
20 Φεβρουαρίου 2018

Mr. Peter Maniatakos
ODYSSEY T.V.
437 Danforth Ave.
Toronto, ON M4K 1P1

Αγαπητέ μου κ. Μανιατάκο,

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, όχι μόνο προσέφυγε 
στο δικαστήριο εναντίον της Ιεράς Μητρόπολης, του Μητροπολίτη, τεσσάρων (4) 
ιερέων και οκτώ (8) κυριών της Φιλοπτώχου Αδελφότητας, αλλά και έβγαλε τις 
κατηγορίες αυτές στα μέσα ενημέρωσης. Ετσι, γίναμε όλοι μάρτυρες στα όσα 
αναληθή έγραψαν και είπαν, το Toronto Sun και το CBC. Ευτυχώς η Ιερά μας 
Μητρόπολη αντέκρουσε όλα αυτά τα αναληθή με την πραγματική αλήθεια. Το κακό 
όμως έγινε. Πολλοί Καναδοί, αλλά και πολλοί Έλληνες, μένουν ακόμη με την πρώτη 
εντύπωση των αναληθειών. Το κακό αυτό πρέπει να διορθωθεί κατά το δυνατόν.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ κ. Μανιατάκο, να παραχωρήσετε όση ώρα 
χρειαστεί από τα τηλεοπτικά σας προγράμματα, στην Ιερά μας Μητρόπολη για να 
ανασκευάσει όλες αυτές τις αναλήθειες. Να γίνει γνωστή, αλλά και να πρυτανεύσει 
η ιστορική αλήθεια, για την ωφέλεια όλων των Ελλήνων, αλλά και των Καναδών. 
Θέλω ο ίδιος να μιλήσω και να αναλύσω τα πραγματικά γεγονότα.

Για να μη υπάρχει αμφιβολία, ότι θα πρυτανεύσει η αλήθεια, παρακαλώ να 
κληθεί στη συζήτηση αυτή ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Α. Αρτεμάκης. Να συζητήσουμε τα 
θέματα δημόσια, άνευ φόβου και πάθους. Είμεθα στην περίοδο της Μ. Σαρακοστής 
και επιβάλλεται να υπάρξει μετάνοια ειλικρινής και άφεση αμαρτιών. Πραγματική 
συμφιλίωση. 

Αγαπητέ μου κ. Μανιατάκο, τηλεφωνικά σας ζήτησα αυτό και μου υποσχεθήκατε 
,ότι θα το κάμετε. Μού είπατε, ότι θα είσθε εκτός Καναδά και μόλις θα επιστρέψετε 
θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και θα γίνει πραγματικότητα. Περιμένω να ακούσω 
ευχάριστα νέα σας το συντομότερο δυνατό.

Εύχομαι σε σας, την οικογένειά σας, και τους συνεργάτες σας, να διέλθετε την 
περίοδο της Μ. Σαρακοστής με πολλή πνευματική ανάταση και υγεία σωματική και 
ψυχική.

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣ:γκ
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20 February 2018

Mr. Peter Maniatakos 
ODYSSEY T.V. 
437 Danforth Ave. 
Toronto, ON M4K 1P1

Dear Mr. Maniatakos,

The board of directors of the Greek Community of Toronto, not only resorted to initiating legal 
action against the Holy Metropolis, the Metropolitan, four (4) priests and eight (8) ladies of the 
Philoptochos Sisterhood, but it also disseminated these accusations in the media.  Thus, we all be-
came witnesses to these untruths which were then further perpetuated in their reporting by the To-
ronto Sun and the CBC.  Thankfully, our Holy Metropolis refuted all of these allegations with the 
genuine truth.  However, the damage was already done.  Many Canadians, as well as many Greeks, 
remain with their first impressions, which is of these untruths.  This damage must be corrected!

For this reason, Mr Maniatakos, please allocate all the time necessary on your TV programs, so 
that our Holy Metropolis may respond, refute, and rectify all of these untruths.  The truth must and 
will be made known and allowed to shine, for the benefit of all Greeks and Canadians alike.

I would appreciate the opportunity to explain and to present the true nature of the events which 
have transpired personally. No doubt must remain, the truth must and will prevail. In order to en-
sure that no doubt remains, please invite the President of the GCT, Mr A. Artemakis as well, so we 
may publicly discuss these issues free of fear or passion.

We are in the period of Great Lent and there must be a sincere repentance and the forgiveness of 
sins. True reconciliation.

Beloved Mr. Maniatakos, when I asked you by telephone to make this opportunity available to 
me, you promised me that you would make it happen.  You informed me that you would be out of 
Canada and upon your return, we would discuss this issue and make it a reality.

I await to hear positive news from you as soon as possible.
I wish you, your family, and your colleagues blessed progress through this period of Great Lent, 

filled with spiritual and physical health.

Yours with fatherly love and blessings,

Metropolitan Archbishop Sotirios
Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

MS/sv
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