERAL ASSEMBLY / ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
We will be holding our General Assembly meeting on Sunday, January 20, 2019 at 4:30 pm sharp.
Σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση του Ένωσης μας που θα γίνει την Κυριακή, 20 Ιανουαρίου, 2019 στις 4:30 μ.μ. ακριβώς,
στην αίθουσα του Συλλόγου μας.
Agenda / Θέματα:
1. Call to order / Έναρξη Συνελεύσεως
2. Election of Meeting Chairperson / Εκλογή Προέδρου της Συνελεύσεως
3. Approval of the Agenda / Έγκριση των θεμάτων της Συνελεύσεως
4. Approval of the Previous Minutes / Έγκριση πρακτικών
5. President’s Report / Αναφορά Προέδρου
5. Previous Board’s Financial Report / Οικονομική αναφορά απερχομένου Διοικιτικού Συμβουλίου
6. New Board’s Proposed 2019 Budget / Προϋπολογησμός 2019 Νέου Διοικιτικού Συμβουλίου
7. Audit Committee’s Report / Αναφορά Οικονομικής Επιτροπής
8. Open Discussion / Ανοικτή συζήτηση
9. Adjournment / Λήξη Συνελεύσεως

Other dates and events to remember:

Άλλες σημαντικές ημερομηνίες να θυμάστε!

 Saturday March 2: Apokriatiko Event
 Sunday March 17: Venizelos memorial at Panagia’s church
 Sunday March 24: Greek Independence Parade

 Σάββατο 2 Μαρτίου: Αποκριάτικη Εκδήλωση
 Κυριακή 17 Μαρτίου: Μνημόσυνο Ελευθερίου Βενιζέλου στην
εκκλησία της Παναγίας.
 Κυριακή 24 Μαρτίου: Παρέλαση 25ης Μαρτίου

