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Dear members of our Association, 
 

 

 

 
 

           I would like to introduce myself.  My name is Nicholas Sirmalis     
and I am the Youth Director of our Association.  I am pleased to 
announce that I will be expanding our educational component at 
our Association by holding cultural lessons on the 2nd floor . The 
times which cultural lessons will be taking place are as follows: 
 

Senior/Adult Class (Grade 7 and up): 3:00pm - 3:45pm 
Junior Class (Grade 3 to 7): 4:20pm - 5:00pm 
Beginner Class (up to & including Grade 3):3:50pm-4:15pm 
 
       The purpose of these lessons will be to further cultivate our 
Cretan culture, through Cretan history lessons and song. In  these 
lessons members will take part in group discussions and share with 
each other the experiences they've had in Crete. We will be discuss-
ing the various historical as well as natural attractions. Some of 
these places will include Knossos, the Samaria Gorge, The   Monas-
tery of Arkadi, The island of Spinalonga, the mountain of  
Psiloritis, and more. 
        We will touch on various Historical events such as The  Holo-
caust of Arkadi, Crete's union with Greece, and the Battle of Crete 
during WW2. We will also touch on important mythical figures such 
as King Minos and Theseus, famous writers such as V 
itsentzos Kornaros and Nikos Kazantzakis, the famous painter        
El Greco and historical figures such as Daskalogiannis and            
Eleutherios Venizelos. 
        Along with the discussion based lessons members will   further-
more learn to sing songs with great historical and cultural signifi-
cance pertaining to upcoming events that will be approaching such 
as the "Battle of Crete". Younger members will also take part in arts 
and crafts with relevance to our discussions. 
        I look forward to seeing many members attend these     lessons 
as it is very important to know our Cretan history and     culture if 
we aim to preserve it here in Canada. 
 
Sincerely, 
Nicholas Sirmalis - Youth Director  

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου, 
 

          Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι θα 
επεκτείνω το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό μας στοιχείο στο 
σύλλογό μας, κρατώντας τα μαθήματα στον 2ο όροφο. Οι ώρες 
που τα μαθήματα θα γίνουν είναι ως εξής: 
 

Senior/Adult Class (Grade 7 and up): 3:00pm - 3:45pm 
Junior Class (Grade 3 to 7): 4:20pm - 5:00pm 
Beginner Class (up to & including Grade 3):3:50pm-4:15pm 
          Ο σκοπός αυτών των μαθημάτων θα είναι για να καλλιεργηθεί 
περισσότερο ο Κρητικός πολιτισμός μας μέσω μαθήματα Κρητικής 
ιστορίας και τραγουδιού. Σε αυτά τα μαθήματα τα μέλη θα λάβουν 
μέρος σε ομαδικές συζητήσεις που θα μοιράζουν μεταξύ τους τις 
εμπειρίες που είχαν στην Κρήτη. Θα συζητάμε για τις διάφορες 
παραλίες και τα ιστορικά καθώς και τα φυσικά αξιοθέατα. Μερικά 
από αυτά τα αξιοθέατα θα περιλαμβάνει την Κνωσό, το φαράγγι 
της Σαμαριάς, τη Μονή Αρκαδίου, το νησί της Σπιναλόγκας, τον 
Ψηλορείτη, και περισσότερα. 
          Θα αναφερθούμε σε διάφορα ιστορικά γεγονότα, όπως το 
ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, και 
την Μάχη της Κρήτης κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Θα ασχοληθούμε επίσης με σημαντικά μυθικά πρόσωπα 
όπως τον Βασιλιά Μίνωα και τον Θησέα, διάσημους συγγραφείς 
όπως ο Βιτσέντζος Κορνάρος και ο Νίκος Καζαντζάκης, ο σπουδαίος 
ζωγράφος Ελ Γκρέκο και ιστορικές προσωπικότητες όπως ο 
Δασκαλογιάννης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
          Μαζί με τις συζητήσεις με βάση τα μαθήματα τα μέλη θα 
μάθουν επιπλέον να τραγουδούν τραγούδια με μεγάλη ιστορική 
και πολιτιστική σημασία που σχετίζονται με μελλοντικά γεγονότα 
που θα πλησιάζουν όπως η «Μάχη της Κρήτης». Τα νεότερα μέλη 
θα ζωγραφίσουν και θα χρωματίσουν διάφορες φωτογραφίες που 
αναφέρονται στα θέματα και στις συζητήσεις μας. 
          Εύχομαι πολλά μέλη να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα, 
καθώς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την Κρητική ιστορία 
και τον πολιτισμό μας, αν σκοπεύουμε να την διατηρήσουμε εδώ 
στον Καναδά. 
 
 

Με θερμούς Κρητικούς χαιρετισμούς, 
Νίκος Συρμαλής  -  Διευθυντής της Νεολαίας 
 



 

 

CONGRATULATIONS  TO: 

 Jim & Irene Karakis on the birth of their grand-daughter 

 Maria & Kostas Artemakis for the birth of their baby boy.   
Congratulations to the proud grandparents, John & Georgia  
Artemakis 

 Rocky & Stella Zambri on the engagement of their son,  
Nicholas, to Rocchina Morra 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ: 

 Δημήτρη & Ειρήνη Καράκη για τη γέννηση της εγγονής τους 

 Μαρία & Κώστα Αρτεμάκη για τη γέννηση του γιου τους. 
Συγχαρητήρια στους περήφανους παππού και γιαγιά, Γιάννη & 
Γεωργία Αρτεμάκη 

 Rocky & Στέλλα Zambri για τους αρραβώνες του γιου τους 
Nicholas με την Rocchina Morra 

CONDONLENCES  TO: 

 Bob & Olga Markakis and family (Christos, Niko & Kleanthi) for 
the death of his father, Christos 

 Themi & Andoni Kartakis and family (Joanne, Chris, Polyxeni & 
Michael) for the death of her mother, Polyxeni 

  The Plaitis families for the death of Yiannis Plaitis 

ΣΥΛΥΠΥΤΥΡΙΑ  ΣΤΟΥΣ: 

 Xάpaλaμπoς & Όλγα Μαρκάκη και στην οικογένεια τους 
(Χρήστο, Νίκο & Κλεάνθη) για το θάνατο του πατέρα του 
Μπάμπη, το Χρήστο 

 Θέμη & Αντώνη Καρτάκη και στην οικογένεια τους (Ιωάννα, 
Χρήστο, Πολυξένη & Μιχάλη) για το θάνατο της μητέρας της 
Θέμης, την Πολυξένη 

 Στις οικογένειες Πλαϊτη για το θάνατο του Γιάννη Πλαϊτη 

GET WELL SOON TO: 

 Perikles Partsalakis 

 Chrisoula Galanakis 

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ: 

 Περικλής Παρτσαλάκης 

 Χρυσούλα Γαλανάκης  

 

 

*Eαν έχετε νέα για να τα δημοσιεύσομε στο παρόν φυλλάδιο, 

σας παρακαλούμε να μας ειδοποιήτε δια μέσου ίντερνετ Contact 

Form ή το Facebook page*     *To have your news and updates 

included here, please send us a message through our website’s 

Contact Form or on our Facebook page*  
 

GENERAL ASSEMBLY 

We will be holding a General Assembly meeting on       

Sunday, March 9, 2014 at 4:00pm SHARP, at our  

Association. The agenda for the meeting is as follows: 

1. Call to Order 
2. Election of Meeting Chairperson 
3. Αpproval of the Agenda 
4. Αpproval of the Previous Minutes (Dec 1/13) 
5. President’s Reports 
6. Treasurer’s Report 
7. Director’s Report 
8. Committee Reports 
9. New Business 
10. Announcements 

Σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

μας που θα γίνει την Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014 στις 4.00 

μ.μ. ακριβώς, στην αίθουσα του Σωματείου μας.   Τα 

θέματα της συνεδρίασης έχουν ως ακολούθως: 

1. Έναρξη Συνεδρίασεως 

2. Εκλογή προέδρου της Συνεδρίασης 

3. Έγκρισης των θεμάτων της συνεδρίασης 

4. Έγκριση  πρακτικών 1 Δεκεμβρίου 2013 

5. Αναφορά Προέδρου 

6. Αναφορά Ταμίας 

7. Αναφορά Σύμβουλων 

8. Αναφορά Επιτροπές 

9. Καινούργιες εργασίεςς 

10. Ανοικτή  Συζήτησης 

11. Απόλυσης (τέλος εργαστών) 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Thank you to Doxa 

Vrentzos Merekoulias  for 

making this year’s  

Vasilopita.  It was  

delicious.  The lucky 

 winner of the flouri was 

Spiros Klonizakis.   

All the best in 2014! 



 

 

2014 Dance Rehearsals for our Youth 

Our 2014 season of Cretan dancing commenced on  Sunday,  
February 2nd.  Parents of each dancer have to be members of 
the association in good standing, in order for their kids to 
attend dance lessons.  Dancers who are over the age of 18 
and are not attending any post-secondary school have to indi-
vidually be members in good standing.   Dancers should arrive 
5 minutes before their rehearsal start time in order to mini-
mize any disruption once   rehearsal has commenced. 

Rehearsal times: 

Senior Group (Gr. 7 and up):                              1:30 – 3:00 p.m. 
Junior Group (Gr. 3 to 7):                                    3:00 - 4:15 p.m. 
Primary Group (up to & including Gr. 3):          4:15 - 5:00 p.m. 

2014 Season Schedule: 

Sunday, February 2:                                       1st Dance rehearsal 
Sunday, February 9:                                      2nd Dance rehearsal 
Sunday, February 16:      Family Day         No Dance Rehearsal 
Sunday, February 23:                                    3rd Dance rehearsal 
Sunday, March 2:                 4th Dance rehearsal 
Sunday, March 9:        Spring Break           No Dance Rehearsal 
Sunday, March 16:                 5th Dance rehearsal 
Sunday, March 16:   Venizelos Memorial      St. Irene’s Church 
                                                         Attendance Required 
Sunday, March 23:           Parade               Attendance Required 
Sunday, March 30:                               6th Dance rehearsal 
Sunday, April 6:                                   7th Dance rehearsal 
Sunday, April 13:                                 8th Dance rehearsal    
Sunday, April 20:           Greek Easter No Dance Rehearsal 
Sunday, April 27:                               9th Dance rehearsal 
Saturday, May 3:  Dance Performance  Battle of Crete Dance 
                                                    St. John’s Church 
Sunday, May 25:  Battle of Crete Memorial   St. John’s Church 

 

*NEW Cretan Cultural Lessons* 

Thank you to Nicholas Sirmalis for teaching these lessons!  
All children, youth and adults are welcome to attend.  
Lessons will take place on the second floor of our associa-
tion.  Topics to be covered include the history, geography 
and music of Crete using various forms of media and craft  
activities.  See you there! Lesson times are listed below: 

Senior/Adult Class (Grade 7 and up): 3:00pm - 3:45pm 
Junior Class (Grade 3 to 7): 4:20pm - 5:00pm 
Beginner Class (up to & including Grade 3):3:50pm-4:15pm 

2014  Dates  To  Remember 

  Sunday, February 16 – CLOSED  ‘Family Day’ 

  Sunday, March 9 – General Assembly Meeting  
 (4:00pm at our association) 

  Sunday, March 16 - Elefterios Venizelos Memorial 
  (St. Irene’s Church, Danforth & Gough Ave) 

  Sunday, March 23 - March 25th Independence Day 
  Parade (along Danforth Avenue starting at  1pm) 

  Saturday, May 3 - Battle of Crete Dinner-Dance 
 (Alexander the Great Centre at St. John’s Church, 
 Warden & Ellesmere Road)  

  Sunday, May 25 - Battle of Crete Memorial 
 (St. John’s Church, 1385 Warden Avenue) 

Σημαντικές Ημερομηνίες για το 2014  

 Κυριακή, 16 Φεβρουάριου  
- Ημέρα Οικωγενιών (ο Σύλλογος ειναι κλείστος)  

 Κυριακή, 9 Μαρτίου 
- Γενική Συνέλευση στο συλλόγου μας στις 4:00 µ.µ. 

 Κυριακή, 16 Μαρτίου  
- Μνηµόσηνο Βενιζέλου - εκκλησία Αγ. Ειρήνης 
(Danforth & Gough Ave) 

 Κυριακή, 23 Μαρτίου 
 - Ελληνική Παρέλαση στης 1 µ.µ. (λεωφόρος 
Ντάνφορθ στης 1.00 μ.μ.) 

 Σάββατο, 3 Μαίου  
- Ετήσιος χορός για την Μάχη της Κρήτης  - κέντρο 
Μέγας Αλέξανδρος - εκκλησία Αγ. Ιωάννης  

 Κυριακή, 25 Μαίου 
      - Μνηµόσηνο Μάχη της Κρήτης - Αγ. Ιωάννης 
      (Warden & Ellesmere Ave) 



 

 

                

                                               Saturday, May 3, 2014   
                 Σάββατο, 3 Μαίου, 2014 
     St. John’s Church—Alexander the Great Centre 

   Kέντρο Μέγας Αλέξανδρος - εκκλησία Αγ. Ιωάννης  
   1485 Warden Ave (at Ellesmere Rd), Scarborough 
     

 

 

 

 

 

Battle of Crete Dinner-Dance 

Please join us on Saturday, May 3rd as we commemorate 

the events of May 1941 and celebrate the Battle of Crete.  

We will hold a ’panagiri-style’ dinner-dance in the Alexan-

der the Great centre at St. John’s church on Warden at 

Ellesmere.  We are rekindling this ’old-school’  event by go-

ing back to the hall where great memories have been made 

and new ones will begin.  We look forward to seeing you all 

there! 

We are also excited that we will have live Cretan  

musicians  join us from New York to entertain us and play 

for our dance groups who will be performing that night. 

This is an event you DON’T want to miss! 

To purchase tickets, please call: 

Stella Zambri at (416) 424-1561 or purchase them 

 on-line at www.cretans.ca, under the STORE tab.  

Ετήσιος Χορός για την Μάχη της Κρήτης 

Σας καλούμε να παραβρεθείτε μαζί μας το Σάββατο 3 Μαΐου 
2014 για να τιμήσουμε τα γεγονότα του Μάη του 1941 και να 
εορτάσουμε τη Μάχη της Κρήτης. Θα διοργανώσουμε ένα 
“πανηγυριώτικο-τύπου” χορό με δείπνο στο κέντρο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στη 
διασταύρωση των οδών Warden at Ellesmere. 
Αναζωπυρώνουμε της “παλιάς σχολής” το γεγονός αυτό 
πηγαίνοντας πίσω στην αίθουσα όπου μεγάλες μνήμες έχουν 
χτιστεί και καινούριες μνήμες θα αρχίσουν. Ανυπομονούμε 
να σας δούμε όλους εκεί! 

Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που θα έχουμε ζωντανή 
Κρητική μουσική. Θα παίξουν Κρητικοί καλλιτέχνες οι οποίοι 
θα έρθουν από την Νέα Υόρκη για να μας διασκεδάσουν και 
να παίξουν για τα χορευτικά μας συγκροτήματα. 

Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν θέλετε να το χάσετε! 

Για την αγορά των εισιτηρίων σας, τηλεφωνήστε τη Στέλλα 
Ζάμπρη στο (416) 424-1561 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας στο www.cretans.ca και κάνετε την αγορά σας 
διαδικτυακά κάτω από  την καρτέλα “STORE”. 

Doors Open at 6:30PM 

For tickets - Eισιτήρια 

Stella Zambri - Στέλλα Ζάμπρη        

(416) 424-1561 

or online at www.cretans.ca  

 

Live Musicians! 

 

Dinner-Dance commemorating the BATTLE OF CRETE 1941 

~ ΕΤΗΣΙΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ~  ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Steve Stilianudakis—Lyra Mixalis Fournarakis—Laouto Mixalis Mavroudis—Laouto 

http://www.cretans.ca

