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Fellow Cretans,

Αγαπητοί φίλες και φίλοι Κρήτες,

I would like to wish all of our members and friends a Happy
Easter!

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη και φίλους του συλλόγου μας Χριστός
Ανέστη, Χρόνια Πολλά και καλό Πάσχα!

Before we wind down this season we have two important
events, the Battle of Crete event on May 11th and a fundraiser BBQ with a wild animal show for kids at our association on
June 2nd. Details are on the following pages, we hope to see
all of you there and we encourage you to bring as many
friends as possible (Greeks and non-Greeks) to the Battle of
Crete event as we have a very special presenter this year.

Φτάνοντας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας του
συλλόγου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για δύο σημαντικές
διοργανώσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα σύντομα. Στις 11
Μαϊου, ο σύλλογος μας διοργανώνει εκδήλωση για τη Μάχη της
Κρήτης. Στις 2 Ιουνίου θα έχουμε στο σύλλογο μας επίδειξη με άγρια
ζώα για τα παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο αυτά
συμβάντα ακολουθούν στις κάτωθι σελίδες. Ιδιαίτερα, στην
εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης σας παροτρύνουμε να έρθετε
μαζί με τους φίλους σας (Ελληνικής καταγωγής και μη), καθώς
έχουμε προσκαλέσει έναν πολύ αξιόλογο ιστορικό ως κεντρικό
ομιλητή της βραδιάς.

I am also pleased to update you on our digital progress. You
are now able to renew your membership, purchase dance
tickets and donate to our association conveniently on our
beautiful new website. We have also established an advertising program which raises revenues for our association and
provides advertising on our website and newsletters for our
advertisers. Please note our advertisers below and support
them with your business whenever possible.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για την πρόοδο των ψηφιακών
δυνατοτήτων του συλλόγου μας μέσω του διαδικτύου. Σας δίνεται η
δυνατότητα να ανανεώσετε την ετήσια συνδρομή σας, να αγοράσετε
εισητήρια για το ετήσιο χορό μας και να κάνετε δωρεές για το
σύλλογο μας μέσω της ανανεωμένης και εκπληκτικής ιστοσελίδας
του συλλόγου μας. Σας γνωστοποιούμε ότι έχουμε καθιερώσει ένα
διαφημιστικό πρόγραμμα επιχειρήσεων διαμέσου της ιστοσελίδας
μας. Ο στόχος μας είναι διπλός. Πρώτον, η αποκόμηση εσόδων για
το σύλλογο μας και δεύτερον η διάδωση των επιχειρήσεων μέσω της
ιστοσελιδας μας και των ενημερωτικών γραμμάτων που
αποστέλουμε στα μέλη μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τη
As this is our last letter for the season I would also like to wish λίστα των διαφημισμένων επιχειρήσεων και να τις υποστηρίζετε
everyone a wonderful and safe summer and I hope to see
όποτε χρειάζεστε κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

many of you in our beloved Crete this summer.
Sincerely,
Tony Lourakis
Vice President

Καθώς αυτό είναι το τελευταίο γράμμα που θα σταλεί για την
τρέχουσα περίοδο λειτουργίας μας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους
σας ένα αξέχαστο και ασφαλές καλοκαίρι και ευελπιστώ να δω
πολλούς από εσάς στην αγαπημένη μας Κρήτη αυτό το καλοκαίρι.
Με ειλικρινείς χαιρετισμούς,
Αντώνιος Λουράκης
Αντιπρόεδρος

2013 Vasilopita Gathering

Μάχης της Κρήτης Event

The beginning of 2013 got off to a great start with our
Cretan family gathering at our association to have some
coffee, sweets, fruit and of course to cut the vasilopita.
We thank Evdoxia Vrentzos-Merekoulias for baking this
years’ delicious vasilopita. Young and old had a great
time socializing and when it was time to cut the pita,
the winner of the flouri was Speros Merekoulias.
Congratulations Speros! We thank Dimitri Fragiadakis
and Andonis Artemakis for their donation of the flouri.
May 2013 be as joyous as this event was.

Εγκαρδίως σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε το
Σαββάτο, 11 Μαίου 2013 στον εορτασμό της 72ης
επετείου της Μάχης της Κρήτης. Ομιλία θα
πραγματοποιήσει ο Συνταγματάρχης Bernd Horn, με
τίτλο «Αβέβαιη Νίκη: Ο Αγώνας για την Κρήτη». Θα
παρουσιάσουμε πολιτιστική εκδήλωση με τραγούδια
και χορούς της Κρήτης. Η χαρά μας θα είναι μεγάλη να
σας έχουμε όλους κοντά μας!

Κοπή Βασιλόπιτας για το 2013
Η νέα χρονιά 2013 άρχισε αισιόδοξα με την κρητική
οικογένεια να μαζεύεται στο σύλλογο μας για καφέ,
φρούτα, γλυκά και την πατροπαράδοτη κοπή της
Βασιλόπιτας. Ευχαριστούμε την Ευδοξία ΒρέντζοςΜερεκούλιας που έφτιαξε και έψησε τη φετινή,
νόστιμη Βασιλόπιτα. Μικροί και μεγάλοι πέρασαν μία
ευχάριστη κοινωνική βραδιά με την κορύφωση να είναι
η κοπή της πίτας του συλλόγου μας. Το φλουρί το
κέρδισε ο Σπύρος Μερεκούλιας. Συγχαρητήρια Σπύρο,
φέτος θα έχεις καλή τύχη όλη τη χρονιά. Ευχαριστούμε
επίσης τους Δημήτρη Φραγκιαδάκη και Αντώνη
Αρτεμάκη για το φλουρί που μας πρόσφεραν ως
δωρέα. Ας ευχηθούμε το 2013 να κυλήσει ευχάριστα
όπως ευχάριστα πέρασε και αυτή η μάζωξη μας για την
κοπή της πίτας μας.

Tόπος: στο Πολυμενάκειο Κέντρο – Άγιος Δημήτριος
Πότε: 5:30-7:30 μ.μ. (η ομιλία θα γίνει στην Αγγλική)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Battle of Crete Event
We cordially invite you to join us on Saturday, May 11,
2013 as we celebrate the 72nd Anniversary of the Battle of
Crete. There will be a special presentation by Colonel
Bernd Horn on the topic, Uncertain Victory: The Struggle
for Crete. This will be followed by a reception and performances of Cretan songs and dances. We look forward to
seeing you there!
Where: Polymenakion Centre at St. Demetrio’s Church
When: 5:30-7:30pm (the lecture will be in English)
FREE ADMISSION

NEW BOARD MEMBERS NEEDED
We would like to wish Leonidas & Agapi Katrakis
the best as they move to Winnipeg for Agapi to
continue her studies in Law school. The board of
directors wishes them all the best in this great
new chapter of their life and thanks them for all
their work in our association!
We must now fill the positions that they are vacating on the current board. If you are interested
in joining our executive committee, please contact
or
email
Paul
Papoutsakis
at
horefti@rogers.com or 647.880.5670.
Come
work with us as we promote this beautiful culture
and pass on our traditions to the next generation.

Canadian Blood Services Fundraiser Family Event
To honour the memory of our board member
Kosta Sapounakis, we will be having a fundraiser
for Canadian Blood Services on Sunday, June 2
from 1:00 – 4:30pm. This family event will feature a display set up by Canadian Blood Services where
you can have your questions answered and your blood
type identified, a BBQ lunch and an interactive live animal
show put on by Hands on Exotics. Children and adults will
be able to see and touch various animals such as a snake,
parrot, lemur or even a kangaroo! Donations in the
amount of your choice can be made at the Canadian Blood
Services display and receipts will be issued for donations
over $25. All members and their guests are invited to this
event at our Association. We want to raise as much as we
can, so we hope to see you there!

2013 Dates To Remember
 Sunday, May 5

– CLOSED ‘Greek Easter’
 Saturday, May 11

– Battle of Crete Event - 5:30pm - 7:30 pm
Polymenakion Centre at St. Demetrio’s Church
 Sunday, May 19

– CLOSED ‘Victoria Day Long Weekend’
 Sunday, May 26

– Battle of Crete Memorial - St. Demetrios’ Church
on Thorncliffe Park Drive
 Sunday, June 2

– Canadian Blood Services Fundraiser, BBQ & Animal
show - Held at our Association, 1:00 - 4:30 pm
 Sunday, September 22

– Welcome Back Fun Fair & BBQ at our Association
1:30 - 4:30 pm **Details to follow via Email**

Έρανος για το Ίδρυμα Canadian Blood Services
O Σύλλογος μας προς τιμήν του αποθανώντος μέλος του
διοικητικού μας συμβουλίου, Κώστα Σαπουνάκη,
διοργανώνει έναν έρανο για το ίδρυμα Canadian Blood Services, την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013 από τις 1:00μ.μ. μέχρι τις
4:30μ.μ. Κατά τη διάρκεια της οικογενειακής αυτής
εκδήλωσης, το ίδρυμα του Canadian Blood Services θα
πραγματοποιήσει μία παρουσίαση κατά τη διάρκεια της
οποίας οι ερωτήσεις που θα έχετε τη δυνατότητα να
επιβάλλετε μπορούν να απαντηθούν. Επίσης, θα
προσφερθεί BBQ φαγητό, και θα έχουμε επίσης και μία
αλληλεπιδραστική ζωντανή επίδειξη με ζώα, η οποία
οργανώνεται από την εταιρεία Hands on Exotics. Παιδιά και
μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να
αγγίξουν διάφορα ζώα από φίδι, παπαγάλο, κερκοπίθηκο
μέχρι και καγκουρό. Το ποσό της δωρεάς προς το ίδρυμα του
Canadian Blood Services είναι θέμα προσωπικής σας
επιλογής, απλά σας τονίζουμε ότι αποδείξεις θα εκδοθούν
για δωρεές άνω των $25 δολλαρίων. Όλα τα μέλη μας και οι
προσκεκλημενοί τους είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτή την
εκδήλωση του συλλόγου μας. Ευελπιστούμε να συλλέξουμε
όσο περισσότερα έσοδα για το ίδρυμα Canadian Blood Services και ελπίζουμε να σας δούμε όλους στο σύλλογο για να
πάρετε μέρος σε αυτή την εκδήλωση μας.

Σημαντικές Ημερομηνίες για το 2013
 Κυριακή, 5 Μαίου - Ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα

(ο Σύλλογος θα είναι κλειστός)
 Σάββατο, 11 Μαίου – Βραδιά/εκδηλώσεις για την

επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Πολυμενάκιον
Κέντρο του Αγ. Δημήτρη - 5:30 -7:30 µ.µ.
 Κυριακή, 19 Μαίου – Εορτασμός των γενεθλίων της

βασίλισσας Βικτώριας (ο Σύλλογος θα είναι
κλειστός)
 Κυριακή, 26 Μαίου - Μνηµόσηνο Μάχη της Κρήτης -

εκκλησία Αγίος Δημήτρης (Thorncliffe Park Drive)
 Κυριακή, 2 Ιουνίου – Έρανος για το Ίδρυμα

Canadian Blood Services, BBQ & Επίδειξη με Ζώα,
Θα πραγματοποιηθεί στο Σύλλογο μας, 1110 Birchmount Road , 1:00μ.μ. - 4:30μ.μ.
 Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου - Καλώς Ήρθατε Πίσω Fun

Fair & BBQ στο Σύλλογο μας - 1:30μ.μ. - 4:30μ.μ.
**Λεπτομέρειες περαιτέρω θα λάβετε μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας**

