Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σσες, αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες
Η τρομοκρατική επίθεση που χτύπησε το Παρίσι εχθές με ανείπωτη βία μας αγγίζει πολύ βαθιά. Οι
νεκροί, οι κακοποιημένοι όμηροι, είναι, όπως εμείς, άνδρες και γυναίκες συνηθισμένοι, που είχαν τη
δυστυχία να βρεθούν στο δρόμο των δολοφόνων. Η συντονισμένη επιχείρηση [...] ήθελε
να σκοτώσει, να φοβίσει, να απελπίσει. Λοιπόν ναι, όπως όλη η χώρα, ο κόσμος όλος, που μας
απευθύνει μαρτυρίες συμπάθειας και συλλυπητηρίων, είμαστε σε πένθος. Το Πανεπιστήμιό μας θα
συμμετάσχει τη Δευτέρα και την Τρίτη [...] σε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων [...]
Είναι πολύ δύσκολο να δώσεις ένα νόημα σ' ένα τέτοιο χάος. Αλλά είναι ευθύνη μας να το κάνουμε.
Εκείνες και εκείνοι που στάθηκαν θύματα αυτής της εγληματικής πράξης, ενσαρκώνουν μία
πραγματικότητα που, οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, δεν είναι πλέον αυτονοήτη στον κόσμο
του 2015: εκείνην μιας κοινωνίας ελεύθερης, κοινωνίας της ανοχής, ανοιχτής, που στους κόλπους
της ο καθένας μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητά του, τα ταλέντα, τις φιλοδοξίες, τις επιθυμίες
του, απολαμβάνοντας το σεβασμό και την προστασία του προσώπου του. Όταν σφαγιάζονται
ψυχρά θεατές σε μια συναυλία ή σε μια αθλητική συνάντηση, όταν σπέρνεται ο τρόμος σε τόπους
συνάθροισης φίλων στην πόλη, στόχος είναι να χτυπηθεί η αξίωση για ευτυχία των δημοκρατικών
κοινωνιών, ποντάροντας στα ανακλαστικά του φόβου, του διχασμού, του μίσους.
[...] Αλλά γνωρίζουμε καλά την ευθραυστότητα των κοινωνιών μας κάτω από πίεση, ώστε να
μην αισθανθούμε τον κίνδυνο των συνεπειών μιας τόσο λυσσαλέας επίθεσης. Γι'αυτό, ο καιρός του
πένθους πρέπει να είναι επίσης, καιρός στοχασμού, επαγρύπνησης και δράσης.
Ως δημόσιο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, έχουμε τη δικαιοσύνη ως αρχή, τον ορθό
λόγο ως θεμέλιο και την χειραφέτηση ως ιδεώδες. Μπροστά στην τυφλή βία, είναι χρέος μας να
μοιραστούμε αυτούς τους πόρους με όλους εκείνους που σε αυτή τη χώρα και αλλού, αρνούνται να
σκύψουν το κεφάλι. Ζήτω η ελευθερία, η ισότητα, η αδελφοσύνη!
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Afficher détails
Cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s,
L'attaque terroriste qui a frappé Paris hier avec une violence inouïe nous touche au plus profond. Les
morts, les blessés, les otages brutalisés sont, comme nous, des hommes et des femmes ordinaires qui
ont eu le malheur de se trouver sur le chemin des assassins. L'opération coordonnée menée aux
abords du Stade de France, au Bataclan, et à la devanture des cafés et restaurants de la capitale, a
cherché à tuer, à apeurer, à désespérer. Alors oui, comme tout le pays, comme le monde entier qui
nous adresse des témoignages de sympathie et de condoléances, nous sommes en deuil. Notre
université organisera lundi à midi, sur les deux campus des Berges du Rhône et de Porte des Alpes,
une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques du vendredi 13 novembre 2015.
Il est bien difficile de donner un sens à un tel chaos. Mais il nous revient de tenter de le faire. Celles et
ceux qui ont été victimes de cet acte criminel incarnent une réalité qui, nous devons bien en prendre
conscience, ne va plus de soi dans le monde de 2015 : celle d'une société libre, tolérante, ouverte,
dans laquelle chacun peut exprimer sa personnalité, ses talents, ses aspirations, ses désirs, dans le
respect et la protection de sa personne. Lorsque l’on massacre de sang-froid les spectateurs d'un
concert ou d'une rencontre sportive ; lorsqu'on sème la terreur à la terrasse des cafés où se
rassemblent les amis à la fin de la semaine, c'est l'aspiration au bonheur des sociétés démocratiques
que l'on cherche à atteindre, en spéculant sur des réflexes de peur, de division, de haine.
Certes, la France a démontré par le passé, et encore en janvier dernier, de grandes capacités de
résistance au pire. Mais nous savons trop la fragilité de nos sociétés sous tension pour ne pas nous
alarmer des conséquences d'une attaque aussi brutale. C'est pourquoi le temps du deuil doit être
également, pour nous, un temps de réflexion, de vigilance et d'action.
En tant qu'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, nous avons la justice pour
principe, la raison pour fondement et l'émancipation pour idéal. Face à la violence aveugle, il nous
appartient d'en partager les ressources avec tous ceux, dans ce pays et ailleurs, qui se refusent à
courber la tête. Vive la liberté, l'égalité, la fraternité !
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