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Φεβρουάριος/February 2020 

Dear members and friends, 
 
On behalf of the board of directors I hope you had a great start of 
the year and 2020 with health, love and happiness. 
 
2019 was a time of change for the association. One of its strong 
supporters and previous president Bob Markakis moved to a 
different country due to professional advancement. I served with 
Bob on the board for the past few years so personally and on 
behalf of the association I would like to express our gratitude for 
everything he offered. 
During our General Assembly on December 15th, 2019 we held 
our elections for the audit committee. The two previous members 
Georgia Artemakis and George Plaitis remained while Alex 
Spyridakis joined. We congratulate them and commend them for 
continuing their work. We also welcomed Paul Papoutsakis that 
joined as a board member. 

Nikolaos Markakis then stepped down from his role as Dance 
Director and board Secretary due to personal and professional 
obligations. On behalf of the association we thank him for his 
service over the years. 
 
The Youth Director Joanna Koumarelas and the Assistant Youth 
Director Zacharias Mavrakis due to other obligations also stepped 
down from their positions. We thank them too for all their efforts 
and contribution. 
 
Following the immediate job posting for a Dance Director and an 
open invitation to members to join the board we succeeded on 
both fronts. We welcomed Anastasia Veloudos as our new Dance 
Director and our dance lessons continued uninterrupted. The 
board positions were filled by Eleni Papakonstantinou, Evelyn 
Papoutsakis and Victoria Tsiopelas. We welcomed them whole-
heartily. 
 
On a sad note the past few months were marked by the loss of 
great Cretans like Petros Belegris, Stelios Plaitis and Anastasia 
Voutsas. It was a huge loss for us all but their memory will be 
eternal. 
 
Finally we thank all of you for supporting the association and the 
efforts of the board. We will continue to make the Cretan home we 
call Sillogo hospitable and inclusive for its members and friends. 
All while promoting the Cretan culture and philanthropy.  

Speaking of which the Fundraiser Dinner for CureSPG50 and little 
Michael Pirovolakis that our association co-organized with other 
Greek organizations was a success. With your help and all of the 
people that attended we raised $193,200. This amount was given 
in its entirety for the research for the 
cure. We will not stop here and as you 
will see our association will continue our 
fund raising efforts. 

Looking forward to seeing you during our 
coming events, 
 
Andreas Batakis 
President  

Αγαπητά μέλη και φίλοι, 

 

Εκ μέρους ολάκερου του συμβουλίου εύχομαι το 2020 να ξεκίνησε 
καλά για όλους σας με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές. 

To 2019 ήταν ένα έτος αλλαγών για την ένωση μας. Ένας από τους 
θερμότερους υποστηρικτές της ένωσης και προηγούμενος 
πρόεδρος, ο Χαράλαμπος Μαρκάκης, μετακόμισε στο εξωτερικό 
λόγω της επαγγελματικής του εξέλιξης. Έχοντας υπηρετήσει μαζί 
με τον Χαράλαμπο τα προηγούμενα έτη θα ήθελα να τον 
ευχαριστήσω προσωπικά και εκ μέρους του συλλόγου για όσα 
προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια.  

Στην Γενική Συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου 2019 είχαμε τις 
εκλογές της οικονομικής επιτροπής. Παρέμειναν η Γεωργία 
Αρτεμάκη και ο Γιώργος Πλαίτης ενώ προστέθηκε ο Άλεξ 
Σπυριδάκης. Τους συγχαίρουμε και επικροτούμε την αφοσίωση 
στο έργο τους και στη στήριξη του συλλόγου γενικότερα. 
Καλωσορίσαμε επίσης τον Παύλο Παπουτσάκη στο συμβούλιο  

Ύστερα ο Νικόλαος Μαρκάκης λόγω επαγγελματικών και 
προσωπικών υποχρεώσεων άφησε τη θέση του Χοροδιδάσκαλου 
αλλά και του Γραμματέα του συμβουλίου. Εκ μέρους της ένωσης 
θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη σημαντική συνεισφορά του και 
υπηρεσία του. 

Η Τζοάννα Κουμαρέλας και ο Ζαχαρίας Μαυράκης λόγω άλλων 
υποχρεώσεων άφησαν επίσης τις θέσεις τους στο συμβούλιο. Τους 
ευχαριστούμε και εκείνους για όσα έκαναν και για την στήριξη τους. 

Ως αποτέλεσμα της άμεσης προκήρυξης της θέσης του 
Χοροδιδάσκαλου καθώς και της ανοιχτής πρόσκλησης για τις κενές 
θέσεις του συμβουλίου καλύφθηκαν όλες επιτυχώς. Με χαρά 
καλωσορίσαμε την νέα Χοροδιδάσκαλο Αναστασία Βελούδος και 
μάλιστα χωρίς να υπάρξει κανένα κενό στα μαθήματα χορού. Ενώ 
καλωσορίσαμε στο συμβούλιο την Ελένη Παπακωνσταντίνου, την 
Βικτώρια Πέλας και την Έβελυν Παπουτσάκη. 

Με βαριά καρδιά όμως αποχαιρετήσαμε τους προηγούμενους 
μήνες άξιους Κρητικούς όπως τον Πέτρο Μπελεγρή, τον Στέλιο 
Πλαίτη και την Αναστασία Βουτσά. Μία μεγάλη απώλεια για όλους 
μας αλλά η μνήμη τους θα είναι αιώνια. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς για την 
υποστήριξη του συλλόγου και του συμβουλίου. Θα συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε για είναι το Κρητικό μας σπίτι εδώ στο Τορόντο, ο 
Σύλλογος όλων μας, ένα μέρος φιλόξενο και ανοιχτό για όλα τα 
μέλη και φίλους. Ενώ θα προωθούμε όπως πάντα την κρητική 
κουλτούρα αλλά και τη φιλανθρωπία.  

Η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης  CureSPG50 της 26ης 
Ιανουαρίου 2020 στέφθηκε με επιτυχία. Λόγω της προσέλευσης 
όλων σας και πολλών άλλων συγκεντρώθηκαν 193,200 δολλάρια 
από τα έσοδα εκείνης της μέρας. Διατέθηκαν εξολοκλήρου για την 
ανεύρεση θεραπείας για το μικρό Μιχάλη Πυροβολάκη. Δεν 
σταματάμε όμως εδώ τις προσπάθειες μας και θα συνεχίσουμε 
όπως θα δείτε.  

 

Σας περιμένουμε στις επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου, 

Ανδρέας Μπατάκης 

Πρόεδρος 

 



 

 

On Saturday February 8th about 50 of our older / retired 

members gathered at our association for a fun night 

sharing stories, music and a bit of dancing!

to see so many familiar faces and provide a home 

cooked meal for those that paved the way of our associ-

a

event and those that generously donated food, drink and 

of course their time to ensure the evening was a great 

success and one we hope to continue hosting moving 

forward.

 

Βραδυά κοπής Βασιλόπιτας  

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου καλωσορίσαμε το νέο έτος με το 

κόψιμο της βασιλόπιτας.  Πάνω από 100 μέλη και φίλοι 

παρευρέθηκαν στη γιορτή αυτή απολαμβάνοντας ενα 

πλούσιο γεύμα.  

Η 2 χρoνωv Αλεξία Ζάμπρη ήταν η τυχερή που βρήκε το 

"φλουρί" και κέρδισε ενα ασημένιο νόμισμα. Ο νικητής του 

διαγωνισμού 50/50 ηταν ο Μανούσος Αναστασάκης και τα 

υπολοιπα χρήματα έγιναν δωρεά για την θεραπεία του 

SPG50. 

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ευχαριστούμε την 

κυρία  Ευδοξία Βρέτζου-Μερεκούλια  που ετοίμασε την 

νόστιμη βασιλόπιτα,το κυριο Μιχάλη Βενιανάκη 

που  δώρισε  τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τον κυριο 

Αντωνη Αρτεμάκη  και κύριο Δημήτρη  Φραγκιαδάκη  που 

δώρισαν το ασημένιο νόμισμα για το 

"φλουρι" και φυσικά όλους τους εθελοντές 

που βοήθησαν για αυτή την βραδιά.  

 

Vasilopita Celebration 

On Saturday, January 11th 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 100 

members and friends who enjoyed reconnecting after the 

Christmas break over a delicious meal and good 

conversations.   

Two year old Alexia 

Zambri was the lucky 

one who found the 

“flouri” and won the silver 

coin.  The 50/50 draw 

winner was Manousos 

Anastasakis and the 

other half went directly to 

CURESPG50.  

As always, thank you to everyone who came out and 

celebrated with us and everyone who helped make the 

evening possible.  Each year we are blessed with generous 

support from Michael Venianakis who donates the fresh 

produce, Andonis Artemakis and Dimitris Fragkiadakis who 

donate the silver coin, Evdoxia Vrentzou-Merakoulia who 

prepares and donates the Vasilopita and a slew of 

volunteers who work to set-up our Syllogo, arrange and 

serve the food and finally clean up at the end of the night.  

A truly fun and successful evening! 

 



 

 

Gathering of Old Friends 

On Saturday February 8th about 50 of our older / retired 

members gathered at our association for a fun night 

sharing stories, music and a bit of dancing!  It was great 

to see so many familiar faces and provide a home 

cooked meal for those that paved the way of our associ-

ation.  Thank you to everyone who came out to this 

event and those that generously donated food, drink and 

of course their time to ensure the evening was a great 

success and one we hope to continue hosting moving 

forward.  

 

Η Σσυγκέντρωση των Φιλων 

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου περίπου 50 από τα 

παλαιότερα μέλη  του Συλλόγου μας μαζεύτηκαν για 

μια βραδιά γεμάτη παλιές ιστορίες,μουσική και 

φυσικά  χορό! 

Ήταν υπέροχο που παρευρέθηκαν τόσα 

γνωστά  άτομα ,αυτοί που έστρωσαν το δρόμο για το 

το αυτό σύλλογο και απόλαυσαν ενα σπιτικό 

μαγειρεμένο φαγητό. 

Ευχαριστούμε πολύ αυτους που 

παρευρέθηκαν,αυτούς που δώρισαν το φαγητό ,τα 

ποτά  και τον χρόνο τους έτσι ώστε  να εξασφαλίσουν 

μια τόσο πετυχημένη βραδιά. 

Μια βραδιά που ελπίζουμε να οργανώνουμε καθε 

χρόνο. 



 

 

Other dates and events to remember:  

 Sunday March 22: Venizelos memorial at St. Johns 

 Sunday March 25: Greek independence parade 

 Saturday May 9th: Battle of Crete/Battle for Michael 

fundraising Dinner 

Άλλες σημαντικές ημερομηνίες να θυμάστε! 

 Κυριακή 22 Μαρτίου: Μνημόσυνο Ελευθερίου 

Βενιζέλου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. 

 Κυριακή 25 Μαρτίου: Παρέλαση 25 Μαρτίου 

 Σάββατο 9 Μαΐου: Μάχη της Κρήτης/ Μάχη του μικρού 

Μιχάλη Fundraising Dinner 

General Assembly 

We also invite our membership to our next General 

Assembly meeting on Sunday, March 1st at 4:30 pm taking 

place as always at our association. 

Σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση της Ενωσης μας 
που θα γίνει την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 στις 4:30 
μ.μ  ακριβώς στην αίθουσα του Συλλόγου  μας 

 

Agenda / Θέματα:  

1. Call to order / Έναρξη Συνελεύσεως  

2. Election of Meeting Chairperson / Εκλογή Προέδρου της 

Συνελεύσεως  

3. Approval of the Agenda / Έγκριση των θεμάτων της 

Συνελεύσεως  

4. Approval of the Previous Minutes / Έγκριση πρακτικών 

προηγούμενης συνέλευσης  

5. President’s Introduction / Εισαγωγή Προέδρου  

6. Proposed 2020 Budget / Προϋπολογισμός 2020 

7. Audit Committee’s Report / Αναφορά Οικονομικής 

Επιτροπής  

8. Open Discussion / Ανοικτή συζήτηση 

2020 Winter / Spring Dance Rehearsal Schedule 

Sunday February 23rd—Dance Rehearsal 
Sunday March 1st– Senior and intermediate rehearsal only—General Assembly 
March 8th—Dance Rehearsal 
March 15th– Closed March Break No Dance Rehearsal 
March 22– Dance Rehearsal 
March 29– Closed Greek parade No Dance Rehearsal 
April 5th—Dance Rehearsal 
April 12th– Closed Catholic Easter No Dance Rehearsal 
April 19th– Closed Orthodox Easter No Dance Rehearsal 
April 26th—Dance Rehearsal 
May 3rd—Dance Rehearsal 
May 8th—Dress Rehearsal—TBA 

Women’s Sub-Committee volunteers needed! 

The Association is looking to once again form a Women’s sub-

committee to support the vision of the Association and we are 

looking for volunteers.   

This sub-committee will assist with carrying out the affairs and 

business of the Association including furthering the objective to cultivate and 

promote the history and culture of Crete.  As a women's committee, we can all 

make a difference and provide a platform to support women's interests and 

issues.   

If you are interested in becoming a member of the Women's Committee, please 

speak to Antonia Kaltsounis, Director, Women’s Affairs 

at antoniakaltsounis@rogers.com. 

A reminder that parents of dancers must be paid 
members of the association in good standing in order for 
their children to attend dance lessons. For those dancers 
over the age of 18, you must be individual members, 
either under the student designation or adult.  
To renew your membership for the 2020 year, please go 
online to http://cretans.ca/store/membership/ or, bring a 
cheque with you to practise on Sunday. 

http://cretans.ca/store/membership/

