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Διαμαρησρία για ηην επικείμενη καηάργηζη ηης Αντιγόνης 

 

 

Ο Σύλδεζκνο Φηινιόγωλ Αξγνιίδαο εθθξάδεη ηε δηακαξηπξία ηνπ γηα ηελ πξόζεζε 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο λα θαηαξγήζεη ηε δηδαζθαιία ηεο Ανηιγόνηρ, ζύκθωλα κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, νη νπνίεο είδαλ πξόζθαηα ην θωο 

ηεο δεκνζηόηεηαο.  

Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Επιηαθίος ζηελ Γ’ Λπθείνπ, έξρεηαη ε 

θαηάξγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ανηιγόνηρ ζηε Β’ Λπθείνπ λα επηβεβαηώζεη πωο βηώλνπκε 

παλεγπξηθά ηελ απεηιή ηεο επηθξάηεζεο  ηωλ δπλάκεωλ εθείλωλ πνπ νξακαηίδνληαη 

έλαλ θόζκν δίρωο ζθεπηόκελνπο αλζξώπνπο, βνξά ζηα ζθπιηά θαη ηα όξληα ηεο 

ηζνπέδωζεο θαη ηεο αλαμηνθξαηίαο. Λππνύκαζηε, δελ ζα πάξνπκε! Κη όρη κόλν δελ ζα 

πάξνπκε, αιιά ζα αγωληζηνύκε, γηα λα κελ ζηεξήζνπκε από ηνπο καζεηέο καο ηε 

δπλαηόηεηα λα αληηιεθζνύλ πωο αγωληζηηθόηεηα θαη δεκνθξαηία ζπκβαδίδνπλ.  

Γπζύο εμαξρήο δειώλνπκε πωο δελ αληηδξνύκε γηα ζπληερληαθνύο ιόγνπο, όπωο 

πξόζπκα ζα ζπεύζνπλ λα ηνλίζνπλ νη θαινζειεηέο. Τν πξόβιεκα δελ αθνξά νύηε ζηε 

ζέζε ηωλ Αξραίωλ Γιιεληθώλ ζην ωξνιόγην πξόγξακκα νύηε ζην ωξάξην ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Τν νπζηαζηηθό πξόβιεκα είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όινη πωο ζε απηή 

ηε γωληά έκαζε ε αλζξωπόηεηα λα δεη, κέζα από ηηο κνξθέο ηεο Αληηγόλεο, ηνπ 

Πξνκεζέα θαη ηόζωλ άιιωλ, θαηαμηωκέλωλ ζε παγθόζκην επίπεδν, αιιά πξνθαλώο κε 

απνδεθηώλ ζηνλ ίδην ηνλ ηόπν ηνπο από όζνπο κάιινλ δελ αληέρνπλ ζηελ δπζηνπία 

ηνπο (γηα πνηα νπηνπία λα κηιήζνπκε πιένλ;) θωλέο πέξα από απηή ηνπ Κξένληα. 

Άιιωζηε η ηςπαννίρ πολλά η’ ἄλλα εὐδαιμονεῑ κἄξεζηιν δπᾶν λέγειν θ’ἅ βούλεηαι.  

Η κεηαηξνπή ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ ζε «ππεξαγνξά» δελ καο αθνξά. Ο λόκνο 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο δελ έρεη ζέζε ζην ζρνιείν. Τν παξάδεηγκα ηεο Αληηγόλεο 

είλαη γηα εκάο θωηεηλό, γηαηί δηδάζθεη ηελ αληίζηαζε απέλαληη ζηελ θάζε είδνπο 

απζαηξεζία. Λππνύκαζηε πνιύ, αιιά δελ κπνξνύκε λα ζπκβάιινπκε ζηνλ αθειιεληζκό 

ηεο ρώξαο πνπ έληερλα κεζνδεύεηαη από θάπνηνπο. Εδώ ζηεκόμαζηε, δεν μποπούμε να 

κάνοςμε ηίποηε άλλο. 
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