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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Montreuil, 17 Νοεμβρίου 2015 

 

Μπροστά στον τρόμο της τρομοκρατίας 

Ας  χτίσουμε την αλληλεγγύη της ειρήνης  

 

Η περιοχή μας χτυπήθηκε στην καρδιά της την νύχτα της 13ης και 14ης 

Νοεμβρίου. Ήταν λαϊκοί χώροι που έγιναν στόχος των τρομοκρατών, είναι η 

διαφορετικότητα της Γαλλίας και ειδικότερα η νεολαία που ήταν τα θύματα  

της φρίκης και της βαρβαρότητας. 

Καταδικάζουμε τις πράξεις των τεράτων, όπως καταδικάζουμε τις 

πολιτικές στις οποίες άνοιξαν το δρόμο.  

Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τους συγγενείς τους, στους οποίους 

εκφράζουμε τη στήριξη και την αλληλλεγγύη μας. 

Εκείνη τη μέρα θύματα υπήρξαν και τρεις συνδικαλιστές της CGT. 

Χαιρετίζουμε τον επαγγελματισμό του προσωπικού των νοσοκομείων, των 

δυνάμεων ασφαλείας, των πυροσβεστών και των στελεχών των δήμων που 

στάθηκαν στο πλευρό του πληθυσμού αυτές τις τραγικές στιγμές.  

Χαιρετίζουμε την απέραντη αλληλεγγύη και αδελφοσύνη των ανθρώπων που 

άνοιξαν τις πόρτες τους  και έτσι έσωσαν ζωές.  

Ζήσαμε την φρίκη όπως πολλοί λαοί τις βιώνουν καθημερινά και ακόμη, έχουν 

περάσει πάνω από 15 χρόνια που οι συμμαχίες καταπολεμούν την 

τρομοκρατία!  
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Η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή, πρέπει να καταπολεμηθεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσο της εντολής του ΟΗΕ με στόχο την ειρήνη.  

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως για να 

σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων, την πώληση πετρελαίου και τις οικονομικές 

συναλλαγές με τις χώρες που χρηματοδοτούν τη τρομοκρατία.  

Το εξαιρετικά υποβαθμισμένο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που βιώνουμε,  

αποτελεί γόνιμο έδαφος  για όλες τις μορφές εξτρεμισμού.  

Η URIF CGT θα μεριμνήσει ώστε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης να μην  

αποτελέσει πρόσχημα για την αμφισβήτηση των θεμελιωδών ελευθεριών και 

του συνδικαλισμού. Απαιτούμε τον τερματισμό των κυρώσεων σε βάρος 

συνδικαλιστών και πάγωμα στην οπισθοδρομική νομοθεσία αυτής της 

περιόδου.  

Η CGT URIF θα συνεχίσει τον αγώνα της για την κοινωνική δικαιοσύνη και 

ενάντια σε όλες τις προσπάθειες διαίρεσης των εργαζομένων. Εμείς θα 

συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ειρήνη στον κόσμο, όχι μόνο για την 

απόρριψη του πολέμου και ιδιαίτερα με τον αγώνα μας για διεθνή αλληλεγγύη, 

την  διεθνή συνεργασία για το κοινό καλό της ανθρωπότητας. 


