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Wij herdenken de onschuldige slachtoffers  

van de genocide op de Pontus-Grieken 
 
Vandaag 19 mei herinneren wij aan de slachtoffers en 

martelaren van de genocide op de Pontus-Grieken. 

Deze genocide door de Ottomaanse-Turkse heersers 

leidde tot een demografische, culturele, sociale en 

economische vernietiging van dit volk dat sinds de 

oudheid aan de Zwarte Zee leefde. 

 

Met het begin van WO I en de declaratie van Jihad door 

de Ottomaanse-Turkse heersers werden de binnen de 

rijksgrenzen aanwezige christenen vanwege hun 

etnisch en religieus identiteit, doelwit van de 

Ottomaans-Turkse staat. Christelijke volken als de 

Pontus-Grieken, Suryoye (Arameeërs-Assyriërs-

Chaldeeërs) en Armeniërs ondergingen de meest zware vorm van georganiseerde massamoorden: 

genocide. Deze uitroeiing van de aan de Zwarte Zee inheemse Pontus-Grieken, de doelgerichte 

massamoorden in hun steden en dorpen, de verwoesting van kerken en kloosters en het 

confisqueren van hun waardevolle bezittingen, duurde van 1914-1923. Volgens de archieven van 

het Griekse patriarchaat waren er toen in Amasya, Giresun, Sinop, Ordu 608 kerken en 518 

scholen; in Niksar 135 kerken en 106 scholen; in Trabzon 127 kerken en 106 scholen; in Tokat 182 

kerken en 152 scholen; in Maçka 53 kerken en 45 scholen; en in Şebinkarahisar 74 kerken en 55 

scholen. In de verschillende steden en dorpen werden 355.000 mensen afgeslacht. 

 

De genocide door de Ottomaans-Turkse heersers op de christelijke volken heeft de demografische 

samenstelling in Anatolië en Mesopotamië gewetenloos en doelbewust drastisch veranderd. 

Christelijk-inheemse volken en gemeenschappen verdwenen praktisch uit de ondergaande 

Ottomaanse en nieuwe Turkse staat. De erkenning van genocide is fundamenteel aan elke 

toekomstige vorm van samenleven en verankerd in het internationale recht. 

 

Solidair met de Pontus-Grieken, Armeniërs en allen die de Ottomaanse wreedheden moesten 

ondergaan, zet de European Syriac Union onvermoeibaar haar strijd voort voor de erkenning van 

deze genocide. Daarom herinneren wij de genocide op de Pontus-Grieken en moge er vrede op 

hun onschuldige zielen rusten. 


