
25ΠΑΡΟΙΚΙΑΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 24 APRIL 2015

©2015 National Australia Bank Limited ABN 12 004 044 937 AFSL and Australian Credit Licence 230686.  A115023-0315/TBNAB2390_OK_HP

Despina Kathestides 
Business Banking Executive 
Newington NSW 
0475 829 328 
Γλώσσες που μιλάμε: Αγγλικά και Ελληνικά

More yes for the West

Στην NAB υποστηρίζουμε με πάθος επιχειρήσεις που έχουν το θάρρος 
να στηρίζουν τον εαυτό τους και εστιάζουμε στο να επιτρέπουμε στις 
αυστραλιανές επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους. 

Γι αυτό δεσμευόμαστε να δανείζουμε $1 δις το μήνα σε αυστραλιανές 
επιχειρήσεις και να λέμε more yes for the West.

Αν είστε μια επιχείρηση που αναζητά περισσότερα ‘ναι’, μιλήστε 
σήμερα με τον τοπικό Τραπεζίτη σας της ΝΑΒ.

χρειάζεται περίπου 5000 άτομα για να κατασκευ-
αστεί. Έχουμε θάλασσα, έχουμε ενέργεια, έχουμε 
την τεχνογνωσία, μπορούμε να αποκτήσουμε την 
τεχνολογία, υπάρχει πλέον η θέληση, το μόνο 
που λείπει είναι υψηλή στρατηγική. Να σημειώ-
σω εδώ ότι και μία μεγάλη αυστραλιανή εταιρεία 
είναι υποψήφια για την εκμετάλλευση των κοιτα-
σμάτων επιβεβαιώνοντάς το τεράστιο ενδιαφέρον 
που υπάρχει σε όλο τον κόσμο για την περιοχή.

Μπορεί να είμαστε οι γκρινιάρηδες της Ευρώπης 
αλλά σας θυμίζω ότι τους καλύτερους στρατιώ-
τες του Ναπολέοντα τους έλεγαν γκρινιάρηδες. Η 
Ευρώπη και το κοινό της νόμισμα φέρει ελληνι-
κό όνομα. Γιατί άραγε να ήθελαν τόσο πολύ να 
ενταχθούν αυτοί οι γκρινιάρηδες στην ευρωπαΐ-
κή οικογένεια; Όλο το ευρωπαϊκό σύστημα είναι 
φτιαγμένο πάνω στην ιδέα του Ουμανισμού αλλά 
ο ουμανισμός δεν θα υπήρχε χωρίς τον ελληνι-
σμό. Αυτό είναι το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ένω-
σης. Ο Ουμανισμός είναι ένας από εκείνους τους 
-ισμους, ίσως ο μοναδικός, για τον οποίο έχουν 
θετική άποψη οι άνθρωποι.Όταν έχεις μία ιστο-
ρία χιλιετηρίδων δεν μπορεί να σε βγάλει κά-
ποιος από τη μέση επειδή περνάς μια οικονομική 
κρίση. Σημασία έχει να συνεχίσεις να πιστεύεις 
εσύ ο ίδιος οτι έχεις να υπερασπιστείς σημαντι-
κές αξίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα κυρίαρχο ρόλο 
και σίγουρα επιθυμούν να έχουν συμμάχους που 
να έχουν ένα σημαντικό ρόλο αλλά όχι πρωτα-
γωνιστικό. Από τη μεριά της η Ευρώπη δεν έχει 

απόλυτη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι 
ότι η Ευρώπη δεν περιμένει από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες καθοδήγηση. Όταν έχεις ένα πολιτισμό 
χιλιετιών είναι δύσκολο κάποιος να σου επιβάλ-
λει τις επιλογές του. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες και με την Κίνα. Η τριά-
δα του Κούπερ λέει το εξής: όταν θέλεις να είσαι 
πρώτος διαχρονικά αξίζει να είσαι δεύτερος συγ-

χρονικά. Σε βάθος χρόνου η έννοια της πρωτιάς 
είναι πολύ επικίνδυνη όταν δεν μπορείς να την 
υποστηρίξεις.Όταν είσαι ένα νέο κράτος νομίζεις 
ότι μόνο ο πρώτος έχει σημασία όταν είσαι ένα 
κράτος με μεγάλη ιστορία γνωρίζεις πολύ καλά 
ότι και ο δεύτερος και ο τρίτος έχουν πολύ μεγά-
λη σημασία.

Δεν αρκεί η αναγνώριση των γενοκτονιών, πρέ-
πει να ακολουθεί και προστασία των θυμάτων και 
αυτό είναι ένα ζήτημα νομικό δεν είναι μια υπό-
θεση που θα επιλύσουν οι ιστορικοί. Ένα κράτος 
μπορεί να ζητήσει γνωματεύσεις αλλά είναι μια 
πολιτική απόφαση να προστατεύσεις τα θύματα. 
Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες γενοκτονίες. Η 
έννοια της γενοκτονίας δεν καθορίζεται από τον 
αριθμό των θυμάτων. Αυτό που έχει σημασία εί-
ναι ότι οι τρεις μεγάλες γενοκτονίες, των Αρμένι-
ων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων έγιναν από 
τον ίδιο θύτη γιατί ενοχλούσαν το καθεστώς και ο 
μόνος τρόπος που βρήκαν για να αντιμετωπίσουν 
αυτό το ζήτημα ήταν η γενοκτονία. Πολύ σωστά η 
Αυστραλία αναγνώρισε και τις τρεις γενοκτονίες 
μαζί. Η Τουρκία είναι χτισμένη πάνω σε κόκα-
λα. Προς το παρόν παραμένει ένα κεμαλικό κρά-
τος. Όλο το κράτος είναι θεμελιωμένο πάνω στα 
κόκαλα των θυμάτων. Ο μόνος τρόπος διεξόδου 
που έχει από το παρελθόν της η Τουρκία είναι 
να βάλει τον Κεμάλ στο περιθώριο. Αυτό δε λύ-
νει οριστικά το πρόβλημα καθώς γενοκτονία των 
Αρμενίων αρχίζει από το 1894... Μόνο η συνεί-
δηση του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας θα 
της προσφέρει μια συνειδητοποίηση. 


