AΔΕΛΦΟΣΗΣΑ ΠΟΝΣΙΩΝ ΣΟΡΟΝΣΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ»

Aρ. Πρωτ. Εξερχ. 03, Toρόντο, 13 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η Μαρία Καραθλιάδθ θ τελευταία ςτον Καναδά εναπομείναν εκ Πόντου, πρϊτθσ γενιάσ
προςφυγοποφλα και μετανάςτρια που βίωςε τθ Γενοκτονία και τθ κθριωδία των Σοφρκων Σςετζδων,
ζφυγε από τθ ηωι ςε θλικία 94 ετϊν τθν Σετάρτθ 12 Ιανουαρίου 2016.
Μεγάλθ κλίψθ προκάλεςε ςτθν Ποντιακι Αδελφότθτα θ είδθςθ αυτι, διότι χάκθκε ο ηωντανόσ κρφλοσ
τθσ «Πόντιασ Μάνασ», το ςφμβολο τθσ αναγνϊριςθσ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ Ποντιακισ Γενοκτονίασ. Με
αυτό τον τίτλο τιμικθκε το 2013 με τθ ςυμπλιρωςθ 50 ετϊν από τθν ίδρυςθ τθσ Αδελφότθτάσ μασ.
Γεννθμζνθ ςτθν πολφπακθ αμψοφντα του Πόντου. Ωσ γνιςια και ακοφραςτθ Ποντιομάνα,
γζννθςε και ανζκρεψε «Σραντζλλενεσ», ζχοντασ βιϊςει το ολοκαφτωμα τθσ Γενοκτονίασ, και του
ξεριηωμοφ από τα Πάτρια εδάφθ του Πόντου. Ο ξεριηωμόσ τθ φζρνει ςτθν Οινόθ Καςτοριάσ όπου και
δθμιοφργθςε οικογζνεια. Ευτφχθςε να φζρει ςτθ ηωι το Γιϊργο, το Νίκο και τον Κϊςτα, οι οποίοι με τθ
ςειρά τουσ τθσ χάριςαν πολλά εγγόνια και διςζγγονα.
Μετζπειτα αναηιτθςε τθ χαμζνθ τθσ «Πατρίδα» ςτο φιλόξενο Σορόντο του Καναδά. Μετανάςτρια
πρϊτθσ γενιάσ ςτο Σορόντο. Παρζμεινε ενεργι και ακάματθ μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ ηωισ τθσ και
με αξιοηιλευτθ για τθν θλικία τθσ διαφγεια πνεφματοσ.
Σο ιςτορικό κενό που αφινει πίςω τθσ θ Μαρία Καραθλιάδθ με το κάνατό τθσ ςτθν Ποντιακι
Κοινότθτα του Σορόντο, είναι δυςαναπλιρωτο, ςφραγίηοντασ ζνα μεγάλο κεφάλαιο ςτθν απαίτθςθ τθσ
αναγνϊριςθσ τθσ Ποντιακισ Γενοκτονίασ και από τισ Καναδικζσ αρχζσ.
τουσ οικείουσ τθσ, ςφςςωμο το Διοικθτικό μασ υμβοφλιο εφχεται δφναμθ, να προςεφχονται για
να αναπαυτεί θ ψυχι τθσ «εν ειρινθ», μεταβιβάηοντάσ τουσ τα κερμά μασ ςυλλυπθτιρια.
Η Αδελφότθτα Ποντίων Σορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ» και ο ποντιακόσ Ελλθνιςμόσ του Καναδά
πενκεί τθν πολυαγαπθμζνθ Ποντιομάνα.
Καλό παράδειςο κυρά Μαρία,
ευχόμαςτε να περάςεισ ςτθ γειτονιά των αγγζλων με όλουσ εκείνουσ τουσ «ΗΡΩΕ» που μαρτφρθςαν ςτα
πάτρια εδάφθ του Πόντου!
Την Παραςκευή 14 Ιανουαρίου 2016 ςτισ 11:00 πμ θα τελεςτεί η εξόδιοσ ακολουθία ςτον Ιερό
Ναό τησ Αγίασ Ειρήνησ Χρυςοβαλάντου και θα ακολουθήςει η ταφή τησ.
Χριςτοσ Κοτςαμποϊκίδθσ
Πρόεδροσ

Αμμανατίδου Παναγιϊτα
Γεν. Γραμματζασ
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