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Dear members and friends,

Αγαπητά μέλη και φίλοι μας,

As we wind down another successful term at our Cretan home,
we reflect on our recent accomplishments and make sure we
are contributing towards a good life. You might ask, "Why?
What would constitute a good life?"

Καθώς άλλη μία επιτυχημένη θητεία στο Κρητικό σπίτι μας
ολοκληρώνεται, εμείς συλλογιζόμαστε τα
πρόσφατα
επιτεύγματά μας και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι
διασφαλίζουν πως ζούμε μια καλή ζωή. Θα μου πείτε, "Τι θα
συνιστούσε μια καλή ζωή;"

For me, a good life includes a deep appreciation for our culture.
Our language, our music, the ceremonies, the traditions, the
dress. All of that is so vitally important that we must keep it
alive. In fact it is the uniqueness of all of us that when blended
together, brings vitality, energy, power, influence, uniqueness
and rightness to the world.

Για μένα προσωπικά, η έννοια της καλής ζωής περιλαμβάνει τη
βαθειά εκτίμηση για τον πολιτισμό μας. Η γλώσσα μας, η
μουσική μας, οι τελετές μας, οι παραδόσεις μας, οι ενδυμασίες
μας. Όλα αυτά είναι τόσο ζωτικής σημασίας που θα πρέπει
να τα κρατήσουμε ζωντανά. Στην ουσία, είναι η μοναδικότητα
Our culture, combined with friends and family, is what we have του καθενός μας που όταν αναμιγνύεται με τους γύρω του
nurtured and celebrated at every occasion. I look forward to επιφέρει τη ζωτικότητα, τη θετική ενέργεια, τη δύναμη, τη
continuing this with our 2nd annual Walkathon for the Hellenic διαυγή επιρροή, τη μοναδικότητα και την ορθότητα στον
κόσμο.
Hope Centre on June 3.
We need to look beyond our walls and be thankful for our Ο πολιτισμός μας, σε συνδυασμό με τους φίλους μας και την
health and this beautiful country we live in. We must do our οικογένεια μας, είναι ό, τι πολυτιμότερα στοιχεία έχουμε για να
part to give back to our community.
καλλιεργούμε και να εξυμνούμε σε κάθε
περίσταση.
Προσβλέπω
στη
συνέχιση
αυτής
της
πορείας
με
τη
διοργάνωση
Sincerely,
του δεύτερου ετήσιου Μαραθώνιου της Αγάπης για το Κέντρο
Paul Papoutsakis
Ελληνικής Ελπίδας στις 3 Ιουνίου 2012.
President

«Το θείο φως της Ανάστασης, να λάμψει στη ζωή σας,
Κι όλου του κόσμου οι χαρές, να'ναι πάντα μαζί σας»

Follow us on Twitter: @TorontoCretans

Πρέπει να κοιτάμε πέρα από τους τοίχους που μας
περιβάλλουν και να είμαστε πάντα ευγνώμονες που είμαστε
υγιείς και ζούμε στην πανέμορφη αυτή χώρα. Πρέπει
να κάνουμε το καθήκον μας και να συνεισφέρουμε για την
ευημερία της κοινότητας μας.
Με εκτίμηση,
Παύλος Παπουτσάκης
Πρόεδρος

Join our group on Facebook

2012 Dates to Remember

Ημερομηνίες του 2012

Saturday, May 12 – Battle of Crete Vradia/Cultural Σάββατο, 12 Μαίου – Βραδιά/εκδηλώσεις για την
Performance (starts at 7pm at St. Demetrios’ επέτειο της Μάχης της Κρήτης (στο Πολυμενάκιον
Κέντρο του Αγ. Δημήτρη στις 7 μ.μ.)
Polymenakion Centre)
Sunday, May 20 – Battle of Crete Memorial Κυριακή, 20 Μαίου - Μνηµόσηνο Μάχη της Κρήτης εκκλησία Αγίος Δημήτρης (Thorncliffe Park Drive)
(St. Demetrios Church, 30 Thorncliffe Park Drive)
Sunday, June 3 - Walk-a-Thon for the Hellenic Hope Κυριακή, 3 Ιουνίου – Μαραθώνιος Αγάπης για το
Κέντρο Ελληνικής Ελπίδα
Centre at 12 noon

FEBRUARY GALA—XOΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ will be able to purchase dance tickets, renew your membership,
Together with the Pontian Brotherhood of Toronto "Panagia
Soumela", and the Department of Associations, a succesful Gala
Dinner-Dance in support of the Greek Community of Toronto
was held this past February. A total of $9,600 was raised for our
Greek Community. We thank all of those who worked so hard
to organize the event as well as those who attended this very
special event.
*****
Ο Σύλλογος μας, μαζί με την Ποντιακή Αδελφότητα του
Τορόντο, «Παναγία Σουμελά» και την Επιτροπή Συλλόγων της
Ελληνικής Κοινότητας, πραγματοποιήσε τον
περασμένο
Φεβρουάριο ένα πετυχημένο Gala Dinner Dance για την
οικονομική
υποστήριξη της
Ελληνικής
Κοινότητας του
Τορόντο. Το συνολικό ποσό των $9,600 δολλαρίων
συγκεντρώθηκε για την Ελληνική
Κοινότητα μας.
Ευχαριστούμε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για
τη οργάνωση αυτής της εκδήλωσης καθώς
και όσους
παραβρέθηκαν σε αυτή την πολύ ειδική εκδήλωση.

purchase advertising on our website or donate to our association. You will also be able to donate to other fundraisers we hold
such as our upcoming Walk-A-Thon for the Hellenic Hope Centre. We look forward to bringing our members and friends the
convenience of online shopping!

BATTLE OF CRETE 1941—ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1941
The Battle of Crete began on the morning of May 20, 1941, during World War II, when Germany launched an airborne invasion
of Crete under the code name, “Operation Mercury”. It was the
first time in history that an island had been taken by airborne
assault.

The operation was successful, in terms of taking the island from
the Allied forces holding it, but the victory was so costly that the
Germans never again launched a major airborne mission. Afterwards, Crete was dubbed the graveyard of the Fallschirmjager
(German Parachutists); they suffered nearly 4,000 killed and
missing in the assault. The battle is also especially important to
Cretans because of the unexpectedly fierce resistance we put up
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
against the numerically superior Germans and the terrible toll
TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ—WEBSITE UPDATE
the invasion and subsequent occupation took on the island's
population. It was the first time the Germans had encountered
www.cretans.ca
stiff partisan activity, with women and even children getting
Eντός των επόμενων εβδομάδων θα προωθηθεί μια νέα involved in the battle.
ιστοσελίδα στον δικτυακό τόπο του Συλλόγου μας για την
*****
εξηπηρέτηση των μελών μας δια μέσου του διαδικτύου.
Η Μάχη της Κρήτης άρχισε στο πρωί της 20 Μαΐου 1941, κατά
Οταν θα ξεκινήσει, θα βρείτε ένα νέο στοιχείο στον κατάλογο τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν
με
τις
διαφορετικές
επιλογές,
ο
οποίος
θα προώθησε η Γερμανία μια αεροπορική εισβολή της Κρήτης
ονομάζεται "STORE". Θα σας παρέχει τη δυνατότητα να κάτω από του κωδικού ονόματος, «Επιχείρηση Υδράργυρος».
χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα είτε για ν΄αγοράσετε Ητανε η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα νησί είχε
τα εισιτήρια σας για τους χορούς μας, είτε για ν΄ανανεώσετε καταληφθή από αεροπορική εισβολή.
την συνδρομή σας, ή για την αγορά διαφημήσεων στον
δικτυακό μας χώρο, ή για να δώσετε κάποια δωρέα στο Η Επιχείρηση ήταν επιτυχής από την άποψη της κατάληψης του
νησιού από τις Ενωμένες Δυνάμεις που το κρατούσαν, αλλά η
Σύλλογο μας.
νίκη ήταν τόσο δαπανηρή που οι Γερμανοί ποτέ δεν
Επίσης θα μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας και για τις λοιπές ξαναπροώθησαν άλλη σημαντική αεροπορική ποστολή.
κοινωνικές μας εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα για τον Κατόπιν, η Κρήτη μετονομάστηκε το νεκροταφείο των FallΜαραθώνιο της Αγάπης για το Ελληνικό Κέντρο schirmjager (Γερμανικών αλεξιπτωτιστών). Οι Γερμανοί
Ελπίδας. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, να εξηπηρετηθούν υπέστησαν σχεδόν 4,000 νεκρούς και αγνοούμενους. Η μάχη
καλύτερα δια μέσου του δικτυακού χώρου του Συλλόγου μας, είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική σε μας τους Κρητικούς λόγω
όλα τα μέλη μας και οι φίλοι μας.
της απροσδόκητα άγριας αντίστασης που βάλαμε ενάντια στους
αριθμητικά ανώτερους Γερμανούς και το φοβερό φόρο η
*****
εισβολή και η επόμενη κατοχή πήρε από τον πληθυσμό του
In the next few weeks we will be launching an online store on νησιού. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που οι Γερμανοί είχαν
our website. When this feature launches you will see a new αντιμετωπίσει τέτια δύσκολη αντιστασιακή δραστηριότητα, με
menu option called "STORE" where using your credit card you γυναίκες και ακόμη παιδιά που έλαβαν μέρος στη μάχη.

HELLENIC HOPE CENTRE WALK-A-THON

Μαραθώνιος Αγάπης - Ελληνικής Ελπίδα

Σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε να παρεβρεθείτε μαζί
μας στον ετήσιο Μαραθώνιο της Αγάπης, την Κυριακή 3
Ιουνίου 2012 στο Κρητικό σπίτι μας! Η εγγραφή αρχίζει
στις 12:00 το μεσημέρι. Ο περίπατος θα ξεκινήσει στις 13:00 και
θα καλύψει μία απόσταση 4 χιλιομέτρων μέσα στους δρόμους
που περικλείουν το Κρητικό σπίτι μας. Ο σύλλογος θα
χορηγήσει πιστοποιητικό σπατάλης ωρών σε κοινωνικής
A baseball hat with a logo of our island will be given to each αρωγής εργασία, σε μαθητές γυμνασίου οι οποίοι εργαστούν
participant that raises a minimum of $25 per pledge form.
εθελοντικά για την εκδήλωση μας. Ένα μέρος του κεφαλαίου
Pledge forms and more information on our annual Walkathon που θα εξοικονομηθεί από την εκδήλωση μας, θα διατεθεί στο
Κέντρο Ελληνικής Ελπίδας.
can be provided to you and your team by contacting:
Please join us in our annual Walkathon on Sunday, June 3rd at
our Cretan home! Registration begins at 12 noon and the walk
at 1PM. It is a 4km walk through the streets of our Cretan
home. Community hours will be issued to high school students
who volunteer. A portion of the funds will be donated to the
Hellenic Hope Centre.

Evdoxia Vrentzos-Merekoulias
Fundraising Chair
416-723-8675
evrentzos@rogers.com

Ένα καπέλο του μπέιζμπολ με το λογότυπο του νησιού μας, θα
δοθεί σε κάθε συμμετέχοντα που θα δωρίζει τουλάχιστον το
ποσό των 25 δολαρίων ανά εχεγγυοτικό έντυπο που θα
παρατίθεται.

We would like to thank Metropolitan Dental and Dr. Andre
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Metropolitan Dental και τον
Plaitis for his platinum sponsorship to obtain the hats.
Δρ. Ανδρέα Πλαϊτη για την πλατινένια κατηγορίας χορηγία για
A BBQ finale to the year will be served upon completion of the να αποκτηθούν τα καπέλα του Μαραθωνίου της Αγάπης. Μετά
walk and massage therapists will be present to help work out το πέρας του πεζοπορίας, θα προσφερθεί μπάρμπεκιου ως ένα
your aches and pains.
εορταστικό φινάλε της χρονιάς που πέρασε στο Κρητικό μας
Our Cretan Community welcomes all to participate and help the σπίτι. Επίσης, παρόντες θεραπευτές μασάζ θα θεραπεύσουν
Hellenic Hope Centre and our Cretan youth centre on the 2nd οτιδήποτε άλγη και πόνους τυχόν αποκτήσετε από τον
περίπατο
μας.
Η
Κρητική Κοινότητα προσκαλεί
και
Floor.
καλωσορίζει όλους εσάς να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε το
We welcome all to this event and to show solidarity and Ελληνικό Κέντρο της Ελπίδας και το Κρητικό κέντρο της
community participation for helping people in need. Last years νεολαίας μας στον 2ο όροφο του κτιρίου μας.
walkathon was a success ! This year it should be bigger and
better!
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις επιχειρήσεις και τους
We would like to thank all business and volunteers who made
last years and this years' walkathon an event that we can be
proud to call our own. Let's gear up and show that: "yes, we
can!”
***Visit our Facebook event on our website***

εθελοντές που
έκαναν τον
περυσινό Μαραθώνιο
της
Αγάπης αλλά και το φετινό ένα γεγονός που μπορούμε να
είμαστε υπερήφανοι για αυτό και να το αισθανόμαστε ως
δημιούργημα μας και κτήμα μας. Ας προετοιμαστούμε και να
αποδείξουμε ότι: «ναι, μπορούμε!»

Join us on
Sunday, June 3, 2012
for the
Cretans’ Association of Toronto “Knossos” Walkathon
in support of the
Hellenic Hope Centre
The walk will start and end at our association’s home at 1110 Birchmount Road–Unit 23. We
invite supporters of all ages and physical abilities as well as community and corporate teams
to walk and raise pledges to support our association.
The walk day will commence at 12pm and will include numerous activities for the whole
family: a healthy 4km walk and a festive atmosphere that includes family-friendly activities, a
BBQ lunch, and lots of prizes (Apple store gift certificates and more).
For your pledge form or more information, please contact:

Evdoxia Vrentzos-Merekoulias
evrentzos@rogers.com

416.723.8675

or visit our website & Facebook event page

www.cretans.ca

