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As many snowflakes, that fall when it snows 
I wish that the New Year, brings you that many joys  

 
Our dear members and friends 
 
I wish that the spirit of baby Jesus to always protect you and that 
the New Year brings you and your families health, happiness and 
prosperity. 
 
I’m happy to say that we closed our first year of our term, filled 
with many successful events, with our Christmas party in 
December, where Santa Clause made a special visit bringing joy 
to both young and old who attended. With your warm generosity, 
for a second year, we also delivered to the Greek Community’s 
Food Drive, several boxes filled with your donations of clothes, 
and other non perishable items. We then welcomed the New 
Year on Jan 13 with the traditional Vasilopita celebration that 
literally filled our Cretan home to its capacity.  
 
On February 17 we will be celebrating the Apokries with another 
event at our syllogo. We are looking forward seeing all of you 
and to filling the room once again with your wonderful carnival 
costumes. 
 
After Easter we will be holding once again our traditional Panigiri 
style dance on Μay 5 followed by a culinary evening with 
Kalofagas on June 3, and a summer picnic on June 24 at Kelso 
Park with our brother Cretans from Hamilton. 
 
In closing, I want to take this time to personally thank all of you, 
for the enormous support that you have provided us these last 
twelve months, and for helping us make last year’s events a big 
success. I especially want to thank those of you that personally 
contributed in helping us run these events, for cooking some of 
the wonderful dishes, and for your generous donations and 
prizes. 
 
I want to thank you in advance for your continued support and 
help this upcoming year.  
 
Looking forward to seeing all of you at our upcoming events. 
 
Best regards 
 
 
Bob Markakis 
President 
Cretans’ Association of Toronto “Knossos” 

Σαν τσι νιφάδες του χιονιού, που ρίχνει όντε χιονίζει 
Ο νέος χρόνος εύχομαι, χαρές να σας χαρίζει 

 
Αγαπητά μας μέλοι και φίλοι 
 
Εύχομαι το πνεύμα του νεογέννητου Χριστού να σας 
προστατεύει πάντα και ότι το Νέο Έτος να φέρει σε εσάς και στην 
οικογένειάς σας, υγεία, ευτυχία και ευημέρια. 
 
Κλείσαμε το πρώτο έτος της θητείας μας τον Δεκέμβριο με τη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας , όπου ο Άγιος Βασίλης 
πραγματοποίησε μια ιδιαίτερη επίσκεψη χαρίζοντας χαρά σε 
μικρούς και μεγάλους. Με τη θερμή γενναιοδωρία σας, για ένα 
δεύτερο χρόνο, παραδόσαμε επίσης στο Food Drive της 
Ελληνικής Κοινότητας, πολλά κουτιά γεμάτα με τις δωρεές 
ρούχων, τροφήμων και άλλων αντικειμένων. Στη συνέχεια 
καλωσορίσαμε το Νέο Έτος στις 13 Ιανουαρίου με το 
παραδοσιακό κόψιμο της Βασιλόπιτας και με τη παρουσία σας 
γεμίσαμε κυριολεκτικά το κρητικό μας σπίτι. 
 
Στις 17 Φεβρουαρίου θα γιορτάσουμε τις Απόκριες με άλλη μια 
εκδήλωση στο σύλλογο μας. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλοι 
και να γεμίσουμε το αίθουσα για άλλη μια φορά με υπέροχα 
αποκρτάτικα κοστούμια. 
 
Μετά το Πάσχα, στης 5 Μαΐου θα διοργανώσουμε για άλλη μια 
φορά τον χορό σε στυλ παραδοσιακού πανηγυριού, 
ακολουθήσουμε με μια γαστρονομική βραδιά με τον Καλοφαγά 
στις 3 Ιουνίου και ένα καλοκαιρινό πικνίκ στις 24 Ιουνίου στο 
Kelso Park με τους αδελφούς μας Κρήτες του Χάμιλτον. 
 
Κλείνοντας, θέλω να πάρω αυτή την στιγμή να ευχαριστήσω 
προσωπικά όλους εσάς, για την τεράστια υποστήριξη που μας 
έχετε προσφέρει το τελευταίους χρόνο, και για τη βοήθειά σας να 
κάνομε αυτές τις εκδηλώσεις μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερα θέλω να 
ευχαριστήσω όλους εσάς που συνεισφέρατε προσωπικά για να 
μας βοηθήσετε να οργανώσουμε αυτές τις εκδηλώσεις, για το 
μαγείρεμα μερικών από των υπέροχων φαγητών, καθώς και για 
τις γενναιόδωρες δωρεές σας. 
 
Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τη συνεχή 
υποστήριξη και βοήθειά σας στό προσεχές έτος. 
 
Εύχομαι να σας δώ όλους, στις προσεχείς μας εκδηλώσεις. 
 
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
 
 
Χαράλαμπος Μαρκάκης 
Πρόεδρος 
Ένωση Κρητών Τορόντο «Η Κνωσός» 



 

 

Vasilopita Celebration 

On Saturday, January 13th we welcomed the New Year with the 
traditional cutting of the Vasilopita (New Year cake) at our 
Association.  We had a great turnout of over 110 attendees who 
enjoyed delicious appetizers, a wonderful dinner (roast chicken, 
pork, rice, vegetables and salad), plenty of fruits and desserts 
and later in the evening, traditional chicken soup. 
  

The young Nicholas Ferrazoli was the lucky one who found the 
“flouri” and won the silver coin.  We held a lucky 50/50 draw and 
the lucky winner was Katina Katrakis, who in turned donated 
$150 of the prize to the Syllogo.  
  

We enjoyed wonderful music from Crete and around Greece and 
danced until the early hours of the morning. 
  

We want to thank you all for coming and celebrating with us.  We 
want to thank Michael Venianakis who donated the vegetables, 
Andonis Artemakis and Dimitris Fragkiadakis who donated the 
silver coin, Evdoxia Vrentzou-Merakoulia who prepared and 
donated the Vasilopita.  Finally, a big thank you to our countless 
volunteers who assisted in the set-up of our Syllogo, preparing, 
cooking and 
serving the food 
and finally 
cleaning up at the 
end of the night. A 
truly fun and 
successful 
evening! 

Βραδυά κοπής Βασιλόπιτας  

To Σάββατο 13 Ιανουαρίου καλωσορίσαμε το νέο έτος με τη 
παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας στο Σύλλογο μας! 110 
μέλη και φίλοι απόλαυσαν τα - όπως πάντα - νόστιμα 
ορεκτικά,  ένα δείπνο με τσιγαριαστό χοιρινό, ψητό 
κοτόπουλο, ρύζι, λαχανικά κατσαρόλας και σαλάτα. 
Ακολούθησαν οι πιατέλες φρούτων και γλυκών ενώ αργά το 
βράδυ σερβιρίστηκε η παραδοσιακή κοτόσουπα.   

Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί ήταν ο Νικόλας Ferrazoli και 
κέρδισε το ασημένιο νόμισμα. Έγινε και μία κλήρωση 50/50 
και η τυχερή νικήτρια ήταν η Αικατερίνη Κατράκη που επί 
τόπου δώρισε $150 από τα κέρδη της στο Σύλλογο.  

Δεν έλειψε η ζωντανή κρητική μουσική καθώς και τραγούδια 
από όλη την Ελλάδα με χορό μέχρι το πρωί. 

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε για να 
γιορτάσουμε όλοι μαζί. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο 

Μιχάλη Βενιανάκη που δώρισε τα 
λαχανικά, στον Αντώνη Αρτεμάκη και 
Δημήτρη Φραγκιαδάκη που δώρισαν 
το ασημένιο νόμισμα αλλά και στην 
Ευδοξία Βρέντζου-Μερακούλια που 
έφτιαξε και δώρισε τη βασιλόπιτα. 
Τέλος, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε 
όλους τους εθελοντές που βοήθησαν 
στην καθαριότητα και στην 
οργάνωση του χώρου, στη 
προετοιμασία, στο μαγείρεμα και στο 
σερβίρισμα του φαγητού αλλά και 
στη καθαριότητα στο τέλος της 
γιορτής. Ήταν μία ακόμη 
διασκεδαστική και επιτυχημένη 
βραδυά! 

Aporkries Vradia 

Please join us on Saturday, February 17th from 7 pm till late 
at our Syllogo to celebrate Apokries.  We encourage 
everyone to get dressed up and the top group/family, adult, 
teenager and children costumes will be awarded prizes.  We 
will also enjoy appetizers, dinner, fruits & desserts, coffee, a 
cash bar and music for everyone. 
  

Date:   Saturday, February 17 
Time:   7:00 pm, Dinner served at 7:30 pm 
Location:  Our home at 1110 Birchmount Road, Unit 
23 
Admission:  $20 per person (includes food) 

$10 kids 12 and under (includes food) 
Cash bar available 
  

We are looking forward in seeing everyone for a fun evening 
with friends. 

Μη χάσετε και φέτος την Αποκριάτικη βραδυά μας! 

Ελάτε στο Σύλλογο μας το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου από τις 7 
μ.μ. μέχρι αργά το βράδυ για να γλεντήσουμε Αποκριάτικα! 
Θυμηθείτε να ντυθείτε μασκαράδες μία που οι καλύτερες 
ομαδικές, οικογενειακές, ενήλικες, εφηβικές και παιδικές ατομικές 
στολές θα βραβευτούν σε διασκεδαστικό διαγωνισμό 
μασκαράδων. Επίσης θα απολαύσετε ορεκτικά, πλούσιο δείπνο, 
φρούτα, γλυκά, καφέ, πιοτά και μουσική για όλους.   
 

Ημερομηνία:  Σάββατο 17 Φεβρουαρίου   
Ώρα:   7 μ.μ.,  Φαγητό θα σερβιριστεί στις 7:30 μ.μ. 
Τοποθεσία:  Στο σπίτι μας 1110 Birchmount, Unit 23 
Είσοδος:  $20 το άτομο (με φαγητό) 

$10 για τα παιδιά έως 12 ετών (με φαγητό) 
Ποτά θα διατίθενται έναντι μετρητών από το μπαρ που θα 
λειτουργεί.   
 

Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους για να διασκεδάσουμε μαζί! 



 

 

Meal & Real Estate Seminar after the parade:  
1) Greek properties: Current laws and taxation, 

2) Ontario Real Estate: The recent developments 
in the GTA 

This year join us not just at the parade but also afterwards at 
the Sillogo for a Nistisimo meal. You will also have the oppor-
tunity for a presentation by Andreas Batakis about the chang-
es in Greek property related legislation and what is valid today 
in relation to ownership, selling, buying and taxation in 
Greece. The 2nd part of the presentation will reveal what 
changed in the Ontario Real Estate market in 2018 and recent 
statistics.  
 

Date:   Sunday, March 25 
Time:   3:00 pm  
Location:  Our home at 1110 Birchmount, Unit 23 
Admission:  Free 

Γεύμα και σεμινάριο μετά τη παρέλαση με θέματα:  
1) Ελληνικά Ακίνητα: Φόροι και νομοθεσία,  
2) Οντάριο: Εξελίξεις στην αγορά ακινήτων 

 

Φέτος μετά τη παρέλαση ελάτε μαζί μας στο Σύλλογο μας για ένα 
νηστήσιμο γεύμα. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθείτε 
με τη παρουσίαση του Ανδρέα Μπατάκη γιά το τι ισχύει σήμερα 
για τις περιουσίες, τις αγορές και πωλήσεις ακινήτων στην 
Ελλάδα, τις τελευταίες αλλαγές στη φορολογία αλλά και στη 
νομοθεσία.  Στη 2η ενότητα της παρουσίασης θα γίνει μία 
ενημέρωση για το τι άλλαξε φέτος στην αγορά ακινήτων στο 
Οντάριο. 
 

Ημερομηνία:   Κυριακή, 25 Μαρτίου   
Ώρα:   3:00 μ.μ.  
Τοποθεσία: Στο σπίτι μας 1110 Birchmount, Unit 23 
Είσοδος:  Ελεύθερη 

Newly Elected Audit Committee 
We want to congratulate the Audit committee members being 
elected for a second term: 

Georgia Artemakis 
George Plaitis 

Nikolaos Markakis 

Νέα Οικονομική Επιτροπή 
Θέλουμε να συγχαρούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που 
εκλέχτηκαν για δεύτερη θητεία: 

Γεωργία Αρτεμάκη 
Γιώργος Πλαΐτης 

Νικόλαος Μαρκάκης 

Other dates and events to remember:  
 

• March 10th weekend Meeting of Cretan Canadian associ-
ations in Montreal 

• Sunday March 18: Venizelos memorial at St. Demetrious 
Church 

• Sunday March 25: Parade and after that food gathering 
at the Syllogo event 

• Sunday May 27: Battle of Crete memorial at St. Johns 
Church 

 Άλλες σημαντικές ημερομηνίες να θυμάστε! 
 

• 10 Μαρτίου: Συνάντηση όλων των κρητικών Συλλόγων 
του Καναδά στο Μόντρεαλ. 

• Κυριακή 18 Μαρτίου: Μνημόσυνο Ελευθερίου Βενιζέλου 
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. 

• Κυριακή 25 Μαρτίου: Παρέλαση και ύστερα μάζωξη με 
φαγητό στο Σύλλογο 

• Κυριακή 27 Μαΐου: Μνημόσυνο Μάχης της Κρήτης στην 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. 



 

 

Culinary event with Kalofagas 
Join us on Sunday June 3 at 6 pm for a wonderful culinary 
exploration of a 5-course meal infused with tastes of Greece 
and of our island of Crete, and paired with wine for each of the 
courses, prepared by the known gourmet chef Kalofagas.  
 

Date:   Sunday, June 3 
Time:   6:00 pm 
Location:  St. Lawrence Market 
  92 Front St E, Toronto ON M5E 1C3 
 

Stay tuned for more details! 

Γαστρονομική βραδυά με τον Καλοφαγά 
Ελάτε να παραβρεθείτε μαζί μας το Κυριακή 3 Ιουνίου στις 6 το 
απόγευμα, για μια υπέροχη γαστρονομική εξερεύνηση με γεύμα 
5 πιάτων εμποτισμένα με γεύσεις από την Ελλάδα και του 
νησιού μας την Κρήτη, και σε συνδυασμό με κρασί για κάθε ένα 
από τα πιάτα, που θα παρασκευαστούν από το γνωστό μάγειρα 
Καλοφαγά. 
 

Ημερομηνία:   Κυριακή, 3 Ιουνίου 
Ώρα:   6:00 μ.μ.  
Τοποθεσία:  St. Lawrence Market 
  92 Front St E, Toronto ON M5E 1C3 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα! 

Summer picnic with the Toronto and Hamilton 
Cretan Associations 

Please join us on Sunday, June 24 as the Toronto Cretans 
and the Hamilton Cretans join together for a summer Picnic! 
Bring your family and friends for some food and fun in the sun 
all day long! Activities for everyone will be planned. 
 

Date:   Sunday, June 24 
Time:   11:00 am 
Location:  Bronte Creek Provincial Park, Baseball Shelter “A”         

  site, located at 1219 Burloak Drive, Oakville, 

  Ontario  

Καλοκαιρινό Πικ Νικ με τους Κρητικούς 
συλλόγους του Τορόντο και του Χάμιλτον 

Θα χαρούμε να έρθετε μαζί μας τη Κυριακή 24 Ιουνίου με τους 
συλλόγους μας του Τορόντο και του Χάμιλτον, ώστε όλοι οι 
κρητικοί μαζί να απολαύσουμε ένα καλοκαιρινό πικ νικ! Ελάτε με 
τις οικογένειες σας και τους φίλους σας για φαγητό και παιχνίδια 
στον ήλιο όλη μέρα! Θα υπάρχουν δραστηριότητες για μικρούς 
και μεγάλους! 
 

Ημερομηνία:   Κυριακή, 24 Ιουνίου 
Ώρα:   11:00 μ.μ. 
Τοποθεσία:  Bronte Creek Provincial Park, Baseball Shelter “A”         

  site, located at 1219 Burloak Drive, Oakville, 

  Ontario  

Traditional Panigiri style Cretan Dance 
Wear your stivania, your gilotes, your vraka, your sariki or 
any other traditional Cretan garments you have to our tradi-
tional panigiri style Battle of Crete dance at the Ukrainian 
Church’s centre south of the Danforth on Saturday May 5. 
For a second year, we are organizing a pinigiri style dance 
with traditional Cretan food such as kalitsounia, Pilafi and 
Psito among other delicious foods, along with performances 
by our dance troupes. 
 

Date:   Saturday, May 5 
Time:   7:00 pm 
Location:  Holy Eucharist Ukrainian Church Hall 
  515 Broadview Ave, Toronto ON M4K 2N6 
Admission:  $60 per person (includes food) 

$30 for children 12 and under (includes food) 
Cash bar will be available. 
 

Starting March 5, purchase your tickets ahead of time either 
online at www.cretans.ca/store, or at our association on Sun-
day March 25, April 15 and April 22 between 2 - 4 pm. Al-
so call Stella Zambri at 416-424-1561 to reserve your table. 

Μια βραδυά σε παραδοσιακούς ρυθμούς 
πανυγηριού 

Φορέστε τα στιβάνια σας, τη βράκα σας, την γκιλότα σας, το 
γιλέκο, το λευκό πουκάμισο, το «μεϊντάνι» ή ακόμη και ένα 
παντελόνι με ένα μαύρο πουκάμισο και ελάτε! Για δεύτερη χρονιά 
τη Μάχη της Κρήτης θα τη γιορτάσουμε σαν πανηγύρι με 
παραδοσιακά Κρητικά ορεκτικά και φαγιτά όπως καλιτσούνια, 
πιλάφι και ψητό. Ελάτε στις 5 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της της Ουκρανικής Εκκλησίας νότια της Danforth να κάνουμε μία 
μεγάλη παρέα, να γλεντήσομε και επίσης να απολαύσουμε χορούς 
από τα κρητικά μας συγκροτήματα! 
 

Ημερομηνία:  Σάββατο, 5 Μαΐου   
Ώρα:   7:00 μμ 
Τοποθεσία:  Αίθουσα εκδηλώσεων της Ουκρανικής Εκκλησίας 

515 Broadview Ave, Toronto ON M4K 2N6 
Είσοδος:  $60 το άτομο (με φαγητό) 

$30 για τα παιδιά έως 12 ετών (με φαγητό) 
Ποτά θα διατίθενται έναντι μετρητών από το μπαρ.   
 

Από της 5 Μαρτίου, προ-αγοράστε τα εισιτήριά σας, είτε στην 
ιστοσελίδα μας www.cretans.ca/store, ή στο σύλλογός μας την 
Κυριακή 25 Μαρτίου, 15 Απριλίου η 23 Απριλίου μεταξύ 2 - 4 
το απόγευμα. Επίσης, τηλεφωνήστε τη Στέλλα Zambri στο 416-424
-1561 για να κάνετε κράτηση του τραπεζιού σας. 


