A∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»

Aρ. Πρωτ. Εξερχ. 100
Toρόντο, 1 Νοεμβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά»
υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία την πρώτη παγκοσμίως ηλεκτρονική εκπαιδευτική
πλατφόρμα για την εκμάθηση της Ποντιακής διαλέκτου, της Ποντιακής Ιστορίας και
Γενοκτονίας, την εκμάθηση Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Ποντιακής λύρας και μουσικής.
Πιλοτικά μπήκε σε εφαρμογή ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.pon-edu.com, το πρόγραμμα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance
learning education) κατά τα πρότυπα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Οι έλληνες της ομογένειας τα ποντιόπουλα των επόμενων γενεών, οι ποντιόφιλοι, οι
φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο έχουν στα χέρια τους το πιο σύγχρονο εργαλείο για να
υλοποιήσουν και ολοκληρώσουν το όνειρό τους: τη μελέτη και συνέχεια της
ελληνοποντιακής μας διαλέκτου που πρόσκειται πιο κοντά στην Αρχαία Ελληνική διάλεκτο.
Αλλά και την εκμάθηση της Ελληνικής, της Αρχαίας Ελληνικής και της Λύρας μας!
Είμαστε υπερήφανοι για την ποντιακή μας νεολαία τα οράματά της, τους στόχους
της! Χαιρετίζουμε τον ποντιακό ελληνισμό όπου γης και του δίνουμε όλα τα εφόδια να
συνεχίσει περήφανα την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας. Αφήνουμε
παρακαθήκη υπηρετώντας τα ιδανικά της νέας μας γενιάς, η οποία θα προβάλλει και θα
αξιώσει την αναγνώριση της Γενοκτονίας μέσα από τη μάθηση.
Τώρα οι καθηγητές μας, οι επιστήμονές μας, οι ιστορικοί μας έρχονται πιο κοντά,
μας προσεγγίζουν και μας διδάσκουν!
Οι προεγγραφές για τα τμήματα έχουν αρχίσει. Ήδη η πλατφόρμα αυτή βρήκε
απήχηση στην ομογένεια του Καναδά και όλου του κόσμου.
Η παγκόσμια αυτή πρωτοτυπία θα βρει απήχηση θεωρούμε σε όλους τους
απανταχού επι γης Ποντιακής καταγωγής Έλληνες. Ευχόμαστε να βρει μιμητές.
Η ποντιακή η ελληνική και αρχαία ελληνική θα διδάσκεται από υπολογιστή ipad,
android, tablet, iphone, netbook, laptop, desktop, από την Αλάσκα μέχρι τη νέα Ζηλανδία,
τη Ρωσία, τη Γερμανία, τη Γεωργία το Καζαστάν , την Κίνα, την Ελλάδα, την Αυστραλία την
Αμερική σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης.
Οι ποντιακής καταγωγής ομογενείς προσκαλούν τους έλληνες όπου γης να
στηρίξουν την προσπάθεια αυτή με την εγγραφή τους στα τμήματα αποστέλλοντας
επιστολή με το ενδιαφέρον τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@brotherhoodpontion.com και lessons@pon-edu.com.
Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι συμβολικά η πρώτη παγκόσμια
μετάδοση θα γίνει την ημέρα των «Φώτων» 6 Ιανουαρίου 2016 με νεότερη ανακοίνωση.
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Η Γενική μας συνέλευση ψήφισε πρόταση του ΔΣ να αποστείλουμε την πρώτη
υποτροφία για το τμήμα της Ποντιακής Ιστορίας και Γενοκτονίας στον Υπουργό Παιδείας
της Ελλάδας κ. Νίκο Φίλη.
Είναι επιτακτική ανάγκη να τον διδάξουμε και να μην τον αφήσουμε απαίδευτο και
αστοιχείωτο. Η άγνοια και η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας.
Επειδή η προσβολή της μνήμης των προγόνων μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, ο
αρνητής της Γενοκτονίας της φυλής μας, κ. Φίλης πρέπει επιτέλους να διδαχτεί από τους
ειδικούς επιστήμονες τα πεπραγμένα και τον ορισμό της Γενοκτονίας. Η επιφανειακή και
επιδερμική του γνώση δυστυχώς τον καθιστούν ανεπαρκή για να κατέχει τη θέση του
Υπουργού Παιδείας εκπροσωπώντας ένα μεγάλο μέρος του προσφυγικού Ελληνισμού, τον
Ποντιακής καταγωγής Ελληνισμό.
Είναι ντροπή να κατέχει τη θέση αυτή ως αρνητής της πραγματικότητας που ψήφισε
το Ελληνικό Κοινοβούλιο που τον ανέδειξε Υπουργό.
Όχι μόνο για τη γνωστική και επιστημονική του ανεπάρκεια κρίνεται ακατάλληλος
για Υπουργός Παιδείας, αλλά και για τη στάση του να αποδεχτεί ανοιχτό διάλογο με τους
φορείς του οργανωμένου ποντιακού χώρου από τους οποίους έχει προσκληθεί επισήμως.
Η αδιάλλακτη αυτή του στάση τον κηρύσσει έκπτωτο από το βαρύ αξίωμα του
Υπουργού Παιδείας. Ως άλλος «χαμαιλέων» ας σταματήσει την απαξιωτική και υποκριτική
του στάση.
Ο ποντιακός Ελληνισμός του Καναδά, η Ομογένεια αντιστέκεται και οργανώνεται
απέναντι στους εχθρούς της Δημοκρατίας. Η αμφισβήτηση αυτή πλήττει βαρύτατα τα
θεμέλια της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνικού Κοινοβουλευτισμού.
Έπρεπε να υπηρετείτε κ. Φίλη την Παιδεία και όχι να την απαξιώνετε!
Σταματείστε να υπηρετείτε ανθελληνικά συμφέροντα . Δεν σας έδωσε ο λαός αυτή την
εξουσιοδότηση. Μη πατάτε τον όρκο που δώσατε.
ΌΧΙ άλλη υποτίμηση!
ΟΧΙ άλλη περιφρόνηση!
ΟΧΙ στην άγνοια!
ΟΧΙ στην αμάθεια!
ΟΧΙ στην άρνηση της Γενοκτονίας!
Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου
Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης
Πρόεδρος

Παναγιώτα Αμμανατίδου
Γενική Γραμματέας
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