AΔΕΛΦΟΣΗΣΑ ΠΟΝΣΙΩΝ ΣΟΡΟΝΣΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ»

Aρ. Πρωτ. Εξερχ. 100
Toρόντο, 1 Νοεμβρίου 2015
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Αδελφότθτασ Ποντίων Σορόντο «Παναγία ουμελά»
υλοποίθςε και ζκεςε ςε λειτουργία τθν πρϊτθ παγκοςμίωσ θλεκτρονικι εκπαιδευτικι
πλατφόρμα για τθν εκμάκθςθ τθσ Ποντιακισ διαλζκτου, τθσ Ποντιακισ Ιςτορίασ και
Γενοκτονίασ, τθν εκμάκθςθ Αρχαίων και Νζων Ελλθνικϊν, Ποντιακισ λφρασ και μουςικισ.
Πιλοτικά μπικε ςε εφαρμογι ιδθ από το επτζμβριο του 2015 ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ www.pon-edu.com, το πρόγραμμα τθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (distance
learning education) κατά τα πρότυπα του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου.
Οι ζλλθνεσ τθσ ομογζνειασ τα ποντιόπουλα των επόμενων γενεϊν, οι ποντιόφιλοι, οι
φιλζλλθνεσ ςε όλο τον κόςμο ζχουν ςτα χζρια τουσ το πιο ςφγχρονο εργαλείο για να
υλοποιιςουν και ολοκλθρϊςουν το όνειρό τουσ: τθ μελζτθ και ςυνζχεια τθσ
ελλθνοποντιακισ μασ διαλζκτου που πρόςκειται πιο κοντά ςτθν Αρχαία Ελλθνικι διάλεκτο.
Αλλά και τθν εκμάκθςθ τθσ Ελλθνικισ, τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ και τθσ Λφρασ μασ!
Είμαςτε υπεριφανοι για τθν ποντιακι μασ νεολαία τα οράματά τθσ, τουσ ςτόχουσ
τθσ! Χαιρετίηουμε τον ποντιακό ελλθνιςμό όπου γθσ και του δίνουμε όλα τα εφόδια να
ςυνεχίςει περιφανα τθν ιςτορία μασ, τον πολιτιςμό μασ, τθ γλϊςςα μασ. Αφινουμε
παρακακικθ υπθρετϊντασ τα ιδανικά τθσ νζασ μασ γενιάσ, θ οποία κα προβάλλει και κα
αξιϊςει τθν αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ μζςα από τθ μάκθςθ.
Σϊρα οι κακθγθτζσ μασ, οι επιςτιμονζσ μασ, οι ιςτορικοί μασ ζρχονται πιο κοντά,
μασ προςεγγίηουν και μασ διδάςκουν!
Οι προεγγραφζσ για τα τμιματα ζχουν αρχίςει. Ιδθ θ πλατφόρμα αυτι βρικε
απιχθςθ ςτθν ομογζνεια του Καναδά και όλου του κόςμου.
Θ παγκόςμια αυτι πρωτοτυπία κα βρει απιχθςθ κεωροφμε ςε όλουσ τουσ
απανταχοφ επι γθσ Ποντιακισ καταγωγισ Ζλλθνεσ. Ευχόμαςτε να βρει μιμθτζσ.
Θ ποντιακι θ ελλθνικι και αρχαία ελλθνικι κα διδάςκεται από υπολογιςτι ipad,
android, tablet, iphone, netbook, laptop, desktop, από τθν Αλάςκα μζχρι τθ νζα Ηθλανδία,
τθ Ρωςία, τθ Γερμανία, τθ Γεωργία το Καηαςτάν , τθν Κίνα, τθν Ελλάδα, τθν Αυςτραλία τθν
Αμερικι ςε όλα τα πλάτθ και μικθ τθσ γθσ.
Οι ποντιακισ καταγωγισ ομογενείσ προςκαλοφν τουσ ζλλθνεσ όπου γθσ να
ςτθρίξουν τθν προςπάκεια αυτι με τθν εγγραφι τουσ ςτα τμιματα αποςτζλλοντασ
επιςτολι με το ενδιαφζρον τουσ ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@brotherhoodpontion.com και lessons@pon-edu.com.
Eίμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςουμε ότι ςυμβολικά θ πρϊτθ παγκόςμια
μετάδοςθ κα γίνει τθν θμζρα των «Φϊτων» 6 Ιανουαρίου 2016 με νεότερθ ανακοίνωςθ.
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Θ Γενικι μασ ςυνζλευςθ ψιφιςε πρόταςθ του Δ να αποςτείλουμε τθν πρϊτθ
υποτροφία για το τμιμα τθσ Ποντιακισ Ιςτορίασ και Γενοκτονίασ ςτον Τπουργό Παιδείασ
τθσ Ελλάδασ κ. Νίκο Φίλθ.
Είναι επιτακτικι ανάγκθ να τον διδάξουμε και να μθν τον αφιςουμε απαίδευτο και
αςτοιχείωτο. Θ άγνοια και θ θμιμάκεια είναι χειρότερθ τθσ αμάκειασ.
Επειδι θ προςβολι τθσ μνιμθσ των προγόνων μασ ζχει ξεπεράςει κάκε όριο ανοχισ, ο
αρνθτισ τθσ Γενοκτονίασ τθσ φυλισ μασ, κ. Φίλθσ πρζπει επιτζλουσ να διδαχτεί από τουσ
ειδικοφσ επιςτιμονεσ τα πεπραγμζνα και τον οριςμό τθσ Γενοκτονίασ. Θ επιφανειακι και
επιδερμικι του γνϊςθ δυςτυχϊσ τον κακιςτοφν ανεπαρκι για να κατζχει τθ κζςθ του
Τπουργοφ Παιδείασ εκπροςωπϊντασ ζνα μεγάλο μζροσ του προςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ, τον
Ποντιακισ καταγωγισ Ελλθνιςμό.
Είναι ντροπι να κατζχει τθ κζςθ αυτι ωσ αρνθτισ τθσ πραγματικότθτασ που ψιφιςε
το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο που τον ανζδειξε Τπουργό.
Όχι μόνο για τθ γνωςτικι και επιςτθμονικι του ανεπάρκεια κρίνεται ακατάλλθλοσ
για Τπουργόσ Παιδείασ, αλλά και για τθ ςτάςθ του να αποδεχτεί ανοιχτό διάλογο με τουσ
φορείσ του οργανωμζνου ποντιακοφ χϊρου από τουσ οποίουσ ζχει προςκλθκεί επιςιμωσ.
Θ αδιάλλακτθ αυτι του ςτάςθ τον κθρφςςει ζκπτωτο από το βαρφ αξίωμα του
Τπουργοφ Παιδείασ. Ωσ άλλοσ «χαμαιλζων» ασ ςταματιςει τθν απαξιωτικι και υποκριτικι
του ςτάςθ.
Ο ποντιακόσ Ελλθνιςμόσ του Καναδά, θ Ομογζνεια αντιςτζκεται και οργανϊνεται
απζναντι ςτουσ εχκροφσ τθσ Δθμοκρατίασ. Θ αμφιςβιτθςθ αυτι πλιττει βαρφτατα τα
κεμζλια τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και του Ελλθνικοφ Κοινοβουλευτιςμοφ.
Ζπρεπε να υπθρετείτε κ. Φίλθ τθν Παιδεία και όχι να τθν απαξιϊνετε!
ταματείςτε να υπθρετείτε ανκελλθνικά ςυμφζροντα . Δεν ςασ ζδωςε ο λαόσ αυτι τθν
εξουςιοδότθςθ. Μθ πατάτε τον όρκο που δϊςατε.
ΌΧΙ άλλθ υποτίμθςθ!
ΟΧΙ άλλθ περιφρόνθςθ!
ΟΧΙ ςτθν άγνοια!
ΟΧΙ ςτθν αμάκεια!
ΟΧΙ ςτθν άρνθςθ τθσ Γενοκτονίασ!
Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου
Χριςτοσ Κοτςαμποϊκίδθσ
Πρόεδροσ

Παναγιϊτα Αμμανατίδου
Γενικι Γραμματζασ
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