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Νοέμβριος/November 2020 

Dear fellow Cretans and friends, 
 
We hope you are keeping safe and well as you read these lines. 
2020 is the year the world stood still because of the pandemic. 
The physical distancing requirements have kept us apart. To 
protect our community's health and well being we canceled all in-
person events, dancing lessons, and gatherings until January of 
2021. 
 
Yet, we stayed connected with you all. From mid-March, we 
reached out through email, phone, mail, and social media. We 
made sure you are staying safe and know we are available should 
you need help in any way during this time. We also took action to 
keep the association active. Our Dance Director Anastasia 
Veloudos created videos and shared them with the families of the 
dancers. We held a Battle of Crete virtual event in May with the 
participation of Cretans from Toronto and other Canadian cities. 

We connected with other Cretan associations in North America to 
combine our resources to benefit our members. This resulted in 
the birth of the Paths of Tradition series of virtual events. The 
June event focused on "Music and Costumes" presented by 
Antonis Martsakis. The September event was on "4000 years of 
Cretan Cuisine" with chef/author Christos Lapas. All virtual events 
premiered on Facebook and Instagram. 

Meanwhile, with the commitment of Agapi Mavridis, we 
organized our scholarship and art programs. In September we 
announced our Scholarship Program for post-secondary students. 
In October we invited children and youth up to 17 years old to 
take part in the Arkadi Art Exhibition. We created a new website 
for our association thanks to the expertise of Chris 
Papakonstantinou. It will launch by the end of November of 2020. 
 
Since everyone is now using technology more than ever before 
this will be the last printed newsletter sent via mail. To continue 
to receive updates and support the association please renew your 
membership and register your email. In this way, you will be able 
to join our virtual Annual Assembly and Election on Sunday, 
November 29. Despite the challenges of our times we continue to 
support good causes. We dare to look the future in the eye with 
passion and optimism. 2021 marks the 200th anniversary of the 
1821 Greek Revolution and the 60th anniversary of our 
association. We are looking forward to celebrating them both with 
all of you. 
 
Yours truly, 
 
Andreas Batakis 
 
President 

Αγαπητοί συντοπίτες και φίλοι,  
 
Ελπίζουμε να έχετε την υγειά σας καθώς διαβάζετε αυτές τις γραμμές. Το 
2020 όλος ο πλανήτης πάγωσε λόγω της πανδημίας.Τα μέτρα κοινωνικής 
απόστασης δεν μας επιτρέπουν να σμίξουμε. Προκειμένου να 
προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε την υγεία όλων των μελών μας 
λάβαμε την δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε όλες τις εκδηλώσεις μας 
και τα μαθήματα χορού μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021.  
 
Αποφασίσαμε όμως και να κρατήσουμε την επαφή μαζί σας. Από τα μέσα 
Μαρτίου επικοινωνoύμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, γραμμάτων 
και μέσω των social media. Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι είστε καλά αλλά 
και να γνωρίζετε ότι εάν χρειαστείτε οτιδήποτε είμαστε στη διάθεση σας. 
 
Παράλληλα κρατήσαμε την ένωση μας δραστήρια. Η χοροδιδάσκαλος μας 
Αναστασία Βελούδος δημιούργησε βίντεο που μοιράστηκε με τις 
οικογένειες των χορευτών μας. Με τη συμμετοχή οικογενειών από το 
Τορόντο και άλλες πόλεις κάναμε μία εικονική εκδήλωση τιμής για τη 
Μάχη της Κρήτης το Μάιο.   
 
Επικοινωνήσαμε με άλλες ενώσεις Κρητών της Βορείου Αμερικής ώστε να 
συνδυάσουμε τις ιδέες μας για το καλό όλων των μελών μας. Έτσι 
γεννήθηκε η σειρά εκδηλώσεων Τα Μονοπάτια τση Παράδοσης. Τον 
Ιούνιο με θέμα τη κρητική μουσική και τις φορεσιές μας με παρουσιαστή 
τον Αντώνη Μαρτσάκη. Τον Ιούλιο με θέμα 4000 χρόνια Κρητικής 
Κουζίνας με τον σεφ και συγγραφέα Χρήστο Λάπα. Η πρεμιέρα όλων των 
παραπάνω εκδηλώσεων έγινε στο Facebook και Instagram.  

Παράλληλα με την στήριξη της Αγάπη Μαυρίδη οργανώσαμε τις 
υποτροφίες και την δημιουργία έργων τέχνης για τη νεολαία μας. Τον 
Σεπτέμβριο ανακοινώσαμε τις υποτροφίες για τους φοιτητές. Τον 
Οκτώβριο καλέσαμε όλα τα παιδιά έως 17 ετών να συμμετάσχουν με 
έργα τέχνης με θέμα το Αρκάδι. Ακόμη με τη καθοριστική συνδρομή του 
Χρήστου Παπακωνσταντίνου δημιουργήσαμε μία νέα ιστοσελίδα για την 
ένωση μας που θα κάνει πρεμιέρα μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.  

Όλοι μας πλέον χρησιμοποιούμε την τεχνολογία περισσότερο από ποτέ 
πριν. Για αυτό και αυτό που κρατάτε στα χέρια σας θα είναι το τελευταίο 
newsletter που θα σταλεί ταχυδρομικώς. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε 
τα ενημερωτικά μας μυνήματα αλλά και για να στηρίζετε την ένωση 
παρακαλούμε να ανανεώσετε την συνδρομή σας και να δώσετε το email 
σας. Έτσι θα μπορέσετε να λάβετε μέρος και στην Γενική Συνέλευση και 
τις Εκλογές για το νέο συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί να γίνει 
μέσω βιντεοκλήσης στις 29 Νοεμβρίου.  

Παρά τις δυσκολίες των καιρών συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη 
φιλανθρωπία. Ακόμη τολμούμε να κοιτάμε το μέλλον στα μάτια με πάθος 
και αισιοδοξία. Το 2021 είναι η 200η επέτειος από την Ελληνική 
επανάσταση του 1821 και η 60η επέτειος από την ίδρυση της Ένωσης 
Κρητών Τορόντο. Όλοι μαζί ενωμένοι θα γιορτάσουμε και τα δύο αυτά 
ιστορικά γεγονότα. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ανδρέας Μπατάκης 
 
Πρόεδρος 



 

 

General Assembly 

Annual General Assembly and Board Elections - Sunday, November 29 at 4 pm 

Due to the pandemic, our General Assembly meeting and Elections of the new Board of Directors will take place 
virtually. Please note members who wish to run for the 2021-2022 Board of Directors must send an email to the current board 
no later than November 25th.  In addition, any subjects for discussion must be send in advance via email also by November 
25th.   

All members in good standing who have renewed their 2020 membership and who have a current email address on file with us 
will receive guidelines on how to participate the day prior to the meeting.  We invite you all to attend and look forward to 
seeing everyone!   

Λόγω της πανδημίας η Γενική Συνέλευση με τις Εκλογές θα πραγματοποιηθούν μέσω βιντεοκλήσης. Eάν θέλετε να 
δηλώσετε συμμετοχή στις εκλογές για να είστε στο επόμενο συμβούλιο ή εάν θέλετε να προτείνετε άλλα μέλη για το 
συμβούλιο πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω email μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Επίσης έάν θέλετε να συζητηθούν 
συγκεκριμένα θέματα ενημερώσετε μας μέσω email μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. 

Όλα τα μέλη μας καλούνται να λάβουν μέρος.  Εφόσον έχουν ανανεώσει την ιδιότητά τους για το 2020 και έχουμε το email 
θα λάβουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής την ημέρα πριν από τη συνάντηση. Σας προσκαλούμε όλους να 
παρευρεθείτε και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους! 

Agenda / Θέματα:  
1. Call to order / Έναρξη Συνελεύσεως  
2. Approval of the Agenda / Έγκριση των θεμάτων της Συνελεύσεως  
3. Approval of the Previous Minutes / Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης  
4. President’s Introduction / Εισαγωγή Προέδρου  
5. Proposed 2020 Budget / Προϋπολογισμός 2020 
6. Audit Committee’s Report / Αναφορά Οικονομικής Επιτροπής  
7. Discussion of subjects emailed by membership / Συζήτηση θεμάτων προτεινόμενων από μέλη 
8. Adjournment / Λήξη Συνελεύσεως 

Helping our Fellow Cretans in Need #TorontoCretansCare 

As we approach the holiday season, how we can help our fellow Cretans both near and far is top of mind for us when it comes 
to philanthropy. We ask that you consider spreading awareness and if possible, donating to the following worthy causes: 

Oσον αφορά τη φιλανθρωπία, καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές, το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας 
Κρητικούς κοντά όσο και μακριά μας είναι στο μυαλό μας.   Σας ζητούμε να σκεφτείτε να διαδώσετε την ευαισθητοποίηση 
και, εάν είναι δυνατόν, να κάνετε δωρεά στους ακόλουθους αξιόλογους σκοπούς:  

CureSPG50 #journeytocuremichael 
www.Curespg50.org @SPG50 
As many of you know, this charity organization is led by Terry Pirovolakis and his family in support of raising funds to help 
children affected by the SPG50 disease. Terry’s son Michael has SPG50 and they have been fundraising tirelessly to reach their 
goal of $3M with much community support.   With all in-person fundraising events cancelled this year they need our help 
more than ever now to keep the momentum going. Let’s help bring them to their goal and together we can cure SPG50! 

Alex vs Brain Cancer 
https://www.gofundme.com/f/alex-vs-brain-cancer @superalexandros  @Kira.Nik 
Alexandros Hurdakis is a 3-year old little boy living in Hamilton with his parents Kira and Nick and two siblings  Alexandros is 
fighting brain cancer.  His family needs support to help ease the financial burden of expenses associated with appointments at 
SickKids for treatment, including parking, overnight hotel stays, and expensive therapies and medical equipment rentals. 

Ο Αλέξανδρος Χουρδάκης είναι ένα 3χρονο μικρό παιδί που ζει στο Χάμιλτον με τους γονείς του Κίρα και Νικο και δύο 
αδέλφια. Ο Αλέξανδρος καταπολεμά τον καρκίνο του εγκεφάλου. Η οικογένειά του χρειάζεται υποστήριξη για να 
διευκολύνει την οικονομική επιβάρυνση των δαπανών που σχετίζονται με ραντεβού στο SickKids για θεραπεία, όπως 
στάθμευση, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και ακριβές θεραπείες και ενοικιάσεις ιατρικού εξοπλισμού. 
 
A.T.A.X.T.O.I. 
www.ataxtoi.gr 
This non-profit association was created in Heraklion in 2011 to promote volunteerism with the main goals of providing basic 
needs to vulnerable social groups, environmental initiatives and children in need… 
Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι. (Άνθρωποι της Αλληλεγγύης Χωρίς Τείχη και Οικονομική Ιδιοτέλεια) είναι εθελοντική – μη κυβερνητική 
οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει ως κύριο στόχο να προάγει την ιδέα του εθελοντισμού με τους κύριους 
στόχους της παροχής βασικών αναγκών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και παιδιά που 
έχουν ανάγκη 

Arkadi Art Exhibition 

A fun and unique opportunity for our youngest members up to the age of 17 to learn more about the Arkadi Monastery in 
Crete and share their creative talents! Visit our social media or email catkscholarships@gmail.com and ask for the application 
details. All artwork is to be submitted by December 15, 2020. 

 

http://www.Curespg50.org
https://www.gofundme.com/f/alex-vs-brain-cancer
http://www.ataxtoi.gr

