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Ο Γιορτασμός ημέρα ΟΧΙ 2013, εθνική εορτή της 

Ελλάδας για τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, έλαβε μέρος το 

Σάββατο στις 26 Οκτωβρίου 2013 με την συμμετοχή του 
Ελληνικού μας Σχολείου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας για 

την εορτή το Αγ. Δημητρίου όλοι προσήλθαν στο μνημείο του 
Αγνώστου στρατιώτη στο Βικτώρια Πάρκο. Εγινε η επίσημη 

τελετή και μνημόσυνο για τους πεσόντας του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου, με κατάθεση στεφάνων απο τον πρόεδρο 
της Κοινότητας κ Δημήτριο Γιαννούλη και τον Ιερέα π Ηλία 

Δρόσσο και από τους ηγέτες των διαφόρων τοπικών 
οργανώσεων. Οι μαθητές του Ελληνικού μας σχολείου απήγγειλαν 

ποιήματα και ομιλίες σχετικά με αυτή την σημαντική εορτή του 

ΟΧΙ στην καταπίεση του ΟΧΙ στην κατάληψη της Ελληνικής γης.   

Το ΟΧΙ,  28 Οκτωβρίου 1940 Σχολικό Ποίημα: 
 

 To OXI το αθάνατο που είπες το σαράντα, εχάρισε στους 

λαούς λευτεριά για πάντα. Έγινες κοσμοξάκουστη 
τρισένδοξη ηρωίδα, η Πίνδος το βροντοφωνεί, αθάνατη 

πατρίδα!.                                                                             
Σημαιοφόροι: Γεώργιος Διαβολίτσης και Αγγελική Θεοχάρη 
 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος επισκεύθηκε την Κοινότητα μας το Σάββατο 

9 Νοεμβρίου και τέλεσε την θεία λειτουργία την Κυριακή στις 10 Νοεμβρίου 2013. Συναντήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο και έγινε συζήτηση για τα προγράμματα και την πρόοδο της Κοινότητας μας. Η επίσκεψη του μας τίμησε. 
 

Κοινοτική Γενική Συνέλευση για Υποψηφιότητες: Κυριακή 24 Νοεμβρίου 
2013 
 

Η επιστολή πρόσκλησης των μελών να παραυρεθούν σε αυτή την πολύ σημαντική Γενική Συνέλευση για να θέσουν 

υποψηφιότητα προς εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο των ετών 2014-2015 ταχυδρομήθηκε στον καθένα ξεχωριστά.    
 

Άν και αυτή η εκλογή δεν θεωρείται πολιτική εκλογή, αλλά εκλογή εθελοντών να διοικήσουν μία φιλανθρωπική μη 

κερδοσκοπική οργάνωση,  πολλές ομοιότητες μπορούν να συναχθούν απο αυτό που ο Αριστοτελλης είχε να πεί. Η έννοια 
του «πολίτη», και κατ’ επέκταση του «ενεργού πολίτη», γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο της «πόλεως». 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο πολίτης, «δι’ απλώς ουδέν των άλλων ορίζεται η των μετέχειν κρίσεως και αρχής», και 
αχρείος πολίτης, δηλαδή άχρηστος πολίτης, ήταν αυτός που δεν είχε συμμετοχή στα κοινά. Μία τέτοια βαριά κριτική 

δείχνει πόσο σημαντικό ήταν εκείνη την εποχή η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.     
 

Είναι εξίσου σημαντικό να εμπλέκονται και να συμμετέχουν τα μέλη μας στην Κοινότητα μας σήμερα, είτε σε επίπεδο 
Διοικητικού Συμβουλίου, η απλά ως εθελοντές σε μία από τις πολλές επιτροπές η υποεπιτροπές που λειτουργούν στην 

Κοινότητα μας. O εθελοντισμός αποτελεί μια βασική έκφραση των ανθρωπίνων σχέσεων. Σχετίζεται με την ανάγκη των 

ατόμων να συμμετέχουν και να νιώθουν οτι είναι σημαντικοί για τους συνανθρώπους τους. Ο εθελοντισμός διαπνέεται 
απο τις αξίες της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης, στοιχεία τα οποία 

συμβάλουν σημαντικά στην ποιότητα της ζωής.   
 

Γίνε εθελοντής για να διατηρήσεις την κληρονομιά μας, να διατηρήσεις τις αξίες της οικογένειας μας, την πιστη μας, την 
γλώσσα μας, και να την διδάξεις σε άλλους. Γίνε εθελοντής και αγκάλιασε όλους στον κύκλο μας που τους γνωρίζουμε  

μέσω γάμου και μέσω φιλίας.  
 

Γίνε εθελοντής και “δώσε πίσω” κάτι στην Κοινότητα και στην κοινωνία γενικά. Θα σας κάνει έναν καλύτερο άνθρωπο.  
 

Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο η επέκταση άρχισε με την χορήγηση βοήθειας των $500,000 

απο το Ιδρυμα Ontario Trillium Foundation. Η κατασκευή, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο  2014. 

Ζωή Ενημερωτικό Δελτίο 
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Η Άγιογραφία Φάση ΙΙ, στην περιοχή του Ιερού ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε τα άτομα και τις 

οικογένειες για τις δωρεές τους. Η Εκκλησία μας χρειάζεται την υποστήρηξη όλων, και όταν κάποιος δεν έχει την 

δυνατότητα προσφοράς για ολόκληρη εικόνα δύναται να προσφέρει και ένα κατώτερο ποσό στο ταμείο της Αγιογραφίας.  
Έγινε η επιλογή σχεδίου αγιογράφησης για την Φάση ΙΙΙ, περιοχή στον τρούλλο της Εκκλησίας μας. Δωρεές και 

υποσχέσεις γίνονται τώρα δεκτές για αυτη την φάση. Επικοινωνίστε με τον π. Ηλία η το γραφείο της Κοινότητας να 
διαλέξετε την εικόνα προτίμηση σας η για να κάνετε μία γενική δωρεά. Έχουμε πραγματικά μία μεγαλοπρεπή εκκλησία, 

παρακαλούμε να την υποστηρίξετε για σας τα παιδιά σας τα εγγόνια σας και τις μελλοντικές γενιές 
 

Θα επιστήσουμε την προσοχή σας σε μία άλλη μέθοδο για τις δωρεές σας, η οποία δεν χρησιμοποιείται 
ευρέως.  Δωρεές μετοχών χρηματιστηρίου ποσφέρουν φορολογική ελάφρυνση μεγαλύτερη απο αυτή των 

μετρητών. Επειδή το περιεχόμενο είναι τεχνικού περιεχομένου προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα μόνο. 
 

Donating shares of a public company to a charity 
 

This condensed article is contributed by Bill Giannoulis, BAFM, CPA, CA, MAcc - |Tax Services |Ernst & Young LLP|  
bill.giannoulis@ca.ey.com 
 

Many have not considered the option of donating publicly traded securities to a charity. This is a very tax-effective and 
smart alternative to traditional methods of donating cash. Structuring your charitable donations in a tax-effective manner 

can provide you AND your charity considerable benefits. 

The Rules 
Traditionally, the disposition of shares will result in a capital gain whereby the fair market value of the shares at the time 
of disposition is in excess of its original purchase price. There are, however, exceptions to this rule where eligible capital 

property is donated to a registered Canadian charity. By definition, eligible capital property includes securities, such as 
shares listed on prescribed stock exchanges, as well as mutual fund units. The tax impact of donations of eligible capital 

property result in the capital gain reduced to nil so that the disposition of the security to the charity is fully exempt from 
capital gains tax.  

Things to consider 
In order to receive this favorable treatment, it is imperative that the security be donated directly the charitable 

organization. For example, selling the security in the open market and donating the cash would not qualify for this 
preferred tax treatment as it will result in a capital gain on disposition. By donating the shares directly to the charitable 

organization, the charity still receives the full benefit of the value of the share and at the same time, the donor pays no 
tax on the disposition and receives a charitable receipt for the fair market value of the share. This can result in significant 

tax benefits for those with charitable intent. 

Example 
For 2013, the federal credit is 15% on the first $200 of donations claimed in the year and 29% on the amount in excess 

of $200. The example illustrated below assumes the donor is taxed at a top marginal tax rate of 46%. 

Sale of shares and 

cash donation

Donation of 

shares

Value of shares/Donation A 10,000$                 10,000$              

Cost base of shares B 2,000$                  2,000$               

Capital gain C = A-B 8,000$                  8,000$               

Capital gain inclusion rate D 50% 0%

Taxable capital gain E = C * D 4,000$                  $NIL

Tax on capital gain F = E * 46% 1,840$                  $NIL

Donation tax credit G = A * 46% 4,600$                  4,600$               

Net tax savings H = G - F 2,760$                  4,600$               

Net after tax cost of donation A - H 7,240$                  5,400$                
Net Advantage of donating $10,000 of shares - $7,240 - $5,400 = $1,840 
 

Processing the donation 
Making your donation is very simple.  Once you have made the decision to make your gift we can accept investment 

certificates and can also assist you in the transfer of securities from your current investment account.  With the help of 
BMO Nesbitt Burns, one of Canada’s largest full-service investment firms, we are committed to making the process 

seamless. Contact us and we will direct you to a qualified professional who will assist you in facilitating your donation.  

mailto:bill.giannoulis@ca.ey.com

