ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Το ΑΕΣ σε συνεργασία με την Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αυστραλίας
Σύδνεϋ, 28 Νοεμβρίου 2010: Την εβδομάδα 21 με 26 Νοεμβρίου, η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αυστραλίας
διοργάνωσε την ετήσια «Εβδομάδα Εθνικών Θεμάτων» (Advocacy Week). Όπως δήλωσε χαρακτηριστηκά ο
Πρόεδρος της ΑΕΕ Αμερικής, κς. Κέν Χατσικιάν: «Εάν συμφωνούμε μόνο σε ένα θέμα, και διαφωνούμε σε
εννέα, ας συνεργαστούμε σε αυτό το ένα. Αυτό σημαίνει να σκέπτεσε πολιτικά.» Με το πνεύμα της δήλωσης
αυτής, τα Αυστραλαινά Ελληνικά Συμβούλια ΝΝΟ και Περιοχή Αυστραλιανής Πρωτευούσης πήραν ενεργό
μέρος στις εκδηλώσεις της ΑΕΕ Αυστραλίας.
Οι από κοινού συνεδριάσεις Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής κι Αυστραλιανού Ελληνικού Συμβουλίου στη
ομοσπονδιακή βουλή στην Καμπέρρα, καθώς και ο ετήσιος επίσημος δείπνος της ΑΕΕ ήταν οι κορυφαίαες
φετινές εκδηλώσεις.
Συναντήσεις με ομοσπνοδιακούς βουλευτές διοργάνωσε η ΑΕΕ, με την συμμετοχή στελεχών του ΑΕΣ. Μέρος
της επίσκεψης ήταν, επίσης, και η ειδική παρουσίαση μιάς έκθεσης του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μελετών
Γενοκτονιών.
Με τίτλο «Πέρα από το λιμάνι του ΑΝΖΑΚ», η έκθεση παρουσίασε στους βουλευτές και στους βοηθούς τους,
την ιστορία των γενοκτονιών των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων διά μέσου των φωτογραφιών, των
γραμμάτων και των δημοσιευμάτων των Αυστραλών αιχμαλώτων πολέμου και της εθνικής Αυστραλιανής
προσπάθειας περίθαλψης των επιζόντων των γενοκτονιών.
Το ΑΕΣ (ΝΝΟ) επίσης παρεβρέθηκε στον ετήσιο δείπνο της ΑΕΕ, την περασμένη Παρασκευή. Μεταξώ αυτών
που παρεβρέθηκαν στη κορυφαία αυτή εκδήλωση της Αυστραλιανής Αρμενικής παροικίας, με την οποία πέφει η
αυλαία της Εβδομάδας Εθνικών Θεμάτων», ήταν ο πρόεδρος του Ελληνο-Αυστραλιανού Συνασπισμού, κς
Γιάννης Καλλιμάνης, η Γραμματέα της Αδελφότητας Ποντοξενιτέας, κα. Ελένη μακρή, κι ο Γραμματέας του
ΑΕΣ (ΝΝΟ), Δρ Παναγιώτης Διαμάντης.
Κύριος ομιλητής ο επίσημος προσκεκλημένος, πρόεδρος της ΑΕΕ Αμερικής, κς. Ken Hachikian. Σε μία
ισχυρή ομιλία, με την οποία παρουσίασε συνοπτικά τους στόχους της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής (και του
Αυστραλιανού Ελληνικού Συμβουλίου, ο κς. Hachikian δήλωσε: «Ζητούμε, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον,
ούτε λίγο ούτε πολύ, την αλήθεια, την διακαιοσύνη, την ελευθερία – με βάση αυτών – μία δίακια και βιώσιμη
ειρήνη για το Αρμενικό έθνος.»
«Ζητούμε την αλήθεια, την διακαιοσύνη, την ελευθερία:
-- που απαιτεί το ήθος μας – ως Αρμένιοι κι ως πολίτες του κόσμου
-- που απαιτεί η διακαιοσύνη – για τα δεινά που υπέστει το έθνος μας στο παρελθόν
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και πιό επέιγον απ’όλα . . .
-- που απαιτεί η μελλονιτκή ασφάλεια και η επιβίωση της Αρμενίας – η ίδια μας η ικανότητα να παρουσιαστούμε
στο τραπέζι με τα άλλα έθνη στο τραπέζι των λαών, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς στην
ειρήνη και στην πρόοδο της ανθρωπότητας.»
Η οπιμλία του Κου. Χατσικιάν είχε πολλά μηνύματα για την Αυστραλιανή Ελληνική παροικία. Το έργο
οργανισμών όπως το ΑΕΣ και η ΑΕΕ απαιτούν «τρία βασικά συστατικά»:
1) Μία παροικία η οποία ενδιαφέρετε. Ένας πληθυσμός με κοινές αξίες και συνενόηση γύρω από κοινό σκοπό.
Ευτυχώς – σαν αποτέλεσμα των παροικιακών μας συλλόγων, των εκκλησιών, των προγραμμάτων νεολαίας, και
των οικογενειών – είμασετ ευλογημένοι με Αρμένιους οι οποίοι ενδιαφέροντε. Και παρά τις διαφορές μας,
είμαστε αξιοθαύμαστα ενωμένοι σε θέματα κλειδιά τα οποία αντιμετωπίζει το έθνος μας. Στην πραγματικότητα,
αυτό είναι το μεγαλύτερό μας προσόν.
2) Το δεύτερο συστατικό είναι μία παροικία η οποία κατανοεί. Με αυτό εννοώ, Αρμένιους με γερή
κατανόηση του πολιτικού περιβάλοντος των ιδιαίτερων πατρίδων τους – είτε Αυστραλία, είτε Αμερική –
άτομα οι οποίοι βλέπουν τις ευκαιρίες μπροστά τους, κι έχουν τα προσόντα και τις γνώσεις να προωθήσουν
αποτελεσματικά τα εθνικά δίκαια των Αρμενίων. Και σε αυτόν τον τομέα, είμαστε ευλογημένοι με μεγάλες
δυνάμεις.
3) Τρίτο και σημαντικότερο συστατικό είναι και το πιό δύσκολο να καταμετρηθεί. Το πρώτο, το ενδιαφέρον,
βρίσκετε στις καρδιές μας. Το δεύτερον, η κατανόηση, βρίσκετε στον νου μας. Το τρίτον είναι η ψυχή μας.
Είνει το πιστεύον – η πίστη ότι η δράση μας θα φέρει αποτελέσματα.»
Συνεχίζοντας, ο κς. Χατσικιάν δήλωσε: «Όποτε αναφέρομε στην οργάνωση, θυμούμε την φράση του A. Philip
Randolph. Αυτός κάποτε είχε πεί: «Στο γιορτινό τραπέζι της φώσης, δεν υπάρχουν κρατήσεις θέσεων. Πέρνεις
ότι μπορείς να πάρεις, και κρατάς ότι μπορείς να κρατήσεις. Εάν δεν μπορείς να πάρει τίποτα, δεν θα λάβεις
τίποτα. Εάν δεν μπορείς να κρατήσεις τίποτα, δεν θα σου μείνει τίποτα. Κι δεν μπορείς να πάρεις τίποτα δίχως
οργάνωση». Τα λόγια αυτά, τα οποία ειπώθηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες, παραμένουν ισχρυρά μηνύματα
σήμερα, είπε ο κς. Χατσικιάν.
«Παρά την κριτική την οποία δέχοντε οι οργανισμοί – ειδικά, όπως φαίνετε, στην παροικία μας –
αντιπροσωπεύουν πραγματικά τον πιό αποτελεσματικό τρόπο προώθησης των κοινών μας στόχων. Είναι, επίσης,
ενθαρρυντικό, ως μέτρο της ανάπτυξής μας, ότι η αξία της συνεργασίας σήμερα κατανοήτε κι εκτιμάτε όλο και
περισσότερο.»
Ήταν τιμή του ΑΕΣ ΝΝΟ και ΠΑΠ να προσκληθούν να συμμετάσχουν στην Εβδομάδα Εθνικών Θεμάτων της
Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής. Με αισιοδοξία προσβλέπουμε στην μελλοντική συνεργασία με την ΑΕΕ κι άλλων
παρομοίων παροικακών οργανισμών, πάνω σε διάφορα θέματα κοινού συμφέροντος.
Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κου Χατσικιάν βρίσκετε στο:
http://anc.org.au/news/Speech+by+Ken+Hachikian+-+ANC+Australia+Annual+Banquet
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