Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
Προς: Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Αργοναύται-Κομνηνοί», στη συνεδρίασή του, της 11ης
Οκτωβρίου, 2010, αποφάσισε να μη συμμετέχει πλέον στις διεργασίες των δευτεροβάθμιων
οργάνων του ποντιακού χώρου, κεντρικών και περιφερειακών.
Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση και δεν ξεχνά ούτε στιγμή ότι πρωταγωνίστησε στην
προσπάθεια επανασύνθεσης και ενωτικής έκφρασης του Ποντιακού χώρου μέσω της Π.Ο.Ε.
Και όχι μόνο! Όλα αυτά τα χρόνια, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, ούτως ώστε να πετύχει ο
νέος αυτός κύκλος της Ποντιακής υπόθεσης, απαλλαγμένος από τις συνήθειες και αμαρτίες του
παρελθόντος.
Με τις όποιες αδυναμίες του συστήματος, οι Αργοναύτες-Κομνηνοί ήταν πάντοτε εκεί,
υπερασπιστές της Ενότητας και της Ποντιακής Ιδέας.
Σήμερα, έχει το θάρρος να κοιτάει κατάματα, ακόμη και αυτοκριτικά την ιστορία των
τελευταίων χρόνων και να παραδέχεται ότι: «δυστυχώς, η προσπάθεια επανασύνθεσης και
ενωτικής έκφρασης του Ποντιακού χώρου, μέσω της Π.Ο.Ε. απέτυχε».
- Απέτυχε διότι δεν φρόντισε ποτέ να αυτονομηθεί οικονομικά, αλλά αρκέστηκε να φλερτάρει
με τα εκάστοτε πολιτειακά κονδύλια.
- Απέτυχε διότι δεν φρόντισε να δουλέψει σε νέες πτυχές του Ποντιακού Ζητήματος, αλλά
αναλώθηκε σε οργανωτικού τύπου παθολογίες που τελικά μας τραυμάτισαν όλους βαριά και
μας πλήγωσαν άδικα.
- Απέτυχε διότι δεν λειτούργησε ποτέ ως καθοδηγητικό όργανο που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο
χώρος μας και δεν εκμεταλλεύτηκε το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό του ποντιακού χώρου
που ξεχειλίζει από προσωπικές πρωτοβουλίες και δράσεις, αλλά αρκέστηκε –με περίσσια
εσωστρέφεια- να επικαλείται ως δικές της, ιστορικές επιτυχίες τρίτων.
- Απέτυχε διότι υπαναχώρησε προκλητικά από τις αρχικές καταστατικές δεσμεύσεις της, που
εγγυώντο για πρώτη φορά στην ιστορία του ποντιακού χώρου ότι καμία προσωπική στρατηγική
δεν θα μπορούσε να επιβληθεί ως καθεστώς-τροχοπέδη στη δημοκρατική εξέλιξη του χώρου.
Οι Αργοναύται-Κομνηνοί αρνούνται να συμμετάσχουν σε μια συνεχή τριβή και αντιπαράθεση
ομάδων και εξουσιών, γιατί αυτό δεν κάνει κανέναν μας καλύτερο Πόντιο.
Πιστεύουμε ότι όλες οι πτυχές του Ποντιακού Ζητήματος είναι πολιτικές και όχι κομματικές.
Κρίνονται δε, στα πεδία της αυτονομίας των θεσμικών μας οργάνων από κυβερνήσεις και
κόμματα και όχι στα οργανογράμματα των εξαρτημένων ρόλων.
Κάνοντας και τη δική μας αυτοκριτική, νοιώθουμε ότι οφείλουμε να προχωρήσουμε σε μία
άλλη αντίληψη για το ρόλο, τις ευθύνες και αυτά που ιστορικά εκπροσωπούμε.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θα συνεχίσουμε την πολιτισμική μας δράση από την Καλλιθέα για
τις μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα στην ποντιακή υπόθεση. Και θα
συνεργαστούμε και θα στηρίξουμε όποια προσπάθεια συμβάλει στην ανάδειξη του Ποντιακού
Ζητήματος, απ’ όπου κι αν αυτή προέρχεται.
Εκτιμούμε ότι μια συλλογική διαδρομή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε μια νέα σχέση των
Ποντίων με το εξωποντιακό περιβάλλον, με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το ποντιακό
συμφέρον.
Θεωρούμε ότι η στάση μας αυτή επιβάλλεται από την ιστορικότητα του Συλλόγου μας, αλλά
και από τις νέες ανάγκες, δυναμικές και ευκαιρίες στο Ποντιακό Ζήτημα, που όπως δείχνουν οι
τελευταίες διεθνείς εξελίξεις παρουσιάζονται επιτακτικά μπροστά μας.
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