AΔΕΛΦΟΣΗΣΑ ΠΟΝΣΙΩΝ ΣΟΡΟΝΣΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ»

Aρ. Πρωτ. Εξερχ. 96
Toρόντο, 15 επτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Μεγάλθ κλίψθ προκάλεςε ςτθν Ποντιακι Αδελφότθτα θ είδθςθ πωσ θ Ελευκερία
(Ροφλα) Μουρατίδου ζφυγε πρόωρα από τθ ηωι το πρωϊνό τθσ 15θσ επτεμβρίου 2015,
ζχοντασ δϊςει άνιςθ μάχθ με το κάνατο.
Γεννθμζνθ ςτθ Βζροια ςτισ 19 Φεβρουαρίου 1944 από Πόντιουσ ςτθν καταγωγι
γονείσ. Οι πρόγονοί τθσ ιταν μζτοικοι ςτα Κοτφωρα (Ορντοφ) προερχόμενοι από τθν
Αργυροφπολθ του Πόντου.
Αποφοίτθςε από το εξατάξιο Γυμνάςιο τθσ Βζροιασ, όπου και γνϊριςε τον επί
πενιντα ζνα ςυναπτά ζτθ αγαπθμζνο ςφηυγό τθσ Μιχάλθ Μουρατίδθ, με τον οποίο
παντρεφτθκε το ζτοσ 1964.
Μετανάςτεσ πρϊτθσ γενιάσ με το ςφηυγό τθσ Μιχάλθ ςτο Σορόντο από τα τζλθ τθσ
δεκαετίασ του ’60. Ευτφχθςε και ζηθςε το μεγαλείο τθσ μθτρότθτασ 3 φορζσ. Με όρεξθ
κυςίεσ και ηιλο βοικθςε τα παιδιά τθσ να ςπουδάςουν, υλοποιϊντασ τα παιδικά τθσ
όνειρα. Καμάρωςε και τουσ 3 γιουσ τθσ ωσ επιςτιμονεσ. Σον Κοςμά, τον Άγγελο ο οποίοσ
τθσ χάριςε 2 εγγόνια το Μιχάλθ και τθν Ελευκερία. Από τον τρίτο γιό τθσ Δθμιτρθ
ευτφχθςε να δει επίςθσ 2 εγγόνια το Μιχάλθ και τθν Ελευκερία.
Σο Σορόντο αποτζλεςε για τθ Ροφλα τθ γθ τθσ επαγγελίασ και τθσ ανάδειξθσ του
πολφπλευρου καλλιτεχνικοφ τθσ ταλζντου. Η αγάπθ τθσ για τα γράμματα και τον πολιτιςμό
διαφαίνεται ςε όλθ τθν πορεία τθσ. Η «Ροφλα» από τθ φφςθ τθσ ιταν πολυπράγμων,
ανιςυχθ, φιλότιμθ, ακοφραςτθ!
Η ςυμμετοχι τθσ ςτα κοινά όχι μόνο τθσ Ποντιακισ Αδελφότθτασ αλλά και όλθσ τθσ
παροικίασ του Σορόντο ιταν μοναδικι.
Μζλοσ από το 1970 τθσ Αδελφότθτάσ μασ, υπθρζτθςε όςο λίγοι το ποντιακό
ιδεϊδεσ! Φανατικι εκελόντρια, με ςυγγραφικό ταλζντο, θ Ροφλα μασ, αποτελοφςε για
χρόνια το μεγάλο «κεφάλαιο» τθσ Ποντιακισ. Σα πρϊτα «πζτρινα» χρόνια αλλά και
μετζπειτα, εργάςτθκε για τθν ανάδειξθ του πολιτιςμοφ του Πόντου, είτε ωσ πρόεδροσ του
Γυναικείου Σμιματοσ, είτε ωσ απλό μζλοσ ιταν πάντα εκεί να «καταγράφει» με το δικό τθσ
μοναδικό και γλαφυρό τρόπο τθν ιςτορία τθσ Αδελφότθτασ.
Πολλζσ καλλιγραφθμζνεσ ςελίδεσ γραμμζνεσ από τθν πζνα τθσ, αποτυπϊνουν τθν
ιςτορία του ςυλλόγου μασ και θ οποία απομζνει παρακατακικθ ςτισ επόμενεσ γενιζσ. Οι
πρωτότυπεσ ιδζεσ τθσ, οι εκδθλϊςεισ τισ οποίεσ ςτιριξε με το ζργο τθσ και τθν προςφορά
τθσ αμζτρθτεσ. Σο 1975 πρωτοτφπθςε με τθν παρουςίαςθ τθσ ποντιακισ ραδιοφωνικισ
εκπομπισ «ΠΟΝΣΙΑΚΟΙ ΑΝΣΙΛΑΛΟΙ» θ οποία ςυνεχίςτθκε και κατά τα ζτθ 1976-1977. Σο
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ίδιο πάκοσ και μεράκι επζδειξε και ςτθν ραδιοφωνικι εκπομπι των «Παμμακεδονικϊν
αντίλαλων» του Οντάριο. Μζλοσ ενεργό τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Σορόντο
Αρκρογραφοφςε τακτικά για κοινωνικά κζματα ςτθν ομογενειακι εφθμερίδα
«ἙΒΔΟΜΑΔΑ» και ςτα «ΧΡΟΝΙΚΑ». Ιδρυτικὀ μζλοσ του υλλόγου «ΒΕΡΓΙΝΑ» του Νομοφ
Ημακίασ επί 25 χρόνια υπθρζτθςε και από τθ κζςθ τθσ προζδρου αλλά και από άλλεσ
διοικθτικζσ κζςεισ. Διοργανϊτρια, αφθγιτρια και «ψυχι» πάμπολλων εκδθλϊςεων για τθν
προϊκθςθ τθσ Ελλθνικισ και Ποντιακισ ιςτορίασ και του λαμπροφ μασ πολιτιςμοφ.
Σο κενό που αφινει πίςω τθσ ςτθν παροικία αλλά και ςτθν οικογζνειά τθσ, είναι
δυςαναπλιρωτο.
τον λατρευτό τθσ ςφηυγο Μιχάλθ Μουρατίδθ όπωσ επίςθσ και ςτα παιδιά τθσ, ςτισ
νφφεσ, ςτα εγγόνια, ςτουσ ςυγγενείσ τθσ, ςφςςωμο το Διοικθτικό μασ υμβοφλιο εφχεται
δφναμθ να ςτακοφν ςτα πόδια τουσ, να προςεφχονται για να αναπαυτεί θ ψυχι τθσ «εν
ειρινθ».
Μεταβιβάηουμε τα κερμά μασ ςυλλθπθτιρια ςτουσ οικείουσ τθσ, ςτουσ φίλουσ τθσ
και ςτθν Ελλθνικι παροικία τθν οποία υπθρζτθςε!
Η Αδελφότθτα Ποντίων Σορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ» και ο ποντιακόσ Ελλθνιςμόσ
του Σορόντο πενκεί τθν πολυαγαπθμζνθ «Πόντια αγωνίςτρια».
Καλό παράδειςο Ροφλα, ευχόμαςτε να περάςεισ ςτθ γειτονιά των αγγζλων!

Κάλεςμα :
 Την Πζμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2015 ςτισ 2:00μμ -5:00μμ και 6:00μμ- 9:00μμ η ςορόσ
τησ θα βρίςκεται για προςκφνημα ςτο Heritage Funeral Centre (50 Overlea Blvd
Toronto, ON M4H 1B6)
 Την Παραςκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 ςτισ 10:00 πμ θα τελεςτεί η εξόδιοσ
ακολουθία ςτον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου (30 Τhorncliffe Park Drive
Toronto, ON M4H 1H8) και θα ακολουθήςει η ταφή ςτο Pine Hills Cemetery 625
Birchmount Road Toronto, ON M1K 1R1.

Χριςτοσ Κοτςαμποϊκίδθσ
Πρόεδροσ

Αμμανατίδου Παναγιϊτα
Γεν. Γραμματζασ
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