100th Anniversary of the Pontian Genocide
Statement by Hon. Jim Karygiannis
It is with a deep sense of reverence that I commemorate, with members of the Pontian community, the 100th
Anniversary of the Pontian Genocide.
We pause to remember an atrocity perpetrated by the Ottoman Empire - the deaths of three hundred and fifty
thousand Greeks between 1914 and 1922. We also remember the 1.25 million individuals who were deported.
During and in the aftermath of World War 1, the Pontian Greek population of the Ottoman Empire faced persecution,
massacre, expulsion and death marches from the historic region of Pontus, the southeastern Black Sea province of
the Ottoman Empire, by the Young Turk administration.
I am the grandchild of Greek Asia Minor refugees. My grandparents were forced to flee to Greece.
Members of the Greek community have felt the horror of this black chapter in the world’s history throughout the
decades. We pay homage to the victims and express solidarity with the survivors and their descendants.
This is a day we solemnly acknowledge as we work toward a better future for all mankind.
I am calling on Parliament and the Government of Canada, who have the moral and ethical responsibility, to
recognize this atrocity. I am working with members of the Canadian Greek community to press for the official
recognition the Pontian Genocide.
Over the years, several of my fellow Parliamentarians and I pressed Parliament to recognize the Armenian Genocide.
On April 21, 2004, the Parliament of Canada voted to recognize the Armenian Genocide. On April 19, 2006, the
Prime Minister affirmed that the Government of Canada officially recognized the Armenian Genocide.
100η Επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων
∆ήλωση του Εντ. ∆ηµήτριου Καρύγιαννη,
Είναι µε µια βαθιά αίσθηση σεβασµού και ευλάβειας τιµώ, µε τα µέλη της Ποντιακής Κοινότητας, την 100η επέτειο της
Γενοκτονίας των Ποντίων.
Κάνουµε παύση για να θυµηθούµε µια φρικαλεότητα που διαπράχθηκαν από την Οθωµανική Αυτοκρατορία - οι
θάνατοι πάνω από τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Έλληνων, µεταξύ το 1914 και 1922. Θυµόµαστε, επίσης, τους 1.25
εκατοµµύρια ανθρώπους που έγιναν πρόσφυγες.

Κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος του Α 'Παγκοσµίου Πολέµου , ο Ποντιακός Ελληνικός πληθυσµός της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας που αντιµετώπίσε διώξεις, σφαγές, την απέλαση και τις πορείες του Θανάτου από την ιστορική
περιοχή του Πόντου, η νοτιοανατολική επαρχία της Μαύρης Θάλασσας, της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, από την
διοίκηση των Νεότουρκων.
Είµαι το εγγόνι Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας. Οι παππούδες µου αναγκάστηκαν να διαφύγουν στην
Ελλάδα.
Τα µέλη της Ποντιακής Κοινότητας έχουν νιώσει τη φρίκη αυτού του µαύρου κεφάλαιου στην παγκόσµια ιστορία σε
όλες τις δεκαετίες. Αποτάσουµε φόρο τιµής στα θύµατα και εκφράζουµε την αλληλεγγύη µε τους επιζώντες και τους
απογόνους τους.
Αυτή είναι µια ηµέρα που αναγνωρίζουµε επισήµως εργάζοντας προς ένα καλύτερο µέλλον για όλη την
ανθρωπότητα.

Καλώ το Κοινοβούλιο του Καναδά και την Κυβέρνηση του Καναδά, που έχουν την ηθική ευθύνη να αναγνωρίσουν
αυτή την κτηνωδία. Εργάζοµαι µαζί µε τα µέλη της Ποντιακής κοινότητας του Καναδά, να πιέσουµε τόσο το
Κοινοβούλιο του Καναδά και την Καναδική κυβέρνηση να αναγνωρίσει επισήµως τη Γενοκτονία των Ποντίων.
Με τα χρόνια, µαζί µε αρκετούς από τους συναδέλφους µου βουλευτές πιέσαµε το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη
Γενοκτονία των Αρµενίων. Στις 21 Απριλίου 2004, το Κοινοβούλιο του Καναδά ψήφισε να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία
των Αρµενίων. Στις 19 Απρίλη 2006, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση του Καναδά αναγνωρίζει
επίσηµα τη Γενοκτονία των Αρµενίων.

