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 Απαγγελία Ποίησης ή Λογοτεχνίας: Μαθητές Γ' Δημ.- Γ'

Λυκ.
 Τα Δημοσθένεια: Μαθητές Ε' Δημ. - Γ' Λυκ.

Το Φεστιβάλ είναι μια ευκαιρία για μαθητές των
Ελληνικών να χαρούν την ελληνική γλώσσα. Φέτος το
Φεστιβάλ θα γίνει μέσω διαδικτύου λόγω πανδημίας.

Το Φεστιβάλ φέτος αποτελείται από δύο μέρη στα οποία
μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές:

1.

2.

Σημειώνεται εδώ ότι το τρίτο μέρος 'Ο Ρητορικός Λόγος' δεν
θα πραγματοποιηθεί φέτος, λόγω πανδημίας.

Οι παραπάνω διαγωνισμοί έχουν επιλεχθεί με σκοπό να
προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές
στο Φεστιβάλ, ανεξάρτητα από το επίπεδο γλώσσας που
έχουν.  Στην προετοιμασία των διαγωνισμών αυτών
ελπίζουμε ότι οι μαθητές θα εκτίθενται σε διάφορες
μορφές της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας, καθώς
επίσης ότι θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στις
προσπάθειες προετοιμασίας, τελειοποίησης, και
παρουσίασης της δουλειάς τους.

Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν γνωστοί για την ικανότητά τους
και την αγάπη τους για τις δημόσιες ομιλίες. Χωρίς
αυτούς η ποίηση, το θέατρο, και η τέχνη της ρητορικής
δεν θα ήταν αυτά που είναι σήμερα. Θέλουμε να τα
συνεχίσουμε αυτά στις επόμενες γενιές, και θέλουμε να
προωθήσουμε την ελληνική γλώσσα μελλοντικά.

Ναι μεν το φεστιβάλ είναι μια γιορτή της ελληνικής
γλώσσας, αλλά επίσης είναι και μια γιορτή των
κατορθωμάτων των μαθητών μας.

Τι είναι το
Φεστιβάλ;
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Σημαντικές
Ημερομηνίες
3 Απριλίου: Ανοίγουν οι δηλώσεις
συμμετοχής για τους διαγωνισμούς

23 Μαΐου: Κλείνουν οι δηλώσεις
συμμετοχής για τους διαγωνισμούς

23 Μαΐου- 6 Ιουνίου: 
Οι συμμετοχές θα βαθμολογηθούν
από τους κριτές μας

13 Ιουνίου: Οι νικητές θα
ανακοινωθούν 

*Τα δώρα των νικητών και των
συμμετεχόντων θα αποσταλούν
ταχυδρομικώς ή θα δοθούν στους
εκπαιδευτικούς των μαθητών.
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Γενικές Πληροφορίες

Κόστος
Το κόστος της συμμετοχής θα επιχορηγηθεί από το
Υπουργείο Παιδείας Βικτώριας.

Ημερομηνία Υποβολής
Κυριακή 23 Μαΐου

Συμμετοχές
Ένας γονέας, κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός πρέπει να
συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής εκ μέρους του μαθητή
που θέλει να λάβει μέρος πριν τις 23 Μαΐου. Βρείτε τη φόρμα
εδώ: http://www.mgtav.asn.au/greek-public-speaking-

festival--registration.html

Αντί για ζωντανή παρουσίαση φέτος, οι μαθητές θα
βιντεοσκοπήσουν την απαγγελία ποιήματος ή την παρουσίαση
ομιλίας τους. Μόνο οι συμμετοχές σε μορφή βίντεο θα γίνονται
αποδεκτές και το ονοματεπώνυμο του μαθητή πρέπει να
φαίνεται στον τίτλο του αρχείου.

Οι συμμετοχές πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 23 Μαΐου
στους πιο κάτω συνδέσμους.

Απαγγελία Ποιήματος
1η Κατηγορία: Γ' & Δ' Δημ.

2η Κατηγορία: Ε' & ΣΤ' Δημ.

3η Κατηγορία: Α' & Β' Γυμν.

4η Κατηγορία: Γ' Γυμν. & Α' Λυκ.

5η Κατηγορία: Β' & Γ' Λυκ.

Δημοσθένεια
1η Κατηγορία: Ε' & ΣΤ' Δημ.

2η Κατηγορία: Α' & Β' Γυμν.

3η Κατηγορία: Γ' Γυμν & Α' Λυκ.

4η Κατηγορία: Β' & Γ' Λυκ.

http://www.mgtav.asn.au/greek-public-speaking-festival--registration.html
https://www.dropbox.com/request/jqaY8vIUT8paAW0icWGO
https://www.dropbox.com/request/h9OBxB5o7E7CQ4Jlfhpd
https://www.dropbox.com/request/81U5T7WK0xR3ObsbGXNh
https://www.dropbox.com/request/o9cBnPQLnI4RYflgZcCq
https://www.dropbox.com/request/emhb1lp4apvOl1ikbag9
https://www.dropbox.com/request/LbPYCyxTdNCSSWKT7sTW
https://www.dropbox.com/request/vvXaPpP1Fjo804yIv7Kk
https://www.dropbox.com/request/3snv8DnHedKxAPIAwQUL
https://www.dropbox.com/request/LvXuJKrlN7yZGxRRO8AK
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Κατευθυντήριες Οδηγίες
Εκπαιδευτικών
Η συμμετοχή στο Μαθητικό Φεστιβάλ Προφορικού Λόγου δίνει στους μαθητές την
ευκαιρία να αποκτήσουν ή να δυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους στον
προφορικό λόγο.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τους διαγωνισμούς του Φεστιβάλ μέσα στην
τάξη; 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους διαγωνισμούς του Φεστιβάλ
σαν πλαίσιο για αυθεντικές προφορικές ασκήσεις μέσα στην τάξη.

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί που προωθούνται στο
Φεστιβάλ μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο
τους, αφού οι εργασίες και τα κριτήρια είναι ήδη έτοιμα. Οι διαγωνισμοί
αντιστοιχούν άμεσα με τη διδακτέα ύλη της ελληνικής στη Βικτώρια με τους εξής
τρόπους:

https://victoriancurriculum.vcaa.vic.edu.au/languages/modern-greek/introduction/structure
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Χορωδιακή ανάγνωση
Παρουσίαση μπροστά σε ένα κοινό
Οι μαθητές αναλαμβάνουν τις ευθύνες των κριτικών
επιτροπών
Οι μαθητές βοηθάνε στην ομαδική έρευνα και στον
καταιγισμό ιδέων
Οι μαθητές ομαδικά γράφουν ένα κείμενο
Οι μαθητές ομαδικά επεξεργάζονται το κείμενο
Ομαδική συζήτηση
Επί τόπου συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα

Προετοιμασία των μαθητών
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προετοιμάσει όλους τους μαθητές
στην τάξη του για ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό του Φεστιβάλ
(ή και περισσότερους αν γίνεται), ανεξάρτητα από το αν θα
συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές στο φεστιβάλ ή όχι. Η
συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι εθελοντική αλλά τα θέματα, η
γλώσσα, και οι διαδικασίες που προβάλλονται στην
προετοιμασία των διαγωνισμών αυτών, ωφελούν όλους τους
μαθητές, και βοηθάνε τον εκπαιδευτικό στο έργο του.

Γενικές εμπειρίες που μπορεί να βοηθήσουν τους
μαθητές:
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1ο Μέρος: Απαγγελία
Ποίησης ή
Λογοτεχνίας

να διαλέξουν ένα κείμενο από τις παρακάτω
λίστες που έχει προκαθορίσει ο ΣΕΝΒ,
να λάβουν μέρος στην κατάλληλη κατηγορία
(δηλαδή σύμφωνα με την τάξη που πηγαίνουν),

να μάθουν ένα ποίημα ή λογοτέχνημα απ' έξω,

να βιντεοσκοπήσουν την απαγγελία  ποίηματος
ή λογοτεχνήματος , και,
να απαγγείλουν το λογοτεχνικό έργο χωρίς
καρτέλες η υπενθυμίσεις.

Σε αυτό το μέρος οι μαθητές πρέπει:

*Οι συμμετέχοντες που διαβάζουν το λογοτεχνικό
τους έργο, δεν θα πάρουν βαθμό.
**Είναι προτεινόμενο οι μαθητές να διαβάσουν
προσεκτικά τα παρακάτω κριτήρια, αφού η
βαθμολόγηση θα γίνει πάνω σ' αυτά.
***Αν ένας μαθητής συμμετείχε στην περσινή
Απαγγελία Ποίησης, και θα συμμετάσχει στην ίδια
κατηγορία φέτος, δεν μπορεί να απαγγείλει το ίδιο
ποίημα ή λογοτέχνημα που απήγγειλε πέρυσι.
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Κριτήρια

Σκηνική παρουσία 

Σωστή στάση σώματος

Δυνατή και καθαρή φωνή

Σωστή προφορά 

Απεικόνιση της πρόθεσης του
ποιητή ή συγγραφέα

Σωστή απομνημόνευση

Αυτοπεποίθηση

Επαφή με το κοινό

Σωστή έκφραση απαγγελίας

Ευχέρεια λόγου 

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/50
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 Μιαούλης (Ποίημα)

 Μπουμπουλίνα (Ποίημα)

 Ξυπνάτε Σουλιωτόπουλα (Ποίημα)

 Οι Τσολιάδες (Ποίημα)

1η Κατηγορία: Γ'  & Δ'
Δημοτικού

1.

2.

3.

4.



Ποιήματα 1ης Κατηγορίας: 
Γ' & Δ' Δημοτικού

Μιαούλης (Ποίημα)1.

Της Ύδρας γέννημα εγώ

τους Τούρκους πολεμούσα

για σε πατρίδα μου γλυκιά

έκανα ό,τι μπορούσα.

Τα πλούτη, τα καράβια μου

τα χάρισα σε σένα

και τώρα τα ελληνόπουλα

ζούνε ευτυχισμένα.

11



2. Μπουμπουλίνα (Ποίημα)

Στις θάλασσες πολέμησα

με λένε Λασκαρίνα

και στον αγώνα έγινα

γενναία Μπουμπουλίνα.

Στη θάλασσα κι άλλα παιδιά

μαζί μου αντρειωμένα

πολέμησαν με μια ψυχή

κι έγιναν δοξασμένα.

Είμαι πολύ περήφανη

που έγινα θυσία

τώρα στην Ελλάδα μας

λάμπει ελευθερία.

Ποιήματα 1ης Κατηγορίας: 
Γ' & Δ' Δημοτικού

12



3. Ξυπνάτε Σουλιωτόπουλα (Ποίημα)

Ξυπνάτε Σουλιωτόπουλα,

Σουλιώτισσες ξυπνάτε,

ζωστείτε πάλι τ'άρματα

κι αλύπητα χτυπάτε!

Εχθροί καινούριοι πάτησαν

τα δοξασμένα μέρη,

φρουροί σταθείτε τους γκρεμούς

με το σπαθί στο χέρι!

Ποιήματα 1ης Κατηγορίας: 
Γ' & Δ' Δημοτικού

13



Ποιήματα 1ης Κατηγορίας: 
Γ' & Δ' Δημοτικού

4. Οι Τσολιάδες (Ποίημα)

Οι γενναίοι μας τσολιάδες

με τη φούντα, το σπαθί,

πολεμήσαν σα λιοντάρια,

για πατρίδα, για τιμή.

Σαν απόγονοι εκείνων

ας φωνάξουμε, παιδιά:

Ζήτω η ένδοξη Ελλάδα!

Ζήτω, ήρωα τσολιά!

14
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 Κωστής Παλαμάς- Η Νίκη (Ποίημα)

 Του Μάρκου Μπότσαρη (Ποίημα)

 Άγια Μέρα Ξημερώνει (Ποίημα)

 Κολοκοτρώνης (Ποίημα)

2η Κατηγορία: Ε'  & Στ'
Δημοτικού

1.

2.

3.

4.



Κωστής Παλαμάς- Η Νίκη (Ποίημα)1.

 

Εδώ στο Ελληνικό το χώμα, το στοιχειωμένο και ιερό,

που το ίδιο χώμα μένει ακόμα απ’ τον αρχαίο τον
καιρό,

στο χώμα τούτο πάντα ανθούνε κι έχουν αθάνατη ζωή
και μας θαμπώνουν, μας μεθούνε νεράιδες, ήρωες,

θεοί.

Εδώ στο Ελληνικό το χώμα, το στοιχειωμένο κι ιερό,

που το ίδιο χώμα μένει ακόμα απ’ τον αρχαίο τον
καιρό,

Είδα τη Νίκη τη μεγάλη, τη Νίκη την παντοτινή,

την είδα εμπρός μου να προβάλλει με φορεσιά
ολοφωτεινή.

16

Ποιήματα 2ης Κατηγορίας: 
Ε' & ΣΤ' Δημοτικού



Ποιήματα 2ης Κατηγορίας: 
Ε' & ΣΤ' Δημοτικού

2. Του Μάρκου Μπότσαρη (Ποίημα)

Θρήνος μεγάλος γίνεται μέσα στο Μεσολόγγι
Το Μάρκο παν στην εκκλησιά, το Μάρκο παν στο τάφο.

Ξήντα παπάδες παν, μπροστά και δέκα δεσποτάδες
κι από μεριά Σουλιώτισσες τονε μοιρολογάνε.

Κι ο γερο-Νότης κάθονταν στου Μάρκου το κεφάλι
Κι όλο του Μάρκου να ’λεγε κι όλο του Μάρκου λέει:
«Για σήκω απάνω Μάρκο μου, και μη βαριοκοιμάσαι.»
…. Βάλτος επροσκύνησε κι όλο το Ξηρομέρι.
Το Μεσολόγγι απόμεινε, δε θέλ’ να προσκυνήσει.
Στεργιάς το δέρνει ο Κιουταχής κι ο Αράπης του
πελάγου
Κι ο Μάρκος αποκρίθηκε, μ’ όσο κι αν ημπορούσε
«Δεν μπορώ ο μαύρος να σταθώ, να σηκωθώ, να κάτσω
γιατί έχω βόλι στην καρδιά, στο πρόσωπο σκοτάδι.»

17



Ποιήματα 2ης Κατηγορίας: 
Ε' & ΣΤ' Δημοτικού

3. Άγια Μέρα Ξημερώνει (Ποίημα)

Όλη η δόξα όλη η χάρη
άγια μέρα ξημερώνει
και τη μνήμη σου το Έθνος
χαιρετά γονατιστό
 

Και τα στήθη όλο φλόγα
με τον ήλιο σου πυρώνεις
που χρυσός με περηφάνια
περπατεί στον ουρανό
 

Στην Αγία Λαύρα τώρα
που χρυσές ακτίνες ρίχνει
και του Θείου Ιεράρχη
χαιρετάει τη σκιά.

18



4. Κολοκοτρώνης (Ποίημα)

Στρατηγέ Κολοκοτρώνη

γέρο του Μωριά

το σπαθί σου λευτερώνει

κάστρα και χωριά.

Της παλικαριάς το κάστρο

είσαι το τρανό

και της λευτεριάς το άστρο

το πιο φωτεινό.

19

Ποιήματα 2ης Κατηγορίας: 
Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
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 25η Μαρτίου (Ποίημα)

 Κωστής Παλαμάς- Εμπρός! (Ποίημα)

 Βασίλης Ρώτας- Ο Φακής (Ποίημα)

 Ρίγας Φεραίος ή Βελεστινλής- Θούριος

(Ποίημα)

3η Κατηγορία: Α' & Β'
Γυμνασίου

1.

2.

3.

4.



25η Μαρτίου (Ποίημα)1.

 

Χρόνια πολλά αμέτρητα

ήτανε σκλαβωμένη

η όμορφη Ελλάδα μας

που είναι τιμημένη.

Μια μέρα σαν και σήμερα

τ’αθάνατα παιδιά της

όλα μαζί ορκίστηκαν

για την ελευθεριά της.

Πολέμησαν και νίκησαν

σε θάλασσες και όρη

και λευτεριά ξανάδωσαν

στη σκλαβωμένη κόρη.

Ποιήματα 3ης Κατηγορίας: 
Α' & Β' Γυμνασίου

21



2. Κωστής Παλαμάς- Εμπρός! (Ποίημα)

 

Εμπρός! Ολόρθοι, ατρόμαχτοι.
Μαυρίλα. Αστροπελέκι.
Μα το σπαθί γοργάστραψε,

και νά! η βροντή τουφέκι!

Στον Πίντο απ’ τον Ταΰγετο,

και στα Μπαλκάνια, ως πέρα,

μια η φλόγα, μια η φοβέρα,

κι ένας ο νους. Εμπρός!

Εμπρός, αδέρφια, ατράνταχτοι!

Κι αν πέφτει αστροπελέκι,
να! το σπαθί γοργάστραψε,

βρόντησε το τουφέκι.

Κρήτη, ο Μωριάς, η Ρούμελη,

εμπρός! η Ελλάδα λάμπει,
αχολογάν οι κάμποι,
καίνε οι καρδιές. Εμπρός!

Ποιήματα 3ης Κατηγορίας: 
Α' & Β' Γυμνασίου

22



3. Βασίλης Ρώτας- Ο Φακής (Ποίημα)

Εμπρός, ένα δυο, προσοχή!

Εμένα με λένε Φακή.

Κορμί κορδωμένο,

μουστάκι στριμμένο,

γαλόνια χρυσά και σπαθί.

Χαιρέτα με γη και ουρανέ,

τα μάτια σας όλοι σε με!

Σε κάθε μου βήμα μου κάνουν το σχήμα
κι εγώ δε λυγίζω ποτέ!

Η σάλπιγγα τα-ρα τα-τα.

σπαθί και ντουφέκι χτυπά,

μπαμ μπουμ το κανόνι,
μπουμ μπαμ το τρομπόνι.

Ποιός βγαίνει σε μένα μπροστά;

Γυρεύω παντού τον εχτρό.

Κι ας ειν’ αντρειωμένοι σωρό,

γιγάντοι και δράκοι,
θεριά με φαρμάκι,
καπνός μόλις πρόλαβα εγώ.

Μονάχα ξαφνιάζομαι-ωχού!

τρομάζω απ’ τους ίσκιους-χουχού!

Ένα φύσημα αγέρα,

κι ας είναι και ημέρα,

μου παίρνει κι αντρεία και νου.

23

Ποιήματα 3ης Κατηγορίας: 
Α' & Β' Γυμνασίου



4. Ρίγας Φεραίος ή Βελεστινλής- Θούριος (Ποίημα)

Απόσπασμα

Ως πότε παλικάρια, να ζούμεν στα στενά
μονάχοι σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά;

Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπομεν κλαδιά,

να φεύγομ ́ από τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;

Να χάνομεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς,

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;

 

Καλλιό'ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή,

παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή !

 

Τι σ’ ωφελεί αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά;

Στοχάσου πως σε ψένουν κάθ' ώραν στη φωτιά.

Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης κι αν σταθής,

ο Τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθής·

δουλεύεις όλ' ημέρα σε ό,τι κι αν σοι πη,

κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιη.

24

Ποιήματα 3ης Κατηγορίας: 
Α' & Β' Γυμνασίου
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 Διονύσιος Σολωμός- Ελεύθεροι

Πολιορκημένοι (Ποίημα) 

 Της Λένως Μπότσαρη (Ποίημα)

 Νίκος Μαραγκός- Παπαφλέσσας (Ποίημα)

 Ιούλιος Τυπάλδος- Ο Θάνατος του

Κλέφτη (Ποίημα)

4η Κατηγορία: 
Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου

1.

2.

3.

4.



Ποιήματα 4ης Κατηγορίας: 
Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου
Διονύσιος Σολωμός- Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (Ποίημα)1.

Απόσπασμα 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα καί κλαίει:

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω γω στο χέρι;
οπού συ μού 'γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει».

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε
κι οσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε.
Και μες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι,
κι’ ολόλευκο εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη.

Και μες της λίμνης τα νερά, οπ’ έφθασε μ’ ασπούδα
έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα.

Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο
το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κ’ εκείνο.

Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη,

η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι
Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει:
όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει.
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2. Της Λένως Μπότσαρη (Ποίημα)

 

Όλες οι καπετάνισσες από το Κακοσούλι
όλες την Άρτα πέρασαν, τα Γιάννινα τις πάνε
σκλαβώθηκαν οι αρφανές, σκλαβώθηκαν οι μαύρες
κι η Λένω δεν επέρασε δεν την επήραν σκλάβα.

Μόν’ πήρε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια,

σέρνει τουφέκι σισανέ κι εγγλέζικα κουμπούρια,

έχει και στη μεσούλα της σπαθί μαλαματένιο.

Πέντε Τούρκοι την κυνηγούν, πέντε τζοχανταραίοι.
«Τούρκοι, για μην παιδεύεστε, μην έρχεστε σιμά μου,

σέρνω φουσέκια στην ποδιά και βόλια στις μπαλάσκες.

-Κόρη, για ρίξε τ’ άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου.

-Τι λέτε, μωρ’  παλιότουρκοι και σεις παλιοζαγάρια;

Εγώ είμαι η Λένω Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη
και ζωντανή δεν πιάνουμαι εις των Τουρκών τα χέρια.»

27

Ποιήματα 4ης Κατηγορίας: 
Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου



Ποιήματα 4ης Κατηγορίας: 
Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου
3. Νίκος Μαραγκός- Παπαφλέσσας (Ποίημα)

 

Φλογάτη η σκέψη μου γυρνάει σε σένα
πολέμαρχε, πανάξιε ρασοφόρε,

κι απ’ τη λεβέντισσα γενιά του Εικοσιένα,

πελώριε γυπαητέ, τροπαιοφόρε.

Σαν του βοριά την άγρια ανεμοζάλη
πρόλαβες με την πύρινη ρομφαία
να κρούσεις του τυράννου το κεφάλι
θανατερής οργής, βροντή μοιραία.

Κι όταν η Αραπιά μπήκε στη χώρα,

ν’ απλώσει τη φωτιά πέρα ως πέρα,

σίφουνας ξεσηκώθηκες και μπόρα
κι έπεσες με τα στήθια στο Μανιάκι,
κρατώντας την ατίμητη παντιέρα,

που δόξασαν Κανάρηδες και Διάκοι.
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4. Ιούλιος Τυπάλδος- Ο Θάνατος του Κλέφτη (Ποίημα)

 

Έχετε γεια, ψηλά βουνά και κρυσταλλένιες βρύσες,

χαράματα με τις δροσιές, νύχτες με το φεγγάρι,
και σεις, μαύρα κλεφτόπουλα, που στην Τουρκιά ετρομάξτε!

Αρρώστια δε με πλάκωσε και πηαίνω να πεθάνω,

κι αν πάρει βόλι το κορμί, πάλι, η ψυχή απομένει.
Μαύρο πουλάκι θα γενώ, μαύρο χελιδονάκι,
να ‘ρθω το γλυκοχάραμα να ιδώ που πολεμάτε,

και σα σχολάσει ο πόλεμος κι εβγεί τ’ αχνό φεγγάρι,
πάλι θε να ‘ρθω να σταθώ σ’ ένα κυπαρισσάκι
τα λίγα τα κλεφτόπουλα, που βρω στη γη να κλάψω,

μέσα στης νύχτας την ερμιά, στον ύπνο που κοιμούνται,

Ν’ ακούσουν οι μανάδες τους να τα μοιρολογήσουν.

-Για ιδές η θύρα του Πασά, και πάψε το τραγούδι!
Έχετε γεια, ψηλά βουνά, τρεχούμενα ποτάμια.

Αδέλφια, να με θάψετε σε μια ψηλή ραχούλα,

ν’ ακούω τ’ αηδόνια που ‘ρχονται και φέρνουν τον Απρίλη.
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Ποιήματα 4ης Κατηγορίας: 
Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου
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 Στέλιος Σπεράντσας- 25η Μαρτίου 1821

(Ποίημα) 

 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης- Επέσανε τα

Γιάννενα (Ποίημα)

 Ο Γέρος του Μοριά (Ποίημα)

 Πιστή Γραικιά (Ποίημα)

5η Κατηγορία: 
B' & Γ' Λυκείου

1.

2.

3.

4.



1. Στέλιος Σπεράντσας- 25η Μαρτίου 1821 (Ποίημα) 

Ακρίτα στης Ευρώπης τους πυλώνες
η Μοίρα σ’ έχει τάξει, Μάννα Ελλάδα,

τη λευτεριά να διαφεντεύεις στους αιώνες.

Χαρά σου, όταν Φειδίες με λαμπεράδα
στη γη σου πελεκούνε Παρθενώνες
κι Αισχύλοι ανάβουν θεία ανέσπερη λαμπάδα

Μα ο πόνος σου βαθύς, όταν βαραίνει
τυράννων μαύρη σκιά τ’ άγιο σου χώμα
και της ελπίδας τους ανθούς αργομαραίνει.
Κακό όμοιο εκράτει κάποτε -κι ακόμα
πιο ασήκωτο- την όψη σου θλιμμένη.

Κι ήταν πικρόχολο, που σώπαινε το στόμα
Μια αυγή όμως -της φυλής την αμαρτία
το πλήρωμα του χρόνου είχε ξεπλύνει-
το βλέμμα ρίχνοντας στην που έσβηνεν εστία,

Τινάχτεις, Κι ήταν Μάρτης, οι άσπροι κρίνοι
ευώδιαζαν. Τινάχτεις την αιτία
για να μετρήσεις του κακού, που φρένα λύνει
Κι ως στάθηκες ψηλά στο μετερίζι,
με ορμή, που ξεπερνούσε και του ανέμου,

το κοφτερό έσυρες σπαθί σου, που σπιθίζει.
Και φώναξες τρανά: «Καιρός πολέμου.

Με ανθούς του ονείρου η γη ξαναγεμίζει.
Ανάστα τώρα με την άνοιξη, λαέ μου».

Ποιήματα 5ης Κατηγορίας: 
Β' & Γ' Λυκείου
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2. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης- Επέσανε τα Γιάννενα
(Ποίημα) 

Επέσανε τα Γιάννενα, σιγά να κοιμηθούνε,

εσβήσανε τα φώτα τους, εκλείσανε τα μάτια.

Η μάνα σφίγγει το παιδί βαθιά στην αγκαλιά της,

γιατί είναι χρόνοι δίσεχτοι και τρέμει μην το χάσει.
Τραγούδι δεν ακούγεται, ψυχή δεν ανασαίνει.
Ο ύπνος είναι θάνατος και μνήμα το κρεβάτι,
κι η χώρα κοιμητήριο κι η νύχτα ρημοκλήσι.
Άγρυπνος ο Αλή-πασάς, ακόμη δε νυστάζει,
κι εις ένα δέρμα λιονταριού βρίσκεται ξαπλωμένος.

Το μέτωπό του είναι βαρύ, θολό, συγνεφιασμένο
και το'βαλεν αντίστυλο το χέρι του, μην πέσει.
Χαϊδεύει με τα δάχτυλα τα κάτασπρά του γένια,

που σέρνονται στου λιονταριού τη φοβερή τη χαίτη.

Αγκαλιασμένα τα θεριά, σου φαίνονται πως έχουν
ένα κορμί δικέφαλο, το μάτι δε γνωρίζει
ποιο τάχα ναν' το ζωντανό και ποιο το σκοτωμένο.

Ποιήματα 5ης Κατηγορίας: 
Β' & Γ' Λυκείου
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3. Ο Γέρος του Μοριά (Ποίημα)

Ένα τραγούδι θα σας πω για το Λεβέντη,

τον ασπρομάλλη μας, το Γέρο του Μοριά
και βάλτε, αδέλφια μας, για να στηθεί το γλέντι
τριπολιτσιώτικο κρασί και ψησταριά.

Γεια και χαρά σας, Μοραΐτες αδελφοί
κι εσείς κοπέλες, γεια σας.

Τη Λευτεριά η Ελλάδα μας
χρωστάει στη λεβεντιά σας.

Τα όμορφα χρόνια, τα παλιά, να ξαναζήσουν
και στου Ταΰγετου την πιο ψηλή κορφή,

κει, των προγόνων οι σκιές χορό να στήσουν
και να τους λέει τ' αγέρι τούτη τη στροφή:

Γεια και χαρά σας, Μοραΐτες αδελφοί,
που η μάνα αν δε σας γέννα
ούτ' Άγια - Λαύρα θα' χαμε
ούτε Εικοσιένα.

Ποιήματα 5ης Κατηγορίας: 
Β' & Γ' Λυκείου

33



4. Πιστή Γραικιά (Ποίημα)

Πιστή γραικιά μην τον θρηνείς! Έχει σαν ήρωας πέσει
βόλι πικρό του χώρισε τα στήθια μεσ' τη μέση...

Μην τον θρηνείς... Τάχατε συ δεν του' δειξες το δρόμο
σαν κίνησε περήφανος μ' όπλο βαρύ στον ώμο
και του' πες με μελωδική φωνή: «Μπροστά σου νάτος
ανοίγει ο δρόμος της τιμής από θυσίες γιομάτος»;

 

Σ' αποχαιρέτησε  σεμνά κι αμίλητα ο καλός σου
ξέροντας πως παντοτεινός θαν' ο αποχωρισμός σου...

Αλαφροχάιδεψε μ' ευχή το τρυφερό βλαστάρι
των σπλάγχνων του, που κράταγες  στον κόρφο με
καμάρι!...

 

Κι όταν στητή μαστίγωσε τον άνεμο η παντιέρα
της  λευτεριάς η ολόμαυρη κι έφτασε η τίμια μέρα
καθώς ο Αριστογείτονας μυρτιάς κλαδί είχε δέσει
στην ατσαλένια σπάθα του, που κρέμασε στη μέση.

Έτσι κι αυτός, απόμεινε στη μάχη: Ένας γενναίος
γι' αυτό που δεν ορίζεται και δε μετριέται χρέος!...

Ποιήματα 5ης Κατηγορίας: 
Β' & Γ' Λυκείου
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2ο Μέρος: Τα
Δημοσθένεια

να γράψουν μια ομιλία πάνω στο θέμα που έχει
προκαθορίσει ο ΣΕΝΒ,
να λάβουν μέρος στην κατάλληλη κατηγορία
(δηλαδή σύμφωνα με την τάξη που πηγαίνουν), 

να  βιντεοσκοπήσουν την παρουσίαση της
ομιλίας τους, και,
να μιλήσουν για το χρονικό διάστημα που
ορίζεται στην κατηγορία τους.

Σε αυτό το μέρος οι μαθητές πρέπει:

*Στις ομιλίες επιτρέπεται η χρήση καρτελών, αλλά
τονίζουμε ότι όσο λιγότερο χρησιμοποιούνται,
τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βαθμολογία.
**Οι συμμετέχοντες που θα παρουσιάσουν ομιλία
πάνω σε διαφορετικό θέμα, δεν θα λάβουν
βαθμολογία.
***Είναι προτεινόμενο οι μαθητές να διαβάσουν
προσεκτικά τα κριτήρια παρακάτω, αφού η
βαθμολόγηση θα γίνει πάνω σ' αυτά.
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Κριτήρια

Σκηνική παρουσία και επαφή με το
κοινό 

Δυνατή και καθαρή φωνή

Σωστή προφορά 

Σαφές επιχειρήματα και
επεξηγήσεις

Μέσα πειθούς

Αυτοπεποίθηση

Σωστή στάση σώματος

Σωστή έκφραση

Ευχέρεια λόγου 

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/50

Σωστή δομή
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Τάξη Θέμα Χρονικό Περιθώριο

Ε' & ΣΤ
Δημοτικού

Έναν ήρωα/Μια
ηρωίδα του 1821

που θαυμάζω
1 λεπτό

Α' & Β'

Γυμνασίου
«Ελευθερία ή
Θάνατος!» 1-2 λεπτά

Γ' Γυμνασίου
& Α' Λυκείου

Τι σημαίνει
για μένα το

1821
2-3 λεπτά

Θέματα και
πληροφορίες

Β' & Γ' Λυκείου
Ας εμπνευστούμε

από τα ιδεώδη
του 1821!

3-4 λεπτά



Δήλωση
Συμμετοχής
Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε
συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται στον
παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.mgtav.asn.au/greek-public-

speaking-festival--registration.html

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε όλους εσάς για τη συνεχή
υποστήριξη που παρέχετε στον σύλλογο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τα
παρακάτω μέλη του συλλόγου που εθελοντικά
μας βοήθησαν με τη διοργάνωση των
διαγωνισμών του φεστιβάλ:

Απαγγελία Ποίησης ή Λογοτεχνίας 

Κα Σοφία Χανιωτάκη

Τα Δημοσθένεια
Κα Διονυσία Διακοδημητρίου
Κα Φρειδερίκη Περτιλέ
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http://www.mgtav.asn.au/student-public-speaking-festival.html

