
Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσε
ων για την 40η επέτειο της ίδρυσης της 
Παγκρή τιας Ένωσης Μελβούρνης και για 
την 146η Επέτειο του Ολοκαυτώματος της 
Ιεράς Μο νής Αρκαδίου, η Ένωση διοργανώ
νει για πέμπτη  συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ 
«ΑΡΚΑ ΔΙΑ 2012», από 28 Οκτωβρίου έως 2 
Δεκεμβρίου.

Το Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει: 
(α) Μνημόσυνο και εορτή για τους Άγιους 
Τέσ σερις Μάρτυρες, την Κυριακή 28 Οκτω-
βρίου, στην Ιερά Μονή Παναγίας «Άξιον 
Εστί», στο Northcote. 
(β) Παραδοσιακή Κρητική Παρέα, την Πέ-
μπτη 8 Νοεμβρίου, στη Λέσχη του Κρητικού 
Χωριού, με τους καλλιτέχνες από την Κρήτη. 
(γ) Πανηγυρική Χοροεσπερίδα το Σάββατο 10 
Νοεμβρίου, στο Κρητικό Χωριό, με τους καλ-
λιτέχνες Βασίλη Σκουλά ( Λύρα-Τραγούδι), 
Νίκο Στρατάκη (Λαγούτο) και Ζαχαρία Μαθι-
ουδάκη ( Λαούτο ) 
(δ) Δοξολογία & Επιμνημόσυ νη Δέηση για 
την 146η Επέτειο του Ολοκαυ τώματος της 
Ιεράς Μονής Αρκαδίου στην Ιε ρά Μονή της 
Παναγίας «Άξιον Εστί», την Κυ ριακή 11 Νοεμ-
βρίου. 
(ε) Σεμινάριο Κρητικού Χορού για όλα τα Ελ-
ληνόπουλα της παροικίας από τους έμπει-
ρους χοροδιδασκάλους και χο ρευτές της 
Ένωσης, στη Λέσχη του Κρητικού Χωριού, 

την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου και 
(ζ) Πα ναυστραλιανό Πρωτάθλημα Τένις στο 
Κρητι κό Χωριό, την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου.
(η) Παιδικός διαγωνισμός ζωγραφιάς. 

Παγκρητικα Νεα
Pancretan Association of Melbourne

ΠΕρΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αγαπητά μέλη,

Για πέμπτη συνεχή χρονιά η Ένω-
σής μας διοργανώνει το Φεστι-
βάλ «ΑΡΚΑΔΙΑ» στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων για την 40η επέ-
τειο της ίδρυσης του οργανι-
σμού μας και για να τιμήσουμε την 
146η επέτειο του Ολοκαυτώμα-
τος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. 

Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων 
είναι η ετήσια χοροεσπερίδα της 
Ένωσης το Σάββατο 10 Νοεμβρί-
ου, με γνωστούς καλλιτέχνες από 
την Κρήτη. Σας καλώ όλους να συμ-
μετάσχετε  και να γιορτάσουμε όλοι 
μαζί τις σημαντικές αυτές επετείους. 

Επίσης, στις 21 Οκτωβρίου θα 
πραγματοποιηθεί η Έκτακτη και η 
Τακτική Γενική Συνέλευση της ένω-
σής μας και η συμμετοχή όλων 
των μελών  είναι απαραίτητη, κα-
θώς θα συζητηθούν και ληφθούν 
αποφάσεις για σοβαρά θέματα.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψής 
μου στην Ελλάδα και στην Κρή-
τη έλαβαν χώρα ορισμένες σο-
βαρές συναντήσεις και η συ-
νέλευση του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Κρητών, για τις οποί-
ες σας ενημερώνουμε σχετικά. 

Τέλος, η Ενωσής μας τίμησε τους 
Αυστραλούς βετεράνους πο-
λεμιστές σε μια συγκινητική τε-
λετή με αφορμή την 71η επέ-
τειο της Μάχης της Κρήτης.

Θα χαρώ πολύ να σας δω όλους 
στις εκδηλώσεις του Φεστι-
βάλ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2012». 

Αντώνης Τσουρδαλάκης
Πρόεδρος

Η Ένωση διοργανώνει το 
Φεστιβάλ ‘ΑρΚΑΔΙΑ 2012’
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Η Έκτακτη και η Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Το Δ.Σ. της Παγκρήτιας Ένωσης γνωστοποιεί 
στα μέλη της ότι η Έκτακτη και η Καθιερωμέ-
νη Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποι-
ηθούν την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, στη Λέσχη 
των Μελών του Κρητικού Χωριού, στις 1.00μμ. 
Η παρουσία όλων των μελών είναι άκρως απα-
ραίτητη λόγο της σοβα ρότητας των θεμάτων. 
Παρακαλούνται όσοι δεν μπορούν να παραβρε-
θούν να φροντί σουν την ανανέωση της Συν-
δρομής τους. Θέμα συζήτησης στην έκτακτη 
Συνέλευση θα είναι η επικύρωση του προτεινό-
μενου ανανεωμένου  Καταστατικού  αφού θα 

ψηφιστούν όλα τα άρθρα, ενώ η Τακτική συνέ-
λευση θα συμπεριλαμβάνει: (α) Καλωσόρι σμα, 
(β) Ανάγνωση Πρακτικών προηγούμενης Γενι-
κής Συνέλευσης, (γ) Αναφορά Προέδρου κ.Α-
ντώνη Τσουρδαλάκη, (δ) Αναφορά Προέδρου 
Γυναικείου Τμήματος κας. Καλλιόπης Λεοντά-
κη, (ε) Αναφορά Προέδρου Νεολαίας δ. Πανα-
γιώτα Χανθός, (ζ) Αναφορά Ταμία κ. Μιχαήλ 
Ντα λάκη (η) Αναφορά Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής, (θ) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
(ι) Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής (κ) Εκλογή  
Εξελεγκτικής  Επιτροπής (λ) Γενικά Θέματα.

O μεγάλος Λυράρης από τα Ανώγεια, Ρεθύμνης, Βασίλης Σκου-
λάς, θα είναι μαζί μας με το συγκρό τημά του στην ετήσια χο-
ροεσπερίδα της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης, το Σάββα-
το 10 Νοεμβρίου, στα πλαί σια του Φεστιβάλ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2012»
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Kύριε Πρόεδρε,

Με την επιστρο-
φή μου στην Ελ-
λάδα, νιώθω έντο-
νη την ανάγκη να 
εκφράσω τις θερ-
μές μου ευχαρι-
στίες για την άψο-
γη υποδοχή και φι-

λοξενία που προσφέρατε σε εμέ-
να, την σύζυγό μου και τον επιτελή 
μου Σμήναρχο κατά τη διάρκεια της 
επισκέψεως μας στη Μελβούρνη.

Η προσωπική σας συνδρομή στη 
σύνθεση του προγράμματος της Ελ-
ληνικής αντιπροσωπείας υπήρξε 
καθοριστική κα εκτιμώ ότι η συμ-
βολή σας συνέβαλε τα μέγιστα στην 
επιτυχία της επισκέψεώς μας.

Ως Επιτελάρχης του Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άμυνας μπορώ 
να σας διαβεβαιώσω ότι οι Ένο-
πλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, 
θα στέκονται πάντοτε δίπλα σας.

Εύχομαι σε εσάς, στο  Διοικητι-
κό  Συμβούλιο και τα μέλη της Πα-
γκρήτιας Ένωσης τις θερμές μου 
ευχαριστίες, υγεία και χαρά.

Υποναύαρχος 
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ

Επιτελάρχης   ΓΕΕΘΑ

The Pancretans Plant an 
Olive Tree and Unveil the 
Plaque in Pascoe Vale

Επιστολές 

FOR THE 71ST ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF CRETE

5 H Ποδοσφαιρική Ομάδα  της 
Παγκρητίου Αδελφότητας το 1989

Η Ιστορία μας

A commemorative service for 71st 
Anniversary of the Battle of Greece 
and Crete was held at the cenotaph 
in Cumberland Road, Pascoe 
Vale, on Friday 25 May 2012. 

It was a very moving service of special signif-
icance to our Greek community.   The event 
was the result of a partnership between the 
Pancretan Association of Melbourne – Aus-
tralia and the Member for Pascoe Vale Ms. 
Christine Campbell MP. 

At the conclusion of Ms. Campbell’s atten-
dance in Greece during last year’s 70th An-
niversary of the Battle of Greece and Crete 
Christine felt she had to pay homage to the 
many Australians  that  reside  in Moreland 
who were deeply affected by World War II 
battles in Greece and the German prisoner 
of war camps.  

The Anniversary was marked with the un-
veiling of a memorial plaque and a specially 
planted olive tree as a symbol of peace.  

Wreaths were then laid by Hellenic Republic 
Ambassador Alexios Christopoulos, Hellen-
ic Armed Forces, Rear Admiral  Evangelos  
Apostolakis (Hellenic Navy) accompanied  

by Colonel  Zisis  Krachtoudis  (Hellenic  
Airforce), Returned and Services League, 
Mr Tom Parkinson, Australian Veterans, Mr 
Frank Cox and Mr Arthur Leggett, Members 
of Parliament, Hon. Christine Campbell MP 
and Ms Jenny Mikakos MP,  from Moreland 
City Council, Cr Stella Kariofyllidis, Pancre-
tan Association of Melbourne – Australia, 
Mr Tony Tsourdalakis. 

The memorial plaque and the olive tree which was planted at 
Pascoe Vale

Changing the face of the mens health. For the 
month of November it is the well-recognised 
month for growing a moustache to help raise 
awareness and funds for men with health issues 
all around the world. How to SUPPORT and DO-
NATE to the PANCRETAN team…
1. Log onto website http://au.movember.com/
2. Click on DONATE
3. Click on TO A TEAM
4. Search PANCRETAN TEAM
5. Follow instructions…
Track our ranking on the Team Leaderboard for 
Australia – Pancretan Team also follow us on 
facebook PANCRETAN YOUTH OF MELBOURNE. 
THANK YOU for helping us help our brother’s 
fight against prostate cancer, testicular cancer, 
and depression.

Support the Pancretan 
team to Raise Money     
for Movember
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Ο πρόεδρος και το Διοικητι κό συμβούλιο της Παγκρήτι
ας Ένωσης Μελβούρνης  Αυ στραλίας εκφράζουν τα θερ μά 
τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Κώστα  
Νικολιουδάκη. Ο αγαπητός Κώστας  (Φωτό) υπήρξε ένας αξι
όλογος Κρη τικός που τιμούσε την Κρητική πατριά. Χρημάτι
σε κατά καιρούς στα Διοικητικά Συμβούλια  της Παγκρητίου  
Αδελφότητας  Μελβούρνης προσφέροντας πάντοτε τις υπη
ρεσίες του με ιδιαίτερη αγά πη και ζήλο και ήταν από τα πλέ ον 
προοδευτικά και ενεργά μέ λη του.  Ευχόμεθα να είναι ελαφρύ 
το χώμα που τον σκεπάζει. Θα τον θυμόμαστε για πάντα. 
Αιωνία η μνήμη του.

Την Εθνική Ομάδα  Μπάσκετ  της Ελλά
δος  δεξιώθηκε  η  Παγκρήτια  Ένωση  
Μελβούρνης  σε  συνεργασία  με την Ελ
ληνική  Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρ
νης  στο  Κρητικό  Χωριό την Τρίτη 26  
Ιουνίου  στα  πλαίσια  της  επίσκεψης  της  
ομάδας  στην Αυστραλία  για   τρία  φιλι
κά  παιχνίδια  με  την Εθνική Αυστραλίας. 
Κατά  την διάρκεια  της  βραδιάς  μέλη  
της  Ένωσης και  συμπάροικοι  είχαν  την 
ευκαιρία  να  γνωριστούν  και  να  φωτο
γραφηθούν  με  τους παίκτες  της  Ομά
δας.  Ο  Πρόεδρος  κ. Αντώνης  Τσουρ
δαλάκης  παρέδωσε  γνήσια  Αυστρα
λέζικα  αναμνηστικά  δώρα  στους  παί
κτες  και  σε  όλα  τα  μέλη  της  αποστο
λής  ενώ  στην σύντομη  ομιλία  του  τους  
ευχήθηκε  κάθε  επιτυχία  στο  μέλλον.  
Από την πλευρά  του ο  αρχηγός  της ομά
δας  κ. Κώστας  Νικάκης  παρέδωσε  μια  
αναμνηστική  φανέλα  με  όλες  της  υπο
γραφές  των παικτών.  Με  την σειρά του  
ο Πρόεδρος της Ελληνικής  Κοινότη
τας Μελβούρνης  κ. Βασίλης Παπαστερ
γιάδης  επίσης  παρέδωσε  αναμνηστικά  
δώρα  στους  αρχηγούς  της  Ομάδας. 

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ 
στο Κρητικό Χωριό

ΣΥΛΛΗΠΗΤρΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗ

Έφυγε ένας 
ακούραστος
εργάτης της
Παγκρητίου

Ο Κώστας Νικολιουδάκης

Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης με τον πρόεδρο της Κοινότητας Μελβούρνης κ. Βα-
σίλη Παπαστεργιάδη, μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, φίλους και φίλες της ‘Ενωσης και  μέλη των χορευτικών συγκρο-
τημάτων της Ένωσης φωτογραφίζονται με τα μέλη της Εθνικής Μπάσκετ 
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Με λαμπρότητα και επισημότητα εορτά
στηκε η 71η Επέτειο της Μάχης της Κρή
της στην Μελβούρνη από την Παγκρή
τιa Ένωση Μελβούρνης – Αυστραλίας.

Ανάμεσα των επισήμων που συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις της Μάχης της Κρήτης 
ήταν και οι Αιδεσιμότατοι Πατέρες Σταύ-
ρος Κακαβάς και Γεώργιος Αδαμάκης 
εκπροσωπώντας την Ιερά Αρχιεπισκο-
πή Αυστραλίας, ο Πρέσβης της Ελλάδος 
στην Αυστραλία εξοχότατος κ. Αλέξιος 
Χριστόπουλος, εκπροσωπώντας της Ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδος οι 
οποίοι ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα για 
να παραστούν στις εκδηλώσεις στην Αυ-
στραλία ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ Υπο-
ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης του 
Ελληνικού Ναυτικού μετά της συζύγου 
του κα. Δέσποινα Μαγγελάκη και  ο Σμή-
ναρχος κ. Ζήσης Κραχτούδης από την Ελ-
ληνική Αεροπορία, η Γενική Πρόξενος 
της Ελλάδος στη Μελβούρνη κα. Ελένη 
Λιανίδου, εκπροσωπώντας την Πρωθυ-
πουργό της Αυστραλίας κα. Julia Gillard 
ήταν η Ομοσπονδιακή Βουλευτής του 
Calwell κα. Maria Vamvakinou, εκπρο-
σωπώντας τον αρχηγό της Ομοσπονδια-
κής αντιπολίτευσης κ. Tony Abbott ήταν 
ο Βουλευτής της περιφέρειας ASTON κ. 
Alan Tudge, εκπροσωπώντας τον Πρωθυ-
πουργό της Βικτώριας κ. Ted Bailleu ήταν 
η Πολιτειακός Βουλευτής του Bentleigh 
κα. Elizabeth Miller, εκπροσωπώντας τον 
Αρχηγό της Πολιτειακής Αντιπολίτευσης 
κ. Daniel Andrews ήταν ο Βουλευτής του 
Albert Park κ. Martin Foley, εκπροσωπώ-
ντας την Πολιτειακή Βουλή της Βικτώρι-
ας είναι ο κ. Lee Tarlamis Βουλευτής της 
περιφέρειας South Eastern Metropolitan 
Region και η Βουλευτής του Pascoe Vale 
η κα. Christine Campbell με τον σύζυγο 
της Kevin, εκπροσωπώντας τον Υπουργό 
των Βετεράνων ο Υποδιοικητής κ. John 
Geary, Ο Συντονιστής του Γραφείου Εκ-

παίδευσης του Ελληνικού 
Προξενείου κ. Βασίλειος 
Γκόκας, εκπροσωπώντας 

τo Αυστραλιανό Πολεμικό Ναυτικό ο Δι-
οικητής κ. Michael Slattery, εκπροσωπώ-
ντας την Πολεμική Αυστραλιανή Αεροπο-
ρία ο Επισμηναγός Chris Hayden και εκ-
προσωπώντας την Δημαρχία του Knox ο 
Δήμαρχος κ. Adam Gill. 

Οι Βετεράνοι που ήταν μαζί μας ήταν o Τα-

ξίαρχος κ. Keith Rossi, o Don Stephenson 
και η σύζυγος του, o Gordon White, o 
Norman Maddock και η σύζυγος του, o 
Basil Hayler, o Alan Stewart και η σύζυγος 
του, o Rex Emmette και η οικογένεια του, 
o Arthur Leggett o οποίος ταξιδέψε από 
το Περθ, τα μέλη της οικογένειας του Βε-
τεράνου Albert George Willcox και τα μέ-

Μεγαλοπρεπής ο εορτασμός   
της Μάχης Κρήτης και φέτος 
στο Κρητικό Χωριό

71Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚρΗΤΗΣ

Ανω, οι επίσημοι καλεσμένοι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και κάτω οι επίσημοι καλεσμένοι στην χοροεσπερίδα στο Κρη-
τικό Χωριό
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λη της οικογένειας του Βετεράνου Percy 
Alfred Ramsdale.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μαζική η 
συμμετοχή της πρώτης, δεύτερης και τρί-
της γενιάς κρητικόπουλων όπου έδωσαν 
ιδιαίτερο κρητικό χρώμα σε όλο το πρό-

γραμμα, ανεβάζοντας το Κρητικό Στοι-
χειό της Μελβούρνης στα ύψη με τα χο-
ρευτικά συγκροτήματα.

Το επταήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε 
Δοξολογία στον Ιερό Αρχιεπισκοπικό ναό 
του Αγίου Ευσταθίου. Παρέλαση τμημά-

των, Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου 
Στρατιώτη αλλά και στο Αυστραλό Ελλη-
νικό Μνημείο της Μελβούρνης, Επίσκε-
ψη στην Κρητική Ελιά των Βοτανικών Κή-
πων, Παρουσίαση Βιβλίων για την Μάχη 
της Κρήτης, Ανοικτή Διάλεξη για τα Μνη-
μεία της Ελλάδας και της Κρήτης, την πα-
ρουσίαση της Φωτογραφικής Έκθεσης, 
το φύτεμα της Ελιάς και την παρουσία-
ση της πλακέτας στο Pascoe Vale, την πα-
ρουσίαση της Παραδοσιακής Κρητικής 
Κουζίνας, ενώ αποκορύφωμα ήταν η Πα-
νηγυρική Χοροεσπερίδα που έγινε στο 
Κρητικό Χωριό με την παρουσία των 600 
και πλέον παρευρισκόμενων, οι οποίοι 
γλέντησαν στους ήχους του βιολιού του 
Αντώνη Μαρτσάκη, και τα Λαούτα των 
Νίκο Μαρεντάκη και Νίκο Αλυγιζάκη. 

Σε δηλώσεις του στα Μέσα Ενημερώ-
σεις ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένω-
σης Μελβούρνης κ. Αντώνης Τσουρδα-
λάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του 
για την επιτυχία των φετινών εκδηλώσε-
ων και επισήμανε την παρουσία των αντι-
πρόσωπων των Ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων μετά από δυο χρόνια απουσίας 
στις εκδηλώσεις της Μάχης της Κρήτης, 
όσο και του Πρέσβη της Ελλάδος στην 
Αυστραλία αλλά ειδικά των 10 και πλέον 
Αυστραλών Βετεράνων που πολέμησαν 
στην Κρήτη. 
Δεν είναι τυχαίο που υπήρξε κάλυψη και 
από το κανάλι 7. 

Οι επίσημoι κατά τη δοξολογία στον Ιερό Αρχιεπισκοπικό ναό του Αγίου Ευσταθίου

Το εφηβικό χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους

Το παιδικό χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Στιγμιότυπο από την παρέλαση
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71st  Anniversary of the Battle of Crete

Alan Stewart     

Arthur Leggett

Basil Hayler

Don Stephenson

Keith RossiGordon White

Norman Maddock Rex Emmett

The Pancretan Association of Melbourne  hosted  
its  Formal Dinner Dance  on Saturday  26th May  
at the  Cretan Village  in Wantirna  South  in order  
to commemorate  the  71st Anniversary  for  the  
Battle  of  Crete.  The  night  proved  to  be  a  huge  
success  with  over  600  people  in attendance. 
Tears  were  flowing  easy  that  night  as  the  
names  of  our  World War II Anzac  Veterans  
were  read out, one by one  by our MC  Mrs. Kate  
Karamitos.
The  event  had  a  plethora of  invited  guests  
including: The Ambassador  from  Greece  here  
in  Australia  His  Excellency  Mr.  Alexios  Chris-
topoulos - The  Rear  Admiral  Evangelos  Apos-
tolakis  from the Hellenic Navy accompanied  
by  his  wife  Despina  Maggelakis  from the Hel-
lenic Armed Forces - Colonel  Zisis  Krachtoudis 
from  the  Hellenic  Airforce also representing the 
Hellenic Armed Forces – the  Consul  General  of 
Greece  in  Melbourne  Ms. Eleni  Lianidou -  The  
Federal Member  for  Calwell  Mrs. Maria  Vamva-
kinou. MP - The  Federal  Member  for  ASTON  Mr. 
Alan  Tudge  MP - The  State  Member  of  Bentle-
igh  Mrs. Elizabeth  Miller  MP – The State  Member  
for  Albert  Park  Mr. Martin Foley  ΜP -  The  State  
Member  for  the  South Eastern Metropolitan Re-
gion  Mr. Lee Tarlamis –  Mrs. Christine  Campbell   
who is  the  Member  for  Pascoe  Vale -  the Di-
rector  of  Operational  Support for the Veterans 
Affairs  Mr. John  Geary  - The  Consul  for  Educa-
tional  Affairs  of Greece in Melbourne  Mr.  Vasilios 
Gogas - The Commander Michael  Slattery from 
the Royal Australian Navy - The Squadron Leader 
Chris Hayden representing the Royal Australian 
Air force and the  Mayor  of Knox  Cr. Adam Gill .
The  most  important  people  of  the  night  were  
the  Australian Veterans  that  attended  with  their 
families. Namely  Alan Stewart, Arthur Leggett, Ba-
sil Hayler, Don Stephenson, Gordon White, Keith 
Rossi, Rex Emmett and Norman Maddock. They  
were  awarded Honorary  Life  Memberships  from  
the  Pancretan Association  in  a  very  moving  cer-
emony.
It  should  be  noted that  the  same  evening  the  
Ambassador  of  Greece  in Australia Mr. Alexios 
Christopoulos  accompanied  by the Consul Gen-
eral of Greece in Melbourne Ms. Lianidou  award-
ed two  Greek Campaign Medals  to  the  families    
of  the   deceased  Veteran  Lieutenant  Albert 
George Willcox  and  the deceased Veteran Percy 
Alfred Ramsdale  retrospectively.
It  was  pleasing  to  see  that  the  award winning  
news reporter  Nick McCallum  and  the Channel  
7  Cameras  together  with  Greece’s  ERT  Chan-
nel  leading  reporter  Alekos  Markelos  and  crew  
were  present  to  capture  the  moments.   The  

night  will  never  be  forgot-
ten.

PANCRETANS   HONOUR  OUR  VETERANS  AT THE  CRETAN  VILLAGE
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ΔΩρΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

$10.000 για 
τα κοινωνικά 
παντοπωλεία 
της Κρήτης

Την άμεση διασύνδεση των απόδημων 
Κρητικών με την Περιφέρεια Κρήτης, με
λετά το αιρετό όργανο του νησιού, που 
σχεδιάζει την ίδρυση και λειτουργία μό
νιμου Γραφείου που θα υπηρετήσει τον 
παραπάνω σκοπό, όπως ανέφερε ο Πε
ριφερειάρχης κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο κ. Αρναουτάκης δέχτηκε στο γραφείο του 
τον Πρόεδρο της Παγκρήτιας Ένωσης Μελ-
βούρνης-Αυστραλίας, κ. Αντώνη Τσουρ-
δαλάκη σε μία συνάντηση όλο… Κρήτη. 
Ο Πρόεδρος του τριτοβάθμιου Οργάνου 
των Κρητών, που συνοδευόταν από το μέ-
λος της διοίκησης, Ιπποκράτη Μπελαδάκη, 
ζήτησε από τον κ. Αρναουτάκη τη στήριξη 
της Περιφέρειας, στη διοργάνωση του πα-
γκόσμιου συνεδρίου Κρητών, που θα γίνει 
το καλοκαίρι του 2013 στα Χανιά και μετα-
ξύ άλλων θα μετέχουν κρητικόπουλα δεύ-
τερης και τρίτης γενιάς.
Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε δεδομένη 
τη στήριξη της Περιφέρειας στην οργάνω-
ση του συνεδρίου και άνοιξε διαύλους για 
περεταίρω συνεργασίες. 
Ο κ. Αρναουτάκης δήλωσε χαρακτηριστι-
κά: «Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει η συ-

νεργασία σε όλα τα επίπεδα για να φέρου-
με όλους τους Κρήτες πιο κοντά για ένα 
καλύτερο αύριο του νησιού μας. Θεωρώ 
ότι μόνο με τη συμπόρευση, τη συνεργα-
σία, τη συνέργεια και την ενότητα μπορού-
με να πετύχουμε τα στόχο μας. Είμαστε δί-
πλα τους είναι δίπλα μας και θεωρώ ότι μα-
ζί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγ-
ματα για την Κρήτη.»
Στο κάλεσμα για συνεργασία  ανταποκρί-
θηκε άμεσα ο κ. Τσουρδαλάκης, που τόνι-
σε ότι στους χαλεπούς καιρούς για τη χώ-

ρα μας η αρωγή στην πατρίδα είναι υπερα-
ναγκαία. 
Ο κ. Αρναουτάκης ζήτησε από τον Πρόε-
δρο της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης 
- Αυστραλίας στήριξη της κρητικής διατρο-
φής και του τουρισμού. 
Στην ίδια κατεύθυνση ο κ. Τσουρδαλάκης 
είπε ότι η Παγκρήτια Ένωση έχει συγκεκρι-
μένη πρόταση, για τη καθιέρωση της κρη-
τικής διατροφής στα χι-
λιάδες ελληνικά εστιατό-
ρια του εξωτερικού. 

H ΠΕρΙΦΕρΕΙΑ ΚρΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥρΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚρΗΤΩΝ

Συνάντηση Αρναουτάκη με τον πρόεδρο 
της Παγκρήτιας ‘Ενωσης

Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα 
Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος 
της Παγκρήτιας  Ένωσης Μελβούρνης 
– Αυστραλίας, κ. Αντώνης Τσουρδαλά
κης, στο πλαίσιο των επαφών του με θε
σμικούς φορείς του τόπου, ενόψει της 
ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκο
σμίου Συμβουλίου Κρητών, που πραγ
ματοποιήθηκε 11 Αυγούστου 2012 στο 
Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο  κ. 
Τσουρδαλάκης ενημέρωσε την κα Λιονή 
για το πρόγραμμα των εργασιών της Γε-
νικής Συνέλευσης, ενώ δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί και στο μεγάλο αριθμό Κρητι-
κών και Ελλήνων γενικότερα, που επικοι-

νωνούν με τις Ενώσεις Αποδήμων στην 
Αυστραλία ζητώντας τη βοήθειά τους για 
την εξεύρεση εργασίας. 
Τέλος, με την ευκαιρία της συνάντησης 
ο κ. Τσουρδαλάκης εξέφρασε τη βούλη-
ση της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρ-

νης να ενισχύσει οικονομικά τα «Κοινωνι-
κά Παντοπωλεία» της Περιφέρειας Κρή-
της, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο 
την ουσιαστική προσφορά της κοινωνι-
κής αυτής δομής  στις οικογένειες του τό-
που μας. 

Ο κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κ. Μαρία Λιονή

Οι κκ. Ιπποκράτης Μπελαδάκης και Αντώνης Τσουρδαλάκης κατά τη συνάντησή τους με τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη



Cretan Cuisine
Λαχανοντολμάδες

Yλικά:
• 1 μεγάλο λάχανο αφράτο, όχι σφιχτό
• 350 γρ. κιμά (χοιρινό + μοσχαρίσιο)
• 1 φλυτζάνα ρύζι καρολίνα καλά πλυμένο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο
• 1 ντομάτα ξεφλουδισμένη 
και κομμένη σε κυβάκια
• μαϊντανό
• αλάτι-πιπέρι
• ελαιόλαδο

Εκτέλεση:
1. Ζεματάμε το λάχανο, βγάζουμε 
τα φύλλα και κόβουμε τα σκληρά 
κοτσάνια. Ζυμώνουμε τον κιμά με το 
κρεμμύδι, το ρύζι, την ντομάτα, αλάτι-
πιπέρι, ελαιόλαδο και μαϊντανό. 
2. Γεμίζουμε τους λαχανοντολμάδες και 
τους τυλίγουμε όχι πολύ σφιχτά γιατί δεν 
θα μπορέσει να φουσκώσει καλά το ρύζι. 
3. Τους στρώνουμε σε πλατιά κατσαρόλα, 
αφού πρώτα έχουμε βάλει στον πάτο 
όσα φύλλα μας περίσσεψαν ή δεν 
μπορούν να τυλιχθούν, τους περιχύνουμε 
με ελαιόλαδο, ρίχνουμε νερό να τους 
σκεπάζει και βάζουμε από πάνω ένα 
πιάτο για να μην ανοίξουν στο βράσιμο. 
4. Βράζουμε για 20 λεπτά και αν 
θέλουμε τους αυγοκόβουμε.

These  can be  found  at  Kritamos Hel-
lenic Cuisine,  situated  at  280 Bridge 

Road, Richmond. 

Καλή όρεξη!8

Στα  πλαίσια  των  εορτασμών  των  40  
χρόνων  από  την ίδρυση  της και στα 
πλαίσια  του  Φεστιβάλ  ΑΡΚΑΔΙΑ  2012   
η  Παγκρήτια  Ένωση  Μελβούρνης  κά
νει  γνωστό  στην Ελληνική  Παροικία  
ότι  ο κορυφαίος  Λυράρης  και Τραγου
διστής  της  Κρήτης  ΒΑΣΙΛΗΣ  ΣΚΟΥΛΑΣ  
θα  είναι  και  πάλι κοντά  μας, μετά  από  
δέκα  χρόνια απουσίας.  Από  την πρώτη  
του  επίσκεψη  στην Αυστραλία  το 1986  
έκτοτε ο Βασίλης  έχει  ταξιδέψει  προς  
την Ωκεανία  έξι  φορές  διασκεδάζοντας  
τους  Κρήτες  και  φίλους  των  Κρητών.

Τον Βασίλη  Σκουλά  θα συνοδεύουν  οι  
καταξιωμένοι  Κρήτες  καλλιτέχνες  Νί-
κος  Στρατάκης  στο  Λαούτο   και  ο Ζα-
χαρίας  Μαθιουδάκης  επίσης  στο  Λαού-
το.  Ο  Βασίλης  και  το  συγκρότημα  του 
να  εμφανιστούν  στο  Κρητικό  Χωριό  της  
Μελβούρνης  το  Σάββατο  10  Νοεμβρί-
ου,  ενώ  στις  17  Νοεμβρίου  θα  εμφα-
νιστεί  σε  χορό  των Κρητών του  Σίδνεϊ.

Υπενθυμίζουμε  ότι  ο  Βασίλης  Σκουλάς  
είναι  από  τους καταξιωμένους  ερμηνευ-
τές  του Κρητικού  Τραγουδιού  έχοντας  
μόλις  πρόσφατα  τραγουδήσει  στο Ηρώ-
δειο  σε ένα  πλήθος  κοινού  των  5,000  
ατόμων.

Παραθέτουμε  το  πλήρες  βιογραφικό 
του  Βασίλη Σκουλά:

Βασίλης Σκουλάς γεννήθηκε στα Ανώ-
γεια Μυλοποτάμου ρεθύμνου Κρήτης 
στις 3 Φεβρουαρίου του 1946. Η οικογέ-
νεια του έχει μεγάλη παράδοση στη μου-
σική και γενικότερα στις τέχνες. Ο παπ-
πούς του, ο Μιχάλης Σκουλάς, ήταν σπου-
δαίος λυράρης της εποχής του και ο πα-
τέρας του Αλκιβιάδης Σκουλάς ή Γρυλιός 
γνωστός λαϊκός ζωγράφος των Ανωγείων.  
Άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 ετών 
και στα 16 του χρόνια, κατάφερε να κα-
θιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυρά-
ρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης. Έχει 
παίξει και τραγουδήσει σε μια μεγάλη σει-
ρά, από επιτυχημένες καλλιτεχνικές, κοι-
νωνικές και πολιτιστικές εμφανίσεις, στην 
Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία 
και στην Γερμανία, όπου υπάρχουν Έλλη-
νες και ιδίως Κρητικοί. Τον πρώτο του δί-
σκο ηχογράφησε το 1965,ο οποίος περι-
είχε κοντυλιές με τον Θανάση Σταυρακά-

κη και τον Νίκο Ξυλούρη, ακολούθησε ο 
πρώτος προσωπικός δίσκος 33 στροφών 
το 1969. 

Ο Βασίλης Σκουλάς όμως έκανε τη σημα-
ντικότερη δισκογραφική του δουλειά και 
άρχισε να συνεργάζεται με έντεχνους Έλ-
ληνες συνθέτες από το 1980, με το δίσκο 
“Σεργιάνισμα στην Κρήτη”. Ακολούθη-
σαν η “Κρητική ανθολογία”, “Τα τραγού-
δια του σίδερου και του νερού” σε μουσι-
κή του Γιάννη Μαρκόπουλου, και πολλοί 
άλλοι. Την περίοδο 1981-85 είχε πραγμα-
τοποιήσει μια σειρά, από εμφανίσεις στην 
Αθήνα στο θέατρο Παρκ, στο έργο “Κα-
φενείον η Ελλάς” και στο θίασο του Γιάννη 
Βόγλη, στη θεατρική παράσταση του έρ-
γου του Νίκου Καζαντζάκη “Καπετάν Μι-
χάλης”, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η πορεία του Βασίλη Σκουλά θα αλλάξει 
όταν το 1995 συμμετείχε σε δύο τραγού-
δια στο μουσικό έργο “Αιολία” του Μιχάλη 
Νικολούδη, ερμηνείες οι οποίες τον έκα-
ναν να στραφεί και στο έντεχνο Ελληνικό 
τραγούδι. Το 2002 κυκλοφόρησε διπλός 
δίσκος με μερικές από τις πιο γνωστές 
επιτυχίες του και διασκευές σε διάφο-
ρα κλασσικά Κρητικά τραγούδια και χο-
ρούς. Ο Βασίλης Σκουλάς διατηρεί μέχρι 
σήμερα, το ίδιο πάθος και μεράκι, να δη-
μιουργεί και να διατηρεί το δικό του στέ-
κι εμφανίσεων, την πασίγνωστη ταβέρνα 
“Ντελίνα”, στο χωριό του, τα Ανώγεια. 

O Βασίλης Σκούλας 
στην Αυστραλία

Ο Βασίλης Σκουλάς

Ο ΚΟρΥΦΑΙΟΣ ΛΥρΑρΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚρΗΤΗ
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The senior dance group were invited to 
perform at the Melbourne University 
NUGAS tavern night at Kinisi Live! 
in June this year.  It was a wonderful 

opportunity to showcase all that Cretan 
dancing has to offer and to network 
with our 3rd and 4th Generation Greek 
students  who, like us, are active in 

maintaining our Greek culture away 
from Greece.Thank you MUNGAS, we 
look forward to doing it again and 
strengthen our already strong bonds! 

The Pancretan Dance  Group entertaining Melbourne University! 

The news of our youth

Two of the senior dancers and Youth 
Committee members of the Pancretan 
Association, Mr. Harry Pantelios 
and Ms. Yolanda Katsanevakis, were 
engaged on Saturday 1st September.

Harry and Yolanda met at dancing 4 
years ago and using dance (specifically 
Sousta) as the expression of their 
feelings, their friendship blossomed 
into a beautiful relationship. 

They are due to get married  in 2013.  
On behalf of the Pancretan Association 
of Melbourne we wish them both all the 
very best, a prosperous future together 

και  ΚΑΛΑ  ΣΤΕΦΑΝΑ.

Congratulations 
Harry & Yolanda
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The Pancretan Youth are holding a 
6 month raffle to help raise funds 
to go towards funding the group to 
attend the Convention in Crete 2013.

The raffle is a 6 month competition for 
$20 a month with a chance to win cash 
prizes each and every month. 

The dates are: 
1st Draw: Sunday 30th September, 2nd 
Draw: Sunday 28th October,  3rd Draw:  
Sunday 25th November, 4th Draw: Sun-
day 30th December,  5th Draw: Sunday 
27th January 2013, Final Draw: Sunday 
24th February 2013.  

If you stay in the raffle for a full 6 months, 
you go into the draw for a return trip to 

Greece.  
For all ticket enquiries, please call Yota 

Pancretan 
Youth
Raffle

The Pancretan Youth Committee or-
ganised a movie night at Westgarth 
Cinemas to watch the conclusion of 
the Batman Series, The Dark Knight 
Rises, during the month of July.

The purpose of the movie night was 
to get all divisions of the Pancretan 
Association together to interact and 
enjoy a social night out. 

This event was a resounding suc-

cess with over 50 members, from 
the juniors/intermediates/senior 
dance groups, youth and senior 
committee members and parents 
attending.  

We look forward to organising 
future events and encouraging 
more interaction with all levels of 
the Pancretan Association of Mel-
bourne. 

The Dark Knight Rises... With the Pancretans!

The  Pancretan Youth Club under  the  auspic-
es  of  the  ARKADIA  FESTIVAL  2012  is  run-
ning  a  Cretan Colouring Competition for  all  
the Associations Junior Members. 
The  Start Date  is Sunday  4th  November  and  
the  completion Date  is  Sunday  25th  Novem-
ber.  
Prizes will  be  awarded  to  the  best  entries  
at  the  Pancretan Christmas Party  on Sunday 
23rd December  2012.  
All other entries will receive something small 
too  ( to avoid tears ).

Pancretan Junior               
Colouring Competition
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MemoH ψυχή της Κρήτης 
Ένα έργο ζωής με 5 DVD διάρκειας 6 ωρών του 
καταξιωμένου χοροδιδασκάλου, χορευτή και 
χορογράφου Θεοχάρη Ξηρουχάκη.
   Κρητικοί και φίλοι της Κρήτης όλου του κόσμου, 
γνωρίστε τις ρίζες μας, μάθετε τους χορούς και τα 
τραγούδια του τόπου μας. Ο μεγάλος δάσκαλος και 
δημιουργός της πρώτης Σχολής Κρητικών χορών 
καθηγητής Θεοχάρης Ξηρουχάκης, συντροφιά με 
τους καλύτερους λυράρηδες χορευτές και τραγου-
διστές της Κρήτης, σας παρουσιάζουν : 
   Την ιστορία των Κρητικών χορών, τη διδασκαλία 
και εκμάθηση τους, Κρητικά πανηγύρια, ήθη και 
έθιμα, παραδοσιακά γλέντα, μαντινάδες, ριζίτικα 
τραγούδια, αλλά και τις φυσικές ομορφιές και τους 
αρχαιολογικούς θησαυρούς της Κρήτης μας.
   Την πορεία των μικρών χορευτών του Συλλόγου 
μας «Η ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΚΡΗΤΗ» στον 1ο διεθνή δι-
αγωνισμό του ΑΝΤ1 «Ελλάδα έχεις ταλέντο», όπου 
κατέκτησαν την 2η θέση και κέρδισαν τις καρδιές 
όλων των Ελλήνων. 
   Τους χορούς που εμπνεύστηκε ο Θεοχαρης Ξηρου-
χάκης : 
α) το «Χορό της  Μάχης της Κρήτης», που δημιούρ-
γησε για να τιμήσει τους ηρωικούς πολεμιστές που 
έδωσαν την ζωή τους στην ιστορική μάχη, 
β) το «Μερακλίδικο χορό», το χορό της χαράς και 
του κεφιού, καθώς και γ) μια χορογραφία του Ζορ-

μπά με τους μικρούς  Ζορμπάδες.
   Λαμβάνουν μέρος : 12 κορυφαίοι λυράρηδες (Αε-
ράκης Ν., Βακάκης Δ., Γαργανουράκης Χ., Ζωιδάκης 
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Ν., Παπαδάκης Γ., κλπ), 2 δεξιοτέχνες του βιολιού 
(Κατράκης Φ., Μαρτσάκης Α.), 19 διακεκριμένοι 
λαουτιέρηδες (Κακλής Μ., Κατάκης Ι., Κρασαδάκης 
Π., Σταυριανουδάκης Κ., Τζουγανάκης Μ., κλπ), 95 
ταλαντούχοι χορευτές και 30 ριζίτες τραγουδιστές.
   «Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», ένα έργο που πρέπει να 
έχει κάθε Κρητικός στο σπίτι του για να γνωρίσουν 
τα παιδιά του το μεγαλείο της κρητικής ψυχής, τις 
ρίζες μας, τον πολιτισμό μας και να μάθουν τους λε-
βέντικους χορούς μας.   
Για περισσότερες πληροφορίες: www.
thesoulofcrete.gr. Η κασετίνα με τα 5 dvd 
προσφέρεται σε πολύ χαμηλή τιμή γνωριμί-
ας έως και τις 15 Οκτωβρίου 2012.  Για  πλη-
ροφορίες στο  τηλέφωνο 0419856736. 
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Ο Θ. Ξηρουχάκης πρώτος στο χορό

O Θεοχάρης Ξηρουχάκης γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Γραμ-
βούσας Κισσάμου. Από μικρό παιδί του άρεσε να κάνει παρέα με 
τους παλιούς, καταξιωμένους χορευτές και να χορεύει στους γά-
μους και στα πανηγύρια του χωριού του. Όταν μπήκε στο πανεπι-
στήμιο Τ.ΕΦ.Α. Αθηνών, ο καθηγητής χορού Χ. Νέζος τον ξεχώρισε  
και τον έβαλε πρωτοχορευτή στην ομάδα χορού του Πανεπιστημί-
ου. Το 1978 από αγάπη για τους λεβέντικους χορούς και τις όμορφες 
παραδόσεις της Κρήτης, δημιούργησε τη Σχολή Κρητικών Χορών με 
έδρα τα Χανιά, στην οποία έχουν φοιτήσει πολλές χιλιάδες μαθητές, 
από 4 έως 70 χρόνων και έχουν στελεχώσει, ως χοροδιδάσκαλοι και 
πρωτοχορευτές, δεκάδες Κρητικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Με τα συγκροτήματα του, αποτελούμενα από μι-
κρούς και μεγάλους, έχει δώσει πάνω από 1200 παραστάσεις σε εκ-
δηλώσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει εμ-
φανιστεί στα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια του εξωτερικού απο-

σπώντας διεθνείς διακρίσεις και τις καλύτερες κριτικές. Από το 1981 
μέχρι σήμερα οργανωμένα γκρουπ από διάφορες χώρες της Ευρώ-
πης και της Αμερικής έρχονται κάθε χρόνο στα Χανιά προκειμένου 
να παρακολουθήσουν σεμινάρια Κρητικών χορών και να γνωρίσουν 
την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης (π.χ. πρόγραμμα «ΔΙΑΣ» για 
την εκμάθηση Κρητικών χορών σε παιδιά ομογενών από τις ΗΠΑ), 
αλλά και ο ίδιος έχει ταξιδέψει και βοηθήσει Κρητικούς Συλλόγους 
του εξωτερικού. Το 1983 στη Φλόριδα των ΗΠΑ διοργάνωσε τον Α’ 
διαγωνισμό Κρητικών συγκροτημάτων μεταξύ 72 Κρητικών Συλλό-
γων της Αμερικής.  Ανέλαβε την οργάνωση, σχεδιασμό και εκτέλε-
ση τελετών έναρξης και λήξης μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, 
όπως π.χ. την τελετή λήξης του 1ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 
Στίβου νέων στην Αθήνα στο Ο.Α.Κ.Α., καθώς και 3 τελετές ενάρξε-
ως των διεθνών αγώνων στίβου «Βενιζέλεια» στα Χανιά, αλλά και εί-
χε την ευθύνη για εκδηλώσεις για τη «Μάχη της Κρήτης».
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