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Μπαρούτι, στάχτη και φωτιά, σάρκα και αίμα βρέχει
Αρκάδι μου η Λευτεριά, σύμβολο πάντα σ’ έχει

Dear compatriots, members and friends,

Αγαπητοί μας συμπατριώτες, μέλοι και φίλοι

We opened up the season in September with a funfilled “Welcome Back Cretan Night BBQ” at our association,
followed with the start of our Cretan dancing lessons for our
dancing troupes. Our association got filled up once again with
the smiles and laughs of our members and their families. In
addition, about 40 of us attended the Dinner Dance of our
Cretan brothers in Hamilton, supporting them in reviving their
association.

Ξεκινήσαμε τη σεζόν τον Σεπτέμβριο με μιά γεμάτο
διασκέδαση "Κρητική Βραδιά" στο σύλλογο μας, ακολουθούμενη
από την έναρξη των μαθημάτων Κρητικού χορού για τα χορευτικά
μας συγκροτήματα. Η ένωσή μας γεμίσε και πάλι με τα χαμόγελα
και τα γέλια των μελών μας και των οικογενειών τους. Επίσης
περίπου 40 από τα μέλη μας συμμετείχαν στην ετήσιο
Χοροσπερίδα των Κρητικών αδελφών μας στο Χάμιλτον,
υποστηρίζοντάς τους στην αναβιώση του συλλόγου τους.

In a few days we will be commemorating the 151st
anniversary of the Holocaust of Arkadi with a memorial taking
place on Sunday November 12 at Panagia’s church along with
our Annual Dinner Dance on Saturday November 25. We are
having an amazing traditional group of musicians coming
directly from Crete for this dance. It is expected to be an
awesome event and we encourage you to purchase your
tickets prior to the day.

Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την 151η επέτειο του
ολοκαυτώματος του Αρκαδίου με μνημόσυνο που θα γίνει την
Κυριακή 12 Νοεμβρίου στην εκκλησία της Παναγίας και μαζί με
την Ετήσια Χοροσπερίδα του συλλόγου μας το Σάββατο 25
Νοεμβρίου. Θα μας διασκεδάσει μια εκπληκτική παραδοσιακή
ομάδα μουσικών που έρχονται απευθείας από την Κρήτη για
αυτόν τον χορό. Αναμένεται να είναι μία υπέροχη βραδιά και σας
ενθαρρύνουμε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας πριν από την
εκδήλωση.

Following our dance we will be also commemorating
the 60th anniversary of the death of Nikos Kazantzakis with an
event organized in collaboration with the “Friends of
Kazantzakis” and the “Greek Community of Toronto”
associations.

Την επομένη του χορό μας, θα γιορτάσουμε και την 60η
επέτειο από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη με μια εκδήλωση
που οργανώθηκε σε συνεργασία με τους συλλόγους «Φίλοι του
Νίκο Καζαντζάκη» και της «Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντου».

We will be closing the calendar year in December with
Θα κλείσουμε τη χρονιά με τη Χριστουγεννιάτικο γιορτής
our Christmas Party on Sunday December 10th and welcoming μας την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου και θα καλωσορίσουμε το νέο
the new one with the Vasilopita celebration on Saturday
έτος με τον εορτασμό της Βασιλόπιτας το Σάββατο 13
th
January 13 .
Ιανουαρίου.
I, along with the rest of the Board want to thank all of
you for the heartwarming support that you gave us in our
previous events and thank you in advance for your continued
support of our upcoming events.

Εγώ, μαζί με το υπόλοιπο του Διοικητικού Συμβουλίου,
θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενθουσιώδη υποστήριξη που
μας έχετε δώσει στις προηγούμενες εκδηλώσεις και σας
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεχή υποστήριξή σας
για τα επερχόμενες εκδηλώσεις μας.

Looking forward to seeing all of you in the weeks to
come.

Εύχομε να σας δούμε όλους από κοντά στις προσεχείς
εβδομάδες.

Best regards

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Bob Markakis
President, Cretan Association of Toronto “Knossos”

Χαράλαμπος Μαρκάκης
Πρόεδρος, Ένωσης Κρητών Τορόντο «Η
Κνωσός»

Βραδυά καλωσορίσματος με ψησταριά το Σεπτέμβρη

Recap of our Welcome Back BBQ Night
On Saturday, September 16th we opened our Syllogo with a welcome back bbq for our members and friends. We had a great
turnout of 90 attendees who enjoyed delicious appetizers, a wonder dinner (pork and chicken souvlaki, potatoes, rice and salad)
and plenty of fruits and desserts. We enjoyed wonderful music
from Crete with our local musicians Christos Siskakis and Ippokratis Lazakis and from around Greece.
We want to thank you all for coming and celebrating with us and
looking forward for a wonderful year filled with good times and
good friends. A thank you to Mihali Venianakis who donated the
fruits and vegetables and Manousos Kafkalas who donated beverages for us to enjoy and to our volunteers who assisted in the
set up of our Syllogo, preparing and serving the food and finally
cleaning up at the end of the night. A truly fun and successful
evening.

Family Christmas Party!
Ho Ho Ho! It’s that special time of year again where we come
together to celebrate being with our family and help those who
are less fortunate. Come join us at our association on December
10th @ 1 pm to enjoy some Christmas classics, Christmas crafts,
some food, and if we’ve been good, a chance to see Santa.
Last year our food & clothing drive was a success thanks to all of
our members! We will be supporting the drive again this year.
Keep an eye out for this box at one of our dance practices.

Date: Sunday, December 10th, 2017 at 1:00 pm
Location: Our Home at 1110 Birchmount, Unit 23
Entrance: Free

To Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος μας άνοιξε για να υποδεχθεί
τα μέλη και άλλους φίλους. Είχαμε μία εξαιρετική προσέλευση 90
ατόμων που απόλαυσαν νόστιμα ορεκτικά, ένα δείπνο με καλαμάκια
από χοιρινό και κοτόπουλο με σαλάτα, ρύζι και πατάτες και όπως
πάντα μία πληθώρα από επιδόρπια και φρούτα. Η ζωντανή κρητική
μουσική από τους τοπικούς μας οργανοπαίκτες Χρήστο Σισκάκη και
Ιπποκράτη Λαζάκη σε συνδυασμό με μουσική από όλη την Ελλάδα
συνόδευσαν τη βραδυά μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους που ήρθαν και
διασκέδασαν μαζί μας ενώ ανυπομονούμε για τη συνέχεια με ακόμα
περισσότερες καλές στιγμές με φίλους σαν και εσάς. Ένα ιδιαίτερο
ευχαριστώ στον Μιχάλη Βενιανάκη που δώρισε τα φρούτα και τα
λαχανικά, στο Μανούσο Καυκαλά για τα ποτά που πρόσφερε και σε
όλους τους εθελοντές που βοήθησαν στην καθαριότητα και στην
οργάνωση του χώρου, στη προετοιμασία και στο σερβίρισμα του
φαγητού αλλά και στη καθαριότητα στο τέλος της βραδυάς. Ένα
πραγματικά διασκεδαστικό και απολαυστικό βράδυ.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για όλη την οικογένεια!
Χο, χο χο! Μήπως ακούσατε κάποιον κύριο να γελάει κάπως έτσι; Αν
είμασταν όλοι καλοί - και όχι άτακτοι, ο Άη Βασίλης μπορεί να μας
επισκεφθεί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα κάνουμε για άλλη
μία φορά στο Σύλλογο μας. Ελάτε, όχι μόνο για να γιορτάσουμε με τις
οικογένειες μας, αλλά και για να βοηθήσουμε αυτούς που το έχουν
ανάγκη. Πέρυσι η συγκέντρωση ρουχισμού και τροφίμων ήταν
εντυπωσιακή χάρη στη συμμετοχή όλων των μελών μας. Φέτος
αναζητήστε το κουτί των δωρεών όταν έρχεστε για τις πρόβες των
χορευτών μας ή κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης στο Σύλλογο.
Σημειώστε το λοιπόν από τώρα στο ημερολόγιο σας ότι τη Κυριακή
10 Δεκεμβρίου στις 1 μμ θα βρεθούμε και πάλι υπό τους ήχους
Χριστουγεννιάτικης μουσικής για να φάμε, να παίξουμε και πάνω από
όλα για να περάσουμε όμορφα!
Ημερομηνία: Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στις 1:00 μ.μ.
Τοποθεσία: Στο Συλλόγου μας 1110 Birchmount, Unit 23.
Είσοδος : Δωρεάν

Vasilopita Celebration

Κόψιμο της Βασιλόπιτας

We invite you to join us to welcome the New Year with music,
food and dancing and to cut the traditional Vasilopita on Saturday, January 13th at our Association. Doors will open at 7 pm
and dinner will start being served at 7:30 pm.

Ελάτε να υποδεχτούμε το καινούριο χρόνο, με μουσική, φαγητό και
χορό και να κόψουμε την παραδοσιακή Βασιλόπητα το Σάββατο 13
Ιανουαρίου στην αίθουσα του Συλλόγου μας. Οι πόρτες θα
ανοίξουν στις 7 μμ και το φαγιτό θα σερβιριστή στις 7:30.

Admission (food included):
 $20 per person

Είσοδος (με φαγιτό):
 $20 το άτομο
 $10 για παιδιά 12 ετών και κάτω



$10 per child 12 years and under

Cash Bar available

Cash Bar available

GENERAL ASSEMBLY / ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
We invite you to attend our next General Assembly meeting on Sunday,
January 21, 2018 at 4pm sharp. Σας προσκαλούμε στη Γενική
Συνέλευση της Ένωσης μας που θα γίνει την Κυριακή, 21 Ιανουαρίου,
2018 στις 4:00 μ.μ. ακριβώς, στην αίθουσα του Συλλόγου μας.
Agenda / Θέματα:
 Call to order / Έναρξη Συνελεύσεως
 Election of Meeting Chairperson / Εκλογή Προέδρου της Συνελεύσεως
 Approval of the Agenda / Έγκριση των θεμάτων της Συνελεύσεως
 Approval of the Previous Minutes / Έγκριση πρακτικών
 President’s Report / Αναφορά Προέδρου
 Board’s Financial Report & Proposed 2018 Budget / Οικονομική
αναφορά & Προϋπολογησμός 2018
 Director’s Reports / Αναφορά Συμβούλων
 Elections of Audit Committee / Elections of Audit Committee
 Open Discussion / Ανοικτή συζήτηση
 Adjournment / Λήξη Συνελεύσεως

Other dates to remember for 2017 & 2018!
November 12, 2017:
January 13, 2018:
February 17, 2018:
12 Νοεμβρίου, 2017:

Arkadi Memorial at Panagia Church
Vasilopita event at the Sillogo
Celebrating Apokries at the Sillogo

Μνημόσυνο για το ολοκαύτωμα του
Αρκαδίου στην εκκλησία της Παναγίας
13 Ιανουαρίου, 2018:
Βραδυά κοπής βασιλόπιτας στο
Σύλλογο.
17 Φεβρουαρίου 2018: Αποκριάτικη βραδυά στο Σύλλογο

Annual Dinner Dance
Commemorating the Holocaust of Arkadi

Saturday

5 course meal Menu
Appetizers
Salad
Pasta
Main Course

November 25, 2017

(adults: Chicken & Veal)
(kids: Chicken)

Dessert

Doors Open at 7 pm

PRESIDENTE BANQUET HALL
133 Credistone Rd., Vaughan
Purchase your tickets online at www.cretans.ca/store
or at our association on Sun Nov 12 & Sun Nov 19 from 2 - 4 pm
Also call Stella Zambri at 416-424-5553 to reserve your table

Adults:
Dancers/Students 19+:
Dancers/Students 13 - 18 with Adult meal:
Dancers/Students 13 - 18 with Kids meal:
Kids/Dancers/Students 12 & under:
ALEXANDROS PAPADAKIS
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

$95
$65
$65
$45
$45

Premium Open Bar

GIORGIS PSARAKIS
ΓΙΩΡΓΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ

YIANNIS VERGADIS
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΔΗΣ

All alcoholic and
beverage drinks
included in the price
of admission

