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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για τον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε καιρό πανδημίας
Οι καθηγητές του ΑΠΘ και ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα τιμούν τη μνήμη των
νεκρών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τονίζουν τη μεγάλη συμβολική αξία της
επετείου για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και για καλύτερη παιδεία.
Αυτή τη χρονιά είμαστε υποχρεωμένοι να τιμήσουμε την επέτειο σε συνθήκες κορύφωσης
της πανδημίας και υψηλού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, καθώς δεκάδες νεκροί
μετριούνται καθημερινά. Είναι αυτονόητο ότι η δημόσια υγεία είναι απαραίτητη
προϋπόθεση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας και οφείλουμε να την υπερασπιστούμε. Η
κοινή λογική επιτάσσει την αποφυγή μεγάλων δημόσιων συναθροίσεων, ακόμη κι αν δεν
επιβαλλόταν η απαγόρευση συνάθροισης, η οποία έστω και προσωρινά αποτελεί μέτρο
που περιορίζει τη συγκρότηση του δημόσιου χώρου και την έκφραση της κοινωνίας των
πολιτών. Η επέτειος του Πολυτεχνείου και το συμβολικό της φορτίο δεν μπορεί να
αποτελέσει εξαίρεση στην τήρηση των μέτρων πρόληψης για την εξάπλωση του
επικίνδυνου ιού, όπως άλλωστε συνέβη και με τις επίσημες εθνικές εορτές.
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου γίνεται αφορμή για πολιτική
εκμετάλλευση τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα περισσότερα κόμματα της
αντιπολίτευσης ενώ, για μια ακόμη φορά, διολισθαίνουμε σε ατεκμηρίωτες και εύκολες
ερμηνείες και επικλήσεις του Συντάγματος. Η κυβέρνηση, χωρίς να εξαντλήσει τα
περιθώρια διαλόγου, έσπευσε να επιβάλει απαγόρευση κάθε υπαίθριας συνάθροισης άνω
των τεσσάρων ατόμων, ενώ μέρος της αντιπολίτευσης επιμένει στην επικίνδυνη επιλογή
της διεξαγωγής πορείας.
Η παράδοση και η φύση του εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου και οι δύσκολες υγειονομικές
συνθήκες επιβάλλουν διαφορετική προσέγγιση. Η κυβέρνηση οφείλει να μην εντείνει τις
απαγορεύσεις και οι πολιτικές δυνάμεις να υιοθετήσουν εναλλακτικούς τρόπους
εκδηλώσεων τιμής, με ολιγοπρόσωπες αντιπροσωπείες σε ορισμένο τόπο και χρόνο.
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