AΔΕΛΦΟΣΗΣΑ ΠΟΝΣΙΩΝ ΣΟΡΟΝΣΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ»

Αρ.πρωτ 41 /5 Ιουλίου 2016
Προσ το Δ του ΔΙΤΠΕ

Κοινοποίθςθ: Α’Βάκμια ςωματεία
ςυλλόγουσ και Ομοςπονδίεσ ανά τον κόςμο.
ΜΜΕ

Αξιότιμεκ. Πρόεδρε και μζλθ του Δ τθσ ΔΙΤΠΕ,
Λαμβάνοντασ υπ' όψθ:
1.
Σθν απόφαςθ τθσ από 4 Ιουλίου 2016 του Διοικθτικοφ μασ υμβουλίου και αφοφ λάβαμε υπ’ όψθ το
ιςτορικό τθσ ίδρυςθσ και πορείασ του ΔΙΤΠΕ.
2.
Σθν απόφαςθ 21671/2007 του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ με τθν οποία απορρίπτει
το αίτθμα του νυν προζδρου του ΔΙ.Τ.ΠΕ. και τθσ ομάδοσ του για τθν δθμιουργία τριτοβάκμιου ποντιακοφ
οργάνου με τθν αιτιολογία ότι από δεκαετίασ ιδθ λειτουργεί το ΠΑ..Π.Ε. ,τθν οποία κεωροφμε νόμιμθ και
λογικι.
3.
Σισ επιςτολζσ του μζλουσ μασ πρ. Προζδρου τθσ αδελφότθτασ Σορόντο κ. Νικολάου Κοτςαμποϊκίδθ
και πρϊτου Πρόεδρου του ΠΑ..Π.Ε. ,προσ το ωματείο μασ τθν Παμποντιακι Ομοςπονδία και το ΠΑ..ΠΕ,
όπου με ςτοιχεία τεκμθριϊνει τον ουςιαςτικό ρόλο και προςφορά του ΠΑ..Π.Ε. και τθν μθ λιψθ νόμιμθσ
απόφαςθσ από τθν ομοςπονδία Η.Π.Α. ΚΑΝΑΔΑ για διαγραφι από το ΠΑ..Π.Ε.
4.
Σθ γραπτι ενθμζρωςθ μασ από τον πρϊθν πρόεδρό μασ κ. Νίκο Χριςτοφορίδθ για τα τεκταινόμενα
ςτο ικάγο ςτισ 26 Απριλίου 2014 ςτο Προ-υνζδριο Παμποντιακισ Ομοςπονδίασ.
5.
Σθν από 1 Ιανουαρίου 2011 επιςτολι του Ιβάν αββίδθ με τθν οποία καταγγζλλονται μζλθ του Δ..
ΔΙ.Τ.Π.Ε. για αυταρχικι όςο και αντιδθμοκρατικι ςυμπεριφορά και καλοφνται όλεσ οι Ομοςπονδίεσ των
χωρϊν τθσ πρ. Ε...Δ. για αποχϊρθςθ από το ΔΙΤΠΕ.
6.
Σισ οκτϊ επιςτολζσ καταγγελίασ και αποχϊρθςθσ από το ΔΙ.Τ.Π.Ε των Ομοςπονδιϊν από τισ χϊρεσ
τθσ πρ. Ε...Δ. και τθν Κφπρο και ιδιαίτερα τθν επιςτολι τθσ προζδρου τθσ Ομοςπονδίασ των Ελλθνικϊν
υλλόγων τθσ Ουκρανίασ Αλεξάνδρασ Προτςζνκο –Πιτςατηι από το 2011,με τθν οποία καταγγζλλει τον
αυταρχιςμό του κ. Παρχαρίδθ και παρομοιάηει τθν ςυμπεριφορά του, παρόμοια με αυτι του ΣΑΛΙΝ.
7.
Σισ επιςτολζσ τθσ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΣΙΑΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΑΤΣΡΑΛΙΑ του 2013 δια του προζδρου
τθσ τεφανίδθ Παναγιϊτθ, με τισ οποίεσ με ςαφινεια δθλϊνεται θ μθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ΔΙΤ.Π.Ε. κακϊσ
και τθσ τότε εκλογικζσ διαδικαςίεσ.
8. Σθν επιςτολι του πρϊθν προζδρου μασ Νίκου Χριςτοφορίδθ προσ τθν Παμποντιακι Ομοςπονδία ΗΠΑ
ΚΑΝΑΔΑ για το ΔΙΤΠΕ, με τθν οποία με ςαφινεια ξεκακαρίηεται ότι ουδζποτε θ Ομοςπονδία μασ
ακολοφκθςε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ αποχϊρθςθσ τθσ από το ΠΑ..Π.Ε. και εν ςυνεχεία εγγραφισ τθσ ςτο
ΔΙ.Τ.Π.Ε.
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9. Σθν από 15 Ιουλίου 2013 επιςτολι του Σάςςου ιδθρόπουλου Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ομοςπονδίασ
Ποντίων Ευρϊπθσ, με τθν οποία ευκζωσ καταγγζλλονται ςειρά παρατυπιϊν του ΔΙ.Τ.Π.Ε. και θ
διαφορετικι άποψθ ςυλλόγων τθσ Γερμανίασ για τθν εγγραφι τθσ ομοςπονδίασ τουσ ςε αυτόν φορζα.
10. Η με αρ.πρωτ. 80 / 13-06-2016 επιςτολι τθσ ΑΤΣΡΑΛΙΑΝΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΣΙΑΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
που ςτθν δφναμι τθσ ζχει επτά από ουσ εννζα ποντιακοφσ ςυλλόγουσ που λειτουργοφν ςτθν Αυςτραλία
και με ςαφινεια αφοφ πρϊτα καταγγζλλεται θ διαςπαςτικι λειτουργία του ΔΙ.Τ.Π.Ε., με ςαφινεια
δθλϊνεται ότι παραμζνει μζλοσ του ΠΑ..Π.Ε. και καλεί όλουσ που επαγγζλλονται τθν ενότθτα , να
προχωριςουν ςτθν υιοκζτθςθ τθσ πρόταςθσ του ΠΑ..Π.Ε. για τθν διάλυςθ και των δφο τριτοβάκμιων
οργάνων και τθν δθμιουργία ενόσ νζου Παγκόςμιου οργάνου με ίςθ ςυμμετοχι όλων και δθμοκρατικζσ
δομζσ λειτουργίασ.
11. Σθ νεότερθ χκεςινι ανάρτθςθ ςτο e-pontos του ιδρυτικοφ μζλουσ και γράφοντα το καταςτατικό
Γιάννθ Αποςτολίδθ, πρόεδρου τθσ Ευξείνου Λζςχθσ Θεςςαλονίκθσ για τα τραγικά λάκθ του ΔΙ.Τ.Π.Ε. και
του προζδρου του αλλά και τισ δεκάδεσ διαμαρτυρίεσ ςυμπατριωτϊν μασ που επικοινωνοφν και μαηί μασ
και εκφράηουν τθν αγανάκτθςθ και τον κυμό τουσ για τον ςυνεχιηόμενο πολυκερματιςμό του Ποντιακοφ
χϊρου.
12.
Tθν αδιάλλακτθ ςτάςθ του Δ του ΔΙ.Τ.Π.Ε. ςτθν από 10-6-2016 ανοιχτι πρόςκλθςθ του
ΠΑ..Π.Ε. που τουσ απεςτάλει και τζκθκε υπόψθ μασ, για ςυνάντθςθ των Δ.. και ςυηιτθςθ με κζμα τθν
αναςυγκρότθςθ του Ποντιακοφ χϊρου, από μθδενικι βάςθ .
Αποφαςίηουμε τθ μθ ςυμμετοχι μασ ςτο εν λόγω ζκτακτο ςυνζδριο, επιφυλαςςόμενοι δια παντόσ
νομίμου δικαιώματόσ μασ.
Για το Δ
Kϊςτασ Σςιλφίδθσ Αντιπρόεδροσ

Αμμανατίδου Παναγιϊτα Γ.Γραμματζασ
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