
Από τον Εθνικό Ύµνο στον «Ύµνο εις την Ελευθερίαν». Εκδηλώσεις και δράσεις για τη συµπλήρωση 
των 200 χρόνων από τη συγγραφή του «Ύµνου εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωµού. 
 
Προκήρυξη Διαγωνισµού µε αφορµή τη συµπλήρωση 200 χρόνων από τη συγγραφή του 
«Ύµνου εις την Ελευθερίαν» του εθνικού µας ποιητή Διονύσιου Σολωµού. 
 
Το Ίδρυµα Αντζουλή, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για προώθηση,  προβολή και  ανάπτυξη 
των Γραµµάτων και των Τεχνών και, συνεπώς, για στήριξη κάθε συναφούς δράσης στα δηµόσια 
και ιδιωτικά σχολεία και πανεπιστήµια της Κύπρου, προκηρύσσει διαγωνισµό σε τρία διαφορετικά 
πεδία, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης των 200 χρόνων από τη συγγραφή του Ύµνου εις την 
Ελευθερίαν του εθνικού µας ποιητή Διονύσιου Σολωµού, µε θέµα:  Από τον Εθνικό Ύµνο στον 
«Ύµνο εις την Ελευθερίαν». Διακόσια χρόνια από τη συγγραφή του «Ύµνου εις την Ελευθερίαν» 
του Διονύσιου Σολωµού. 
Ως γνωστό, ο Ύµνος εις την Ελευθερίαν γράφτηκε, στο πλαίσιο ενός ηχηρού πατριωτικού ξεσπά‐
σµατος του εθνικού µας ποιητή, τον Μάιο του 1823 στη Ζάκυνθο, τυπώθηκε το 1824 στο Μεσολόγγι 
και µελοποιήθηκε από τον Κερκυραίο Νικόλαο Μάντζαρο τέσσερα χρόνια αργότερα. Οι δύο 
πρώτες στροφές του εκτενούς αυτού ποιήµατος της σολωµικής νεότητας (158 τετράστιχες στρο‐
φές/632 στίχοι) χαρακτηρίστηκε από τον Βασιλιά Γεώργιο Α΄, το 1865, έναν χρόνο µετά την Ένωση 
των Επτανήσων µε την Ελλάδα, ως «επίσηµον εθνικόν άσµα» και αποτέλεσε έκτοτε τον Εθνικό 
Ύµνο του νέου ελληνικού κράτους. Έναν αιώνα µετά, και συγκεκριµένα το 1966, καθιερώθηκε 
και ως Εθνικός Ύµνος της νεοσύστατης Κυπριακής Δηµοκρατίας. 
 
Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές/τριες της Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου των δηµόσιων και 
ιδιωτικών σχολείων και Α΄, Β΄, Γ΄ Τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) και αφορά σε τρία επιµέρους πεδία. Οι όροι και προϋποθέσεις για το 
κάθε πεδίο ορίζονται πιο κάτω: 
 

Διαγωνισµός ποιητικής γραφής για τα Λύκεια και τις ΤΕΣΕΚ: 1
Θέµα: «Με τον τρόπο του Διονύσιου Σολωµού». 
Περιεχόµενο: Ενασχόληση µε το λογοτεχνικό είδος του ύµνου και τις τεχνικές του και συγγραφή 
ύµνου µε περιεχόµενο αναφοράς την Ιστορία της Κύπρου. 
1ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα,  χρηµατικό βραβείο ύψους €500 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
2ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα,  χρηµατικό βραβείο ύψους €250 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
3ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα,  χρηµατικό βραβείο ύψους €150 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
*Αντίγραφα των βραβευθέντων έργων δύναται να εκτεθούν στο Μουσείο Σολωµού και 
Επιφανών Ζακυνθίων στη Ζάκυνθο ή/και στο Μουσείο Σολωµού Κέρκυρας. 
 



Όροι και προϋποθέσεις:  
(α) Η έκταση του ποιήµατος θα πρέπει να είναι 8‐14 τετράστιχες στροφές, δακτυλογραφηµένες 
µε χαρακτήρες Times New Roman µεγέθους 12 και µε διάστηµα 1,5 µεταξύ των στίχων και 3,0 
µεταξύ των στροφών. 
(β) Το ποίηµα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο. 
(γ) Τα στοιχεία του/της µαθητή/τριας θα πρέπει να αναγράφονται στο πάνω µέρος, αριστερά, 
του ποιήµατος που θα υποβληθεί και θα πρέπει να είναι καλυµµένα. Στα στοιχεία θα πρέπει 
να αναφέρονται: ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας, τάξη/τµήµα, σχολείο, κοινότητα/πόλη 
σχολείου, ονοµατεπώνυµο και ειδικότητα εκπαιδευτικού που ανέλαβε το εν λόγω πεδίο του 
διαγωνισµού και είχε ρόλο µέντορα για τον/την µαθητή/τρια. Λεπτοµέρειες και περισσότερα 
στοιχεία επικοινωνίας του µαθητή/τριας θα ζητηθούν από το σχολείο, και θα δοθούν µε τη 
σύµφωνη γνώµη των γονέων/κηδεµόνων, µόνο αφού το έργο επιλεγεί για τη βράβευση. 
(δ) Η σχολική µονάδα καλείται να επιλέξει και να αποστείλει, µέχρι την Παρασκευή 17 
Μαρτίου 2023 ‐ στο Υπουργείο Παιδείας Αθλητισµού και Νεολαίας, Διεύθυνση Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης, υπόψη κ. Χρυσούλας Αλεξάνδρου (ΕΜΕ Φιλολογικών), Γωνία Κίµωνος και 
Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία ‐ ένα µόνο έργο το οποίο και θα κριθεί από το σχολείο 
ως το πιο αξιόλογο. Νοείται ότι το σχολείο έχει το δικαίωµα συµµετοχής σε όλα τα πεδία του 
εν λόγω διαγωνισµού και µπορεί να επιλέξει και να αποστείλει ένα έργο από κάθε κατηγορία. 
(ε) Τα βραβεία θα δοθούν σε ειδική τελετή, στο πλαίσιο Επιστηµονικής Ηµερίδας για τη 
συµπλήρωση των 200 χρόνων από τη συγγραφή του «Ύµνου εις την Ελευθερίαν», µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων του Μουσείου Σολωµού Ζακύνθου και του Μουσείου Σολωµού 
Κέρκυρας. Την Ηµερίδα θα διοργανώσει το Ίδρυµα Αντζουλή και θα λάβει χώρα τον Μάιο του 
2023. Ακριβής ηµεροµηνία θα οριστεί σε κατοπινό στάδιο.  
 
Διαγωνισµός διαθεµατικής προσέγγισης (ιστορίας, λογοτεχνίας και ζωγραφικής) για 2
τα Λύκεια και τις ΤΕΣΕΚ: 
Θέµα: «Η ποίηση συναντά την ιστορία και τη ζωγραφική. Γεγονότα της Ιστορίας στον Ύµνο 
εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωµού» 
Περιεχόµενο: Μελέτη του συνόλου του ποιήµατος (158 στροφές) και εικαστική αποτύπωση 
συγκεκριµένου/ων ιστορικού/ών και γεγονότος/ων της Ελληνικής Επανάστασης. Η εικαστική 
απεικόνιση θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο περιεχόµενο των στροφών του «Ύµνου 
εις την Ελευθερίαν». 
1ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα, χρηµατικό βραβείο ύψους €500 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
2ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα, χρηµατικό βραβείο ύψους €250 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
3ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα, χρηµατικό βραβείο ύψους €150 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
*Αντίγραφα των βραβευθέντων έργων δύναται να εκτεθούν στο Μουσείο Σολωµού και 
Επιφανών Ζακυνθίων στη Ζάκυνθο ή/και στο Μουσείο Σολωµού Κέρκυρας. 
Όροι και προϋποθέσεις:  
(α) Οι διαστάσεις του έργου θα πρέπει να είναι 45 εκ. Χ 60 εκ., σε χαρτί ή καµβά, µε υλικά της 
επιλογής του/της µαθητή/τριας.  
(β) Το έργο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία. 
(γ) Τα στοιχεία του/της µαθητή/τριας θα πρέπει να αναγράφονται στο πίσω µέρος, αριστερά, 
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του έργου που θα υποβληθεί και θα πρέπει να είναι καλυµµένα. Στα στοιχεία θα πρέπει να 
αναφέρονται: ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας, τάξη/τµήµα, σχολείο, κοινότητα/πόλη σχολείου, 
ονοµατεπώνυµο και ειδικότητα εκπαιδευτικού που ανέλαβε το εν λόγω πεδίο του διαγωνισµού 
και είχε ρόλο µέντορα για τον/την µαθητή/τρια. Λεπτοµέρειες και περισσότερα στοιχεία 
επικοινωνίας του µαθητή/τριας θα ζητηθούν από το σχολείο, και θα δοθούν µε τη σύµφωνη 
γνώµη των γονέων/κηδεµόνων, µόνο αφού το έργο επιλεγεί για τη βράβευση. 
(δ) Η σχολική µονάδα καλείται να επιλέξει και να αποστείλει, µέχρι την Παρασκευή 17 
Μαρτίου 2023 ‐ στο Υπουργείο Παιδείας Αθλητισµού και Νεολαίας, Διεύθυνση Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης, υπόψη κ. Χρυσούλας Αλεξάνδρου (ΕΜΕ Φιλολογικών), Γωνία Κίµωνος και 
Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία ‐ ένα µόνο έργο το οποίο και θα κριθεί από το σχολείο 
ως το πιο αξιόλογο. Νοείται ότι το σχολείο έχει το δικαίωµα συµµετοχής σε όλα τα πεδία του 
εν λόγω διαγωνισµού και µπορεί να επιλέξει και να αποστείλει ένα έργο από κάθε κατηγορία. 
(ε) Τα βραβεία θα δοθούν σε ειδική τελετή, στο πλαίσιο Επιστηµονικής Ηµερίδας για τη 
συµπλήρωση των 200 χρόνων από τη συγγραφή του «Ύµνου εις την Ελευθερίαν», µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων του Μουσείου Σολωµού Ζακύνθου και του Μουσείου Σολωµού 
Κέρκυρας. Την Ηµερίδα θα διοργανώσει το Ίδρυµα Αντζουλή και θα λάβει χώρα τον Μάιο του 
2023. Ακριβής ηµεροµηνία θα οριστεί σε κατοπινό στάδιο. 
 
Διαγωνισµός συγγραφής ιστορικού δοκιµίου για τα Λύκεια και τις ΤΕΣΕΚ: 3
Θέµα: «Ο Ύµνος εις την Ελευθερίαν ως ιδέα, έµπνευση και σύµβολο στην ιστορική πορεία της 
Κύπρου». 
Περιεχόµενο: Μελέτη της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας της Κύπρου και αναφορά στις 
απηχήσεις του «Ύµνου εις την Ελευθερίαν» (π.χ. ο Αγώνας του 1955‐59, οι ήρωες της ΕΟΚΑ 
λίγο πριν την αγχόνη, η ποίηση του Ευαγόρα Παλληκαρίδη κ.ά.) 
1ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα,  χρηµατικό βραβείο ύψους €500 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
2ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα,  χρηµατικό βραβείο ύψους €250 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
3ο Βραβείο: Ο/Η µαθητής/τρια θα λάβει τιµητικό δίπλωµα,  χρηµατικό βραβείο ύψους €150 και 
τη σχετική έκδοση του Ιδρύµατος για το έργο του Διονύσιου Σολωµού.  
*Αντίγραφα των βραβευθέντων έργων δύναται να εκτεθούν στο Μουσείο Σολωµού και 
Επιφανών Ζακυνθίων στη Ζάκυνθο ή/και στο Μουσείο Σολωµού Κέρκυρας. 
Όροι και προϋποθέσεις:  
(α) Η έκταση του δοκιµίου θα πρέπει να είναι 1000‐1300 λέξεις, δακτυλογραφηµένες µε 
χαρακτήρες Times New Roman µεγέθους 12 και µε διάστηµα 1,5. 
(β) Το δοκίµιο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία.  
(γ) Στο δοκίµιο θα πρέπει να σηµειώνονται οι παραποµπές σε έργα τρίτων ή άλλες πηγές µε 
τις αντίστοιχες υποσηµειώσεις, ενώ στο τέλος του δοκιµίου θα πρέπει να παρατίθεται η σχετική 
βιβλιογραφία που αξιοποιήθηκε. Τα έργα που εµφανίζονται στις υποσηµειώσεις και στις 
παραποµπές θα πρέπει να εµφανίζονται και στη βιβλιογραφία. Για τον τρόπο παραποµπής 
οι µαθητές/τριες µπορούν να συµβουλευτούν το ακόλουθο βιβλίο που αποτελεί βασικό εργαλείο 
για τις φιλολογικές σπουδές: Αλέξης Πολίτης, Υποσηµειώσεις και παραποµπές, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 2008. 
(δ) Τα στοιχεία του/της µαθητή/τριας θα πρέπει να αναγράφονται στο πάνω µέρος, αριστερά, 
του δοκιµίου που θα υποβληθεί και θα πρέπει να είναι καλυµµένα. Στα στοιχεία θα πρέπει 



να αναφέρονται: ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας, τάξη/τµήµα, σχολείο, κοινότητα/πόλη 
σχολείου, ονοµατεπώνυµο και ειδικότητα εκπαιδευτικού που ανέλαβε το εν λόγω πεδίο του 
διαγωνισµού και είχε ρόλο µέντορα για τον/την µαθητή/τρια. Λεπτοµέρειες και περισσότερα 
στοιχεία επικοινωνίας του µαθητή/τριας θα ζητηθούν από το σχολείο, και θα δοθούν µε τη 
σύµφωνη γνώµη των γονέων/κηδεµόνων, µόνο αφού το έργο επιλεγεί για τη βράβευση. 
(ε) Η σχολική µονάδα καλείται να επιλέξει και να αποστείλει, µέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 
2023 ‐ στο Υπουργείο Παιδείας Αθλητισµού και Νεολαίας, Διεύθυνση Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης, υπόψη κ. Χρυσούλας Αλεξάνδρου (ΕΜΕ Φιλολογικών), Γωνία Κίµωνος και 
Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία – ένα µόνο δοκίµιο το οποίο και θα κριθεί από το σχολείο 
ως το πιο αξιόλογο. Νοείται ότι το σχολείο έχει το δικαίωµα συµµετοχής σε όλα τα πεδία του 
εν λόγω διαγωνισµού και µπορεί να επιλέξει και να αποστείλει ένα έργο από κάθε κατηγορία. 
(στ) Τα βραβεία θα δοθούν σε ειδική τελετή, στο πλαίσιο Επιστηµονικής Ηµερίδας για τη 
συµπλήρωση των 200 χρόνων από τη συγγραφή του «Ύµνου εις την Ελευθερίαν», µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων του Μουσείου Σολωµού Ζακύνθου και του Μουσείου Σολωµού 
Κέρκυρας. Την Ηµερίδα θα διοργανώσει το Ίδρυµα Αντζουλή και θα λάβει χώρα τον Μάιο του 
2023. Ακριβής ηµεροµηνία θα οριστεί σε κατοπινό στάδιο. 

 
Πληροφορίες: Μαρία Καδή 

(Γραµµατεία Ιδρύµατος Αντζουλή) 
Τηλ.: 99147240 

Ηλ. Διεύθ.: mk@antzoulis.foundation 
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