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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Message de Jean Loup KUHN-DELFORGE, 

Ambassadeur de France en Grèce 

 

A la suite des attentats de Paris (7, 8 et 9 janvier 2015) 

 
En mon nom personnel et au nom de mes collègues de l’ambassade, je veux remercier chacun de 
ceux qui par leurs très nombreux messages d’amitié, ont témoigné de la solidarité du peuple grec à la 
suite des attentats de Paris.  

 
Comme le Président de la République française l’a indiqué, la France a été frappée en son cœur par 
des actes d’une violence et d’une barbarie inouïes. C’est toute notre communauté nationale qui a été 
touchée et nos valeurs mêmes qui ont été attaquées : le pluralisme, la liberté d’expression, 
fondement de la démocratie. .  
 
En se rassemblant de manière spontanée à Athènes, à Thessalonique et ailleurs en Grèce, des 
milliers de Grecs se sont dressés pour défendre ces valeurs que nous partageons. Le combat pour la 
liberté, contre l’antisémitisme et contre l’obscurantisme nous concerne tous. C’est tout le sens de 
l’émotion partagée à travers le monde et naturellement en France où plusieurs millions de personnes 
ont communié dans un même élan,  refusant les amalgames qui sont le piège tendu par les auteurs 
de cet attentat.  
 
Ne relâchons pas notre commune détermination à faire échec à toutes les formes d’intolérance. Nous 
le devons aux victimes de ces ignobles attaques. 
 
Une nouvelle fois, merci. 
 

Athènes, le 16 janvier 2015 

 

 

Pour tous renseignements contacter : 

 

M. Christophe CARLUCCI 

Conseiller de presse 

Tél. : 210 33 91 034 

christophe.carlucci@diplomatie.gouv.fr 

 

Mme Irène HIOTELLIS 

Chef du service de presse 

Tél. : 210 33 91 037 

irene.hiotellis@diplomatie.gouv.fr 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μήνυμα του κ. Jean Loup KUHN-DELFORGE, 

Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα 

 

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι (7, 8 και 9 Ιανουαρίου 2015) 

 
Τόσο προσωπικά όσο και στο όνομα των συναδέλφων μου στην πρεσβεία, επιθυμώ να ευχαριστήσω 
τον κάθε έναν από όσους, με τα πολυάριθμα μηνύματα φιλίας τους, δήλωσαν την αλληλεγγύη του 
ελληνικού λαού, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι..  

 
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Γαλλία χτυπήθηκε στον καρδιά της από 
πράξεις ανείπωτης βίας και βαρβαρότητας. Εθίγη ολόκληρη η εθνική κοινότητα ενώ οι αξίες μας 
υπέστησαν επίθεση, όπως ο πλουραλισμός και η ελευθερία της έκφρασης που αποτελεί θεμέλιο της 
δημοκρατίας.    
 
Με αυθόρμητες συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και αλλού στην Ελλάδα, χιλιάδες 
Ελλήνων εξεγέρθηκαν για να υπερασπιστούν τις κοινές μας αξίες.Ο αγώνας για την ελευθερία, 
εναντίον του αντισημιτισμού και του σκοταδισμού μας αφορά όλους. Αυτό είναι το νόημα της 
συγκίνησης που κατέλαβε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τη Γαλλία, οπου πολλά εκατομμύρια 
άνθρωποι διαδήλωσαν με το ίδιο πνεύμα, αρνούμενοι τις παρερμηνείες που αποτελούν την παγίδα 
που έστησαν οι υπεύθυνοι αυτών των τρομοκρατικών πράξεων.   
 
Ας μην εγκαταλείψουμε την κοινή μας αποφασιστικότητα να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή 
μισαλλοδοξίας. Το οφείλουμε στα θύματα αυτών των ελεεινών επιθέσεων.  
 
Άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ. 

 

Αθήνα, 16 Iανουαρίου 2015 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

 

κ. Christophe CARLUCCI 

Σύμβουλος τύπου 

Tηλ. : 210 33 91 034 

christophe.carlucci@diplomatie.gouv.fr 

 

κα Irène HIOTELLIS 

Προϊσταμένη Γραφείου τύπου  

Tηλ. : 210 33 91 037 

irene.hiotellis@diplomatie.gouv.fr 
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