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H Aδειθόηεηα Πνληίσλ Τνξόλην Παλαγία Σνπκειά ραηξεηίδεη ηηο εξγαζίεο ηνπ 2νπ
παγθόζκηνπ ζπλεδξίνπ λενιαίαο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά κε ηε λενιαία ηεο!
Απόγνλνη 4εο γεληάο θαη κεηαλάζηεο 2εο θαη 3εο γεληάο, ελώλνπκε ηε θσλή καο κε ζαο, ηελ
απαληαρνύ επί γεο λενιαία πνληηαθήο θαηαγσγήο!
Η πνληηαθή λενιαία ηνπ Τνξόλην ηνπ Καλαδά ζπληάζζεηαη κε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα
έλσζεο ησλ Πνληίσλ όινπ ηνπ θόζκνπ.
Πάλσ ζε απηή ηε θηινζνθία πξσηνπνξνύκε , ζθεθηόκαζηε, εξγαδόκαζηε θαη ζαο
παξνπζηάδνπκε ην πξώην παγθνζκίσο Ποντιακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, γηα ηελ εθκάζεζε ηεο
Πνληηαθήο δηαιέθηνπ, ηελ Πνληηαθήο καο ηζηνξίαο, ηεο Πνληηαθήο Γελνθηνλίαο, ηνπ Πνληηαθνύ καο
Πνιηηηζκνύ, ησλ Αξραίσλ θαη λέσλ Ειιεληθώλ.
I ηδέα απηή ηεο γξακκαηέαο καο θ. Ακκαλαηίδνπ Παλαγηώηαο, ζπδεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα
νπ
ηνπ 17 Σπλαπαληήκαηνο Νενιαίαο κε ηνλ Αθαδεκατθό Υπεύζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο Εθκάζεζεο
Πνληηαθήο Γιώζζαο θ. Επζηάζην Ταμίδε θαη επινγήζεθε από ηελ Παλαγηά καο ηε Σνπκειηώηηζζα!
Μέζα από ην site www.pon-edu.com πνπ μεθίλεζε θαη ιεηηνπξγεί, ε εμ’απνζηάζεσο distance
learning εθκάζεζε ηεο πνληηαθήο θαη όρη κόλν, γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα! Φάξε ζηελ άκεζε
αληαπόθξηζε ηνπ κνλαδηθνύ πξνγξακκαηηζηή καο θαη web developer Φξήζηνπ Παζραιίδε, ν νπνίνο
αθηέξσζε ηνλ πνιύηηκό ηνπ ρξόλν γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ πνληηαθή
γέθπξα πνπ θηίζακε ….. «ηε γλώζε’ο ην γεθύξ!»
Σηόρνο καο είλαη λα γεθπξώζνπκε ηνπο λένπο πνληηαθήο θαηαγσγήο θαη λα έρνπλ όινη ηελ
επθαηξία ηεο εθκάζεζεο ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ πνπ ηείλεη λα εθιείςεη!
Επραξηζηνύκε ηνλ Πξόεδξό καο θ. Φξήζην Κνηζακπντθίδε, ηε γξακκαηέα καο θ.
Ακκαλαηίδνπ Παλαγηώηα πνπ ζθέθηεθε ηελ ηδέα απηή, ην Φξήζην Παζραιίδε πνπ πινπνίεζε θαη
έζηεζε ην site ζην internet θαη ηνλ θαζεγεηή καο θ. Σηάζε Ταμίδε πνπ ζα δηδάζθεη ηα καζήκαηα.
Είκαζηε πεξήθαλνη πνπ γελλεζήθακε Έιιελεο, κα πην πνιύ ληώζνπκε πεξήθαλνη γηα ηελ
αξραηνειιεληθή πνληηαθή καο θαηαγσγή!
Σην καθξηλό Τνξόλην θξαηάκε ςειά ηε ζεκαία καο, ηνλ αεηό καο, ην έκβιεκά καο!
Ο ππόεδπορ
Χπήζηορ Κοηζαμποϊκίδηρ

Η Γενική Γπαμμαηέαρ
Παναγιώηα Αμμαναηίδος
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