
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ. Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Θεολόγος Καθηγητής 

DEA Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΑΠΘ 

Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ

E-mail: gzee11@otenet.gr

akalamatas@sch.gr

mailto:gzee11@otenet.gr
mailto:akalamatas@sch.gr




ΟΜΑΔΑ Α: Β1.1. Παρατηρήστε με προσοχή τις εικόνες της φωτοτυπίας

• Τι βλέπετε;

• Τι σκέφτεστε γι’ αυτό που βλέπετε;

• Τι είναι αυτό που σας κάνει να αναρωτιέστε;

• Τελικά, τι κοινό συνδέει όλους αυτούς τους ανθρώπους;

 Μονάδες 10.





ΟΜΑΔΑ Α: Β1.2. Διαβάστε με προσοχή τους στίχους του τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου: «Ωδή στον 

Γεώργιο Καραϊσκάκη»· (βλ., τη φωτοτυπία).

• Στην κόλλα αναφοράς σχηματίστε δύο κάθετες στήλες. 

• Στην αριστερή να γράψετε τα χαρακτηριστικά του ήρωα και στη δεξιά τα χαρακτηριστικά του αγίου.  

 Μονάδες 15.



ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη· (1969)

• https://www.youtube.com/watch?v=U9iAXoGOWv4

https://www.youtube.com/watch?v=U9iAXoGOWv4


• Η οθόνη βουλιάζει σαλεύει το πλήθος

εικόνες ξεχύνονται με μιας

πού πας, παλληκάρι, ωραίο σαν μύθος

κι ολόισια στο θάνατο κολυμπάς



• Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης

μεγάφωνα και ασύρματοι από παντού

γλυκά σε νανουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις

ψηλά στους βασιλιάδες τ’ ουρανού



• Ποιος στ’ αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω

με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό

προβολείς με στραβώνουν και πάω

και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ

• Πού πας, παλληκάρι, πομπές ξεκινούνε

κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό

ουρλιάζουν τα πλήθη καμπάνες ηχούνε

κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό



• Ποιος στ’ αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω

με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό

οι προβολείς με στραβώνουν και πάω

και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 Αντένες: κοντάρι, ιστός σημαίας.



ΟΜΑΔΑ Β: Β. Παρατηρήστε με προσοχή το σκίτσο του Μ. Ζαμπίκου, (βλ., τη φωτοτυπία) για το 

θρησκευτικό φανατισμό

• Να γράψετε μια δική σας λεζάντα. 

• Να γράψετε μια επιστολή διαμαρτυρίας που να απευθύνεται σε δημόσιο πρόσωπο, το οποίο εκφράζει 

ένα φανατικό δημόσιο λόγο, ένα κήρυγμα μισαλλοδοξίας, επισημαίνοντας τις αρνητικές συνέπειες 

αυτής της στάσης.

 Μονάδες 25.



Μ. ΖΑΜΠΙΚΟΣ, (2010), 

Θρησκευτικός φανατισμός, [ανακτήθηκε από: 

https://kafeneiogr.Wordpress.Com/2010/02/02/θρησκ

ευτικοσ-φανατισμοσ/ (29/05/2017)].

https://kafeneiogr.wordpress.com/2010/02/02/θρησκευτικοσ-φανατισμοσ/

