
 
 
 

February 8, 2021 
RE: Prospect Sale of One Key Property 
 

Dear Members and Friends: 

For well over 100 years, the Greek Community of Toronto (GCT) has been here to support the local Greek population 
in countless ways.  Whether it is to offer your children a strong connection to Greek history and culture through our 
school, our traditional dance classes, an entertaining and enlightening performance in our theatre or simply 
providing a venue to worship for your family and social services for the elderly, we play a critical role in the life of 
our community. 

Last year was disastrous for many of us, and this year has its own unique set of challenges.  Because of Covid-19, 
friends and family across the GTA and around the world have lost loved ones, businesses have been decimated by 
the new restrictions and we are all struggling to adapt to this new reality. 

Sadly, the current circumstances have also had a devastating impact on the GCT.  Our overall revenues have dropped 
by over 90%.  Our current bank loan is $3.2 million dollars and our total debt is $4.5 million dollars, and we are on 
target to lose earnings of $2 million dollars by the end of 2021.  As you know, we have conducted several fundraisers 
as a stopgap, but given the financial challenges we are all facing, it has not made a significant difference. 

It is a grim picture that will not get any better—in fact, it will get dramatically worse.  If we do not resolve this 
situation, we will lose everything: our schools, all cultural activities, the ability to support the community’s social 
needs and so much more.   

As part of its mandate, the Board of Directors is obligated to ensure that the GCT remains a robust and active 
organization for our community.  Given our current economic difficulties, an independent Advisory Committee was 
formed to explore the best approach to resolving our issue.  After much research and deliberation, it recommended 
the potential sale of at least one of the GCT’s properties.  Which would be one of the following: 

• St. John’s & Alexander the Great Cultural Centre (1385 Warden Ave) 
• St. Demetrios & Polymenakion Cultural Centre (30 Thorncliffe Park Drive) 
• St. Irene’s Church (66 Gough Ave (795 Carlaw Ave) 
• Virgin Mary’s Cathedral (136 Sorauren Ave) 

The Advisory Committee issued a Request for Proposals (RFP). They received three proposals from Canada’s biggest 
brokerages: CBRE, Colliers International and Cushman & Wakefield.  Following a thorough review, the Advisory 
Committee selected Cushman & Wakefield to be our broker of record to list the properties.  Working closely with 
our Board, and with the approval of our Members, Cushman & Wakefield will begin soliciting offers on the above 
properties. 

According to our constitution, as board of directors, we have a moral and legal obligation to preserve and promote 
the Greek Community of Toronto.  We have weathered many storms in the past and thrived despite them.  This 
current situation is unlike anything we have experienced in the past.  Eventually, all final decisions will be 
approved by you.   

It is troubling and very saddening to be in a position that forces us to contemplate selling one of our most 
treasured assets, but the alternative is considerably worse.  We hope you agree and are willing to see this through 
with us.   

The very survival of the Greek Community of Toronto hangs in the balance. 

 
*Please direct any questions to info@togreekcom.org 

 



 
 
 

8 Φεβρουαρίου 2021 
Θέμα: Πιθανή Πώληση Ακινήτου 
 

Αγαπητά μέλη και φίλοι, 

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο (ΕΚΤ) στηρίζει τους Ελληνοκαναδούς της 
ευρύτερης περιοχής του Τορόντο με αμέτρητους τρόπους.  Προσφέροντας στα παιδιά μας έναν ισχυρό 
σύνδεσμο με την Ελληνική ιστορία και κουλτούρα μέσω των σχολείων μας, τα μαθήματα παραδοσιακών 
χορών, διασκεδαστικές και διαφωτιστικές θεατρικές παραστάσεις ή παρέχοντας ένα χώρο λατρείας  για 
τις οικογένειες μας και κοινωνικές υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους, η ΕΚΤ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 
στη ζωή της κοινότητάς μας. 

Η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική για πολλούς από εμάς,  και φέτος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
ένα σύνολο μοναδικών προκλήσεων. Λόγω της πανδημίας Covid-19, φίλοι και συγγενείς όχι μόνο στο 
Τορόντο αλλά σε όλο τον κόσμο έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, επιχειρήσεις έχουν 
αποδεκατιστεί από τους νέους περιορισμούς και όλοι αγωνιζόμαστε να προσαρμοστούμε στη νέα 
πραγματικότητα.  

Δυστυχώς, οι τρέχουσες συνθήκες είχαν καταστροφικές επιπτώσεις και για την ΕΚΤ. Τα συνολικά μας 
έσοδα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 90%. Το τραπεζικό χρέος μας ανέρχεται στα τρία κόμμα δύο 
($3.2) εκατομμύρια δολάρια με συνολικό χρέος τεσσεράμισι ($4.5) εκατομμύρια δολάρια και 
προβλέπεται να χάσουμε δύο ($2) εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2021.  Όπως ήδη γνωρίζετε, 
στην προσπάθειά μας να μειώσουμε το έλλειμμα έχουμε διεξάγει εράνους, αλλά δεδομένων των 
οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όλοι, η προσπάθειά αυτή δεν ήταν αρκετή ώστε να 
κάνουμε τη διαφορά.  

Πρόκειται για μια ειδεχθή κατάσταση που δεν θα βελτιωθεί – στην πραγματικότητα θα χειροτερέψει 
δραματικά.   Αν δεν αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση θα χάσουμε τα πάντα: τα σχολεία, τα τμήματα 
χορών και θεάτρου, τη δυνατότητα να παρέχουμε κοινωνικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.   

Tο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται από το Καταστατικό και έχει καθήκον προς τα Μέλη της, να 
διασφαλίσει ότι η ΕΚΤ θα παραμείνει ένας ισχυρός και ενεργός μηχανισμός στήριξης για την παροικία 
μας.  

Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής δυσχέρειας, δημιουργήθηκε μια ανεξάρτητη Συμβουλευτική 
Επιτροπή ώστε να προτείνει λύσεις για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την επίλυση αυτού του 
σοβαρού οικονομικού προβλήματος.  Μετά από εκτεταμένη έρευνα και αξιολόγηση της κατάστασης, 
συνιστάται η πώληση ενός τουλάχιστον ακινήτου της ΕΚΤ, που θα είναι ένα από τα εξής:  

• Ιερός Ναός Αγ. Ιωάννη & Πολιτιστικό κέντρο Μέγας Αλέξανδρος (1385 Warden Ave) 
• Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου & Πολυμενάκειο Πολιτιστικό κέντρο (30 Thorncliffe Park Drive) 
• Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (66 Gough Ave - 795 Carlaw Ave) 
• Καθεδρικός Ναός της Παναγίας (136 Sorauren Ave) 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή υπέβαλλε Αίτημα Υποβολής Προτάσεων (RFP) και δέχτηκε προτάσεις από 
τρείς από τις μεγαλύτερες μεσιτικές εταιρείες του Καναδά: CBRE, Colliers International και Cushman & 
Wakefield.   



 
 
 
Μετά από εμπεριστατωμένo έλεγχο, η Συμβουλευτική Επιτροπή επέλεξε την εταιρεία Cushman & 
Wakefield ως αποκλειστικό μεσίτη για την διαδικασία αναζήτησης προσφορών πώλησης ενός 
τουλάχιστον ακινήτου ή της ανάπτυξης του.  Σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, η 
εταιρεία Cushman & Wakefield θα ξεκινήσει τη διαδικασία. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε ηθική και νομική υποχρέωση 
να στηρίξουμε τα συμφέροντα της ΕΚΤ και θα απευθυνθούμε σε εσάς να πάρετε την τελική απόφαση. 

Στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε και καταφέραμε να ξεπεράσουμε σημαντικά εμπόδια. Η τρέχουσα 
κατάσταση όμως είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχουμε βιώσει στο παρελθόν.  Είναι πολύ λυπηρό να 
βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σκεφτούμε την πώληση ενός από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά 
στοιχεία μας, αλλά η εναλλακτική είναι πολύ χειρότερη.   

Η ίδια η επιβίωση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κρέμεται από μια λεπτή κλωστή. 

 

*Παρακαλώ απευθύνεται όποιες ερωτήσεις στο info@togreekcom.org 

 

 

 

 

 


