
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του 
οργανισμού η Παγκρήτια Ένωση Μελ-
βούρνης διοργανώνει Παραδοσιακή 
Κρητική Βραδιά το Σάββατο 9 Ιουλί-
ου 2016, 7.30μμ στη Λέσχη των Μελών 
του Κρητικού Χωριου, 90 Cathies Lane 
Wantirna South.
Θα μας διασκεδάσουν οι καλλιτέχνες 
Γρηγόρης Παραγιουδάκης στο Λαγούτο 
και το Τραγούδι ο οποίος θα έρθει από 
την Κρήτη για τις εκδηλώσεις, ο Σήφης 
Τσουρδαλακης στην Λύρα και το Τρα-
γούδι συνοδευόμενοι και από ντόπιους 
καλλιτέχνες. 
Επίσης, θα χορέψει το παιδικό και εφη-
βικό Συγκρότημα της Ένωσης. Κατά την 
διάρκεια της βραδιάς θα γίνουν και τα 
εγκαίνια της ανακαίνισης της Λέσχης δί-
νοντας την ευκαιρία στα Μέλη να δουν 
τις νέες εγκαταστάσεις.
Για εισιτήρια και κρατήσεις παρακα-
λούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με 
τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Νικολακάκη στο 
0413 440 033.

Παγκρητικα Νεα
Pancretan Association of Melbourne

ΠΕρΙΕΧοΜΕΝα

Αγαπητά μέλη,

Βρισκόμαστε αισίως στα μέσα 
της χρονιάς, μιας χρονιάς πλού-
σιας σε εκδηλώσεις και γεγονό-
τα που κάθε άλλο παρά αδιάφο-
ρους μπορούν να μας αφήνουν.

Μπήκαμε στο 2016 με το απόλυ-
τα επιτυχημένο 37ο Συνέδριο Κρη-
τών με αποκορύφωμα την πανη-
γυρική χοροεσπερίδα στο Κρη-
τικό Χωριό όπου η συμμετο-
χή του κόσμου ήταν τεράστια.

Αφιερώσαμε και δωρίσαμε το ετή-
σιο ημερολόγιο της Ένωσης μας 
στο Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μο-
νής Αρκαδίου όπου φέτος θα εορ-
τάσουμε την 150 επέτειο, τα σχό-
λια που λάβαμε από όλους εσάς 
ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά γε-
γονός που μας δίνει μεγάλη χα-
ρά και δύναμη να σύνεχίσουμε το 
πολλές φορές δύσκολο έργο μας.  

Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ 
στις εκδηλώσεις για την 75η Επέ-
τειο απο τη μάχη της Κρήτης που 
διεξήχθησαν και συνεχίζουν να δι-
αξάγονται με επιτυχία καθώς η 
Ένωση μας έχει αφιερώσει όλες 
τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώ-
ρα το 2016 στην επέτειο αυτή.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι 
συμμετοχή όλων σας στο έρ-
γο που έχουμε αναλάβει μας δί-
νει τη δύναμη να συνεχίσου-
με και να παραδώσουμε με υπε-
ρηφάνεια τη σκυτάλη στις νεότε-
ρες γενιές που ακολουθούν.

Γιάννης Νικολακάκης
Πρόεδρος

ΚρΗΤΙΚΗ ΒραΔΙα
ο ΓρΗΓορΗΣ ΠαραΓΙοΥΔαΚΗΣ ΣΤο ΚρΗΤΙΚο ΧΩρΙο Μήνυμα του 
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Οι Λύρες της Ελλάδας
Η Παγκρήτια Ένωση Μελβούρ-
νης σε συνεργασία με την Κεντρι-
κή Ένωση Ποντίων Μελβούρνης 
«Ποντιακή Εστία» διοργανώνει 
την πολιτιστική Μουσικοχορευ-
τική Συναυλία με τίτλο «οι Λύρες 
της Ελλάδος».
Η συναυλία είναι μια συνέχεια 
της δράσης των δυο Σωματείων 
κατά το φετινό Φεστιβάλ αντίπο-
δες όπου παρουσίασαν το υπερ-
θέαμα ΚρΗΤΗ – ΠοΝΤοΣ «αυτή η 
Γης Έχει Φωνή». 
Στην συναυλία θα πάρουν μέρος 
πάνω από 50 Μουσικοί και Χο-
ρευτές παρουσιάζοντας δρώμε-
να, χορούς και τραγούδια με την 
Λύρα της Κρήτης, του Πόντου, 
της Δράμας, της Κάρπαθου και 

της Κωνσταντινούπολης.
αξίζει να σημειωθεί ότι θα συμ-
μετέχουν και οι καλλιτέχνες Γρη-
γόρης Παραγιουδάκης από την 
Κρήτη και ο Σεραφείμ Μαρμαρί-
δης από τον Πόντο.
Η Συναυλία θα γίνει την Κυρια-
κή 10 Ιουλίου, στις 5.00μμ στο 
θέατρο του South Oakleigh 
Secondary college. Όλα τα έσο-
δα της Συναυλίας θα δοθούν για 
το Άγαλμα του George Treloar 
στο Ballarat και την εγκατάστα-
ση των διαδραστικών συστημά-
των στην Μονή αρκαδίου. 
Για εισιτήρια και κρατήσεις πα-
ρακαλούμε επικοινωνήσετε με 
τον αντώνη Τσουρδαλάκη στο 
0419 856 736.

ΜοΥΣΙΚοΧορΕΥΤΙΚΗ ΠαραΣΤαΣΗ
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Με τη παρούσα επιστο-
λή θα ήθελα να σας ενη-

μερώσω ότι, στο πλαί-
σιο των εφετινών εορ-
τασμών στην Κρήτη με 

αφορμή την 75η Επέ-
τειο από την ιστορική 

μάχη, το ΓΕΕΘΑ σχεδιά-
ζει μεταξύ άλλων δράσε-
ων σε συνεργασία με την 

Αντιπεριφέρεια Κρή-
της και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 

την διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλι-
κού σε Έλληνες και ξένους προσκεκλημέ-

νους που θα παραστούν στις εκδηλώσεις, το 
οποίο να αναδεικνύει τους ειδικούς ιστορι-
κούς δεσμούς μεταξύ των συμμαχικών χω-
ρών αλλά και των λαών της Ελλάδας – Βρε-

τανίας – Αυστραλίας – Νέας Ζηλανδίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο ζητούμε τη συνδρο-
μή της Ενωσής σας προκειμένου να εξασφα-

λίσουμε το ηλεκτρονικό αρχείο της αξιόλο-
γης έκδοσης: «THE BATTLE OF CRETE – The 

untold stories», η οποία θα αξιοποιηθεί για 
τον παραπάνω σκοπό. Συγκεκριμένα θα 

επιθυμούσαμε να αναπαράγουμε με δική 
μας μέριμνα εκατόν πενήντα (150) αντίτυ-
πα της εκδόσεως για να διατεθούν υπό τύ-

που αναμνηστικού δώρου σε ξένους επι-
σκέπτες, ενώ η αναπαραγωγή θα γίνει αυ-

στηρά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Ευχόμενος ολόψυχα κάθε επιτυ-
χία στο έργο σας, ευελπιστούμε για 

την αποδοχή του αιτήματός μας.  

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος
Αντισυνταγματάρχης

Κοπή της Βασιλόπιτας στο 
Κρητικό Χωριό.

Επιστολές 

5 Archbishop of Crete irinEOs 
with the rethimnian Association 

dance group in 1976.

Η Ιστορία μας

ο καθιερωμένος αγιασμός για την 
έλευση του νέου έτους και η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Παγκρή-
τιας Ένωσης Μελβούρνης, πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 07 Φεβρου-
αρίου στη Λέσχη των μελών του Κρη-
τικού Χωριού.
Τον αγιασμό τέλεσε και ευλόγησε την 
κοπή της βασιλόπιτας ο Πάτερ Γεώρ-
γιος αδαμάκης της ενορίας αγίων 
αναργύρων της Ιεράς αρχιεπισκόπης 
αυστραλίας, ο οποίος ευχήθηκε σε 
όλους να έχουν ένα δημιουργικό και 
παραγωγικό έτος, με υγεία, προσωπι-
κή και οικογενειακή ευτυχία.
Η συμμετοχή των μελών ήταν για 
ακόμα μια φορά πολύ μεγάλη. οι 
παρευρισκόμενοι απόλαυσαν εκλε-
κτούς παραδοσιακούς μεζέδες και 
ποτό και το γλέντι δεν άργησε να 
στηθεί.
Το καλλιτεχνικό κομμάτι ανέλαβαν 
τα μέλη της νεολαίας και συγκεκρι-
μένα ο Σήφης Μαράκης στη Λύρα, 
ο Γιώργος ρεράκης στο Λαούτο και 
ο Γιάννης Σκουλάς στο Λαούτο, που 
με τους ήχους της Κρητικής παραδο-
σιακής μουσικής τους διασκέδασαν 
όσους παρευρέθηκαν μέχρι αργά το 
απόγευμα της Κυριακής.
Κατά της διάρκεια της ημέρας το τμή-
μα της νεολαίας διοργάνωσε διάφο-
ρες παιδικές και αθλητικές δραστη-
ριότητες για τα μικρά μέλη της Ενω-
σής μας.
Επίσης μοιράστηκε στους παρευρι-
σκόμενους το ετήσιο ημερόλογιο της 
Ενωσής μας το οποίο είναι αφιερωμέ-

νο στα 150 χρόνια από το ολοκαύτω-
μα της Ιεράς Μονής αρκαδίου όπου 
φέτος όλες οι εκδηλώσεις της Ένω-
σης είναι αφιερωμένες στην επέτειο 
αυτή.

ο αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Μι-
χάλης Φραντζεσκάκης στην ομιλία 
του, ευχαρίστησε όλους όσους βοή-
θησαν στη διοργάνωση της ημέρας 
και όσους τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση και ευχήθηκε σε 
όλους Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυ-
χία.

αΓΙαΣΜοΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙα Το 2016
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Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και φέτος το 37ο 
Συνέδριο της Κρητικής ομοσπονδίας αυστραλίας 
και Νέας Ζηλανδίας που φέτος είχαν την τιμή να 
φιλοξενήσουν η Παγκρήτια Ένωση και η Κρητική 
αδελφότητα στη Μελβούρνη από τις 7 – 12 Ιανου-
αρίου. Με πλήθος κόσμου να καταφθάνει από όλα 
τα μέρη της αυστραλίας και Νέα Ζηλανδία , όπου 
υπάρχουν Κρητικά Σωματεία.
Στο Συνέδριο παρεβρέθησαν εκπρόσωποι των 
Κρητικών Σωματείων από όλη την Ωκεανία και πιο 
αναλυτικα, από τη Κρητική αδελφότητα Καμπέ-
ρας & Περιχώρων, τη Κρητική Ένωση Ντάργου-
ιν, τη Κρητική Ένωση Νέας Ζηλανδίας, τη Κρητι-
κή αδελφότητα Κουισλάνδης, το Σύνδεσμο Κρη-
τών Νοτίου αυστραλίας, τη Κρητική Ένωση Σύδ-
νεϋ και Νέας Νότιας ουαλίας, τη Κρητική Ένωση 
Τασμανίας και τη Κρητική αδελφότητα Δυτικής 
αυστραλίας.
Το συνέδριο επίσης τίμησαν με τη παρουσία τους 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ιά-
κωβος, ο Πατήρ αθανάσιος Τριανταφύλλου από 
την Ενορία του αγίου Βασιλείου, ο Πατήρ Γεώργι-
ος αδαμάκης απο την Ενορία αγίων αναργύρων, 
η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Μελβούρνη 
κα. Χριστίνα Σημαντηράκη, ο Πρόεδρος του Πα-
γκοσμίου Συμβουλίου Κρητών από την αμερική κ. 
Μανώλης Βεληβασάκης μετά της συζύγου του και 
οι Πρόεδροι των Ελληνικών Σωματείων της Μελ-
βούρνης. 
Μήνυμα απέστειλε ο Δήμαρχος ρεθύμνου κ. Γιώρ-
γης Μαρινάκης, όπου ευχαρίστησε για τη πρό-
σκληση που του απεστάλει για να παρεβρεθεί στο 
Συνέδριο, λυπούμενος που δεν μπόρεσε να τα κα-
ταφέρει λόγω αυξημένων υποχρεώσεων.  
Το επίσημο άνοιγμα του Συνεδρίου έγινε την Πα-
ρασκευή 8 Ιανουαρίου, με δεξίωση που παρατέ-
θηκε στο Κρητικό Σπίτι και με το κέφι των παρε-
βρισκομένων να φτάνει στα ύψη. Την επόμενη 
το βράδυ στις 9 Ιανουαρίου έλαβε χώρα η μέγα-
λη χοροεσπερίδα στα πλαίσια του συνεδρίου στο 
Κρητικό Χωριό σε μια κατάμεστη αίθουσα όπου 
και πάλι το κέφι του κόσμου ήταν φανερό αφού 
ο χορός κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Τη βραδιά κόσμησαν 
με τη παρουσία τους τα 
παιδικά και μεγάλα χο-
ρευτικά συγκροτήματα 
της Παγκρήτιας Ένω-
σης Μελβούρνης της 
Κρητικής αδελφότητας 
Μελβούρνης, της αδελ-
φότητας Κρητών Κουι-
σλάνδης καθώς και της 
Κρητικής αδελφότη-
τας Νέας Νότιας ουα-
λίας τα οποία έδωσαν 
χρώμα και ιδιαιτερότη-
τα στη βραδιά και έλα-
βαν το θερμότερο χεο-
ροκρότημα από όλους 
τους παρεβρισκομένους. Συγκινητικό και πολύ ελ-
πίδοφόρο ήταν το μήνυμα, της ενότητας και της 
αρμονικής συνεργασίας των Κρητικών Σωματείων 
της Ωκεανίας, που πέρασαν τα Κρητικόπουλα της 
3ης και 4ης γενιάς χορεύοντας όλα μαζί ένα υπέ-
ροχο Συρτό.
Πολύ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του μου-
σικού συγκροτήματος του Γιώργου (Λύρα – Τρα-
γούδι) και Νίκου Στρατάκη (Λαούτο Τράγουδι), 
μαζί τους και ο Δημήτρης Ζωγραφάκης (Κιθάρα) 
που αφήχθησαν απ’ευθείας απο τη Κρήτη και ανέ-
λαβαν και έφεραν είς πέρας με απόλυτη επιτυχία 
τη διασκέδαση των Συνέδρων σε όλη τη διάρκεια 
της παραμονής τους και του συνεδρίου.
Το πρόγραμμα που έτοιμασαν τα δύο Κρητικά Σω-
ματεία ήταν πολύ πλούσιο και με πολλές επιλο-
γές για να ευχαριστήσουν όλα τα γούστα. Διορ-
γανώθηκαν εκδρομές περιήγησης μέσα στη Πόλη 
της Μελβούρνης με ξενάγηση σε σημαντικά αξι-
οθέατα όπως το Εθνικό Μουσείο, στο “Shrine of 
Remembrance”, στο Ελληνικό Πολιτιστικό κέντρο 
καθώς και στο “Eureka Tower” αλλά και στο “Star 
Observation Wheel”. Επίσης πραγματοποιήθηκε 
εκδρομή στο “Yarra Valley” με επίσκεψη στα καλύ-
τερα οινοποιεία της Βικτώριας και επίσης η μεγά-
λη εκδρομή στο “Sorrento Park” με άφθονο φαγη-
τό και ποτό και τους αδελφούς Στρατάκη να ανε-

βάζουν το κέφι στα ύψη και παρότι ήταν μια πο-
λύ ζεστή μέρα αυτό δεν εμποδίσε καθόλου τον κό-
σμο όπου έστησε το χορό και το γλέντι κράτησε 
μέχρι αργά το απόγευμα.
Πολύ σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή της 
Νεολαίας στη διεξαγωγή του Συνεδρίου, με τη δι-
οργάνωση Εναρκτήριας βραδιάς, η οποία είχε πο-
λύ μεγάλη επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να ξε-
περνούν τους 150 και έλαβε χώρα στο Ελληνι-
κό Πολιτιστικό Κεντρό, με τη διοργάνωση ήμε-
ρας αθλητισμού όπου σύνεδροι κάθε ηλικίας έλα-
βαν μέρος και το καταευχαριστήθηκαν και γενικά 
με την εθελοντική βοήθεια τους όπου χρειάστηκε 
και ζητήθηκε. Να αναφέρουμε ότι το Ποδοσφαιρι-
κό Έπαθλο κέρδισε η ομάδα της Παγκρήτιας Ένω-
σης Μελβούρνης. Επίσης πραγματοποιήσαν και 
την ετήσια γενική συνέλευση τους όπου συζητη-
θήκαν πληθώρα θεμάτων και ελήφθησαν σημα-
ντικές αποφάσεις για το μέλλον.  
Πραγματοποιήθηκε επίσης και η ετήσια γενική συ-
νέλευση της ομοσπονδίας όπου μέσα από αρμο-
νικό διάλογο συζητήθηκαν πολλά θέματα και με-
ταξύ άλλων οι κορυφαίες εκδηλώσεις που θα γί-
νουν για την 75η Επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης, 
για την 150η Επέτειο από το ολοκαύτωμα της Ιε-
ράς Μονής αρκαδίου καθώς επίσης και για τις εκ-
δηλώσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Κρη-
τών τον ερχόμενο αύγουστο στη Κρήτη.
Επίσης τελέστηκε δοξολογία για τους Συνέδρους 
στον Καθεδρικό Ναό του αγίου Ευσταθίου της  Ιε-
ράς αρχιεπισκοπής αυστραλίας, τη δοξολογία δι-
αδέχθηκε τελετή Κατάθεσης Στεφάνων στο αυ-
στραλό – Ελληνικό Μνημείο που είναι αφιερώ-
μενο στη Μάχη της Κρήτης. Στεφάνια κατέθεσαν 
ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρη-
τών κ. Μανώλης Βεληβασάκης καθώς και ο Πρό-
εδρος της Κρητικής ομοσπονδίας αυστραλίας και 
Νέας Ζηλανδίας κ. Μιχάλης Χουδαλάκης πρός έν-
δειξη σεβασμού και τιμής στους ANZAC που πο-
λέμησαν στη Μάχη της Κρήτης. Κατόπιν πολλοί 
από τους συνέδρους παρακολούθησαν τον αγια-
σμό των Υδάτων στα πλαίσια του Εορτασμού των 
Θεοφανείων.
οι Κρήτες της Ωκεανίας έδωσαν εκ νέου ραντεβού 
για το 38ο Συνέδριο των Κρη-
τών που θα πραγματοποιήθει 
το 2017 στη Βρισβάνη.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΣΤΗ ΜΑΖΩΞΗ ΤΩΝ 
ΚΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

οΙ ΚρΗΤΕΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΚαΙ 4ΗΣ ΓΕΝΙαΣ ΣΥΝΕΧΙΖοΥΝ ΜΕ ΥΠΕρΗΦαΝΕΙα ΤΗ ΠαραΔοΣΗ.
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Representatives of the Pancretan 
Association of Melbourne, namely 
the President Mr. John Nikolakakis, 
the Secretary Mr. Tony Tsourdalakis, 
and the Public Relations Officer 
Mr. John Rerakis, all attended the 
Remembrance Day Ceremony at the 
Australian War Memorial in Canberra.
The Association was invited to take 
part, by the Director of the Australian 
War Memorial Dr. Brendan Nelson as 
well as the family of ANZAC Veteran 
Captain Reg Saunders.
The ceremony was honoured by the 

Prince and Princess of Wales Charles 
and Camila, the Prime Minister of 
Australia the Honourable Malcom 
Turnbull and his Excellency the 
Governor General of Australia Sir 
Peter Cosgrove and many other 
dignitaries.
Following the Ceremony for 
Remembrance Day the Pancretan 
Representatives also took part in the 
launch of the Reg. Saunders Gallery 
in the Australian War Memorial were 
it was attended by his extended 
family, the Australian Community 
and Cretan Representatives from 

Sydney and Canberra.
Furthermore  the  Pancretan  
Delegation  had  the  opportunity  
to  visit  the  Museum  section  on  
the  Battle  of  Crete  that  has been  
set  out inside  the  Australian  War 
Memorial.
It should be noted that the Pancretan 
Association of Melbourne to date has 
donated $5.000 to the Memorial for 
42nd Street in Chania which will be 
dedicated to our ANZAC veterans 
in May 2016 and in particular 

CaptainReg. Saunders. 

THE PANCRETANS IN CANBERRA.
REMEMBRANCE DAY AT THE AUSTRALIAN WAR MEMORIAL

The Pancretans with Clenda Humes, daughter of Captain Reg Saunders

ANZAC  CRETE  VETERAN  TURNS   103 !
LESLEY  MANNING  BIRTHDAY  AT  THE  CRETAN  VILLAGE

Battle of Crete Veteran 
Lesley Manning turned 
103 on April 24 – and his 
community helped him 
celebrate.

Lesley was honoured at a 
party lunch at the Cretan 
Village, Wantirna South.

This year also marks the 
75th anniversary of the 
dramatic World War II bat-
tle, where Australian, New 
Zealand, British and Greek 
troops fought off a major 
German airborne assault. 
More than 1700 allied 
troops were killed, includ-
ing 841 Australians.

Lesley arrived in Crete just 
before the German inva-
sion in May 1941, two 
years after he joined 2/7th 
Battalion raised in Victo-
ria. He was captured after 
the battle and spent the 
remainder of the war as a 
POW in Germany.

Lesley celebrated his birth-
day with lots of friends 
and the Greek coffee he 
enjoys. The lunch was 
hosted by the Pancretan 
Association of Melbourne 
and the Battle of Crete and 
Greece Commemorative 
Council.
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Cretan Cuisine
γλυκό κυδώνι
Τα υλικά που χρειαζόμαστε:
•	 1.300 γρ. ώριμα κυδώνια πριν τα καθαρίσουμε

•	 1.000 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

•	 500 γρ. νερό

•	 Χυμό από ένα λεμόνι

•	 3 δόσεις βανίλια

•	 1 κούπα ασπρισμένα αμύγδαλα και στεγνά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
1. Καθαρίζουμε τα κυδώνια κόβοντας τα στα τέσσερα 

και αφαιρώντας τη φλούδα και τα κουκούτσια. Τα 

ρίχνουμε σε μπολ με νερό. Τα κόβουμε σε λεπτές 

φετούλες στη μικρή πλευρά του κάθε τέταρτου του 

κυδωνιού. 

2. Σε κατσαρόλα ρίχνουμε τα κυδώνια και τη ζάχαρη 

εναλλάξ και στο τέλος το νερό. αφού πάρει μια βράση, 

χαμηλώνουμε σε μέτρια θερμοκρασία και αφήνουμε 

να βράσει σιγά σιγά για μισή ώρα ενώ παράλληλα 

αφαιρούμε τον αφρό. Στο σημείο αυτό, αποσύρουμε 

από την εστία, το αφήνουμε για ένα τέταρτο να 

κρυώσει και το σκεπάζουμε με μια καθαρή πετσέτα.  

3. Μετά από 24 ώρες, τοποθετούμε ξανά την 

κατσαρόλα, ρίχνουμε τη βανίλια διαλυμένη σε μια 

κουταλιά νερό, τα αμύγδαλα, τον χυμό λεμονιού και 

βράζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία και το αφήνουμε 

να βράσει σιγά σιγά ώστε να κοκκινίσει και να δέσει 

ελαφρά το σιρόπι (μην περιμένετε να γίνει πολύ πηχτό 

γιατί τραβάει η σάρκα του κυδωνιού έως να κρυώσει). 

4. Για να ασπρίσουμε τα αμύγδαλα, τα αφήνουμε σε 

πολύ ζεστό νερό για 1 ώρα. Έπειτα τα ξεφλουδίζουμε, 

τα σκουπίζουμε και τα στεγνώνουμε. 

Καλή Επιτυχία!!

Γεύμα για τη Γιορτή της Μητέρας
Το Γυναικείο τμήμα 
της Παγκρήτιας 
Έ ν ω σ η ς , 
διοργανώνει γεύμα 
για τη Γιορτή 
της Μητέρας τη 
Κυριάκη 29 Μαΐου 
2016, στις 2:00 
μ.μ. στη λέσχη των 
μελών του Κρητικού 
Χωριού.

Σας προσκαλούμε 
να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη 
ξεχωριστή μέρα, με πολύ καλή 
παρέα, φαγητό και ποτό.

Η είσοδος για τις μητέρες που θα 
μας τιμήσουν με την παρουσία 
τους είναι δωρεάν και για τους 
συνοδούς $50. Καθώς επίσης 
έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό δώρο 

έκπληξη για όλες εσάς τις 
υπέροχες μαμάδες. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
και κρατήσεις, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε τηλεφωνικά με 
τη Πρόεδρο του Γυναικείου 
τμήματος κα. Ζήνα αξαρλή στο 
0409 546 849. 

Ο Άγιος Βασίλης από τον Ψηλορείτη στο 
Κρητικό Χώριο

Με μεγάλη χαρά μικροί και μεγάλοι 
υποδέχθηκαν τον Άγιο Βασίλη και φέτος 
στο Κρητικό Χωρίο της Μελβούρνης 
ο οποίος αφήχθει απ’ευθείας από 
τη Κρήτη φορώντας τα στιβάνια 
του και κρατώντας τη κατσούνα του 
φορτωμένος με δώρα και εκπλήξεις 
για όλους.Η γιορτή έλαβε χώρα τη 
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στη Λέσχη 
των Μελών του Κρητικού Χωριού της 
Μελβούρνης. Στο χώρο υπήρχαν πολλές 
δραστηριότητες οι οποίες κράτησαν 
για πολλές ώρες απασχολημένους και 
ιδιαίτερα χαρούμενους τους μικρούς 
μας φίλους, όπως φάρμα με ζώα, ένα 
μεγάλο φουσκωτό Κάστρο καθώς και 
τεχνητό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Το φαγητό και το ποτό ήταν για ακόμα 
μια φορά άφθονο με λαχταριστό 
γουρουνόπουλο και αρνί στη σούβλα 
και πολλούς Κρητικούς παραδοσιακούς 
μεζέδες. Το μουσικό κομμάτι 
ανέλαβαν τα Κρητικόπουλα Γιώργος 
Τριανταφυλλίδης (Λύρα), Γιάννης 
Λιονάκης (Λαούτο) και Γιώργος ρεράκης 
(Λαούτο) όπου ξεσήκωσαν τα μέλη με 
την υπέροχη μουσική τους και το γλέντι 
δεν άργησε να στηθεί.Το παρόν έδωσαν 
το Γυναικείο τμήμα καθώς και το τμήμα 
Νεολαίας της Παγκρήτιας Ένωσης 
Μελβούρνης που διασκέδασαν με τη 
ψυχή τους.
ο Άγιος Βασίλης αφού μοίρασε τα δώρα, 
ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2016. 
Φόρτωσε το σάκο του με καλούδια 
και πολλά χαιρετίσματα στη Κρήτη 
και ξεκίνησε το μακρινό ταξίδι της 
επιστροφής με την υπόσχεση ότι του 
χρόνου θα είναι και πάλι κοντά μας.
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Η Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης, 
όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος προέβη στην έκδοση του 
ετήσιου θεματικού ημερολογίου 
αφιερωμένο στην Ιερά Μονή 
αρκαδίου, καθώς φέτος 
συμπληρώνονται 150 χρόνια από 
το ολοκαύτωμα της Ηρωικής 
Μονής, ως ένδειξη σεβασμού 
και απότιση φόρου τιμής στους 
αφανείς Ήρωες που έπεσαν 
μαχόμενοι και θυσιάστηκαν για 
την Ελευθερία της Κρήτης.

Πλέον αποτελεί παράδοση για τη 
Παγκρήτια Ένωση η έκδοση του 
Ημερολογίου το οποίο δίνεται 
στα μέλη μας, στους Κρήτες 
και γενικότερα στην Ελληνική 
Παροικία εντελώς δωρεάν.

Ελπίζουμε ότι μέσα από τα φύλλα 
του παρόντος ημερολογίου, με 
τις επιλέγμενες από τη πλούσια 
Ιστορία μας φωτογραφίες, θα 
έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε 
τα διάφορα τμήματα της Ηρωικής 

Μονής αρκαδίου 
και να σας δώσουμε 
το έναυσμα να 
επισκεφθείτε το 
Μοναστήρι όταν 
βρεθείτε στη Κρήτη.

Θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι οι 
φωτογραφίες και τα 
λοιπά στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν 
για τη δημιουργία 
του ημερολογίου 
είναι από το 
π ρ ο σ ω π ι κ ό 
φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ό 
αρχείο του κ. Σωκράτη 
Τσουρδαλάκη και του 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
Κρήτης κ. Τιμόθεου Βενέρη με 
τίτλο «Το αρκάδι δια των αιώνων».

Επίσης θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμεθερμά όλες τις 
διαφημιζόμενες εταιρίες για τη 
συνεχή υποστήριξη τους προς το 

ετήσιο ημερολόγιο της Ένωσης, και 
να παροτρύνουμε τα μέλη και τους 
φίλους μας να τους προτυμούν για 
να μπορούν και εκείνοι να μένουν 
πιστοί στη συνεισφορά τους προς 
τον οργανισμό μας.

Αφιερωμένο στα 150 χρόνια 
από το Ολοκαύτωμα της 
Ιεράς Μονής Αρκαδίου το 
ετήσιο ημερολόγιο της 
Παγκρήτιας Ένωσης.

Το Διοκητικό Συμβούλιο, Και Τα Τμήματα Της

Παγκρήτιας Ένωσης
Και Οι Διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις Σας Εύχονται

Χαρούμενες Γιορτές Και Ευτυχές Το Νέο Έτος

2016

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Postal Address: P.O. Box 4512 Knox City Centre. VIC 3152
Office: Cretan Village, 90 Cathies Lane, Wantirna South. VIC 3152 Ph: (03) 9800 0148 Fax: (03) 9800 0142

Website: www.pancretan.com.au Email: info@pancretan.com.au
‘Ετος ιδρύσεις 1968

150η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟλΟΚαΥΤωμαΤΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡαΣ μΟΝΗΣ αΡΚαΔΙΟΥ

150η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟλΟΚαΥΤωμαΤΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡαΣ μΟΝΗΣ αΡΚαΔΙΟΥ

The news of our youth
The Pancretan Youth of Melbourne are hosting 
their Annual Greek Youth Glendi on Saturday 14th 
May 7:00pm, at Normanby House Receptions situ-
ated at 22-24 Normanby Avenue, Thornbury.

Tickets are $60 including a 3 course meal, beer, 
wine and soft drinks. Live music and dancing from 
all over Greece, including Crete, Pontos, Mace-
donia, Thrace, Epirus and the Peloponese. 

This night is not to be missed, come and sup-
port our local Greek youth talend

For your bookings please call the President of the 
youth Ms Paula Sagiadellis on 0413 715 069. 
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αΝΔρΕαΣ ΣαρΙΜαΝΩΛΗΣ..αΙΩΝΙα ΤοΥ Η ΜΝΗΜΗ

ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΕΝΑΣ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...

ο ανδρέας Σαριμανώλης, πρώην Πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης, γεννήθηκε στο χωριό 
Βουκολιές Κισσάμου της Περιφέρειας Χανίων το 1937. Το 1963 μετανάστευσε στην αυστραλία όπου 
και παντρεύτηκε τη Χρυσούλα Σταφυλαράκη το 1965 και λίγα χρόνια αργότερα απέκτησαν το ένα 
και μοναδικό τους παιδί, τη Στέλλα. ο ανδρέας υπήρξε πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας για πολλά 
χρόνια, πρίν επιστρέψει στα Χανιά για τη συνταξιοδότηση του. Υπηρέτησε στη Παγκρήτια Ένωση 
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για πολλά χρόνια και το 1987 εκλέχτηκε Πρόεδρος όπου και 
υπηρέτησε ως το 1989. Ήταν πολύ γενναιόδωρος και στοργικός πατέρας. ας είναι αιωνία η μνήμη 
του. 

ΕΠΙΤΙΜο ΜΕΛοΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ο Κ. ΒαΜΒοΥΚαΣ

O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΧΑΝΙΩΝ  ΣΤΟ  ΚΡΗΤΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 
75η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης 
στην Μελβούρνη ο Δήμαρχος Χανίων κ. 
αναστάσιος Βάμβουκας και η συζυγός 
του Λία πραγματοποίησαν επίσκεψη στο 
Κρητικό Χωριό της Μελβούρνης.

ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρ-
νης παρέθεσαν δείπνο προς τιμή των 
επισκεπτών από τα Χανιά την Τρίτη 12 
απριλίου στη Λέσχη των Μελών.

αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη αυ-
τή χαρακτηρίστηκε ιστορική αφού  Δη-
μάρχος απο τα Χανιά επισκέφτηκε την 
αυστραλία για πρώτη φορά.

Κατά τη διάρκεια της 
βραδιάς δώθηκε η ευ-

καιρία στο Δήμαρχο και 
τα μέλη της Ένωσης να 
γνωριστούν, να ανταλλά-
ξουν απόψεις και να δη-
μιουργήσουν φιλίες.
 
Κατά την ομιλία του ο 
Πρόεδρος της Ένωσης κ. 
Νικολακάκης ανακύρη-
ξε τον Δήμαρχο Χανίων 
κ. Βάμβουκα σε Επίτημο 
Μέλος της Ένωσης, ενώ 
του παρέδωσε ως ανα-
μνηστικά δώρα την καρ-
φίτσα και το μπλουζάκι 
με το έμβλημα της Ένω-
σης.
ο Δήμαρχος με τη σει-
ρά του δώρισε στον Πρόεδρο διάφορα 
αναμνηστικά του Νομού Χανίων.

Κλείνοντας έδωσαν ραντεβού στα Χα-
νιά τον αύγουστο του 2016.

Τα μέλη της Ένωσης με τους προσκεκλημένους.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Νικολακάκης με τον Δήμαρχο Χανίων κ. Βάμβουκα.
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Το Συντονιστικό Συμβούλιο για τη Μάχη της 
Κρήτης και της λοιπής Ελλάδας, στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων μνήμης της 75ης Επετείου 
για τη Μάχη της Κρήτης έχει διοργανώσει, 
και θα συνεχίσει να διοργάνωνει καθ’όλη τη 
διάρκεια του έτους μια σειρά από δρώμενα 
με πολύ ενδιαφέρουσα σημασία.

Σκοπός του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι 
να τιμήσει την 75η Επέτειο για τη Μάχη της 
Κρήτης με τρόπο που θα διατηρήσει και 
θα προωθήσει την κοινή ιστορία και τους 
δεσμούς της αυστραλίας της Νέας Ζηλανδίας 
και της Ελλάδας. Καθώς επίσης να τονίσει 
τόσο τη σπουδαιότητα της Μάχης της Κρήτης 
όσο και του να θυμόμαστε και να τιμάμε και 
αυτόυς που έπεσαν στη μάχη αλλά και αυτούς 
που βρίσκονται ακόμα εν ζωή.

Ένα από αυτά τα γεγονότα ιδιαίτερης 
σημασίας, ήταν και η συμμετοχή της 
Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης στην 
παρέλαση για την Ημέρα Μνήμης των ANZAC. 

Η Παγκρήτια Ένωση με ιδιαίτερη τιμή 
αποδέχτηκε τη πρόταση του Προέδρου 
του 2ου/7ου αυστραλιανού Τάγματος 
Πεζικού, να ηγηθεί της πομπής με αποστολή 
αποτελούμενη από έξι βρακοφόρους 
ντυμένοι με Κρητικές Παραδοσιακές στολές. 

Εκτός από τους απογόνους των Βετεράνων 
ANZAC της μάχης της Κρήτης, το γκρούπ 
του τάγματος αποτελείτο και από τον 103 ετών 
Βετεράνο ANZAC Les Manning, τη κα. Glenda 
Humes, κόρη του πρώτου ιθαγενή αξιωματικού 
του αυστραλιανού Στρατού Reg Saunders 

καθώς επίσης και από τον πολύ γνωστό 
συγγραφέα και ιστορικό Jim Claven.

THE PANCRETANS COMMEMORATE ANZAC DAY

Η Παγκρήτια Ένωση στη παρέλαση των ANZAC

9

Μέλη της Ένωσης προηγούνται του 2ου/7ου Τάγματος 

Μέλη της Ένωσης με τα μέλη του Τάγματος
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Η Παγκρήτια Ένωση μελβούρνης και 
η Κρητική αδελφότητα μελβούρ-
νης, υπό την αιγίδα της Κρητικής 

Ομοσπονδίας αυστραλίας και Νέας Ζη-
λανδίας και του Συντονιστικού Συμβου-
λίου μνήμης για τη μάχη της Κρήτης 
έφεραν εις πέρας με απόλυτη επιτυχία 
τις εκδηλώσεις εορτασμού της 75ης Επε-
τείου για τη μάχη της Κρήτης.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με τη παρουσία 
τους διακεκριμένοι προσκεκλημένοι τό-
σο από την αυστραλία όσο και από την Ελ-
λάδα. Συγκεκριμένα ο Γενικός Κυβερνήτης 
της αυστραλίας Mr Peter Cosgrove, οι Γενι-
κοί Προξένοι της Ελλάδος και της Νέας Ζη-
λανδίας, ο αντιστράτηγος και Επιτελάρχης 
του ΓΕΕΘα κ. Κωνσταντίνος Γκατζογιάννης 
και ο αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνος 
Βασιλόπουλος οι αυστραλιανές Ένοπλες 
δυνάμεις στρατού, αεροπορίας και ναυ-
τικού, ο Δήμαρχος Χανίων κ. ανάστασιος 
Βάμβουκας, αντιπρόσωποι των αυστραλια-
νών Ταγμάτων, Προέδροι Παροικιακών ορ-
γανισμών καθώς επίσης οι εναπομείναντες 
Anzac Βετεράνοι Norman Maddock, Lesley 
Manning και Bill Rudd. 

Τα δυο σωματεία οργανώσαν ένα πλού-
σιο πρόγραμμα που άφησε σε όλους τις κα-
λύτερες εντυπώσεις και έδωσε το μήνυμα 
στους προσκεκλημένους ότι οι Κρήτες της 
αυστραλίας δεν ξεχνούν και αποτίουν φό-
ρο τιμής στους Ήρωες που θυσιάστηκαν 
για την Ελευθερία της Κρήτης.

Μεγάλη επιτυχία είχε επί-
σης και το Κρητικό Γλέ-
ντι που διοργανώθηκε 
το Σάββατο 09 απριλίου, 

στο Κρητικό Χωριό το καλλιτεχνικό κομμάτι 
του οποίου ανελάβαν ο Γιώργος Μαγγελά-
κης με το συγκρότημα του απευθείας αφη-
χθέντες από τη Κρήτη και με τα χορευτικά 
συγκροτήματα των δυο συλλόγων να δί-
νουν λαμπρό, γνήσιο και συγκινητικό Κρη-
τικό αέρα στη βραδιά.

οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν τη Κυριακή 10 
απριλίου, με την Επίσημη Παρέλαση των 
τμημάτων, κατάθεση στεφάνων, ανάκρου-
ση των Εθνικών Ύμνων στο Μνημείο του 
αγνώστου Στρατιώτη, με την συμμετοχή 
των θρησκευτικών, Προξενικών και Πολι-
τικών μας αρχών και ολόκληρης της Ελλη-
νικής Παροικίας. Επίσης συμμετείχαν όλα 
τα τμήματα των αυστραλών και Ελλήνων 
Παλαιών Πολεμιστών & Βετεράνων αγω-
νιστών της Μάχης της 
Κρήτης καθώς επίσης 
και μια πληθώρα ελλη-
νικών Σχολείων και πα-
ροικιακών οργανισμών. 
Της παρέλασης προη-
γήθηκε Δοξολογία στον 
Ιερό αρχιεπισκοπικό 
Ναό του αγίου Ευστα-
θίου 221 Dorcas Street 
South Melbourne χορο-
στατούντος του Πάτερ 
Χρήστου Δημολιάνη. 

οι εκδηλώσεις για την 
75η Επέτειο για τη Μά-
χη της Κρήτης θα συνε-
χιστούν κατά τη διάρ-
κεια του έτους με ομι-
λίες, παρουσιάσεις, φό-
ρουν, συναυλίες, εκθέ-
σεις φωτογραφίας κ.τ.λ.

αξίζει να αναφέρουμε τη Παρουσίαση Βι-
βλίου του γνωστού συγγραφέα και ιστορι-
κού Dr Peter Ewer με τίτλο “The forgotten 
ANZAC’s” που πραγματοποιήθηκε τη Τε-
τάρτη 06 απριλίου στο μνημείο του αγνώ-
στου Στρατιώτη. Την παρουσίαση του βι-
βλίου ανέλαβε ο τέως πρόεδρος του Πα-
γκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. αντώνης 
Τσουρδαλάκης.

Κλείνοντας να αναφέρουμε επίσης ότι η 
Επίσημη Έκθεση φωτογραφίας, αφιερωμέ-
νη στη Μάχη της Κρήτης θα μεταφέρεται 
από σχολείο σε σχολείο ανά δυο εβδομά-
δες σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 
με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση 
των μαθητών της Βικτώριας.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 75ΗΣ 

ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

BATTLE OF CRETE COMMEMORATIVE EVENTS IN MELBOURNE
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Forgotten Anzacs 
is the history of 
the Australian 
and new Zealand 
troops who fought 

to defend greece from 
nazi invasion in 1941. 

This is a story with many 
angles – just two are the 
birth of a special relationship 
between Greeks, Australians 
and New Zealanders, and 
the historical significance 
of the campaign, not least 
because a genuine ANZAC 

force was formed when 
General Thomas Blamey 
announced on 12 April 1941 
the formation of an Australian 
and New Zealand Army Corps, 
only the second time that 
famous term has ever been 
used in its literal meaning.

First published in 2008, this 
substantially revised edition 
includes new research that 
sheds fresh light on the 
disastrous planning of the 
campaign, and a collection 
of photographs previously 
unpublished, a fitting tribute 
to mark this year’s 75th 
anniversary of the fighting. 

Copies of the book are 
available from any good 
bookstore, or online at www.
peterewer.net, where you can 
ask for a hand-signed copy 
with a personal dedication.

Dr Peter Ewer is an Australian 
historian and author. 

He is published in 
internationally renowned 
academic journals the 
Journal of Military History 
(University of Virginia). He 
has also published in the 
Journal of Transport History 
(University of Manchester 

Press, UK), and a range of local 
history journals, including 
Australian Historical Studies 
(University of Melbourne).

Forgotten Anzacs: the 
campaign in Greece, 1941, 
published in 2008, was the 
first extensive re-examination 
of the Greek campaign 
since the publication of the 
official histories in Australia 
and New Zealand in the 
1950s.  The revised edition 
of the book published in 
2016, incorporates fresh 
archival research into British 
planning for the campaign, 
shedding new light on the 
ANZAC contribution to the 
defence of the Greece.

His other books include: 

Wounded Eagle: the 
bombing of Darwin and 
Australia’s air defence 
scandal, published in 2009

Storm over Kokoda: 
Australia’s epic battle for 
the skies over New Guinea, 
released in 2011, and

The Long Road to Changi: 
Australia’s greatest 
military defeat published 
in September, 2013.

Peter Ewer  : Forgotten Anzacs.
BOOK PRESENTATION

Επίδειξη καλλυντικών
Το Γυναικείο Τμήμα της Παγκρήτιας Ένωσης 
διοργανώνει απογευματινό τσάϊ, την Κυριακή 26 
Ιουνίου, στις 2:00 μ.μ, στο οποίο θα έχει τη τιμή να 
φιλοξενίσει την παρουσιάστρια της εκπομπής του 
3XY “Υγεία και ομορφιά” κα. Κλειώ Κιάτου.

Η κα Κιάτου θα μας επιδείξει τις εταιρείες “Naturom 
& Biocode organic skin care products” με φυτικά, 
υποαλλεργικά καλλυντικά για όλη την οικογένεια 
απο την Ελλάδα, για το πρόσωπο, τα μαλλια και το 
σώμα.

Η τιμή εισητηρίου είναι $20. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά με τη Πρόεδρο του Γυναικείου τμήματος 
κα. Ζήνα αξαρλή στο 0409 546 849. 
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Το ΓΥΝαΙΚΕΙο ΤΜΗΜα ΤΗΣ ΠαΓΚρΗΤΙαΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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MemoThe 3rd Hellenic 
Tennis Open 

The weekend  28th and 29th April  saw  
the  successful  completion of  the  3rd  
Hellenic  Tennis Open  which  was  host-
ed  by  the  Pancretan Association of Mel-
bourne  together  with  the  Greek Com-
munity  of  Melbourne  & Victoria  at  the  
newly  surfaced  courts of  the  Pancretan  
Tennis Club at the Cretan Village. The 
event  was  under  the  auspices  of  the  
Antipodes  Festival.

Over  20  talented  Greek Australians  who  
excel  in  the  sport  of  Tennis  on  a  weekly  
basis  went  to  battle  on the courts  giv-
ing  spectators  the  opportunity  to  wit-
ness  some  great Tennis, with  the  better  
ones  progressing  to  the  Finals.  

It  would  be  remiss  if  we  did  not  men-
tion  the  Players  that participated  in al-
phabetical  order:  Anthony Bournakas, 
Alex Espositos,  Nicholas Espositos, Elena 
Frantzeskakis, Stephen Fotakis, Mathew 
Fotakis, Helen  Fragis, Paula  Georgiadis, 

Katerina  Georgopoulos, Nicholas  Goulas, 
Myra Horomidis, Leon Kalavrianos, Maria  
Kalias, Stacey Kyriakopoulos, Korina Kon-
togiorgos, Christos Messiakaris, Nicho-
las Messiakaris, George Papadopoulos, 
Daniel Pandazopoulos, Gracie Primikili-
dis, Themis Sitzoukis, John Stavrikos  and 
George Vogiatzis.
 
The Mens Final  was  a  lengthy  3 set  
battle  between Stephen Fotakis  and 
Christos  Messiakaris  with Stephen run-
ning away  with it   6 – 2 , 4 – 6, 6 – 1.  The  
women’s  final  was  also  a  tight  battle  
with  Stacey  Kyriakopoulos  proving to 
strong for  Gracie Primikilidis  with  a  2  
set  win 6 -0 , 6 – 3.

At  the  completion  of  all  the  games  
and  final  the  presentation ceremony  
was  held  at the  Members Pavilion  in the  

For all our latest 
news visit us 

on Facebook, our 
Youtube Channel and 

our website:
www.pancretan.com.au

Our email: 
info@pancretan.com.au

ΤΕΝΝΙS

Cretan Village  were  over  100  people  at-
tending. 

The  Pancretan Association of  Melbourne  
President  Mr. Tony Tsourdalakis  prior  to  
presenting  both  Female  and  Male  Run-
ner Ups  with  their  Medals, prizes  and  
their  $ 500  Cash  Prize  each since  it  was  
sponsored  by the Association  thanked  
all the  participants  and  commended  
them  for  their  effort  and  excellent  
sportsmanship. 

Following  that  Mr. Kevin Kazantzis, the 
Dandenong Branch Manager for the 
Bank of Cyprus awarded the Female  Win-
ner Ms. Stacey Kyriakopoulos  with  her  
Medals, Prizes and  her  $ 1000  Cash  Prize 
sponsored  by  the  Bank of Cyprus  Aus-
tralia. 

Finally  the  Men’s  $ 1000  Cash  Prize  was  
presented  to Mr. Stephen Fotakis  by  Mr. 
Bill Papastergiadis  the  President  of the  
Greek Community  of Melbourne  since  
the  Community  sponsored  that  award. 
All  other  participants  were  presented 
with their commendation medals.

All  the  games  were officiated  by  the  of-
ficial  umpires  from Tennis  Victoria, and  
Wilson  were  the  official  Ball  sponsor. 
Other  sponsors  included  Conway Fish 
Trading, Global Printing Australia, ERT 
World, 3XY  and Neos Kosmos 

The winners of the 3rd Helenic Tennis Open with sponsors 
and  members of the Pancretan  Association Board
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Συμμετέχουν
Ο  Χορευτικός Όμιλος της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης

&  το Χορευτικό Συγκρότημα της Ποντιακής Εστίας  Μελβούρνης

Κρατήσεις  Εισιτηρίων :   

Αντώνης Τσουρδαλάκης  -  0419856736 

Λίτσα  Αθανασιάδης - 0421804968

Christine Strachan Theatre, South Oakleigh 
 Secondary College, Bakers  Road, Oakleigh South

ΑΥΤΗ  Η  ΓΗΣ  ΕΧΕΙ  ΦΩΝΗ
Δρώμενα, Χοροί  &  Τραγούδια

ΛΥΡΕΣΟΙ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Όλα τα κέρδη θα διατεθούν προς το Άγαλμα του George Treloar  
 και για τα Διαδραστικά Συστήματά για την Μονή  Αρκαδίου
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