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PRESIDENTS 
MESSAGE
Dear  Fellow Cretans,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά.

I hope that the first issue of our newly established magazine 

“ Cretan Times “  finds you all in good health and in positive 

spirits.

These are unprecedented times that we are all experiencing 

and some of us, doing it tough. Some are coping better 

than others, but its times like these that we must stick 

together and support one another. Im finding that constant 

communication is the key, a phone call, an email or a simple 

text message goes a long way to show our support to family 

and friends. On this note, I take the opportunity to thank 

both Cretan organisations in Melbourne for accepting the 

Federations call to assist families in need and join other 

organisations in the Food & product drive.

Who would of thought that in 2020, we wouldn’t celebrate 

our Greek Orthodox Easter in traditional fashion, going to 

church during Holy Week and celebrating with family, in 

stead glued to our devices viewing  the epitaph and the 

anastasis remotely.

We can only stay positive, follow the government rules and 

guidelines and get through this pandemic safe and healthy 

so we can celebrate all things Cretan in 2021 and beyond.

We wont allow this pandemic to stop our Federation from 

planning ahead, to a hopefully busy second half for 2020 and 

a massive 2021, were we will celebrate our 200th Anniversary 

of our Hellenic Independence and of course our 80th 

Anniversary for the Battle of Crete, two massive milestones 

that need to commemorated in the utmost important 

fashion.

2020 is a historic milestone year for our Federation, cause we 

celebrate 40 years of rich history, proud contribution and a 

prosperous future with our youth participating at all levels. 

Our Federation will release a special edition magazine over 

the next few months, to commemorate this Anniversary, so 

please reach out to us, if you have something to share.

Despite the cancellation of our Greek National Day parades 

across the country and all the battle of Crete events in 

all the cities, our Federation will mark its respects with a 

televised Church Service & Doxology on Sunday 17th May at 

10.00am by his Emminence Archbishop  MAKARIOS from the 

Annunciation of our Lady Cathedral in Sydney’s Redfern as 

well as televised wreath laying ceremony by the Shrine Guard 

in the Sanctuary at Melbourne’s Shrine of Remembrance on 

Sunday May 24th at 11.00am whilst the greek flag is raised.

Furthermore, we wont rest on our laurels, cause we look 

forward to our Convention in Canberra in January 2021, our 

historical pilgrimage of Crete in May 2021 together with tens 

of Anzac Crete descendants and of course the Cretan Youth 

trip to Crete in 2021 during the September School Holidays. 

In closing I would like to pay tribute to all the Cretan 

Members that have passed on recently, their service and 

contribution will never be forgotten, may their memory be 

eternal.

On behalf of the C.F.A.N.Z. National Executive

Stay safe and happy reading,

Tony Tsourdalakis
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Tα 40 Χρόνια από την ίδρυση της γιόρτασε με την 
έναρξη του 2020 η Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας & 
Νέα Ζηλανδίας με τον ποιο εορταστικό τρόπο.

Πάνω από 500 Κρητικοί και φίλοι των Κρητών από όλα 
τα μήκη και πλάτη της Ωκεανίας παραβρέθηκαν στην 
όμορφη και φιλόξενη πόλη της Αδελαίδας στην Νότια 
Αυστραλία πραγματοποιώντας το 40ο Συνέδριο των 
Κρητών από τις 2 Ιανουαρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου 
φιλοξενούμενοι του Συνδέσμου Κρητών Νότιας 
Αυστραλίας. 

Τα μέλη σωματεία  της  Ομοσπονδίας και 
συγκεκριμένα η Κρητική Αδελφότητα Σύδνεϋ & Ν.Ν.Ο, 
η Κρητική Αδελφότητα Καμπέρας & Περιχώρων, 
η Κρητική Αδελφότητα Μελβουρνης, η Κρητική 
Αδελφότητα Δυτικής Αυστραλίας, η Κρητική 
Αδελφότητα Κουισλανδης, η Κρητική Αδελφότητα 
Τασμανίας, ο Σύνδεσμος Κρητών Νότιας Αυστραλίας 

και η Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης συγκεντρώθηκαν 
και  συνεόρτασαν για πέντε μέρες. Το Συνέδριο  αυτό 
ηταν Ιστορικό  διότι ειχαν  περάσει 12 χρόνια από την 
τελευταία φορά που έγινε στην Αδελαίδα το 2008.

Σε μια  καθαρή  πανηγυρική  ατμόσφαιρα  οι  Κρήτες  
της Ωκεανίας έφεραν   στις μνήμες τους πολλές 
όμορφες αναμνήσεις  από τις  μέρες  εκείνες, οι  
Σύνεδροι  οι  οποίοι  πολλοί  από  αυτούς  έζησαν  τις  
χαρούμενες  αυτές στιγμές   σίγουρα είχαν πολλά  να  
πουν.
 
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου άρχισε με βραδιά 
Νεολαίας και συνέχισε με την 21η Γενική Συνέλευση 
της Κρητικής Νεολαίας Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας 
στο Κρητικό Σπίτι της Αδελαίδας όπου πάνω από 
200 νέοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, 
να παρουσιάσουν της δραστηριότητες  τους, να 
προβάλουν τον πολιτισμό της Κρήτης και όχι μόνο. 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Λευτέρης Σαβιολάκης 
παρουσίασε τις δράσεις του και τα πεπραγμένα της 
θητείας του πριν παραδώσει την σκυτάλη στην νέα 
Πρόεδρος της Κρητικής Νεολαίας Αυστραλίας & Νέα 
Ζηλανδίας δ. Πολύμνια Νικολακάκη.

Το ίδιο βράδυ έγινε και η έναρξη του Συνεδρίου με 
επίσημη δεξίωση του Συνδέσμου Κρητών Νότιας 
Αυστραλίας εν παρουσία των διπλωματικών, 
προξενικών και πολιτικών μας  αρχών, η οποία 
αρχικά ήταν να γίνει στο Κρητικό Σπίτι, αλλά λόγο της 
μεγάλης προσέλευσης Συνέδρων μεταφέρθηκε στο 
μεγαλύτερο Χιώτικο σπίτι.

Οι αντιπρόσωποί των Κρητικών Σωματείων της 
Ωκεάνιας είχαν μια αρκετά γεμάτη ημερήσια διάταξη 
με σοβαρά θέματα προς συζήτηση μεταξύ αυτών 
και προγράμματα φιλοξενίας νέων στην Ελλάδα, 
οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 80 Χρόνια από 
την Μάχη της Κρήτης, συμμετοχή στο Παγκόσμιο 

Συμβούλιο Κρητών, προώθηση των νέων στα 
διοικητικά Συμβούλια, το μελών των μικρότερων 
Σωματείων και πολλά άλλα, ενώ η απερχόμενος 

Πρόεδρος κα. Μαρία Λαγουδάκη παρουσίασε τα 
πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το 
τελευταίο  έτος μιας και τελείωσε η θητεία της. Τα 
μέλη Σωματεία της Ομοσπονδίας ομόφωνα εξέλεξαν 
για νέο Πρόεδρο για την θητεία 2020 – 2023 τον κ. 
Αντώνη Τσουρδαλάκη.  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κρητικής 
Ομοσπονδίας Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας 
απαρτίζουν οι ακόλουθοι :  Αντώνης Τσουρδαλάκης, 
Πρόεδρος ( Μελβούρνη ), Ηρακλής Κασελάκης, Α’ 
Αντιπρόεδρος ( Βρισβάνη ), Μαρία Λαγουδάκη, Β’ 
Αντιπρόεδρος ( Σύδνεϋ ), Μανώλης Βανταράκης, 
Γενικός Γραμματέας ( Μελβούρνη ), Μαρία Ρισσάκη, 
Ταμίας ( Μελβούρνη ), Άννα Ψαράκη ( Μελβούρνη 
), Μιλτιάδης Σταματάκος ( Μελβούρνη ) , Γιώργος 
Καθεκλάκης ( Καμπέρα ), Παντελής Φριδάκης ( 
Αδελαίδα ), Βίκη Καλογερόπουλος ( Τασμάνια 
), Μανώλης Γερογιαννάκης ( Πέρθ ), Σταμάτης 
Νικητόπουλος ( Νέα Ζηλανδία ).

Το καλλιτεχνικό κομμάτι του Συνεδρίου κάλυψαν 
ο μεγάλος Λαγουτιέρης και τραγουδιστής από το 
Ηράκλειο της Κρήτης κ. Δημήτρης Αποστολάκης τον 
οποίο συνόδεψαν ο Γιάννης Πολλάκης στην Λύρα και 
το Τραγούδι και ο Patrick Montgommery επίσης στο 
Λαγούτο και στην κιθάρα. 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΣΤΗΝ 
ΑΔΕΛΑΙΔΑ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ & Ν.Ζ. Ο 
ΝΕΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΜΑΚΑΡΙΟΣ.

ADELAIDE
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάνω από 150 Κρητικόπουλα 
γέμισαν την χορεύτρα της αίθουσας με γνήσιους 
Κρητικούς Χορούς κρατώντας τον παλμό της βραδιάς 
ζωντανό πάνω από 2 ώρες με χορευτικές παραστάσεις 
από την Μελβούρνη, το Σύδνεϋ, την Βρισβάνη, την 
Τασμάνια και την Αδελαίδα.   

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ΠΑΥΛΟΣ, ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ΣΙΛΟΥΑΝ, ο Αρχιδιάκων 
Αθυναγόρας,  και άλλοι Ιερείς, Ο Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδος στην Αδελαίδα κ. Γιώργος Ψιάχας μετά της 
συζύγου και πολλοί άλλοι.

Κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου στην 
Χοροεσπερίδα του Συνεδρίου ο οικοδεσπότης 
Πρόεδρος της Αδελαίδας  κ. Παντελής Φριδάκης 
καλωσόρισε τον κόσμο και εξέφρασε την χαρά του 
που δίδετε η ευκαιρία στον Κρητικό Σύλλογο της 
Νότιας Αυστραλίας  να φιλοξενήσει το 40ο Συνέδριο 
με την παρουσία πάνω από 500 ατόμων. Στην 
συνέχεια ο κ. Παντελής Φριδάκης παρέδωσε τιμητικές 
πλακέτες στην κα. Μαρία Λαγουδακη και στον κ. 
Αντώνη Τσουρδαλάκη για όλη την βοήθεια τους στην 
προετοιμασία του Συνεδριου  κατά την διάρκεια του 
2019. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ζήτησε από 
τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο όπως Κόψη 
την Βασιλόπιτα για να βρεθεί ο τυχερός  με τα φλουρί. 

Η απερχόμενη Πρόεδρος κα. Μαρία Λαγουδακη 
φανερά συγκινημένη ευχαρίστησε όλα τα μέλη 
του Συμβουλίου  της για όλες τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν κατά την τριετή θητεία της εξηγώντας ότι 
η Ομοσπονδία έχει γίνει ένα κομμάτι της καρδίας της 
και της ψυχής της. 

Στην συνέχεια  συνεχάρη και παρουσίασε τον νέο 
Πρόεδρο  της Ομοσπονδίας κ. Αντώνη Τσουρδαλάκη.
ο οποίος με την σειρά  του εξέφρασε την χαρά του που 
του δίδετε η ευκαιρία να προεδρεύσει ένα οργανισμό 
τον οποίο έβαλαν τα θεμέλια  οι πρόγονοι μας πριν 

από 40 χρόνια. Αναφέρθηκε στο άξιο έργο που έχουν 
κάνει όλοι οι Προέδροι και όλα τα Συμβούλια από 
την ημέρα της ίδρυσης της Ομοσπονδίας.  Συνεχάρη 
τον Σύλλογο της Αδελαίδας για την φιλοξενία του 
Συνεδριου, ενώ παρέδωσε στον Σεβασμιότατο 
Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο μια εικόνα των 
Αγίων Τεσσάρων Νέο Μαρτύρων εκ Μελάμπων Κρήτης 
ως δώρο αφού τα κρητικά Σωματεία της Αυστραλίας 
ομόφωνα τον ανακήρυξαν επίτιμο Μέλος. Επίσης ο 
κ. Αντώνης Τσουρδαλακης παρουσίασε στα  Μέλη 
και την νέα Πρόεδρος  της  Νεολαίας  κα. Πολύμνια 

Νικολακάκη η οποία  ντυμένη με την ενδυμασία  της 
αναφέρθηκε στον νέο τις ρόλο.

Την επόμενη μέρα όλοι οι σύνεδροι εκκλησιάστηκαν 
στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου χοροστατούντος 
του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. 
Μακαρίου και όλου του Ιερού Κλήρου της περιοχής. 
Κατά την διάρκεια της ημέρας ανακοινώθηκε από 
την Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας μια δωρεά  
των $ 5000  δολαρίων  προς τον έρανο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής  για της πυρκαγιές της Αυστραλίας.  

Εκτός  της  καθιερωμένες  γενικές συνελεύσεις, 
της συνεδριάσεις, το  πρόγραμμα  είχε αρκετές   
ψυχαγωγικές  εκδηλώσεις, διαγωνισμούς  σπορ, και  
επισκέψεις  σε  αξιοθέατα  της  περιφέρειας. Όλοι οι 
Κρήτες έδωσαν ραντεβού για τον Ιανουάριο του 2021 
στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας στην Καμπέρα για 
το επόμενο Συνέδριο.

Όποιος  θελήσει  να  επικοινωνήσει με τον νέο 
Πρόεδρο κ. Αντώνη Τσουρδαλάκη στο 0419856736 η 
στο εμαιλ tony@tsourdalakis.com 

ADELAIDE
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MELBOURNE

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ
$7,000  δολάρια στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Μητρόπολης της Νέας Ζηλανδίας 

Ο καθιερωμένος αγιασμός για την έλευση του νέου 
έτους και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης, πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στη Λέσχη των μελών του 
Κρητικού Χωριού.

Τον αγιασμό τέλεσε και ευλόγησε την κοπή της 
βασιλόπιτας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Νέας Ζηλανδίας κ. ΜΥΡΩΝ βοηθούμενος από τον 
Αιδεσιμότατο Πατέρα Γεώργιο Κανέλλη επίσης από 
το Χάμιλτον της Νέας Ζηλανδίας ο οποίος ευχήθηκε 
σε όλους να έχουν ένα δημιουργικό και παραγωγικό 
έτος, με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 
Ευχαρίστησε την Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης 
για την πρόσκληση και για την έμπρακτη βοήθεια 
που προσφέρει με την δωρεά της ημέρας προς 
τον Ιερό σκοπό της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στα 
νησιά του Ειρηνικού Φιτζί, Σαμόα και Τόγκα της Ιεράς 
Μητρόπολης Νέας Ζηλανδίας.

Η συμμετοχή των μελών ήταν για ακόμα μια φορά 
πολύ μεγάλη αφού πάνω από 150 άτομα γέμισαν την 
Λέσχη του Κρητικού Χωριού. Οι παρευρισκόμενοι 

απόλαυσαν εκλεκτούς παραδοσιακούς μεζέδες και 
ποτό και το γλέντι δεν άργησε να στηθεί.

Ο  Πρόεδρος  της Ένωσης κ. Γιάννης Νικολακάκης 
στην ομιλία του, αφού πρώτα καλωσόρισε τα 
τιμώμενα πρόσωπα από την Νέα Ζηλανδία και τον 
κόσμο που παραβρέθηκε, επίσης ανακοίνωσε ότι η 
εκδήλωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα   αφού όλα 
τα έσοδα θα  διατεθούν  προς τον Ιερό σκοπό της 
Ορθόδοξης Ιεραποστολής στα νησιά του Ειρηνικού 
και συγκεκριμένα στο Φιτζί, στην Σαμόα και στην 
Τόγκα. Επισης ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν στη 
διοργάνωση της ημέρας και όσους τίμησαν με την  
παρουσία τους την εκδήλωση και ευχήθηκε σε όλους 
Καλή Χρονιά με  υγεία και ευτυχία, ενώ ανακοίνωσε ότι 
κατά τον μήνα Οκτώβριο θα γίνει και η εκδρομή στα 
νησιά του Φιτζί για να δούμε από πρώτο χέρι το έργο 
που επιτελείτε  εκεί.

Το καλλιτεχνικό κομμάτι ανέλαβε ο Σήφης 
Τσουρδαλάκης ο οποίος βρίσκετε αυτές τις μέρες 
στην Αυστραλία και τον συνόδεψαν ο Γιώργος 
Ρεράκης στο λαγούτο, ο Αντώνης Ιλίου στην κιθάρα 

και ο Patrick Montgommery επίσης στο 
Λαγούτο, που με τους ήχους της Κρητικής 
παραδοσιακής μουσικής τους διασκέδασαν 
όσους παρευρέθηκαν μέχρι αργά το απόγευμα 
της Κυριακής.

Κατά της διάρκεια της ημέρας επίσης το 
παιδικό χορευτικό συγκρότημα της Παγκρήτιας 
Ένωσης Μελβούρνης υπό την διδασκαλία 
της κα. Μαρίας Αναμουρλή παρουσίασε 
μερικούς χορούς της Κρήτης προς τιμή του 
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας 
κ. ΜΥΡΩΝ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Νεολαία της 
Παγκρητιας Ενωσης με την Πρόεδρο κα. Ειρήνη 
Κυριακάκη διοργάνωσαν την λαχειοφόρο 
αγορά με πλούσια  δώρα  προς ενίσχυση του 
σκοπού αυτού

Επίσης μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους 
το ετήσιο ημερολόγιο της Ένωσης, το οποίο 
είναι αφιερωμένο στα παλαιά Κρητικά 
επαγγέλματα.
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MELBOURNE

79TH ANNIVERSARY OF THE 
BATTLE OF CRETE
Minor commemorative events in Australia

This year’s commemorative anniversary of the Battle 
of Crete will be engraved in our memories forever, but 
unfortunately for the wrong reasons.  This pandemic, 
that we are going through, has affected our lives, 
it has changed the mentality of the people and it 
has brought ups and downs in the global economy.  
However, we will not let this pandemic derail our 
thoughts about what the Cretan people endured in 
1941 during the Battle of Crete.

We will use our ancestors service and self-sacrifice 
as a lighthouse that beacons globally to continue to 
promote, enhance and educate the wider Australian 
Community on the events of 1941 and the Battle of 
Crete.

We all have a sacred obligation to continue to 
celebrate this historical event and to present it to our 
children, but above all to remember those that paid 
the price, never returned and are buried on Cretan soil. 
We also have an obligation to continue to promote 
the close ties between the people of Australia, Greece 
and New Zealand that commenced as allies in 1941 
and continue to today. 

Due to the government’s restrictive measures, 
but most importantly, for the health and safety of 
the people, the Cretan Federation of Australia & 
New Zealand in cooperation with the local Cretan 
Organisations across Oceania have decided to cancel 
all events for the commemoration of the Battle of 
Crete.  

Irrespective of the cancelled events in 2020,  the 
Cretan Federation of Australia & New Zealand would 
like to announce some important activities for this 
year’s events for the Battle of Crete. 

DOXOLOGY AND MEMORIAL SERVICE
On Sunday 17th of May, at 9.30am, a Doxology and 
a Memorial Service will be held for the heroes of the 
Battle of Crete at the Cathedral of the Annunciation of 
Our Lady, at Redfern in Sydney, by His Eminence the 
Archbishop of Australia Makarios, together with the 
Holy Clergy, without the presence of the faithful. 
The entire Greek Paroikia of Oceania will be able to 
watch the Doxology and the Memorial Service for 
the Battle of Crete live via the internet and specifically 
on the Facebook page of the Greek Orthodox 
Archdiocese of Australia while also live coverage will 
be provided by TV channel 31 for those who do not 
have internet access.

WREATH LAYING CEREMONY
On Sunday 24th of May, at 11:00 a.m., a Wreath Laying 
Ceremony will be held for the ANZACS of the Battle of 
Crete at the Shrine of Remembrance.  The wreath will 
be laid by the Military Guard of the Monument ( Shrine 
Guards ) on behalf of the Cretan Federation of Australia 
& New Zealand inside the cenotaph of the Shrine of 
Remembrance. The Greek Flag will be while the Greek 
flag will wave on the central masts.
All Greek community in Australia will be able to watch 
the Ceremony for the Battle of Crete live from the 
internet and specifically on the webpage of the Shrine 
of Remembrance.
 
RADIO BROADCASTS
On Monday 11th of May, at 9.30pm to 11.30pm, at 
RYTHMOS Radio Station of Melbourne, a tribute to 
Battle of Crete live during the program «Το ταξίδι 
μιας Λύρας» with Tassos Triantafyllides.  (APP:  Tune in 
Radio)

On Thursday 14th of May, at 2:00pm to 4:00pm, at 
3XY RADIO HELLAS of Melbourne, a tribute to Battle 

of Crete live during the program «Κρητικόραμα» with 
Kostas Paterakis. (APP :  3XY Radio Hellas )

On Friday 15th of May, at 6:00pm to 8:00pm, at 
SYMBAN Radio of Sydney, a tribute to Battle of Crete 
live during the program «Κρητικός Λαβύρινθο » with 
Kostas Grafanakis.  (Facebook Page RADIO Symban)

On Saturday 16th of May, at 1:00pm to 2:30pm, at 
DORIFOROS Radio of Adelaide, a tribute to Battle of 
Crete live during the program «Λύρα και Λαγούτ » with 
Pantelis Fridakis.  (APP : Greek Radio Doriforos)

NATIONAL  ART COMPETITION
The Cretan Youth of Australia & New Zealand have 
announced the Annual National Art Competition to 
commemorate the Battle of Crete. Participants are 
encouraged to research the Battle of Crete, portray 
a scene or an iconic image of the Battle, including 
the ANZAC involvement. Participants can be as 
creative as possible using any form of handmade art. 
Artworks must be anonymous. Please attach your 
name and details within the email but not on the 
artwork. Previous years entries are not permitted to 
be re submitted. All works need to be sent through to 
the email address cretanyouthausnz@gmail.com by 
the 24th May to be included in the competition. Any 
queries please contact the National Youth President 
Ms. Polina Nikolakakis. 

PROGRAM FOR 2021
The Cretan Federation of Australia & New Zealand 
has already started planning the events for the 80th  
Anniversary of the Battle of Crete in 2021 both here in 
Australia & New Zealand but also in Athens and Crete.
The events for the Battle of Crete in 2021 in 
Australia will take place in April.  Anyone who wants 
to participate to the trip to Greece for the 80th 
Anniversary of the Battle of Crete to contact the 
Federation Council through email president@cretan.
com.au or call on 0419856736.
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After clearly providing a panigiri full of kefi and Cretan 
culture, The Cretan Association of Sydney thanked the 
dozens of committee members, youth and volunteers 
for their support in the lead up to the event.  

Mr George Lagouvarthos and Mr Kon Loupis and their 
families were also thanked for their hospitality and for 
providing their farm free of charge for the panigiri. 

SYDNEY

INAUGURAL  
CRETAN PANIGIRI IN SYDNEY
Over 500 people in attendance 
The Cretan Association of Sydney  & New South Wales 
held its first ever Cretan Panigiri on March 7, with over 
500 people attending despite the heavy rain.

Featuring authentic Cretan food by Mr Nick 
Andriotakis and Mr Nick Voulgarakis, as well as 
entertainment from Cretan musicians, Giorgos 
Frantzeskakis and Giorgios Stratakis, the event 
resembled a traditional Cretan village panigiri.

Set on the beautiful farm grounds of Peats Ridge, 
guests were also treated to an amazing dance 
performance by the Cretan Association’s very own 
performing group. Traditional Cretan dances such as 
kissamitiko sirto, pentozali and the sousta were some 
of the favourites, and the youth joined in on the fun as 

well by dancing into the early hours of the morning.
On a more sombre note, the association’s president, 
Mr Terry Saviolakis, announced that due to recent 
heavy rain and storms, the asbestos roofs of the 
Cretan House and the adjacent tenanted building in 
Marrickville cannot be repaired and need immediate 
replacement. The project will cost the association 
over $80,000 but will be a necessary investment in its 
future.

To help raise much-needed funds for this project on 
the night, Mr Andriotakis presented a mystery prize 
to be auctioned, with the only hint being that it was 
something which “can’t be bought in stores and 
money can’t buy.” After a long bidding war, the winner 
was presented with a large roll of toilet paper!

P a n i g i r i  -  S y dn e y
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
Κρήτες ήρωες στην επανάσταση

1821
H Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας και 
κατά επέκταση τα Κρητικά Σωματεία σε όλη την Ωκεανία 
προετοιμάζονται να συμμετέχουν δυναμικά σε όλες τις 
παροικιακές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την Εθνική 
μας παλιγγενεσία ενώ κάποια σωματεία ετοιμάζουν ειδικές 
εκδηλώσεις για να συμμαδοτήσουν  την μεγάλη επέτειο των 
200 χρόνων από την εθνική μας επέτειο του 1821. Έχουμε ιερή 
υποχρέωση να τονίσουμε την συμβολή και να δώσουμε έμφαση 
στην μεγάλη προσφορά των Κρητών στην επανάσταση του 1821.  
Σας παραθέτουμε λοιπόν το ακόλουθο άρθρο της κα. Εύας Λαδιά 
το οποίο περιγράφει κάποιους απού τους Κρητες Ήρωες του 1821 
για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι..

Η μεγάλη εθνική επέτειος μας υποχρεώνει να αναφερθούμε στους 
παρακάτω Κρητικούς ήρωες του 1821. 

Ανδρεαδάκης Αλέξανδρος  Αγωνιστής που καταγόταν από τον 
Αυλοπόταμο της Κρήτης. Όταν ξέσπασε η κρητική επανάσταση 
διορίστηκε επικεφαλής μιας ομάδας Αυλοποταμιτών, η οποία 
αγωνίστηκε ηρωικά καθ’ όλη τη διάρκεια της επανάστασης. Ο 
Ανδρεαδάκης διακρίθηκε σε πολλές μάχες κι ήταν ένας από τους 
οπλαρχηγούς, οι οποίοι επεδίωξαν να συνεχιστεί ο αγώνας και 
μετά την απόσπαση με πρωτόκολλα της Κρήτης, από την υπόλοιπη 
απελευθερωμένη Ελλάδα. Η τελευταία μάχη που έδωσε, με τους 
Τούρκους, ήταν στα Στρούμπουλα, όπου ήρθε αντιμέτωπος με 
σώμα Τουρκοαιγυπτίων. Μετά το 1830 έφυγε από την Κρήτη 
και ήρθε στο ελεύθερο βασίλειο της Ελλάδας, όπου έγινε μέλος 
της Φάλαγγας. Υπηρέτησε την πατρίδα σε διάφορες επαρχίες 
και πέθανε το 1854, ενώ διατελούσε ταγματάρχης της ενεργού 
Φάλαγγας.   

Ασουμανάκης Ιωάννης ( Ασουμανής )  Ήταν ο μεγάλος 
πρωταγωνιστής της θρυλικής μάχης στο Κακό Ρυάκι. Ανήκαν στην 
οικογένεια Πελαντάκη και είχαν εφτά θυγατέρες. Όταν γεννήθηκε 
ο Ιωάννης ο πατέρας του μέσα στον ενθουσιασμό της απόκτησης 
του πολυπόθητου γιου είπε σηκώνοντας το βρέφος ψηλά «Να 
τονε χαρώ τον Ασουμάναρό μου». Αυτό το παρώνυμο έγινε 
επώνυμο. Υπήρξε γενναίος αλλά έγινε ξακουστός όταν κατάφερε 
να σκοτώσει στο Κακό Ρυάκι το διαβόητο Χάνιαλη το Μ. Σάββατο 
προς την Κυριακή της Λαμπρής του 1822. Ένα τύραννο των 
Χριστιανών από το Λασίθι μέχρι τη Μεσαρά και το Ν.Α. τμήμα του 
Νομού Ρεθύμνου. Με λάφυρα τη φοράδα του αγά και το σπαθί του 
συνέχισε να πολεμά τους Τούρκους. Στο σπίτι του τον θεωρούσαν 
νεκρό, αφού 120 Χριστιανοί σκοτώθηκαν σ’ αυτή τη φοβερή 
μάχη στο Κακό Ρυάκι. Ενώ του ετοίμαζαν όμως το κόλλυβο για το 
εννιαήμερο μνημόσυνο, ο Ασουμανής, καβάλα στη φοράδα του 
Χάνιαλη και με μια μεγάλη μαντήλα στο λαιμό, έφθασε στο σπίτι 
του στην Κρύα Βρύση προς μεγάλη χαρά και αγαλλίαση όλων. 

Ο Ιωάννης Ασουμανής ευτύχησε να επιζήσει στην εννιάχρονη 
επανάσταση και να κάνει μεγάλη οικογένεια.  

Βαρούχας Αναγνώστης  Καταγόταν από το Πετροχώρι ( Αποσέτι 
). Επειδή γνώριζε καλά την Τουρκική γλώσσα έγινε Γραμματέας του 
Πασά. Η έκρηξη της Επανάστασης τον βρήκε έτοιμο να πολεμήσει 
και μάλιστα διακρίθηκε σε πολλές μάχες ιδιαίτερα σε κείνη που 
έγινε στο Κανί - Καστέλλι. Αμέσως μετά κι όταν πια η Επανάσταση 
είχε κριθεί δημιούργησε οικογένεια και έμεινε στο χωριό του. 
Ο αδελφός του Μιχαήλ απαγχονίστηκε από τους Τούρκους στη 
Σμύρνη, όπου βρέθηκε όταν άρχισε ο ξεσηκωμός.

Βλαστός Γεώργιος Γεννήθηκε στα 1800 στο Bυζάρι και ήταν 
γόνος της μεγάλης ιστορικής οικογένειας. Έμεινε ορφανός από τα 
παιδικά του χρόνια και αναγκάστηκε να ακολουθήσει το μεγάλο 
του αδελφό Ιωάννη στη Xίο, που υπηρετούσε ως δάσκαλος. Όταν 
έγινε η μεγάλη σφαγή το 1822 επέστρεψε στην Κρήτη. Tα γεγονότα 
στο μεταξύ τον είχαν ωριμάσει. Εντάχθηκε σε σώμα επαναστατικό 
και πολέμησε γενναία μέχρι την εκπνοή της Επανάστασης το 1830. 
Από κει και μετά ασχολήθηκε με το εμπόριο μέχρι το 1864 που 
πέθανε.  

Βλαστός Νικόλαος  Οι πηγές μας δεν το επιβεβαιώνουν αλλά 
ενδέχεται να είναι αδελφός του προηγουμένου, αν κρίνουμε από 
τα κοινά σημεία που έχουν. Γεννήθηκε στο Βυζάρι το 1806. Όταν 
έμεινε ορφανός και από τους δύο του γονείς, τον πήρε κοντά του 
ένας θείος του αγνός πατριώτης και καλός χριστιανός. Η ανατροφή 
που έδωσε στον ανεψιό του με τα ιδεώδη της φυλής, ώθησαν τον 
Νικόλαο να πάρει μέρος στην επανάσταση του 1821, κοντά στον 
αρχηγό του Αμαρίου Ιωάννη Μοσχοβίτη. Πέθανε το 1885.   

Βλατάκης Ιωάννης Αγιοβασιλειώτης οπλαρχηγός, που 
κατατάχθηκε από την κρητική επιτροπή στην τάξη των 
αξιωματικών, λόγω της σημαντικής δράσης του στον Κρητικό 
αγώνα. 

Βουρδουμπάς Ρούσσος  Ήταν γενναίος πολεμιστής και 
διακρίθηκε στους αγώνες του 21, αλλά ο οξύθυμος χαρακτήρας 
του τον οδήγησε στη δολοφονία του Αντώνη Μελιδόνη. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί ο βαθμός του πεντακοσίαρχου 
που κατείχε. Αργότερα ο Τομπάζης τον διόρισε αρχιστράτηγο 
Κρήτης. Πολέμησε γενναία μέχρι το 1826, οπότε οι Τούρκοι τον 
συνέλαβαν με παγίδα και τον φυλάκισαν μέχρι το τέλος της 
Επανάστασης.   

Δαμβέργης Κωνσταντίνος  Ήταν γιος του Ιωάννη και γεννήθηκε 
στο Ρέθυμνο το 1798. Έμενε πάντα πολεμώντας στο πλευρό του 
πατέρα του. Ένα χρόνο μετά την έκρηξη της Επανάστασης, σε μια 
μάχη που δόθηκε στα Ανώγεια, τραυματίστηκε σοβαρά χάνοντας 

το ένα μάτι. Αυτό δεν τον εμπόδισε να λαμβάνει μέρος σε κάθε 
πολεμική επιχείρηση επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ανδρεία. Αργότερα 
διορίστηκε γραμματέας της Κρητικής Συνέλευσης, που συνήλθε 
στην επαρχία Μυλοποτάμου και ήταν αυτός που συνέταξε το 
ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό της Κρήτης από τα 
ελληνικά εκείνα εδάφη, που είχαν απελευθερωθεί. 

Δεληγιαννάκης Γεώργιος  Ήταν αρχηγός του νομού Pεθύμνου. 
Σκοτώθηκε πολεμώντας στον Αρμενόκαμπο στις 18 
Οκτωβρίου του 1822. Η καταγωγή του ήταν από τα Σφακιά.   
Δεληγιαννάκης Ιωάννης Ήταν οπλαρχηγός Ρεθύμνης το 1821. 
Φονεύθηκε ενώ πολεμούσε μέσα στο Αρκάδι κατά τη μάχη 
στις 17 Γενάρη του 1822.   

Δρουλίσκος Ιωάννης  Από τους σημαντικούς οπλαρχηγούς με 
καταγωγή από το πουλο. Πήρε μέρος και διακρίθηκε σε πολλές 
μάχες μέχρι το 1824. Πριν αρχίσει η νέα φάση του αγώνα το 1826, 
ο Δρουλίσκος έπεσε θύμα δολοφονίας, ενός Τούρκου.   
Ιωαννίδης Τρύφωνας Ήταν από το Ρέθυμνο και ακολούθησε το 
μοναχικό βίο. Αλλά εξελίχθηκε σε γενναίο αγωνιστή και πήρε 
μέρος σε πολλές μάχες. Διακρίθηκε για τα κατορθώματά του στις 
επαναστάσεις του 1821 και 1866. Σκοτώθηκε σε μια μάχη κοντά 
στα Χανιά το 1867.

Ιωαννίδης Στυλιανός Ήταν ένας ακόμα γενναίος αγωνιστής που 
ανέπτυξε την πολεμική του δράση όχι μόνο στο νησί του αλλά 
και στην Πελοπόννησο και στην Αττική. Στην Κρήτη πολέμησε με 
το βαθμό του εκατόνταρχου μέχρι το 1823. Τότε απεστάλη στο 
Ναύπλιο να ζητήσει βοήθεια αλλά αποκλείστηκε εκεί. Αργότερα το 
1825 εντάχθηκε στην ομάδα του Γκούρα. Κλείστηκε μαζί του στην 
Ακρόπολη, όπου το 1827 τραυματίστηκε σοβαρά.

Καλαμαράς Γεώργιος Κρητικός αγωνιστής από το Μυλοπόταμο. 
Έδρασε κυρίως στις πρώτες μάχες της Επανάστασης του 
1821 στην Κρήτη, ως αρχηγός των συνεπαρχιωτών του. Όταν 
όμως το 1824 τα αιγυπτιακά στρατεύματα εισέβαλαν στο νησί 
πνίγοντας την επανάσταση, ο Καλαμαράς, μαζί με πολυάριθμους 
συμπατριώτες του έφυγε για την Πελοπόννησο, όπου συμμετείχε 
ενεργά σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις, στο πλευρό κυρίως του 
Κολοκοτρώνη. Το 1825 όμως συνελήφθη στο Νεόκαστρο από 
τον Ιμπραήμ πασά μαζί με άλλους Κρητικούς. O ίδιος κατόρθωσε 
να δραπετεύσει, για να συνεχίσει την επαναστατική του δράση 
στην ανατολική Ελλάδα υπό τας διαταγάς του Γ. Καραϊσκάκη ( 
μάχη Σαλώνων κ.λ.π.). Ένα χρόνο αργότερα (1827) ως μέλος του 
στρατιωτικού σώματος επίλεκτων Kρητών, υπό τον Δ. Καλλέργη, 
παίρνει μέρος στον αγώνα που διεξήγαγε ο Καραϊσκάκης στην 
Αττική, εναντίον του Κιουταχή. Τη νύχτα της 23ης Απριλίου, του 
ίδιου χρόνου, πολεμώντας γενναία στη μάχη του Αναλάτου 
(μπροστά από την Ακρόπολη) σκοτώθηκε μαζί με όλους σχεδόν 
τους Κρητικούς και Σουλιώτες πολεμιστές.   

Καλούδης Πανούσης  Διακρίθηκε στην επανάσταση του 1821. 
Το 1827 έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη μάχη του Αναλάτου, προ της 
Ακροπόλεως, μαζί με άλλους Κρητικούς και Σουλιώτες.

Καλομενόπουλος Εμμανουήλ Ιερέας. Καταγόταν από το Νευς 
Αμάρι. Σκοτώθηκε στις 14 Απριλίου 1822, κατά την πολιορκία του 
φρουρίου του Ρεθύμνου. 

Καπετάν Νεώνης  (οπλαρχηγός) Καταγόταν από τους 
Αποστόλους Αμαρίου. Οι ρίζες του όμως εντοπίζονται στο χωριό 
Μισάκες μετά την καταστροφή του οποίου ( πολύ πριν από το 
1821 ) οι κάτοικοί του διασκορπίστηκαν στις γύρω περιοχές. 
Πολέμησε γενναία κατά των Τούρκων και ως αρματολός και ως 
επαναστάτης. Συγκροτώντας ένα επίλεκτο σώμα πολεμιστών 
πήρε μέρος σε πολλές μάχες κατά των Τούρκων, τόσο στην Κρήτη, 
όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Μεγάλη δράση επίσης επέδειξε 
κατά την πυρπόληση του στόλου 
του Iμπραήμ-πασά. Για τα 
ανδραγαθήματά του, η Ελεύθερη 
Κυβέρνηση του πρόσφερε 
αργότερα ένα οικόπεδο για να 
ζήσει. O βασιλιάς Όθωνας επίσης 
του απένειμε ξίφος και αργυρό 
παράσημο του αγώνα, που 
σώζεται μέχρι σήμερα. Πέθανε 
λίγα χρόνια αργότερα χωρίς να 
αφήσει απογόνους. 

Kritiko Pantheo 
Deligianakis Anagnostis

Kritiko Pantheo Tsouderos 
Michael

Kritiko Pantheo Varuhas 
Dhmitrios ( Logios )

Kritiko Pantheo Vardoules 
Manousos ( Vardoulomanousos

Kritiko Pantheo 
Manousogiannakis 
Anagnostis B
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Με την συμμετοχή της Κρητικής Νεολαίας από όλη την Αυστραλία

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Με μαζική προσέλευση νέων έλαβε χώρα το Σάββατο 25 
Ιανουαρίου, το πρώτο Συνέδριο Νεολαίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας στη Μελβούρνη. Το Συνέδριο διεξήχθη στο Κολλέγιο 
Αγίων Αναργύρων, παρουσίας του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου 
Αυστραλίας Μακαρίου, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Σικάγου 
Ναθαναήλ, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δέρβης Ιεζεκιήλ, του 
Αρχιεπισκόπου Επιτρόπου Νόρθκοτ π. Ευμενίου και πληθώρα 
κληρικών, ομιλητών και καλεσμένων. Θέμα του Συνεδρίου ήταν η          
« ΑΛΛΑΓΗ ».  Όπως επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος στον χαιρετισμό 
του, απευθυνόμενος στην νεολαία: “Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει 
κανείς τον κόσμο. Αλλά αυτό σας ζητώ. Να γίνετε παράγοντες 
αλλαγής. Να αλλάξετε τον κόσμο.”  Στη συνέχεια ανέπτυξε το θέμα: 
“Ο Σταυρός Στέκεται ενώ η γης περιστρέφεται.”

Αναφορά στην νέα Ψαλτική Σχολή που ιδρύθηκε από την 
Αρχιεπισκοπή δόθηκε από τον γνωστό δικηγόρο, δημοσιογράφο 
και διευθυντή της Σχολής Βάιο Αναστασόπουλο, ενώ ο Δρ Μάριος 
Βάγος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ανδρέου 
Σύδνεϋ, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της σχολής.  Η κα 
Αρτεμισία Bennett, εκπαιδευτικός, ανέπτυξε το θέμα της Κλιματικής 
Αλλαγής, αναφερόμενη στον αγώνα του Οικουμενικού Πατριάρχη 
για αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, ενώ ο Χρήστος 
Βλαχοθανάσιος ανέλυσε τους κινδύνους που κρύβουν τα κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης, προτείνοντας στους νέους τρόπους προφύλαξης 
από ακραίες και παράνομες συμπεριφορές.

Μέσω διάφορων δραστηριοτήτων, όπως, ελεύθερη συζήτηση, 
ελληνικοί χοροί, ψαλτική και καλαθοσφαίριση, δόθηκε στους 

νέους συνέδρους την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, και να 
αναλύσουν σύγχρονα ηθικά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα.  
Αίσθηση προκάλεσε η προθυμία του Μητροπολίτου Σικάγου 
να συμμετέχει στον αγώνα καλαθοσφαίρισης με τους παίκτες 
ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συνομιλούσε και αναζητούσες 
απόψεις από νέους συνέδρους.  Η ημερίδα έληξε με μία ομιλία 
του δικηγόρου και λογοτέχνη Κωνσταντίνου Καλυμνιού με θέμα 
την Οικογένεια στην Ορθόδοξη Θεολογία. Προβλέπονται και 
άλλες ημερίδες παρόμοιου τύπου, οι οποίες θα συμβάλλουν στον 
σχηματισμό καθολικής εικόνας των νέων ελληνορθοδόξων της 
Αυστραλίας, ώστε να μπορέσει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, 
να προγραμματίσει για το μέλλον.

ΠΕΡΘ
Tο συνέδριο της χριστιανικής νεολαίας στην Πέρθη έγινε στη Μονή 
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου παρουσία του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου.  Ο Αρχιεπίσκοπος 
Αυστραλίας Μακάριος αφίχθη στην Πέρθη την Παρασκευή 7 
Φεβρουαρίου. Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου  παρεβρέθη στο 
μοναστήρι για το Συνέδριο της Νεολαίας, που είχε τον τίτλο: « 
ΕΧΩ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ». Οι άνθρωποι που 
βρίσκονται απέξω να είναι μέσα.  Και αυτοί που βρίσκονται μέσα να 
ανοίγουν τις καρδιές τους σε αυτούς που βρίσκονται απέξω».

Το συνέδριο έγινε στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βουνού 
στο Forrestfield και άρχισε με θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί. 
Πραγματικά η νεολαία της Πέρθης ανταποκρίθηκε σύσσωμη στο 

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας διοργάνωσε Συνέδρια Νέων σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας 
και συγκεκριμένα στις 18 Ιανουαρίου στην Μελβούρνη, στις 8 Φεβρουαρίου στο Πέρθ, στις 
14 Φεβρουαρίου στην Βρισβάνη, στις 29 Φεβρουαρίου στο Σύδνεϋ και στις 11 Απριλίου στην 
Αδελαιδα. Στα συνέδρια είχαν την ευκαιρία  να συμμετέχουν δεκάδες νέοι κρητικής καταγωγής 
μέλη της Κρητικής Νεολαίας Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας. Σας παραθέτουμε αναφορές από τα 
Συνέδρια στην Πέρθ, στο Σύδνεϋ και στην Μελβούρνη.

κάλεσμα του Σεβασμιωτάτου και κατέκλυσε το χολ της μονής όπου 
έγιναν οι εργασίες του συνεδρίου. Το συνέδριο άνοιξε επίσημα με 
αγιασμό και ευλογία του Σεβασμιωτάτου. Ακολούθησε ομιλία του 
Αιδεσιμότατου Πατέρα Εμμανουήλ Σταματίου με θέμα το  «Πώς 
η τοπική Ορθόδοξη ενορία μπορεί να καλωσορίσει αυτούς που 
βρίσκονται απέξω» και στη συνέχεια δύο απτά παραδείγματα, τις 
αφηγήσεις νέων που ανακάλυψαν το δρόμο προς την ορθοδοξία. 
Οι δύο πρώτοι, ένα ζευγάρι ινδουιστών του γιόγκα, ο Anthony και 
η Natalia Zafer που με συγκινησιακές ομιλίες, που διακόπτονταν 
συχνά από δάκρυα, αφηγήθηκαν πώς βρήκαν το δρόμο προς 
την ορθοδοξία.  Και μετά,  ένα ζευγάρι προτεσταντών νέων, ο 
Ιγνάτιος και η Ελισάβετ Davis που και πάλι με συγκινησιακές ομιλίες 
αφηγήθηκαν το ταξίδι τους στην Ορθοδοξία. 

Ακολούθησε ομιλία του Πατέρα Πρόδρομου με θέμα την ίδρυση 
αγγλόφωνων ορθοδόξων ενοριών και τα ομαδικά εργαστήρια 
νέων, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώθηκαν με ομιλίες 
των συντονιστών. Το απόγευμα εσπερινός, στον οποίο έγινε η 
ενθρόνιση του νέου Ηγούμενου της Μονής του Αγίου Ιωάννου 
του Βουνού. Νέος ηγούμενος θα είναι ο Πανοσιολογιότατος 
Αρχιμανδρίτης Θαλάσσιος που του δίνεται τώρα το όνομα 
Ιερώνυμος, στη μνήμη του Οσίου μοναχού Ιερώνυμου του 
Σιμωνοπετρίτη. 

ΣΥΔΝΕΥ
Με αθρόα συμμετοχή το Συνέδριο Νεολαίας της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στο Σύδνεϋ. Tους 500 και πλέον νέους 
και νέες, που έδωσαν δυναμικό παρών στο Συνέδριο, καλωσόρισε 
με πατρικά λόγια αγάπης ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. 
Μακάριος. «Ανυπομονώ να μιλήσω μαζί σας, να σας ακούσω, να 
μάθω τι θέλετε από την Εκκλησία μας και τι περιμένετε από τον 
Αρχιεπίσκοπό σας», σημείωσε στην εισαγωγή της ομιλίας του. 

Η περικοπή, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου ο Χριστός 
αποκαλεί τους μαθητές του «αλάτι της γης» και «φως του 
κόσμου», αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου Νεολαίας, 
που διοργανώθηκε στο Σύδνεϋ, το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου,  
υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.  
Ο  Σεβασμιώτατος, σπεύδοντας να διαβεβαιώσει τους νέους ότι 
η Εκκλησία είναι το σπίτι τους: «Είναι η οικογένεια του Θεού, είναι ο 
χώρος όπου όλοι μας, όλα τα παιδιά Του, είμαστε ενωμένοι μεταξύ 
μας, αλλά κυρίως ενωμένοι με τον Χριστό σε μια σχέση αγάπης».
Ακολούθως, περιέγραψε το νόημα της ευαγγελικής περικοπής, 

εστιάζοντας αρχικά στη φράση «Εσείς είστε το αλάτι της γης», που 
είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Δεν πρόκειται για μια ευχή, ούτε 
για ερώτηση, αλλά για κάτι δεδομένο, διέκρινε χαρακτηριστικά ο 
Αρχιεπίσκοπος, υπενθυμίζοντας όμως ότι ανακύπτει ένας κίνδυνος: 
το αλάτι να αλλοιωθεί και να χάσει τη γεύση του. «Αυτό μας δείχνει 
πολύ καθαρά», συνέχισε, «ότι το καθήκον των Χριστιανών είναι 
να αποτελούν το αλάτι της κοινωνίας, που διατηρεί και επαυξάνει 
τη γεύση, που δίνει νόημα σε ό,τι δεν έχει νόημα, που προσφέρει 
ελπίδα εκεί όπου δεν υπάρχει ελπίδα. Το πιο σημαντικό είναι ο 
τρόπος της ζωής μας να δείχνει τον τρόπο της σωτηρίας».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος 
αναφέρθηκε στον βαρυσήμαντο ρόλο που καλούνται να 
υπηρετήσουν οι Χριστιανοί: να μεταλαμπαδεύουν το φως του 
Κυρίου στον υπόλοιπο κόσμο. «Το φως του Χριστού δε λάμπει 
μαγικά από τον ουρανό, για να φωτίσει και να διαλύσει το σκοτάδι», 
υπογράμμισε. «Έχει ένα κανάλι, ένα όχημα μέσω του οποίου πρέπει 
να περάσει», συμπλήρωσε, «και αυτό είμαστε εμείς, ο καθένας από 
μας». «Το φως του Χριστού πρέπει να λάμψει μέσα μας», συνέχισε, 
«έτσι ώστε όταν το βλέπουν οι άλλοι, να θέλουν κι εκείνοι να 
λάβουν αυτό το φως. Στόχος μας είναι να εμπνέουμε άλλους,  
για να το πετύχουν και οι ίδιοι, να τους προσελκύουμε στην  
πηγή της ζωής».

Η ομιλία του Αρχιεπισκόπου σηματοδότησε την έναρξη μίας 
γόνιμης διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων και ιδεών ανάμεσα 
σε νέους, κληρικούς και ακαδημαϊκούς. Η διαδικασία αυτή 
τροφοδοτήθηκε από τα ενδιαφέροντα θέματα που ανέπτυξαν 
οι ομιλητές του Συνεδρίου και, συγκεκριμένα: ο Δρ Δημήτρης 
Κυπριώτης, ο Δρ Φίλιππος Καριατλής, ο κ. Ανδρέας Ψαρρομάτης 
και ο κ. Denne Cruz. Μάλιστα, ο κ. Cruz, ο οποίος έχει καταγωγή 
από την Αφρική και τη Βραζιλία, μεγάλωσε στο Κεντάκι των ΗΠΑ 
και πλέον ζει στην Αυστραλία, με την ελληνικής καταγωγής σύζυγό 
του, μοιράστηκε με τους νέους την προσωπική του ιστορία, η 
οποία περιλάμβανε δύσκολα βιώματα και πολλές αντιξοότητες, 
αλλά και τη μοναδική εμπειρία του να γνωρίσει το φως του Ιησού 
Χριστού και να βαπτιστεί Χριστιανός.

ΒΡΙΣΒΑΝΗ

AUSTRALIA
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Αντιπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Αυστραλία και 
την Αφρική, καθώς επίσης ο γενικός Γραμματέας Αποδήμου 
Ελληνισμού, Ιωάννης Χρυσουλάκης, οι πρέσβεις της Ελλάδας και 
της Κύπρου στην Ουάσινγκτον, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και 
Μάριος Λυσσιώτης, αντίστοιχα και η γενική Πρόξενος του Παναμά 
στην Φιλαδέλφεια, Γεωργία Αθανασοπούλου συμμετείχαν στην 
τηλεδιάσκεψη για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 
θα ενώσει τον ελληνισμό της διασποράς.

Η τηλεδιάσκεψη έλαβε χώρα το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, 
13 Απριλίου 2020 και συνδιοργανώθηκε από τον πρόεδρο του 
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης, 
Μάρκο Δρακωτό (Markos L. Drakotos), τον πρόεδρο του Ελληνικού 
Ιατρικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, Δρ. Παναγιώτη Μανώλα (Dr. 
Panagiotis Manolas), τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Ιατρικών Συλλόγων της Βορείου Αμερικής, Δρ. Σπύρο Μεζίτη 
(Dr. Spyros Mezitis) και ο πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού 
Κέντρου του Νοτιοδυτικού Τέξας Γιάννης Ρεμεδιάκης (Yannis 
Remediakis).

Η απόφαση για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 
όπως έγραψαν οι «Αναμνήσεις» ελήφθη κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης τηλεδιάσκεψης, που έλαβε χώρα στις 26 Μαρτίου 
2020 και στην οποία συμμετείχαν μόνο εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δρ. Παναγιώτης Μανώλας 
αναφέρθηκε στην προσπάθεια και διευκρίνισε ότι η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για την ένωση των απανταχού Ελλήνων θα έχει 
εθελοντικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ότι θα δώσει 
τη δυνατότητα σε όλους τους ομογενείς, τους Έλληνες και τους 
Κύπριους να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συντονίζουν τη 
δράση τους. 

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου των 
Νοτιοδυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ, Γιάννης Ρεμεδιάκης παρουσίασε 
την υπό κατασκευή πλατφόρμα «World Hellenic Council for The 
Hellenic Diaspora» και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους 
κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. 
«Η πανδημία του κορωνοϊού, η τουρκική προκλητικότητα στο 
Αιγαίο, η μεταναστευτική – ανθρωπιστική κρίση, η αναγκαιότητα 
διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και η έλλειψη επικοινωνίας 
και συνεργασίας μεταξύ των ομογενειακών φορέων καθιστούν 
πιο επιτακτική από ποτέ την συνένωση των δυνάμεων του 
ελληνισμού», επεσήμανε ο κ. Ρεμεδιάκης. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί 
στις ΗΠΑ, τόνισε ότι μόνο τα 20% των Ελλήνων και των 
Ελληνοαμερικανών συμμετέχουν στη δράση των συλλόγων και 
των κοινοτήτων και ισχυρίστηκε ότι η νέα πλατφόρμα θα φέρει 
τους αποδήμους σε μια κοινή προσπάθεια για την προώθηση των 
θεμάτων που αφορούν την ομογένεια και τη γενέτειρα.
Εκτενή αναφορά έκανε και στις επιτροπές που θα συσταθούν, 
στην σημασία της άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας σε κάθε 
επίπεδο, με έμφαση στην στήριξη των νέων, στην καλύτερη 
στήριξη σε περιπτώσεις καταστροφών, στην διάδοση της 
Ελληνικής γλώσσας, και ευκολότερη μεταφορά των πολιτιστικών 
γεγονότων στις μικρότερες κοινότητες απανταχού. Επίσης 
αναφέρθηκε και στο κόστος αυτής της προσπάθειας και τόνισε 
ότι θα χρειαστούν περίπου $500.000 ετησίως τα τρία πρώτα 
χρόνια για την δημιουργία της πλατφόρμας και της γραμματειακής 
υποστήριξης. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών Συλλόγων 
Βορείου Αμερικής, Δρ. Σπύρος Μεζίτης αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι γιατροί μεταξύ των οποίων και 
οι 800 περίπου ομογενείς (500 στη μητροπολιτική περιοχή της 
Νέας Υόρκης και άλλοι 300 στην τριπολιτειακή περιοχή), καθώς 
επίσης και στον ρόλο του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου και της 
ιστοσελίδας τους. Εκτενή αναφορά έκανε και στον ρόλο της 
ομογενειακής εταιρείας «Regeneron» για την εξεύρεση εμβολίου 
και φαρμάκου, καθώς επίσης και τον ρόλο της AHEPA και της 
Εκκλησίας για την ανακούφιση των οικογενειών που επλήγησαν 
από τον κορωνοϊό. 

Ο γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού, Ιωάννης 
Χρυσουλάκης χαιρέτησε την πρωτοβουλία και υπενθύμισε 

ΔΙΕΘΝΕΣ  
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Συμμετοχή της Κρητικής Ομοσπονδίας 
Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας

ότι «κοντά ή μακριά είμαστε όλοι ένα – είμαστε Έλληνες» και 
εστίασε την προσοχή του στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
γενέτειρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της τουρκικής 
προκλητικότητας. «Η Ελλάδα χρειάζεται την αλληλεγγύη όλων», 
επεσήμανε ο κ. Χρυσουλάκης. 

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας τόνισε 
ότι ανά την υφήλιο υπάρχουν πάνω από 3.300 οργανώσεις και ότι 
επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία χιλίων εξ αυτών. 

Εκτενή αναφορά έκανε στο Πρόγραμμα Επιστροφής στις Ρίζες, το 
οποίο θα παράσχει τη δυνατότητα σε 800 παιδιά να επισκεφθούν 
τη γενέτειρα, τις εκδηλώσεις για την ελληνική γλώσσα, τον 
διαγωνισμό ζωγραφικής για τα παιδιά των ομογενών, καθώς επίσης 
και τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, της 
ιστορίας και της μυθολογίας. 

Η πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου συνεχάρη τους πρωτεργάτες αυτής της 
προσπάθειας και τόνισε την αναγκαιότητα χαρτογράφησης του 
απόδημου ελληνισμού και του συντονισμού της δράσης όλων των 
οργανώσεων. 

Ο πρέσβης της Κύπρου στην Ουάσινγκτον Μάριος Λυσσιώτης 
χαιρέτησε την πρωτοβουλία και τόνισε ότι αποκτά μεγαλύτερη 
σημασία στις κρίσιμες στιγμές που περνούν οι Ελλάδα και η 
Κύπρος, λόγω της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας. 
Η γενική Πρόξενος του Παναμά στην Φιλαδέλφεια Γεωργία 
Αθανασοπούλου αναφέρθηκε στον ρόλο της ελληνικής κοινότητας 
του Παναμά η οποία αριθμεί χίλια περίπου μέλη. 

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δροσάτος επεσήμανε ότι για 
να ευδοκιμήσει η προσπάθεια πρώτα από όλα πρέπει να 
εξασφαλιστούν οι πόροι οι οποίοι θα διασφαλίσουν την συνέχεια. 
«Καμιά πρωτοβουλία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς χρήματα», 
επεσήμανε ο κ. Δροσάτος θέτοντας ευθέως το ερώτημα εάν 
πρόκειται για εθελοντικής ή επαγγελματικής προσπάθειας. 
Ο πρόεδρος του GAEPIS και του Cosmos FM, Στέλιος Τακετζής 
επικρότησε την πρωτοβουλία και τόνισε ότι πρέπει να γίνει 
ξεκάθαρη η αποστολή της, να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις 
δημόσιες σχέσεις και να ξεκαθαριστεί εάν θα είναι εθελοντική είτε 
επαγγελματική. 

«Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δε μπορούν να περαιωθούν με 
εθελοντές», κατέληξε ο κ. Τακετζής. 

Ο Δρ. Παναγιώτης Μανώλας τάχτηκε υπέρ της εθελοντικής μορφής 
και κατά της μετατροπής της σε επιχείρηση. Αναφερόμενος στο 
οικονομικό επεσήμανε ότι εάν προσφέρει κάθε ομογενής από ένα 
δολάριο μπορεί να στηριχτεί οικονομικά. 

Ο Τζον Φιλίππου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νότιας Αμερικής 
επεσήμανε ότι η Ομοσπονδία έλκει στους κόλπους της τόσο τους 
Ελληνες, όσο και τους Κύπριους. Τάχτηκε υπέρ της αναγκαιότητας 
μια διεθνούς συνεργασίας και ζήτησε να διευκρινιστεί η σχέση του 
νέου εγχειρήματος με το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού. 

Ο Αντώνιος Τσουρδαλάκης, πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας 
Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας, χαιρέτησε την πρωτοβουλία 
και πρότεινε να σταλεί επιστολή στο Πρωθυπουργό μέσω του 
οποίου να αιτήσουν την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας σε 
Υπουργείο Αποδήμου Ελληνισμού, ως επίσης πρότεινε από μια σειρά 
πρωτοβουλίες, οι οποίες θα ωφελήσουν τους Απόδημους Ελληνες και 
θα έρθουν να καλύψουν το κενό που άφησε το ανύπαρκτο ΣΑΕ. Επισης 
ανάφερε την σπουδαιότητα  της επανασύνδεσης της ΕΡΤ  σε όλο τον 
κόσμο, και ειδικα για τους απόδημους  ενώ ανάφερε και την αναγκαία 
συνέχεια των Προγραμμάτων Φιλοξενίας των αποδήμων νέων στην 
Ελλάδα.

Η Δρ. Κυριακή Σονίδου, πρόεδρος των Ιατρικών Συλλόγων Νέας 
Αγγλίας επεσήμανε ότι στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν πάνω 
από 4.000 Έλληνες γιατροί οι οποίοι μάχονται με τον κορωνοϊό 
και ζήτησε από τους Δρ. Παναγιώτη Μανώλα και τον Δρ. Σπύρο 
Μεζίτη να τους βοηθήσουν στην προσπάθεια που καταβάλλουν 
για την προσέλκυση των γιατρών. 

Ο Διαμαντής Γκίκας, πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
Θεσσαλών τόνισε ότι η δημιουργία της πλατφόρμας είναι αναγκαία 
και πρέπει να είναι υπό την εποπτεία της ΓΓΑΕ. 
Ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
Μάρκος Δρακωτός επεσήμανε ότι για να πετύχει η προσπάθεια 
πρέπει να ξεκινάει από τον λαό – για τον λαό, να έχει διαφάνεια και 
να έχει το λιγότερο δυνατό ρίσκο. 

Ο πρόεδρος των Ελλήνων Τραπεζιτικών Λονδίνου Λούης Λοίζου 
χαιρέτησε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της πλατφόρμας 
και τόνισε ότι θα δώσει τη δυνατότητα στις αδελφότητες και στους 
συλλόγους να εισέλθουν στην εποχή της τεχνολογίας. 

Η πρόεδρος του Δικτύου Αιρετών Δημάρχων Ευρώπης, Ιωάννα 
Ζαχαράκη επεσήμανε ότι έλκουν στους κόλπους του δικτύου 400 
μέλη και τόνισε ότι η πλατφόρμα θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην 
προβολή των δραστηριοτήτων για την 200η επέτειο της Ελληνικής 
Επανάστασης. 

Η Σέττα Θεοδωρίδη, από το Παρίσι εξέφρασε την αγωνία της 
για τα σχέδια συρρίκνωσης της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου 
Ελληνισμού. 

Ο Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης 
Φίλων της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλη Βρεττανίας 
τόνισε την αναγκαιότητα καταγραφής των δυνάμεων και της 
διασφάλισης της διαφάνειας. 

Ο Δρ. Παναγιώτης Μανώλας και ο κ. Μάρκος Δρακωτός 
επεσήμαναν ότι τα πάντα θα είναι εθελοντικά και με το σύνθημα 
«όλοι μαζί». 

Όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει ή να έχει περισσότερες 
πληροφορίες  για την προσπάθεια, μπορεί να επικοινωνήσει 
μέσω της σελίδας: https://hellenicamerican.cc/contact/ ή να 
τηλεφωνήσει στο +1 (212) 629-6380 

ATHENS
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BRIBIE ISLAND ADVENTURE
Cretan Youth of Australia & New Zealand

The 2017 Cretan Convention was hosted in Brisbane 
and included a day trip to nearby Bribie Island. Connie 
Papandreou sat down with us to talk through the  
day trip and the vibe of the Brisbane Convention.
Bribie Island is a two-hour bus trip out of Brisbane. 
Connie explains how the Cretans creatively passed t 
he time.

“At the time the mannequin challenge was in fashion 
so we decided to do that on the bus with everyone. 
Afterwards I think Stephen Theodorakis took over the 
microphone and we had a bit of karaoke on the bus. 
It was a group thing. Everyone was nominating songs 
and singing at the same time”

Once Cretan Brotherhood Youth and other Cretan 
Youth of Australia arrived at Bribie Island they found 
themselves at the Greek Community’s Retreat and 
Recreation Centre.

“It felt like a school camp kind of set up but there was 
a little church there where they were doing a service. 
A couple of us went in and stuck around until Church 
finished which is always fun.” Connie explains.

Afterwards we went all together to the beach.  
A couple of the boys lined up [for the Theophania 
throwing of the cross] and I remember when they 
threw [the cross] in it actually took a long time. It got 
a bit lost and everyone was kind of looking at each 
other asking where’s it gone and no one could seem 
to find it, which was quite funny.”

Of course, the cross was recovered and attendees 
were given the chance to explore Bribie Island.
“A lot of people spent the rest of the afternoon on the 
beach and just spent the afternoon there. It was very 
wavy, more like a surf beach. It was a very warm day.”
Connie goes onto explain the warmth of Bribie Island 
that day was matched by the warm atmosphere of the 
Convention.

“2017 was my first convention outside of Melbourne. 
It was probably one of the best I’ve been to because 
everyone was in the same hotel and stuff but the 
good thing was a lot of the functions were close by 
so we spent a lot of time with each other that didn’t 
involve much travel. I remember the walk through the 
park to get to the Greek Centre, it was all in one place.”
The Convention was an enjoyable memory for Connie, 
thanks in large part to the Brisbane Cretan community.
“They were very hospitable and put a lot of time and 
effort to organise everything.”

By Connie Papandreou and Emmanuel Heretakis

MELBOURNE

CRETAN BROTHERHOOD OF MELBOURNE

YOUTH COMMITTEE ENTERS NEW  
DECADE WITH FRESH FACES

Agiasmos & Vasilopita

The Cretan Brotherhood officially opened its doors 
for the first time in 2020 with a blessing by Father 
Athansasios Triantafilopoulos from St Vasilios church 
and the ceremonial cutting of the vasilopita. 
Our members turned out in full force to enjoy a 
beautiful home style traditional meal with pilafi of 
course! But the highlight of the day was the dance 
performance by our pre-senior group which livened 
up the day!

Attendees were impressed by the group’s skilful 
φιγούρες and professional demeanour thanking the 
dancers with warm applause.  

Around 70 people enjoyed the lunch and afternoon 
tea at the Cretan Brotherhood with families well 
represented across the generational spectrum with 
youth, adults and elderly all out in good numbers.

The Cretan Brotherhood of Melbourne & Victoria is 
thrilled to announce the new Youth Committee for 
2020.  The Youth Annual General Meeting on the 
9th of February saw a large assembly of strong and 
focused individuals put their hands up,  volunteer their 
time and skill into the club’s Youth Committee.

The new Youth Committee wishes to continue the 
momentum and success of the 2019 committee 
and is also keen to bring about a new energy to 
Youth activities in this coming year.  The 2020 Youth 
Committee will be led by Vasilios Berbatakis as 
President and by Rhea Gotsis as Vice-President.  The 
committee is made up of the following people : 
Vasilios Berbatakis ( Pesident ), Vice President: Rhea 
Gotsis ( Vice President ), Johnny Kapeleris ( Treasurer 
), Carli Gotsis ( Secretary ), Joanna Zervakis ( Assistant 
Treasurer ), Leah Papadopetros ( Assistant Secretary ), 
Bill Theodorakis ( Public Relations ), and Committee 
Members, James Matsamakis, Liz Mousaferiadis, 
Anthony Dallaportis, Aristea Nikolakakis, Harry 
Klapsinos, George Kabourakis, Chris Fanaras, Athena 
Vounisiou, John Leventis, George Sfenda, Konstantinos 
Tzortzoglou, George Karantzalis, Taksia Tsaganas, 

BRISBANE
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ  
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
«  Σαν το Νερο… »
Μία ιδιαίτερα συγκινητική ταινία, ένα μαγικό ταξίδι στο 
χρόνο, με τη σκηνοθετική υπογραφή του ηθοποιού 
και σκηνοθέτη Μάνου Τριανταφυλλάκη, η οποία 
εμπεριέχει βιωματικές αναφορές στον πατέρα του, που 
έφυγε από την ζωή πριν από έναν χρόνο, είναι η ταινία 
με τίτλο «Σαν το νερό». 

Πρόκειται για μία ταινία μικρού μήκους που 
σκιαγραφείται με λεπτομέρεια ένα πολύχρωμο και 
φαντασμαγορικό συνονθύλευμα τοπίων, συνοδευμένο 
με τη πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Γιώργου 
Βαρσαμάκη, φιλοτεχνώντας με αυτόν τον τρόπο, το 
παζλ μια ολόκληρης ζωής, εντεθειμένης στην Κρήτη.
Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν εξ’ ολοκλήρου στην 
Κρήτη, σε έξι 
διαφορετικά μέρη. 
Πιο συγκεκριμένα, 
στο Ηράκλειο, 
στο Οροπέδιο 
Λασιθίου, στο 
Οροπέδιο του 
Λιμνάκαρου, στην 
Ελούντα, στην 
Ιεράπετρα και στο 
νησί της Χρυσής.

Η καμπάνια αποσκοπεί όχι μόνον στην ενίσχυση του 
«post production» της ταινίας αλλά και στην υλική 
ανταμοιβή των ανθρώπων που συνέβαλαν προκειμένου 
να ολοκληρωθούν άρτια τα γυρίσματα της ταινίας.

Η ευχή είναι οι ομορφιές και ο πολιτισμός της Κρήτης, 
μέσω της ταινίας, να φτάσει και στους Έλληνες της 
Αυστραλιας & Νεα Ζηλανδιας. Οι Κρήτες πολίτες του 
εξωτερικού που έχουν κάποια ελληνική επιχείρηση 
προσκαλούνται να γίνουν συνδημιουργοί ή και 
συμπαραγωγοί προβάλλοντας την δραστηριότητά τους 
μέσω του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού προϊόντος. 

Επίσης οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να συνδράμει 
στην ταινία θα χαίρει διαφόρων προνομίων, όπως η 
αναφορά του ονόματός του μεταξύ των δημιουργών 
στους τίτλους τέλους, κ.ά. Οι ανταποδοτικές επιλογές 
είναι πολλές και ποικίλης υφής. Συμμετεχουν οι 
ακολουθοι : Ηθοποιοί: Γιάννης Παπαδαντωνάκης, 
Ηλέκτρα Μητσιμάρη, Μαρία Καστελιανού, Γιάννης 
Κιουρανάκης, Μάνος Τριανταφυλλάκης. Aφηγητής: 
Θανάσης Νάκος. Σενάριο: Μάνος Τριανταφυλλάκης, 
Ελίνα Νταρακλίτσα. Σκηνοθεσία: Μάνος 
Τριανταφυλλάκης. Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μαρίνος 
Παπαδαντωνάκης. Κάμερα: Νίκος Βάνδουλας. Drone: 
Αλέξανδρος Χατζηπαναγιώτης, Γιώργος Μπαλωθιάρης. 
Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Βαρσαμάκης. 

Σχεδιασμός Ήχου: 
Μάνος Τσιριγωτάκης. 
Μουσική επιμέλεια: 
Manos JMT. Μοντάζ: 
Χάρης Γρηγορέλης, 
Πέτρος Κιοσσές. 
Ειδικά εφέ: Magikon 
Production. 
Color Correction: 
Μάνθος Σάρδης. 
Τίτλοι: Γιώργος 
Παυλουδής. Μεϊκάπ: 

Μαρία Μαρκογιαννάκη. Μετάφραση στα Αγγλικά: 
Μαρία Δραγατάκης. Μετάφραση στα Ιταλικά: 
Francesca Minutoli. Διεύθυνση Παραγωγής: Ελίνα 
Νταρακλίτσα. Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαντώ Ρασούλη. 
Εκτέλεση Παραγωγής: Κώστας Σταματόπουλος, Νίκος 
Κονιτσιώτης, Πέτρος Κιοσές, Παυλίνα Αγαλιανού, 
Λήδα Πλατσή, Νώντας Μητσιμάρης, Γιώργος 
Τσαγκαράκης, Αγγέλα Μυλωνάκου. Παραγωγή: Μάνος 
Τριανταφυλλάκης

PANCRETAN & CRETAN 
BROTHERHOOD FOOD DRIVE
Generosity flows from the Community in support of those struggling amidst  
the coronavirus crisis

The dire financial situation in which many families and 

individuals have found themselves during the COVID-19 crisis 

– especially those on temporary, bridging and student visas 

who lost jobs and are not entitled to any sort of government 

support and are struggling to access even basic goods and 

services.

Knowing what agony and pain feels like, having learnt how 

to come out stronger from challenging situations, we cannot 

be indifferent to the struggles of fellow Greeks during these 

difficult times, and as good Samaritans 

The initial food drive was commenced by the Philanthropic 

organisation called Merimna Pontion Kyrion of Melbourne, 

but were very quickly joined by the Central Pontian 

Association of Melbourne “ Pontiaki Estia “, the Pancretan 

Association of Melbourne, the Cretan Brotherhood of 

Melbourne, the Pallaconian Brotherhood of Melbourne ‘ 

Leonidas ‘, the Pontian Association Euxinos Pontos and the 

Pontiaki Koinotita of Melbourne. 

The food relief program for a number of these families over 

the three month period of April, May and June under the 

umbrella of the Cretan Federation of Australia and New 

Zealand has been supported very enthusiastically  by the 

wider community in the great Hellenic spirit of ‘Philotimo’ 

and in particular the members of the Cretan Brotherhood of 

Melbourne and the Pancretan Association of Melbourne.

The response from Pancretan and Cretan Brotherhood 

members has been tremendous to say the least with cash 

donations and an abundance of groceries, canned and non-

perishable goods, as well as basic grocery items, including 

cleaning products. in support of the program. All deliveries 

were treated with the utmost respect towards the families in 

need and in the utmost confidentiality.

The program had the full support of Melbourne’s media 

including Neos Kosmos, Rythmos Greek Radio, SBS Radio, 

3XY Radio Hellas as well as Channel 31’s Greek program with 

Platon Denezakis 

The Cretan Federation of Australia & New Zealand would like 

to thank the following families within the Cretan Brotherhood 

and Pancretan Association who donated tremendously:

Anitsakis Family, Barbagianis Family, Berbatakis Family, 

Dimotakis Aliki, Fanaras Family, Gaganis Bill & Helen, Gaganis 

Stavros & Eleftheria, Gotsis Family,  Herekakis Family, Houdalakis 

Family, Iliou Tony & Joanna, Kafritsas Family, Kaloutsakis Family, 

Karamitos Family, Kontekakis John & Anna, Koukouvitakis Family, 

Kovridis Family, Kypreos Family, Leventis Family, Lilimbakis Family, 

Markogiannakis Family, Matsamakis Family, Mousaferiadis 

Family, Nikakis Family, Nikolakakis John & Sandra,  Nikolakakis 

Aristea, Papadomanolakis Family, Papandreou Family, 

Papadimitrakis Family, Papadimitriou Family, Papadopetrou 

Family, Paras Family, Papatolis Voula, Psarakis Family, Rallakis 

Family, Rissakis Family, Sergakis Family, Stamatakos Family, 

Starakis Con, Starakis Manuel & Anna, Tripidakis Family, Tsaganis 

Family, Tsakos Family, Tsourdalakis Socrates & Anna, Tsourdalakis 

Tony & Christine, Tzortzoglou Family, Vantarakis Family, 

Vassilopoulos Family, Votzourakis Family, Vounisios Family, 

Zervakis Family, and of course the Elderly Citizens Club of the 

Cretan Brotherhood, the Pancretan Youth Club and the Cretan 

Brotherhood Youth Club.

The program will continue beyond the month of June from 

the Greek Orthodox Archdiocese through its charitable arm 

the Greek Welfare Centre in Northcote.

MELBOURNECRETE



24

C
R

ET
A

N
 T

IM
ES

 · 
IS

SU
ES

 1
9 

· M
A

Y
 2

02
0

C
R

ET
A

N
 T

IM
ES

 · 
IS

SU
ES

 1
9 

· M
A

Y
 2

02
0

25

VALE FRANCIS 
GEORGE ATKINS
Lest we Forget
Francis ‘Frank’ George Atkins was born in Harvey, WA in 
1920  and enlisted in 1938. Frank fought in Libya with 
the 2/11th Infantry Battalion and was a corporal when 
he was deployed to Greece in April 1941. 

After two weeks of fighting, Frank was evacuated to 
Crete. He fought in Rethymno where he was wounded 
on 23rd of May. When the Germans overran the island 
Frank was one of
the wounded at the military hospital.

He was captured and transferred to the POW hospital 
in Athens where he spent 6 months receiving 
treatment. He was then taken to stalag VIIIB in 

Lamsdorf, Poland where he stayed
until November 1943. 

Frank came home shortly afterwards thanks to 
an exchange of prisoners and was discharged in 
November 1944. 

Frank was among the official veteran representatives 
who participated in the 60th anniversary of the Battle 
of Greece and Crete commemorations in Greece in 
2001.

Frank passed away peacefully. 

Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 
ΘΡΗΝΕΙ ΕΝΑΝ 
ΑΞΙΟ ΦΙΛΟ ΤΗΣ
Επίτιμο Μέλος των Κρητών της Ωκεανίας

Την Παρασκευή 3 Απριλίου απεβίωσε ο αείμνηστος 
Στέλιος Κιαγιαδάκης.  Ο Στέλιος υπήρξε μία άξια και 
δυναμική προσωπικότητα στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη αλλά 
και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος υπηρέτησε 
με τον πιο θερμό τρόπο την Κρητική παράδοση ως 
πρόεδρος του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης για δεκάδες 
χρόνια, ανεβάζοντας τον πήχη πάρα πολύ ψηλά στα 
πολιτιστικά δρόμενα του νησιού και όχι μόνο.  

Ο Στέλιος τίμησε την Ομογένεια στο έπαρκο στέλνοντας 
τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης στα πέρατα της γης, 
όπου υπάρχει κρητικό στοιχείο, ως δορυφόρους 
του κρητικού πολιτισμού.  Ένα από αυτά τα ταξίδια 
ήταν και της Αυστραλίας τον Νοέμβριο του 2010 
προσκαλεσμένοι της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης 
για να συνεορτάσουν το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής 
Αρκαδίου (Φεστιβάλ Αρκάδια).  

Μαζί με τον Στέλιο πιστέψαμε σε αυτό το ταξίδι και 
για αυτό στέφτηκε με επιτυχία αφού ήταν η πρώτη 
φορά που τριανταμελές συγκρότημα επισκέφτηκε την 
Αυστραλία πλαισιωμένο από χορευτική ομάδα, ριζίτικη 
παρέα, κρήτες καλλιτέχνες και το τηλεοπτικό συνεργείο 
του Creta Channel.  Για δέκα μέρες είχε σειστεί ολόκληρη 
η Μελβούρνη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
αδερφικές σχέσεις μεταξύ των σωματείων, παντοτινές 

φιλίες, ακόμα και κουμπαριές. 

Συνέχιση ως ανταπόδοσης της φιλοξενίας στην 
Μελβούρνη είχε ως αποτέλεσμα η πρόσκληση του 
Στέλιου και κατ’επέκταση του Ομίλου Βρακοφόρων 
Κρήτης, στο χορευτικό συγκρότημα της  Παγκρήτιας 
Ένωσης Μελβούρνης στα πολιτιστικά «Τζανιδάκεια» το 
2013 και στα πολιτιστικά «Βαρδινογιάννεια» το 2019.

Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στην γιορτή του 
Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης για τον εορτασμό της 
τεσσαρακοστής τους επετείου στο Θέατρο «Ερωφίλη» 
στην Φορτέτζα του Ρεθύμνου όπου μεταξύ άλλων είχα 
την χαρά και την τιμή να είμαι ένα από τα τιμώμενα 
πρόσωπα ως Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Κρητών.

Εκ μέρους όλου του Κρητικού στοιχείου της Ωκεανίας 
εκφράζουμε τα θερμότερά μας συλλυπητήρια στην 
σύζυγο, στα παιδιά, στα εγγόνια και στους λοιποί 
συγγενείς. 

Φίλε Στέλιο, Εύχομαι το χώμα που σε σκεπάζει να είναι 
ελαφρύ και ο Παντοδύναμος να αναπαύσει την ψυχή σου. 
Θα σε θυμόμαστε για πάντα!  Αιωνία σου η Μνήμη!

Αντωνης   Σωκ.   Τσουρδαλακης

CANBERRA RETHYMNO
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VALE  ADAMANTIA LANTZAKIS

Mrs Adamantia Lantzakis, was born on  
June 21, 1921 in Chania, Crete.

Adamantia was the 3rd child in a family of 6 children born to 

Maria and Stelios Zacharioudakis. She lived a simple life, finished 

elementary school and became a seamstress. She travelled to local 

villages sewing clothes for whole families.

Adamantia married Georgios Lantzakis on December 24, 1944. It 

was a difficult time for the newlyweds in the midst of World War 

II. Poverty, hunger, illness, death were everyday occurrences. Mrs. 

Lantzakis often used to tell stories of days of hunger, or meals with 

mouldy bread. However, she always put the others first. Adamantia 

risked her own safety, filling her bags with food each morning and 

traveling to local villages to feed the hungry, including soldiers 

hiding in the mountains. George and Adamantia worked for the 

resistance, distributing leaflets, clothes, doing everything they 

could.

The family travelled from Chania to Australia in 1954 under the 

“Intergovernmental Committee on European Migration” program. 

Adamantia was 33 years old and had already given birth to three  

of their four children. Post-war deprivation, poverty and adventures 

of political conscience were the reasons that led the family to 

Australia. They were initially hosted in the Bonegilla migration 

camp. The couple found work immediately. Adamantia as a 

seamstress and Georgios as a carpenter. Adamantia quickly  

learned English through her dialogue with Australian co-workers  

at the factories.

Eventually the family were able to relocate to Melbourne. There 

they bought their first home in Northcote where their 4th child 

was born. The door to this house was always open. Any Cretan 

immigrant could open the door and be greeted with love. Many 

people talk about the hospitality and assistance of “Lantzakis 

and Lantzakena” when they first arrived in Australia. George and 

Adamantia helped many young people find a home and a job and 

gave them the warmth of a new family away from home.

A year after they settled in Melbourne, the Cretan Brotherhood 

was founded, to which Adamantia devoted herself with heart 

and soul and worked tirelessly. She sewed the first five women’s 

traditional Cretan costumes. At every function held at the Cretan 

House, large or small, she would walk around with a tray seeking 

financial support for the Cretan Brotherhood. She recalls: “I was 

a great servant of the club, I had a say and I was respected”. She 

formed and was very active in the Ladies Auxiliary of the Cretan 

Brotherhood as president and committee member. For years she 

was the Board’s custodian for the performances of the youth dance 

group, and would ensure the children were dressed properly in 

the appropriate traditional costumes. For her long and continuous 

service, she has been honoured and received awards from the 

Cretan Brotherhood and the World Council of Cretans.

In an interview with Mrs Lantzakis for the 60th Anniversary book of 

the Cretan Brotherhood of Melbourne, her memories of the Cretan 

Brotherhood were many : “ Sunday was the day of the Cretan 

House. Feasts, celebrations, with donation tray, to collect money 

for the club “. She felt proud to be a Cretan. “ I feel proud that I’m 

from Crete! Call me Kritikia. Her vision for the Cretan Brotherhood is 

“For all to be united. Our children marry fellow Cretans. We uphold 

Crete as we always have, with all our traditions. The children of our 

children to speak Greek, and to be able to speak Cretan. I want 

to be there until I die. If it is possible, to bury me at the Cretan 

Brotherhood. So that I am always there “. To the next generation 

that has taken the mantle to continue and maintain the Cretan 

Brotherhood, she gives her blessing “ to do well and to never sell 

the property. The Cretan Brotherhood is our church”. 

Mrs Lantzakis was known as the “matriarch” of the Cretan 

Brotherhood of Melbourne. She was one of the founding members 

of the Brotherhood, and has served the Board through various 

positions for many years. She was the most active, untiring and 

proud Cretan in Melbourne for over sixty years! 

Adamantia passed away peacefully in Melbourne on December 

29, 2019  at the age of 98. Her funeral was held at St Vasilios Greek 

Orthodox Church, 15 Staley Street, Brunswick

The memory of Mrs Adamantia Lantzakis will remain eternal at the 

Cretan Brotherhood and in the Cretan community of Melbourne.

The Cretan community of Brisbane mourns the passing of the late 

Koula Mangelakis.  

Koula Mangelakis was one of the founding members of the Cretan 

Association of Queensland together with her late husband and 

former president of the Cretan Association of Queensland Mr. 

Pavlos Mangelakis.

There are many fond memories of the Association hosting 

picnics and gatherings at her home including Dance and Paniyiri 

preparations. Her home was always open to all of the Cretans. 

She contributed greatly to the Cretan Association of Queensland 

and it is appreciated tremendously. We extend our deepest 

condolences to the entire family on behalf of the President, 

Executive Committee and all the members of the Cretan 

Association of Queensland.  

May she Rest In Peace.  Eternal be her Memory

The late Nondas Panagiotakis was born in the village of Atsipathes 

in Rethymnon on the 11th July 1945 to Iraklis and Argyro 

Panagiotakis.

He migrated from Greece for a better life and arrived in Australia 

on 25th January 1964 with the ship named “Sparto “and docked 

in Brisbane. He met his wife Eleni and they married and had three 

children Sylvia, Herc and Joseph who in turn gifted him with 3 

lovely grandchildren Andrew, Ethan, and Emilia.

He was a hard-working family man, who was occupied as a 

Laborer for most of his life. 

He was one of the founders of the Cretan Association of 

Queensland in 1974 and served as President and committee 

member for many years and was later acknowledged as a Life 

Member. He also contributed to the wider Greek Community of 

Brisbane by hosting the Greek Program on 4 EB Radio with his wife 

Eleni for many years.

He was a much-loved member and a friend to everyone with 

his love for a chat, a smoke, or a drink. He had a cheeky sense of 

humor and always was the life of the party with a “big Cretan Heart “.

Nondas passed away peacefully on Monday 4th May 2020.

VALE  KOULA MANGELAKIS 

VALE EPAMINONDAS PANAGIOTAKIS

MELBOURNE

IN MEMORY
CRETANS OF OCEANIA

IN MEMORY
CRETANS OF OCEANIA

BRISBANE
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Mrs Efthimia Mouscountakis was born in Fournes,Chania, Crete 

on the 6th October 1933.  She arrived in Wellington, New Zealand 

on the 15th January 1956, as a migrant from Crete, to start a 

family and offer a better life, like many other hundreds of Hellenic 

migrants in New Zealand at the time.

Her story is a little different cause she was sponsored by an ANZAC  

Crete Veteran from Wellington who had fought in Crete and was 

sheltered and hidden from the Germans by Efthimia’s family in 

1941. Efthimia joined the Cretan Association of Wellington from its 

inception and later on served as Treasurer from 2013 to 2018  

with distinction.  She was married and had 1 child, Odyssea who 

gifted her her 3 lovely grandchildren, Angela, Joanna and Effie and 

4 great grand children, Lucas, Joseph, Mia and Cassandra, whom 

she dearly loved and adored.

She passed away peacefully on the 14th January 2020 surrounded 

by her grand children and great grand children. 

Christos Tzanoudakis passed away peacefully on Friday the 10th 

April 2020 at 5:30pm, at the Wellington Hospital at the age of  

87 years old. Christos was one of the inaugural co-founders of the 

Cretans Association of New Zealand and also served as President 

and of the organisation for many years.

Christos was born on the 8th October 1933 and migrated to New 

Zealand from Topolia, Kissamou, Chania, Crete in 1963 and worked 

at the Wellington Wharf Docks for many years.

He was a very much-loved man by all his family and friends and 

a well-respected member of the Cretan Associations and the 

broader Greek Orthodox Community in Wellington.  

Christos funeral service was conducted at Makara Cemetery on  

Tuesday 14th April 2020, by His Eminence Metropolitan of New 

Zealand MYRON.

VALE EFTHIMIA 
MOUSCOUNTAKIS 

VALE  CHRISTOS  TZANOUDAKIS

G.O.C.M.V.  
YOUTH SUMMIT
The Cretan Youth Contribution 

On Tuesday the 11th of February, the Greek 
Community Building in Melbourne’s CBD hosted the 
Greek Youth Summit.  The Summit was arranged by 
Dean Kotsianis, and the Cretan Brotherhood Youth 
President Vasilios Berbatakis.

The program consisted of guest speakers, an 
interactive panel and themed discussion sessions to 
guide conversation amongst the 100 attendees. Guest 
speakers included GOCMV President Bill Papastergiadis 
and Hellenic Chamber of Commerce and Industry 
Chair Fotini Kypraios. The panel consisted of Chris 
Karkanis, Olympia Thea, Tass Sgardelis and John 
Leventis of the Cretan Brotherhood Youth.

To see Greeks who care for our progression all unite 
is something very powerful and it left me speechless 
when I saw everyone connecting.” Explained Vasilios, 
who was happy with the Summit and also identified 
areas of improvement.

“We have received a lot of feedback both positively, 
negatively and areas where we can try new things. We 
will include an online link that guests can send their 
questions and opinions too next time as we realise 
a lot of people are nervous so we need to be able to 
make the Youth Summit platform one where they feel 
comfortable to participate in.”

Vasilios also commented on the role the Cretan 
Brotherhood played in the wider Greek Youth 
Community. “The Cretan Brotherhood has become 
a big leader over the recent years because of its 
inclusivity for all to become a part of our club. 
Everyone is very friendly but you can see the 
determination we have when we are practising and 
the hours of hard work that we put in has delivered 
numerous successful performances.”

Vasilios also explained areas where the Cretan 
Brotherhood can learn and improve. “ The club has 
multiple committees with 1st, 2nd and 3rd generation 
Greeks in Australia. It is very important that as youth, 
we still include the 1st and 2nd generations in our 
discussions and take on board their experiences. 
We can amalgamate them with our education 
and technological contentedness to bring new 
opportunities and value creation to the [Cretan, and 
wider] Greek community.”

Senior Committee member John Leventis was one of 
the panellists for the summit. He found the summit 
positive and informative. “The overarching message 
that was put forward to attendees was that we must 
look towards the future and continue to grow and 
nurture the Greek community in Victoria and Australia. 
We must not take matters for granted.” said John.
John went onto describe how he saw the Cretan 
Brotherhood’s role in the community. “We must lead 
by example. This may be in the form of hosting events, 
and continuing to have our doors open to anyone 
and everyone as we always have, but also, to pass on 
our knowledge to other Greek communities that are 
struggling.”

John also identified lessons for the Cretan Brotherhood 
to learn. “There are many young and eager individuals 
out there that are willing to learn and contribute to 
the community. We must continue to show respect to 
all facets of our club and community. Never take what 
we presently have on hand for granted and to always 
look for new opportunities in the future that will both 
aid our club, members, community and the overall 
Greek diaspora in Australia.” 

Mr. Theodoros Misirlakis was born in Agia, 

Chania, Crete on the 8th September 1950.

He arrived in Wellington, New Zealand in 1978 

as a migrant from Crete, to start a family and 

offer a better life, like many other hundreds of 

Hellenic migrants in New Zealand at the time.

Theodore served the Hellenic community 

with pride but more importantly joined the 

Cretan Association of Wellington in 1979 and 

served on the committee for over a decade 

and was considered by many of his peers as a 

living legend.

He was married and had 4 children, George, 

Evanthia, Stella & Dimitrios whom gifted 

Theodore 2 lovely grandchildren, Theon and 

Zenon who he dearly loved and adored.

He passed away peacefully on the 7th 

September 2019 surrounded by his loving 

family at Te Omanga. 

VALE  
THEODOROS  
MISIRLAKIS

NEW ZEALAND

IN MEMORY
CRETANS OF OCEANIA

MELBOURNE
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ΟΤΑΝ 500 ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΞΕΣΚΙΣΑΝ 
20.000 ΤΟΥΡΚΟΥΣ!
Το σημαντικότερο επαναστατικό κέντρο της Ανατολικής Κρήτης κατά την 
Επανάσταση του 1897 υπήρξε η κωμόπολη των Αρχανών

Οι Αρχάνες ήταν το μέρος εκείνο, όπου οργανώθηκε από τον 
Φεβρουάριο του 1897 η «επί της Αμύνης Επιτροπή των Αρχανών», 
η οποία ανέλαβε το βάρος του συντονισμού των πολεμικών 
επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή και στην Ανατολική Κρήτη 
και αντιμετώπισε με αξιοθαύμαστη γενναιότητα τις λυσσώδεις 
επιθέσεις των Τουρκοκρητικών και του τακτικού Τουρκικού 
Στράτου.

Η γεωλογική θέση της ιστορικής κωμόπολης αποτέλεσε φυσικό 
οχυρό και έγινε επίκεντρο αγωνιστών της ευρύτερης περιοχής. 
Οι Μεγάλες Δυνάμεις προγραμματίζουν να προβούν σε διεθνή 
κατοχή της Κρήτης.

Η Ελληνική Κυβέρνηση στέλνει 1.500 άνδρες για να κηρύξει την 
Ένωση. Διεξάγονται μεγάλες μάχες σε όλη τη Κρήτη. Οι Μεγάλες 
Δυνάμεις απαγορεύουν στους επαναστάτες να πλησιάσουν 
περισσότερο από 6 χιλιόμετρα από τα Χανιά Ήδη στην ευρύτερη 
περιοχή είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 2000 άτακτοι Οθωμανοί, 
πυροβολικό και στρατός. Οι Τούρκοι είχαν σαν ορμητήρια τους όλα 
τα γύρω χωριά από τον Γιούχτα.

Τα γυναικόπαιδα που είχαν συγκεντρωθεί στις Αρχάνες ήταν 
περίπου 6000 ψυχές.Οι οπλοφόροι Αρχανιώτες δεν ξεπερνούσαν 
τους 500 και ο οπλισμός τους ήταν μάλλον πρόχειρος. Είχαν 
καταφέρει όμως με αυτές τις μη ιδανικές συνθήκες να κρατήσουν 
μακριά τους Τούρκους που αριθμούσαν πάνω από 20.000. Εκείνοι 
είχαν εκπαιδευτεί κατάλληλα γιατί γνώριζαν πως τούτο το μέρος 
ήταν πολύ ισχυρό και πως θα τους δημιουργούσε αρκετά θέματα.

Ο Γ.Καπετανάκης Η επιτροπή Αμύνης που δημιούργησαν 
ήταν : Πρόεδρος ο Γεώργιος Καπετανάκης, Μέλη ο Μ. 
Καλοχριστιανάκης, ο Χ.Γ.Λυδάκης,ο Ιωαν. Καλπαδάκης,ο Χ. 
Χαιρέτης,ο Ζ.Κανάκης,ο Μιχ. Ψαλτάκης, ο Δ.Ψαραδάκης,Ο Χ.Ν. 
Λυδάκης,ο Μιχ. Καλυβιανάκηςπου έγινε και Πρόεδρος της ίδιας 
επιτροπής λίγο αργότερα, ο Ι.Ψαραδάκης και ο Χριστ. Κυριακάκης. 
Επίσης ο Εμμ. Αρνογιαννάκης,ο Δ.Ευτυχής,και σαν Γενικός 
Γραμματέας ήταν ο Γ.Ανδρουλάκης.

Είχαν εγκαταστήσει φρουρά στην κορυφή του Γιούχτα και 
παρατηρούσαν τις κινήσεις των Τούρκων. Το χαρακτηριστικό 
σύνθημα συναγερμού για οποιαδήποτε ε κίνησή τους ήταν τρεις 
βολές πυροβόλου .

Ο Μιχ.Καλυβιανάκης Στο βιβλίο του κ. Νίκου Χριστινίδη « Οι 
Αρχάνες στην Επανάσταση του 1897 – 98 » Αναφέρεται το εξής 
γεγονός από την πρώτη εκείνη μάχη των Αρχανιωτών . «…
Το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου, οι Φρουροί ειδοποίησαν, ότι 

πλήθος τούρκων ενόπλων ενεμφανίσθησαν στα « Σπήλια » και 
κατευθύνονταν προς τις Αρχάνες μοιρασμένοι σε ομάδες. Η είδηση 
δημιούργησε σύγχυση και πανικό. Η ψυχραιμία όμως του Γεωργίου 
Καπετανάκη και η σύνεση του υπέροχου αρχηγού του Μονοφατσίου 
Ιωάννου Αϊνικολιώτου, διέλυσε τους φόβους. Γρήγορα οι δύο αρχηγοί 
συγκέντρωσαν 700 οπλοφόρους χριστιανούς και τους σκόρπισαν στα 
υψώματα « Φουρνί », «Τζε», «Μάζα» και « Πετροκέφαλο» και περίμεναν 
την επίθεση. Ο εχθρός δεν άργησε να φανεί . Η μάχη άρχισε σκληρή 
και επί οκτώ ώρες με ηρωισμό και από τα δύο μέρη.

Ο ιερομόναχος του Επανωσήφη Μισαήλ φονεύεται και η κεφαλή 
του αποκομμένη μεταφέρεται στο Ηράκλειο για χλευασμό. Σε 
λίγο τραυματίζεται σοβαρά και ο οπλαρχηγός του Μονοφατσίου 
Γιάννης Μαρής. Για μια στιγμή κλίνει με το μέρος του εχθρού. 
Αλλά την ώρα αυτή τη δύσκολη καταφθάνουν οι οπλαρχηγοί 
της Μεσαράς Ματθαίος Πρεκατσούνης και Νικόλαος Μαρής με 
πολλούς άνδρες και έτσι ο εχθρός υποχωρεί άτακτα στο Σκαλάνι, 
αφήνοντας 30 νεκρούς και 60 τραυματίες.

Από τους Χριστιανούς σκοτώθηκαν εκτός από τον παραπάνω 
καλόγερο, οι Αρχανιώτες Νικ. Στραταριδάκης και ο Γ. Εμμ. Παχάκης. 
Τραυματίστηκαν άλλοι 7…» Οι μάχες συνεχίστηκαν στις 14 
Φεβρουαρίου του ίδιου έτους στις 21 του ίδιου μήνα και στις 15 
Μαρτίου με την πιο πολύνεκρη μάχη που έγινε τότε στην μικρή 
κωμόπολη που έκλεισε πάλι με νίκη των Χριστιανών.

In the email please include your NAME,
EMAIL ADDRESS, AGE and STATE (location)

of the participant 

Cretan Youth of Australia and New Zealand  

to commemorate 
National Art Competition

The Battle of Crete 
Under 12 category 13 and over category

1st Prize 
 

2nd Prize 
 

3rd Prize 

1st Prize 
 

2nd Prize 
 

3rd Prize 

 

Due to COVID-19 restrictions all entries to the Art
Competition must be submitted to:

cretanyouthausnz@gmail.com

$300
 

$200
 

$100

$300
 

$200
 

$100

 Proudly  sponsored by Cretan Youth Federation of Australia and
New Zealand & Nikpol 

HISTORY
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CRETAN  FAMILY
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MELBOURNE

ΔΩΡΕΑ $50,000 ΤΗΣ ΠΑΓΡΗΤΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Η Ονομαστική εορτή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Κρητικό Χωριό

Στην πολυτελέστατη  αίθουσα  του Κρητικού Χωριού 
πραγματοποιήθηκε  η πρώτη ονομαστική εορτή του 
νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας  κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
την Κυριακή 26 Ιανουάριου ανήμερα της ημέρας της 
Αυστραλίας.
Την εορτή του Αρχιεπισκόπου τίμησαν με την 
παρουσία τους εκατοντάδες ομογενείς, σύσσωμοι  
όλοι οι Ιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας 
και φυσικά ο  Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δέρβης 
ΙΕΖΕΚΙΗΛ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος της Ρουμανικής 
εκκλησίας ΜΙΧΑΗΛ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Αιμιλιανός ΜΕΛΟΕ, Ο Αρχιμανδρίτης Αρχιεπισκοπικός 
Επίτροπος του Northcote π. Ευμένιος Βασιλόπουλος,  
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Μελβούρνη κ. 
Μιχαλόπουλος, η Ομοσπονδιακή Βουλευτής Calwell 
κα. Μαρία Βαμβακινού, ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας 
Ένωσης Μελβούρνης κ. Ιωάννης Νικολακάκης, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων & Ενοριών κ. 
Κώστας Κόντης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο Πρόεδρος 
της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας & Νέα 
Ζηλανδίας κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης και άλλοι.
Η εκδήλωση  ηταν αφιερωμένη στο Ελληνορθόδοξο 

Κολλέγιο του Αγίου Ιωάννη όπου και  δοθήκαν όλα 
τα χρήματα της εκδήλωσης  μαζί με δεκάδες δωρεές 
από ενορίες  και  ιδιώτες  βοηθώντας το Σχολείο στην 
αποπεράτωση του γηπέδου Μπάσκετ συνολικό κόστος 
των $ 200,000 χιλιάδων δολαρίων. Η Παγκρήτια Ένωση 
Μελβούρνης με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου είχε αποφασίσει όπως  καλύψει όλα τα 
έξοδα της εκδήλωσης προσφέροντας το συνολικό  
ποσό  των  $ 50.000  δολαρίων.  

Κατά την διάρκεια της βραδιάς ανακοινώθηκαν 
αρκετές νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες από τον 
Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟ 
για όλη την Αυστραλία ενώ ο ίδιος ευχαρίστησε 
και τίμησε αρκετά πρόσωπα που είχαν υπηρετήσει 
και προσφέρει στις ενορίες και κοινότητες της 
Αρχιεπισκοπής με μπροστάρη τον μέγα ευεργέτη κ. 
Νικόλαο Ανδριανάκο.

Στην ομιλία του ο οικοδεσπότης της βραδιάς και 
Πρόεδρος της Παγκρητιας Ενωσης Μελβουρνης 
κ. Ιωάννης Νικολακάκης φανερά συγκινημένος 
καλωσόρισε για άλλη μια φορά τον νέο Ποιμενάρχη 

και συμπατριώτη από την Κρήτη κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟ στο 
Κρητικό Χωριό εις τον οποίο και θύμισε ότι το Κρητικό 
Χωριό είναι και δικό του σπίτι, ενώ συνέχισε να πει 
ότι δεν έχουν αξία μόνο τα έργα, αλλα αξία είναι να 
προσφέρεις κάτι στην παροικία και στην συγκεκριμένη 
περίπτωση στο πρώτο ημερήσιο Ελληνορθόδο 
Κολλέγιο του Αγίου Ιωάννη. 

Το καλλιτεχνικό κομμάτι της  βραδιάς είχαν αναλάβει 
κατά πρώτον η Ορχήστρα Δυο Πατρίδες από το 
κολλέγιο του Αγίου Ιωάννη, οι Κρήτες καλλιτέχνες 
Γιάννης Πολλάκης, Γιώργος Σεβαστάκης και Γιώργος 
Ρεράκης, οι Πόντιοι καλλιτέχνες Στέφανος Λεβογιάννης 
και Δημήτρης Τζομπανόπουλος ενώ η δ. Ελισάβετ 
Παρδάλης τραγούδησε τους Εθνικούς Ύμνους της 
Αυστραλίας  και  της Ελλάδος. Χρέη τελετάρχη  έκανε  
ο Πάτερ Γεώργιος Φράγκος.

Τον Σεβασμιότατο τίμησαν με την παρουσία τους και 
τα χορευτικά συγκροτήματα  της  Παγκρήτιας Ένωσης 
Μελβούρνης και της Κεντρικής Ένωσης Ποντίων « 
Ποντιακή Εστία » οπου παρουσίασαν χορούς της 
Κρήτης και του Πόντου ενώ του δωρίσαν ένα άσπρο 
κρουσατο μαντήλι της χαράς και ένα παραδοσιακό 
φυλακτό του Αγίου Γεωργίου της Ποντιακής 
ενδυμασίας τα οποία φορούσε με υπερηφάνεια κατά 
την διάρκεια της βραδιάς. Δώρα  επίσης παρέδωσαν 
τόσο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δέρβης ΙΕΖΕΚΙΗΛ 
όσο και ο Αρχιμανδρίτης π. Ευμένιος Βασιλόπουλος 
αλλά και οι αρχηγοί του σχολείου  του Αγίου Ιωάννη 
τα οποία έκοψαν την τούρτα της εορτής μαζί με τον 
εορτάζοντα Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας.

H έκπληξη της βραδιάς ηταν ένα ωραίο και μεστό 
σε λόγια τηλεοπτικό μήνυμα του Οικουμενικού μας 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον εορτάζοντα 
Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟ.
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MELBOURNE

CRETAN ASSOCIATION OF SYDNEY  
& NEW SOUTH WALES
Roof Replacement Project

On the 24th of April, the Cretan Association 
commenced stage 1 of its long awaited asbestos 
roof replacement. Due to storms in late 2019, the 
conditions of the asbestos roofs of the “Cretan House” 
and the association’s adjacent tenanted building in 
Marrickville, became severely damaged and started to 
cause water damage to both buildings. Over the next 
couple of months the situation quickly worsened as 
the committee considered quotes and options.

At the Cretan Association’s Panigiri on the 7th of 
March, the committee announced that the total cost 
of the project would be upwards of $80,000. The roof 
replacement was an unexpected and large capital 
expense for the Cretan Association, but is a necessary 
investment in the future. The Cretan Association would 
like to thank all who supported us with this cause, 
either by purchasing raffle tickets at our panigiri or by 
making a donation. The Cretan Association would like 
to also thank an anonymous member who has given 
a $30,000 interest-free loan to assist fund the project, 
who does not want any recognition. 

Stage 1 is now complete, with the entire roof of the 
tenanted building as well as the upper level of the 
Cretan House. The committee is now considering how 
to proceed with Stage 2, being the roof of the lower 
factory/bakery, behind the Cretan House. 
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MELBOURNE

2020 ANTIPODES “CRETAN “ 
FESTIVAL
Frantzeskakis, Stratakis, Tsourdalakis & Xylouris Brothers in Melbourne

The music may have stopped, but the memories from the 

biggest and best Lonsdale Street Greek Festival will last a 

lifetime.  With the sun shining over the Greek Precinct, close 

to 150 000 people visited the historical Lonsdale Street site 

to enjoy the best in Greek music, dance, food and fun.

Hellenes – and 

philhellenes alike – 

enjoyed exploring 

the range of Greek 

products on offer, 

as well as learning 

more about Greek 

culture from a range of 

community groups

Since 1987, the festival 

(formally known as 

Antipodes) has taken 

over the historic Greek 

precinct in the heart 

of Melbourne to 

celebrate the best of 

Hellenic culture.

Over the years, 

thousands of 

performers and 

dancers have taken to the street to showcase the best in 

traditional and modern Greek dance.

Over the years the Festival has enjoyed some of the best in 

Greek entertainment, including Glykeria, Dalaras, Eleftheria 

Arvanitaki, Giannis Haroulis, Michalis Xatzigiannis, Alkinnos 

Ionnidis, and Pandelis Thalassinos, just to name a few. 

The Antipodes Festival is considered to be Melbourne’s 

biggest street party and longest-running Greek festival 

bringing together some of the Australia’s most talented 

performers, dancers, chefs, cooks and competitors for a 

weekend of Greek-flavoured entertainment.

The festival’s reach has grown beyond Melbourne’s borders, 
with more than 800,000 people engaging with the festival’s 
social media content over the course of the campaign. Just 
over 400,000 people tuned into the livestream content over 
the weekend, with viewers from as far Europe and the USA 
able to participate in the fun.

In 2018, the festival 
expanded, extending from 
Swanston St through to 
Exhibition St, offering three 
performance stages and 
more food and fun for 
people to enjoy.

This year’s festival had a 
very nice twist to it. With 
over 6 different Cretan 
Dance Groups from both 
the Cretan Brotherhood 
of Melbourne and the 
Pancretan Association of 
Melbourne performing 
over three different stages 
made for a Cretan folkloric 
extravaganza that had 
every non Cretan talking 
all things Cretan. 

If the Dance Groups weren’t enough, the Antipodes Festival 
was lucky enough to have a plethora of Cretan Musicians  
who had arrived from Crete including Giorgos Frantzeskakis 
( Violin ), Giorgos Stratakis ( Lute ), Sifis Tsourdalakis ( Lyra  ) 
and the Xylouris Brothers Nikos and Andonis on the Lyra 
and the lute  that accompanied the Dance Groups over all 
the stages, as well as entertaining the crowds till the early 
hours of the morning.

All in all Melbourne’s Cretan community was lucky to have 
such an abundance of Cretan performers running Musical 
events  over a three week period entertaining the wider Greek 
Australian Community but more importantly influencing the 
younger generations who would not stop dancing.

The  Cretan Federation of Australia & New Zealand in conjunction with the General Secretariat for Greeks Abroad 
is announcing two separate Youth Trips to Crete in 2021 comprising of an educational, social, Cultural & Religious 
program. This program is open only to members of the Cretan Federation of Australia & New Zealand and not the 
general public.

The General Secretariat of Greeks Abroad will be covering the expenses for the Accommodation, Bus Transfers, 
Meals, Events  and Tour Guides. Each Cretan Youth participant must cover their international airfare from Australia 
to Crete.   The trips will be broken up into 2 groups. The first tour will be for Cretan youth aged between the ages 
of 16 and 23 and is proposed to take place during School Holiday Period Saturday 26th June to the 11th July 
2021 and the second tour will be for Cretan youth aged between the ages of 10  and 15 and is proposed to take 
place during School Holiday Period Saturday 18th September to 3rd October 2021.

Please register your interest via email  at admin@cretan.com.au  with the names of the Youth, telephone 
numbers, emails  and their date of Birth before registration papers will be sent out to the participating families.

CRETAN YOUTH OF AUSTRALIA & NEW ZEALAND
2021 TOURS OF CRETE
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MELBOURNE

AN AMAZING TOUR NOT TO BE MISSED!

DAY 1

DAY 5

DAY 8

DAY 2

DAY 3

DAY 10

DAY 6

DAY 7

DAY 4

DAY 9

ARRIVE IN ATHENS - RELAX AND UNWIND

Upon arrival into Athens, you will be met by our local representative and transferred to your hotel for check-in. 
Overnight in Athens.

CHANIA - BATTLE OF CRETE TOUR PART II

Breakfast at the hotel. Then, we will continue our tour focusing in WWII and the Battle of Crete: The Souda Bay Allied 
War Cemetery is a military cemetery administered by the Commonwealth War Graves Commission at Souda Bay.

RETHYMNON - HERAKLION

ATHENS - CITY TOUR

Sightseeing & Acropolis tour including the New Acropolis Museum

ATHENS - CHANIA

Breakfast or breakfast boxes (depending on the time of your flight). At the appointed time, transfer to to Athens’ 
International airport to catch a domestic flight to Chania. Arrival at Chania International Airport, meet & assistance 
service. Transfer to the hotel and check-in procedure. In the evening, time at leisure. Overnight in Chania.

DEPARTURE

Breakfast at the hotel. Transfer to Chania airport for your departure flight back to Athens.

CHANIA - Chania walking city tour: ‘The history of Chania City through the centuries  
to Today

Enjoy a walking tour of the city of Chania, the second largest city of Crete and the capital of the Chania regional unit.

CHANIA - RETHYMNON

Transfer to Rethymnon. Day at leisure to explore the city of Rethymnon. Overnight in Rethymnon.

CHANIA - 
BATTLE OF 
CRETE TOUR 
PART I

RETHYMNON 

SYNTAGMA 
SQUARE 

ILIOU  
MELATHRON

THE  
ACADEMY

MALEME  
AIRPORT HILL 107

TAVRONITIS 
BRIDGE

PANATHENAIC 
STADIUM

THE  
UNIVERSITY 

GERMAN 
CEMETERY & 
PLATANIAS 

MUSEUM

SOUDA 
COMMONWEALTH 
WAR CEMETERY

GREEK HOUSES 
OF PARLIAMENT

THE NATIONAL 
LIBRARY

PARTHENON

ACROPOLIS ACROPOLIS  
MUSEUM

SOUDA BAY  
ALLIED WAR  
CEMETERY

KNOSSOS ARKADI  
MONASTERY

NAVAL BASE OF 
SOUDA BAY

HISTORICAL  
MUSEUM OF 

CRETE

RETHYMNO OLD 
TOWN CITY 

TOUR

THE TOMBS OF ELEFTHERIOS 
VENIZELOS AND HIS SON - 

AKROTIRISOPHOKLIS

80th COMMEMORATION COMMEMORATION
15 – 24 May 2021

PILGRIMAGE 

ANZAC

B AT T L E  O F  C R E T E

2021
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SYDNEY

CRETAN NOVEL  
REVIEW
“SISTERS “ by Gabrielle Lord

Sydney sisters, responsible, 
married screenwriter, Greta 
Maitland and her wilful, hard-
living younger sister, artist 
Xanthe Deering, are thrilled 
to inherit their barely known 
Cretan grandmother’s  house 
near Kissamos-Kastelli, north 
western Crete. 

Xanthe impulsively flies to Crete, determined to use 
this opportunity to turn her disordered life around, 
reinvent herself and paint a series about Poseidon, the 
god of oceans and earthquakes and others from the 
pantheon.

Greta and her husband, Assistant Police Commissioner 
Magnus Maitland, still mourn the sudden death of 
their infant daughter Daisy ten years previously, and 
although the marriage appears solid, both Greta and 
her husband have separate, guilty secrets concerning 
what really happened that terrible morning a decade 
earlier when baby Daisy died.

Months later, Greta is shocked to learn that her sister 
Xanthe has gone missing on Crete.  Despite her over-
worked husband’s strong resistance to her setting off 
yet again to ‘save (your) idiot sister Xanthe from herself,’ 
Greta flies to Kissamos, northwest Crete and  takes up 
the search where the Cretan police have left off, using 
only the haunting clues in Xanthe’s damaged  journal 
and her new paintings. 

At their grandmother’s old house in northwest 
Crete, where Xanthe had first lived, Greta finds a 
phone number scribbled on the wall, overlooked by 

the Cretan police, which leads her to the beautiful, 
restored synagogue of Etz Hayyim in Chania – and to 
the volunteer, married man Joseph Alexandros with 
whom Xanthe was passionately involved. But he runs 
from her.

As Greta travels Crete with her lively driver, Yorgo, to 
question the people who’d known her sister, further 
disturbing facts concerning Xanthe emerge.  Someone 
had been using sorcery against her sister.  Greta 
discovers too that the police officer working the case, 
was involved with Xanthe. Worse, to her immense 
shock and disbelief, Greta discovers photographs of 
her sister near the tiny chapel in which she’d been 
living, together with Greta’s husband, Magnus, when 
he was supposed to  have been attending an Interpol 
conference in Lyons, France, two thousand  
kilometres away.

With her marriage in ruins, and faced with what 
seems to be unforgiveable betrayal, Greta is forced to 
question everything she thought she knew – about 
her sister, about her husband Magnus --and about 
herself.  The startling final scenes reveal the truth – an 
almost magical, joyous revelation!
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