
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 22 NOVEMBER 2019 5ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Τ ην Τρίτη το µεσηµέρι η οµογέ-
νεια έχασε έναν µεγάλο φίλο 
και σύµµαχο στη µάχη για 
την ακαδηµαϊκή, πολιτική και 

κοινωνική αναγνώριση της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων. Έφυγε από 
κοντά µας ο γενοκτολόγος και πο-
λιτικός επιστήµων καθηγητής Κό-
λιν Τάτζ σε ηλικία 85 ετών. Άφησε 
πίσω του την σύζηγό του Σάντρα, 
τρία παιδιά, πολλά εγγόνια και δι-
σέγγονα, µαζί µε µία τεράστια πνευ-
µατική κληρονοµιά στους χώρους 
των µελετών γενοκτονιών, µελετών 
των Ιθαγενών της Αυστραλίας, της 
κοινωνιολογίας και άλλους κλά-
δους.
Γεννηµένος και µεγαλωµένος στην 
Νότια Αφρική, µε καταγωγή από 
την Λιθουανία, έχασε πολλά µέλη 
της οικογένειάς του κατά την Γενο-
κτονία των Εβραίων από τους Ναζί: 

θείες, θείους, ξαδέλφια και άλλους.
Οι συνθήκες για στις οποίες µεγά-
λωσε στην Νότια Αφρική της απάρ-
τχεϊντ τον σηµάδεψαν βαθύτατα. 
Τον έκαναν τον Κόλιν να καλλι-
εργεί µία πίστη ατράνταχτη στον 
άνθρωπο, όχι µόνο στα δικαιώµα-
τα του κάθε ανθρώπου αλλά στην 
πίστη ότι ο κάθε άνθρωπος έχει 
την υποχρέωση να βοηθήσει στην 
βελτίωση της κοινωνίας και του 
κόσµου. Με αυτό το πνεύµα του 
ανθρωπισµού έζησε ολόκληρη την 
ζωή του.
Το 1988 ίδρυσε το Κέντρο Μελε-
τών Γενοκτονιών στο Πανεπιστήµιο 
Macquarie. Αµέσως δέκτηκε – και 
απέρριψε – πιέσεις από τους αντι-
προσώπους της Άγκυρας να µην 
συµπεριλαµβάνει την Γενοκτονία 
των Αρµενίων στα προγράµµατα 
του Κέντρου. Μάλιστα, τον επισκέ-

πτηκε ο τότε πρέσβης στο γραφείο 
του, συνοδεία σωµατοφυλάκων και 
αστυνοµικών. Μόλις που χώρεσαν 
όλοι! Το Κέντρο όµως συνέχισε κι 
αναπτύχθηκε, και λειτουργεί σήµε-
ρα σαν το Αυστραλιανό Ινστιτούτο 
Μελετών Γενοκτονιών.
Τον καθηγητή Colin Tatz τον 
πρωτογνώρισα τον Απρίλιο του 
1997, σε οµιλία στο Πανεπιστήµιο 
Macquarie του καθηγητή Αρµενι-
κών Μελετών του Πανεπιστηµίου 
California, Richard Hovannisian, 
για την επέτειο της Γενοκτονίας 
των Αρµενίων. Παρά το γεγονός 
ότι είχε µεταναστεύσει από την Νό-
τια Αφρική πριν από 37 χρόνια, το 
1961, ακουγόταν ακόµη η νοτιοα-
φρικάνικη προφορά του.
Χαµηλών τόνων άνθρωπος, τα επό-
µενα 22 χρόνια αναπτύξαµε στενή 
συνεργασία και ειλικρινή φιλία. 

Είχα την τύχη να αποδε-
κτεί να είναι καθηγητής 
µου, να έχει την επίβλε-
ψη της διδακτορικής µου 
διατριβής. Από εκεί ξε-
κίνησε η σχέση του και 
µε την µελέτη της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων, 
ειδικά των Ελλήνων του 
Πόντου.
Στα κείµενα και στα βι-
βλία του για θέµατα γε-
νοκτονιών, ο καθηγητής 
Colin Tatz ενσωµάτωνε 
αναφορές στην Γενοκτο-
νία των Ελλήνων. Ήταν 
ο πρώτο πανεπιστηµι-
ακός ο οποίος ενσω-
µάτωσε την Γενοκτονία 
των Ελλήνων σε πανε-
πιστηµιακό πρόγραµµα 
µαθηµάτων, στο Πανε-
πιστήµιο Macquarie στο 
βορειο-δυτικό Σύδνεϋ 
και το 1999 στο Πανεπι-
στήµιο Τεχνολογίας του 
Σύδνεϋ.

Ήταν µία ιστορική στιγµή για τον 
ελληνισµό, µε το ποντιακό στοιχείο 
της Αυστραλίας να παίζει από τότε 
καθοριστικό ρόλο στην διεθνοποί-
ηση του θέµατος της ακαδηµαϊκής, 
πολιτικής και κοινωνικής αναγνώ-
ρισης της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων. Ρόλος ο οποίος συνεχίζεται 
και στις ηµέρες µας.
Τον Μάϊο του 2012 ο καθηγητής 
Τάτζ ήταν ο κύριος οµιλητής στην 
εκδήλωση για την Ηµέρα Μνήµης 
για την γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου. Για πρώτη φορά στα 
χρονικά του ποντιακού ελληνι-
σµού, η εκδήλωση έγινε στη Βουλή 
της Νέας Νοτίου Ουαλίας, της µεγα-
λύτερης πολιτείας της Αυστραλίας.
Τον Μάϊο του 2013 το κοινοβούλιο 
πέρασε ψηφίσµατα αναγνώρισης 
των γενοκτονιών των Αρµενίων, 
των Ασσυρίων και των Ελλήνων.

Ο καθηγητής Tatz µου προσωπικά 
στάθηκε αυστηρός καθηγητής, σοφός 
οδηγός και ατράνταχτος φίλος. Οι 
συµβουλές του έχουν επηρεάσει βα-
θύτατα την πορεία µου, τόσο σαν γε-
νοκτολόγος όσο και σαν άνθρωπος.
Θα µπορούσα να γράψω πάρα πολ-
λά για το έργο του καθηγητή Κόλιν 
Τάτζ και για την τιµή την οποία µου 
έδωσε να βρεθώ δίπλα του στους 
αγώνες του υπέρ της ανθρωπότη-

τας. Με πολύ βαριά καρδιά γρά-
φω αυτό το κείµενο, ένα ελάχιστο 
«ΕΥΓΕ» σε έναν κορυφαίο επιστή-
µονα και άνθρωπο. Ελπίδα µου 
µόνο είναι να σταθώ αντάξιος να 
λέω ότι στάθηκα κι εγώ µαθητής 
και συνεχιστής του τεράστιου έρ-
γου του.
Καλό ταξίδι Κόλιν. Ας είναι ελαφρύ 
το χώµα το οποίο θα σε σκεπάσει.

∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης

Επιλογή προσωπικού 
σε νοσοκοµεία µε βάση 
τη θρησκευτική πίστη

Ο γενικός εισαγγελέας, Christian Porter, απευθυνόµενος στην Εθνι-
κή Λέσχη Τύπου προχθές, προανήγγειλε ισχυρότερα θρησκευτικά 
δικαιώµατα για τα θρησκευτικά νοσοκοµεία και τις υπηρεσίες πα-
ροχής φροντίδας σε ηλικιωµένους, καθώς προετοιµάζει αλλαγές 

στους νόµους περί θρησκευτικής ελευθερίας. Περιέγραψε την περίοδο δια-
βούλευσης ως τη «διαδικασία αλέσµατος της ισορροπίας και του συµβιβα-
σµού».
Αλλά ο κ. Porter επισήµανε µία «σηµαντική αλλαγή» σε ένα προσχέδιο του 
νοµοσχεδίου, που έχει ήδη υποβληθεί για κοινοτική διαβούλευση. «Μια 
σηµαντική αλλαγή του αρχικού σχεδίου θα είναι ότι τα θρησκευτικά νοσο-
κοµεία και οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωµένους θα λάβουν 
προστασία ισοδύναµη µε εκείνη που παρέχεται σε άλλους θρησκευτικούς 
οργανισµούς, όσον αφορά την απασχόληση προσωπικού» είπε, εννοώντας 
ότι θα είναι σε θέση να επιλέξουν προσωπικό µε βάση την πίστη. «Οι ίδιοι 
οι φορείς αναγνωρίζουν ότι πρέπει να συµβιβάσουν τους αλληλοσυγκρου-
όµενους στόχους της παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και της δια-
τήρησης µιας θρησκευτικής ταυτότητας» δήλωσε.
Πολλά νοσοκοµεία και πάροχοι φροντίδας ηλικιωµένων έχουν αναδείξει 
τη σπουδαιότητα της διατήρησης του θρησκευτικού πολιτισµού λαµβάνο-
ντας υπόψη και τις απόψεις των εργαζοµένων. Ο κ. Porter δήλωσε ότι τα 
θεσµικά όργανα είχαν «δικαιολογηµένα επιδιώξει» να εξαιρεθούν από τη 
γενική απαγόρευση των θρησκευτικών διακρίσεων στην απασχόληση. Επέ-
µεινε ότι τα νοσοκοµεία και σχεδόν όλοι οι πάροχοι φροντίδας ηλικιωµέ-
νων δεν λάµβαναν υπόψη τη θρησκεία κάποιου όταν αποφάσιζαν αν θα τον 
περιθάλψουν. 
Αντίθετα, οµάδες ΛΟΑΤΚΙ ( LGBTIQ +) κι ανθρωπίνων δικαιωµάτων εξέ-
φρασαν φόβους ότι η νοµοθεσία θα µπορούσε να υπερισχύσει των υφιστά-
µενων νόµων περί διακρίσεων και να παρέµβει στον κώδικα δεοντολογίας 
του εργοδότη. Έχει εκφραστεί επίσης ανησυχία σχετικά µε το κατά πόσο οι 
νόµοι περί θρησκευτικής ελευθερίας θα µπορούσαν να επηρεάσουν την 
πρόσβαση των ασθενών σε ιατρικές θεραπείες βασισµένες στην πίστη ενός 
γιατρού.

Καλό ταξίδι Colin




