
Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ



Ήταν Μάιος του 1823, όταν ο νεαρός 
ζακυνθινός  ποιητής Διονύσιος 

Σολωμός αποφάσισε να αποτυπώσει 
στο χαρτί τον παλμό της ελληνικής 

επανάστασης.



Ακούοντας τον ήχο των κανονιών από την 
πολιορκία του Μεσολογγίου  και θέλοντας να 
προσφέρει στον αγώνα  του έθνους, με το δικό 
του τρόπο, γράφει το υπέροχο αυτό έργο.(σε ένα 
μήνα!)

Μέσα στις 158 στροφές ξετυλίγει τα γεγονότα 
των δυο πρώτων ετών του απελευθερωτικού 
αγώνα.



• Ο Ύμνος χωρίζεται σε 

6 ενότητες

1. Εισαγωγή (στροφές 1-34) 

Ο ποιητής χαιρετίζει την 
Ελευθερία, που όπως και 
στο παρελθόν, έρχεται 
μέσα από τις  θυσίες των 
Ελλήνων



2. Ξεκινά με την πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων, 

την απελευθέρωση  της Τριπολιτσάς
(στροφές 35-74) 



3.  Ακολουθεί η περιγραφή της μάχης της 
Κορίνθου, με την καταστροφή του Δράμαλη  
στα Δερβενάκια(στροφές 75-87)



4. Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου το 1822 
και  η καταστροφή του εχθρού στον Αχελώο 
ποταμό, εμψυχώνουν τον κάθε Έλληνα να 
συνεχίζει να πολεμά για τη Θρησκεία του και 
την Πατρίδα του (στροφές 88-122)



5.  Δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στα 
πολεμικά  κατορθώματα στη  θάλασσα, 
ιδιαίτερα στην  πυρπόληση της τουρκικής 
ναυαρχίδας στην Τένεδο (στροφές 123-138)



6. Επίλογος (στροφές 139-158) 
Ο Σολωμός  ολοκληρώνει τον ύμνο του με δύο προτροπές:

❖ Η μια  αφορά τους αγωνιστές και τους θυμίζει πως η 
διχόνοια  θα καταστρέψει όσα με πόνο έχτισαν.

❖ Η άλλη αναφέρεται στους δυνατούς της Ευρώπης και
τους καλεί να μην εμποδίζουν , για τα πολιτικά τους
συμφέροντα , την Ελλάδα να ελευθερωθεί. 



Ο Κερκυραίος  συνθέτης Νικόλαος 
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος

μελοποίησε τον Εθνικό Ύμνο το 1828



Από τις 158 τετράστιχες στροφές του ποιήματος, οι 
24 πρώτες καθιερώθηκαν,  το 1865, ως ο ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΥΜΝΟΣ   και από αυτές οι 2 πρώτες ανακρούονται*
στην έπαρση και στην υποστολή της σημαίας , σε 
κάθε απλή ή  επίσημη τελετή αλλά και σε δύσκολες 
στιγμές όπου το εθνικό φρόνημα μετουσιώνεται σε 
περηφάνια και ευθύνη διατήρησης των αξιών.

*https://www.youtube.com/watch?v=bmDTIskj_AQ

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