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Αγαπητά μέλη του συλλόγου μας και συμπατριώτες, 

Για πάνω από 50 χρόνια ο Σύλλογος Κρητών του Τορόντο έχει 

διοργανώσει χορούς και μνημόσυνα για να τιμήσει το ένδοξο 

παρελθόν μας και έγκειται να συνεχίσουμε να το κάνουμε και 

φέτος. 

Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε διοργανώσει χορούς με μεγάλη 

επιτυχία αλλά στην πορεία διαπιστώνουμε ότι γίνεται όλο και πιο 

δύσκολο να κλείσουμε αίθουσα δεξιώσεων σε προσιτή τιμή. Αυτές 

οι αίθουσες δεξιώσεων επιλέγουν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις 

από πιο επικερδής πελάτες τα Σαββατόβραδα μέσα στο μήνα του 

Νοεμβρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ένωση μας να συναντά 

ολοένα και περισσότερες δυσκολίες στο να διασφαλίζει αυτές τις 

αίθουσες δεξιώσεων και να κατορθώνει να παράγει τα 

απαιτούμενα έσοδα που θα τις εξασφαλίζουν ένα ασφαλές μέλλον 

από οικονομικής απόψεως. 

Κατόπιν προσεκτικής θεώρησης και σκέψης, εμείς ως συμβούλιο 

αποφασίσαμε να διοργανώσουμε τον ετήσιο χορό μας για το 

Αρκάδι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Νοεμβρίου στην αίθουσα δεξιώσεων, 

Spirale Banquet Hall. Κατανοούμε πλήρως ότι η διοργάνωση του 

χορού Παρασκευή βράδυ αντί του παραδοσιακά Σαββατόβραδου 

μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιους να το καταλάβουν, αλλά 

ήρθαμε αντιμέτωποι με μία πολύ δύσκολη κατάσταση για να 

οργανώσουμε το πιο σημαντικό γεγονός του συλλόγου μας. 

Σας γνωστοποιούμε ότι αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά όπου μία 

Ελληνική εκδήλωση γίνεται Παρασκευή βράδυ. Στην 

πραγματικότητα, η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο έχει κάνει 

πολλές επιτυχημένες εκδηλώσεις την Παρασκευή αντί για Σάββατο 

και πρόκειται να συνεχίσει να το κάνει. 

Η φετινή μας εκδήλωση υπόσχεται να είναι εξαιρετική! Ο Σύλλογος 

μας έχει την τιμή να φιλοξενεί τη διάσημη παραδοσιακή κρητική 

χορευτική ομάδα, "Τα Σφακιά". Αυτή είναι μία αποκλειστική 

συνεργασία με το σύλλογο μας που γίνεται για πρώτη φορά. Η 

χορευτική ομάδα "Τα Σφακιά" αποτελείται από 13 επαγγελματίες 

χορευτές που θα μας διασκεδάσουν με παραδοσιακούς κρητικούς 

χορούς και τραγούδια. Η ομάδα θα μας αντιπροσωπεύσει στο 

μνημόσυνο για το Αρκάδι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Αμέσως μετά 

τη Θεία Λειτουργία, το μνημόσυνο και τη διανομή των κόλυβων, η    

χορευτική ομάδα "Τα Σφακιά" θα παραδώσει μαθήματα χορού για 

τα παιδιά του συλλόγου μας. Εκτός από το χορευτικό συγκρότημα, 

φέρνουμε εδώ από την Κρήτη τους πολύ δημοφιλείς Γιώργο και 

Χάρη Παντερμάκη, που θα παίξουν ζωντανή μουσική κατά τη 

διάρκεια του χορού μας και για τις παραστάσεις των χορευτικών 

συγκροτημάτων. Το δείπνο που θα προσφερθεί θα είναι σε στιλ 

μπουφέ με μια ποικιλία από επιλογές που θα ικανοποιήσουν τις 

γευστικές απαιτήσεις του καθενός. Το μπουφέ θα προσφερθεί στην 

κεντρική χορευτική πίστα στις 6:30μ.μ. και θα απομακρυνθεί στις 

8:30μ.μ. όπου μετά το χορευτικό μας πρόγραμμα θα ξεκινήσει. 

Είμαστε όλοι μας πολύ πεπεισμένοι ότι η προγραμματισμένη 

ψυχαγωγική βραδιά μας, και το μοναδικό μας δείπνο θα είναι ένα 

πάρα πολύ ευχάριστο και απολαυστικό γεγονός ανεξαρτήτως αν θα 

πραγματοποιηθεί Παρασκευή ή Σάββατο. Ζητάμε από όλους να 

παραμερίσουν τις επιφυλάξεις τους και να στηρίξουν το φετινό 

χορό μας για το Αρκάδι. 

Ο Σύλλογος μας χρειάζεται την υποστήριξη και την εμψύχωση από 

όλους μας για να συνεχίσει να αγωνίζεται και να παραμένει 

δυνατός και αδιάσπαστος και να συνεχίζει να μεταδίδει την 

παράδοση μας, τον πολιτισμό μας, την ιστορία και τη γλώσσα μας 

στις μελλοντικές γενιές μας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

Το Διοικητικό Συμβούλιο 



 

 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ 

ΣΦΑΚΙΑ» 
 

 

 

 

Ειναι μεγάλη μας τιμή που θα φιλοξενήσουμε 

το Μουσικοχορευτικό Σύλλογο της επαρχείας Σφακίων 

«ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» στην εκδήλωση μας, την 21η 

Νοεμβρίου.  Ο σύλλογος εδρεύει στη Χώρα Σφακίων 

και έχει  περιφέρεια την επαρχεία Σφακίων. ΄Εχει σαν 

σκοπό τη διάσωση,  τη διατήρηση και την διάδοση της 

πλούσιας παράδοσης των Σφακίων. Στο σύλλογο 

λειτουργούν τμήματα εκμάθησης χορού, ριζίτικου 

τραγουδιού και παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Το 

χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου εκπροσωπεί 

επάξια την επαρχεία αλλά και την Κρήτη γενικότερα, 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό έχοντας 

λάβει μέρος σε εκατοντάδες εκδηλώσεις, όντας 

προσκεκλημένο απο διάφορους πολιτιστικούς φορείς. 

Ελάτε στο Spirale να γλεντήσουμε όλοι μαζί! 

 

                        «TA SFAKIA» 
 

The non-profit musical and dance association of the Sfakia 

district "Ta Sfakia" was founded in 1991.  It is based in Chora 

Sfakion.  Its aim is to preserve the rich tradition of the Sfakia 

region.  Over the last years, the dance group of the associa-

tion has taken part in hundreds of shows to which it was invit-

ed by various cultural bodies and has represented successfully 

the district and Crete in general, both in Greece and 

abroad.  The association organizes big musical and dance 

shows within the district which become well-known all over 

Crete for their success. Iosif Papasifakis, or Sifis, as he is widely 

known to his fellow-villagers and friends, was born in Anopoli, 

a village in the area of Sfakia. He was introduced to the 

musical and dance tradition of his village and thanks to his 

love and passion for traditional dances, he was soon 

recognised as an important dance teacher.  It should also be 

noted that he was one of the founding members of the 

musical and dance association "Sfakia" in 1991, contributing 

thus to the diffusion of the musical and dance tradition of our 

area to the younger generation. He has a charismatic way of 

teaching, which derives not only from his interest in dance but 

also from his love for children and teaching in general.  

 

GENERAL ASSEMBLY 

We will be holding our General Assembly meeting 

on Sunday, November 2, 2014 at 4pm sharp.  Elections for 

the next board of directors will take place immediately fol-

lowing the meeting.  Please consider running to  

become part of the Board to help with the continued  

success of our association.  

The Agenda is as follows: 
 

1) Call to order 

2) Election of Meeting Chairperson 

3) Approval of the Agenda 

4) Approval of the Previous Minutes (March 9/14) 

5) President's Report 

6) Treasurer's Report 

7) Director's Report 

8) Committee Reports 

9) New Business 

10) Announcements 

11) Adjournment  

12) Elections 

 

 
Σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που 

θα γίνει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 στις 4:00 μ.μ. ακριβώς, 

στην αίθουσα του Σωματείου μας. Εκλογές για το καινούριο 

Συμβούλιο θα γίνουν μετά το πέρας της Συνέλευσης.  Τα θέματα 

της συνεδρίασης 

έχουν ως ακολούθως: 

1.  Έναρξη Συνεδρίασης 

2.  Εκλογή προέδρου της Συνεδρίασης 

3.  Έγκριση των θεμάτων της Συνεδρίασης 

4.  Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης   

     Συνεδρίασης (9 Μαρτίου 2014) 

5.  Αναφορά Προέδρου 

6.  Αναφορά Ταμία 

7.  Αναφορά Σύμβουλων 

8.  Αναφορά Επιτροπών 

9.  Καινούριες Εργασίες 

10. Ανοικτή Συζήτηση 

11. Απόλυση (τέλος συνεδρίασης) 

12. Εκλογές 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  



2014 Dance Rehearsals for our Youth 

Our fall season of Cretan dancing began on  Sunday,  September 

15th.  Parents of dancers have to be members of the association in good 

standing, in order for their kids to attend dance lessons.  Dancers over the 

age of 18 and are not attending any post-secondary school have to individu-

ally be members in good standing.   Dancers should arrive 5 minutes before 

their rehearsal start time in order to minimize disruption. 

Rehearsal times: 

Primary Group (up to & including Gr. 3)            1:30 – 2:15 p.m. 

Junior Group (Gr. 3 to 7):                                     2:15 - 3:30 p.m. 

Senior Group (Gr. 7 and up):                               3:30 - 5:00 p.m. 

2014 Fall Season Schedule: 

Sunday, September 14:  1st Dance rehearsal 

Sunday, September 21:  2nd Dance rehearsal 

Sunday, September 28:  3rd Dance rehearsal  

Sunday, October 5:  4th Dance rehearsal  

Sunday, October 12:  Thanksgiving— No Dance Rehearsal 

Sunday, October 19:  5th Dance rehearsal 

Sunday, October 26:  Parade— Attendance Required 

Sunday, November 2:   No Primary Group— 6th Dance rehearsal 

               -Junior Group 1:30-2:15       

    -Senior Group 2:15-3:45  

Sunday, November 9:  7th Dance rehearsal 

Sunday, November 16:  8th Dance rehearsal    

Thursday, November 20: 9th Dance rehearsal  

Friday, November 21:  Dance Performance-Arkadi  

Sunday, November 23:     Arkadi Memorial— St. John’s Church 

Sunday, November 23:          2pm – Alexander the Great Centre— Cretan 

dance symposium with ‘Ta Sfakia’ dance group   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014  Dates  To  Remember 

  Sunday, October 5 – Dancer Appreciation BBQ   

1:30-3:30—dancers to eat before and/or after practice 

  Sunday, October 12 – CLOSED for Thanksgiving 

  Sunday, October 26—”OXI” Day Parade  

(along Danforth Avenue starting at 1pm) 

  Sunday, November 2 - General Assembly  and  

ELECTIONS—begins at 4pm sharp. 

  Friday, November 21 - Arkadi Annual Dinner Dance 

Spirale Banquet Hall, 888 Don Mills Road., North York BUFFET 

DINNER served at 6:30  - Performances at 8:30 

  Sunday, November 23 - Arkadi Memorial  

 (St. John's Church, Warden Ave & Ellesmere Rd) 

  Sunday, November 23 - Cretan Dance Symposium  

with the Musical-Dance Group from Crete.  2:00pm at the Alexan-

der the Great Centre - St. John's Church,  

  Saturday, December 13 - Christmas Lunch with Santa Claus  -  

12:30-3:00pm at our association 

  Sunday, January 18, 2015 - Vasilopita Gathering - 4pm 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες για το 2014  

 Κυριακή, 5 Οκτωβρίου  - 1:30 - 3:30   

- Ψησταριά ως Καλωσόρισμα για τα Χορευτικά 

(στο χώρο του Συλλόγου μας μαζί με τα μαθήματα) 

 Κυριακή, 12 Οκτωβρίου - ο Σύλλογος ειναι κλείστος 

 Κυριακή, 26 Οκτωβρίου -Ελληνική Κοινότητας εορτασμός της 

επετείου του ΟΧΙ, παρέλασης στην Οδό Danforth 1.00 μ.μ. 

 Κυριακή, 2 Νοεμβρίου  - Γενική Συνέλευση και Έκλογες. Aρχίζει 

4.00 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου  

 Παρασκεύη, 21 Νοεμβρίου - Χορός για το Ολοκαύτωμα του 

Αρκαδίου Spirale Banquet Hall, 888 Don Mills Road. Aρχίζει 6.30 

μ.μ.  

 Κυριακή 23 Νοεμβρίου - Μνημόσυνο για το Ολοκαύτωμα 

Αρκαδίου,  στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννου. 

 Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου - Χριστουγεννιάτικο «εύμα με τον Αγ. 

Βασίλη» 12.30-3.00 μ.μ. – Aίθουσα του Συλλόγου 

  Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015 - Κόψιμο της Βασιλόπιτας στην 

αίθουσα του Συλλόγου μας - 4.00 μ.μ. 




