
 

ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΙ ! 

Κατά τη διάρκεια των βομβιστικών επιθέσεων του  Ιανουαρίου  του 2015, η 

FO URIF υπενθύμισε τη δέσμευσή της  για την ειρήνη και φυσικά την 

αντίθεσή της στον πόλεμο, σε όλους τους πολέμους και τις επιπτώσεις τους. 

Επειδή αυτοί συνεπάγονται πόνο, απελπισία, θάνατο σε εκατομμύρια απλούς 

ανθρώπους, εργάτες, φοιτητές, εργαζόμενους γενικά. Πρόκειται για ένα 

θεμελιώδες πλήγμα κατά της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. 

Σήμερα, η URIF FO είναι βαθιά συγκλονισμένη και λαβωμένη, πάλι, θεωρεί 

πως οι δολοφονίες αυτές, διότι περί δολοφονιών πρόκειται, πλήττει τους 

μισθωτούς, τους νέους, τους φοιτητές, τους μαθητές που είναι βαθιά 

προσηλωμένοι στις αξίες της δημοκρατία μας, την ελευθερία, την ισότητα, 

την αδελφοσύνη και την εκκοσμίκευση. 

Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να ενισχύσουμε την Δημοκρατία, την μία και 

αδιαίρετη σε όλες τις πράξεις της ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 

των δραματικών στιγμών όταν αξιωματούχοι και στρατιωτικοί εκπλήρωσαν τα 

δημόσια καθήκοντά τους με θάρρος και καρδιά,  όπως κάνουν πάντα σε όλες 

τις πράξεις της καθημερινής ζωής και σε δύσκολα ή επώδυνα γεγονότα που 

συνέβησαν στη Γαλλία με καταιγίδες ή  κλιματικούς κινδύνους. 

Σήμερα είμαστε λυπημένοι για τις οικογένειες που επλήγησαν οδυνηρά από 

αυτές τις τραγωδίες. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η URIF FO τους εκφράζει  

την απόλυτη αλληλεγγύη της.  

Η FO URIF υποκλίνεται για όλους αυτούς που χάθηκαν και  την ίδια στιγμή 

ελπίζουμε ότι πολλοί τραυματίες θα επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι τους. 

Την αλληλεγγύη που εκφράζουμε προς όλους εκείνους που υποφέρουν 

σήμερα, την αισθανθήκαμε σε όλα τα μηνύματα από το διεθνές 

συνδικαλιστικό κίνημα, που λάβαμε. Σηματοδοτούν την προθυμία τους να 

συμμετάσχουν μαζί μας για να συνεχίσουμε να  απαιτούμε τις ελευθερίες μας, 

την δημοκρατία και την εκκοσμίκευση. 

Στα μηνύματα αυτά, εκτιμούμε την ισχυρή υποστήριξη του Εργατικού 

Κέντρου της Τύνιδας, της Περιφερειακής Ένωσης των εργαζομένων Tizi-

Ouzou της Αλγερίας, που έχουν βιώσει καταστάσεις όπως αυτές που ζούμε 

στη Γαλλία και οι οποίοι συνέχισαν παρά τις δοκιμασίες να αγωνίζονται  για 

τον θρίαμβο της δημοκρατίας. 

Η FO URIF απευθύνει σε όλους εκείνους που έρχονται να επηρεαστούν από 

τη θλίψη και το πένθος, σε όλους εκείνους που υποφέρουν και αυτούς που 

εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες των προηγουμένων επιθέσεων, 

την αλληλεγγύη και τη βαθιά φιλία της. 

Παρίσι, 15 Νοεμβρίου 2015 


