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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ



Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
της προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας διοργανώνει για το 
σχολικό έτος 2022 – 2023 πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό 
ποίησης με θέμα «Ο Ύμνος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας».

Ο πανελλήνιος ανοιχτός διαγωνισμός απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες των Δημοτικών σχολείων, των Γυμνασίων και των 
Λυκείων όλης της χώρας.

Οι μαθητές μόνοι τους θα δημιουργήσουν τους στίχους του 
Ύμνου της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Τη μουσική του ύμνου 
έχει συνθέσει η κα. Σοφία Αλεξάνδρου και δημιουργήθηκε ώστε 
να πρεσβεύει μουσικά μαζί με τους στίχους στο εξής την 
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία ως σήμα κατατεθέν των Ολυμπιακών 
αξιών με τους οποίους πορεύεται.

Σκοπός του μαθητικού διαγωνισμού  είναι να εμπνεύσει τους 
μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους και 
να δημιουργήσουν τον δικό τους Ολυμπιακό Ύμνο. Επίσης, να 
τους ευαισθητοποιήσει στη διαμόρφωση συμπεριφορών, 
δεξιοτήτων και αξιών, οι οποίες εκπορεύονται από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και την Ολυμπιακή παράδοση.



Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συγγραφή των στίχων του Ύμνου:

Η μουσική του ύμνου αποτελείται από τέσσερα κουπλέ (8 στροφές), ένα 
ενδιάμεσο ορχηστρικό πέρασμα (1:09-1:27) και δυο μουσικές γέφυρες 
στο τέλος (1:43 - μέχρι τέλος). Οι στίχοι θα πρέπει να γραφτούν για 
όλα τα παραπάνω μέρη, αρχίζοντας από τα 20 δευτερόλεπτα του 
κομματιού (μετά την εισαγωγή). Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενοι 
στίχοι θα πρέπει να ακλουθούν την μελωδία του ύμνου. 

Η μουσική του Ύμνου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΘΝΟΑ και 
μπορείτε να τον ακούσετε πατώντας εδώ www.hoa.org.gr

Οι στίχοι που θα δημιουργηθούν  από τους μαθητές θα πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα μέρη και να ακολουθούν την μελωδία του ύμνου.

Οι προτεινόμενοι στίχοι θα πρέπει να εκφράζουν τους θεμέλιους 
λίθους της αθλητικής και Ολυμπιακής Παιδείας. Συγκεκριμένα:

• την Ολυμπιακή και αθλητική παράδοση της χώρας μας
• το Ολυμπιακό πνεύμα
• τους Ολυμπιακούς Αγώνες
• τις Ολυμπιακές αξίες 
• τα Ολυμπιακά Ιδεώδη
• τη φιλοσοφία του αθλητισμού
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Ελευθερία, ισοτιμία και σεβασμόςστους αθλητές

Αδελφοσύνη και καλοσύνη,πατρίδα μας  η αγάπη κι ζωή
Η συντροφιά μας ειν' τα όνειρά μας,η υπερηφάνεια και η τιμήμες' τη καρδιά μας ειν' η πρωτιά μαςη θάλασσα η μπλε και η λευτεριά μας 

Ελευθερία, ισοτιμία καισεβασμός στους αθλητές

Αδελφοσύνη και καλοσύνη,πατρίδα μας η αγάπη κι ζωή

Ενδεικτικοί στίχοι

https://hoa.org.gr/ymnos-ethnoa/


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη 
διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού θα 
διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα 
πνευματικά δικαιώματα των μαθητών/τριών. Δε θα 
υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον 
Διαγωνισμό.

• Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ατομικά ή 
ομαδικά όλοι οι μαθητές του σχολείου. Με δεδομένο 
ότι οι Ολυμπιακές αξίες προάγουν τη συνεργασία, 
παροτρύνουμε τα Σχολεία, να συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό μεμικρές ομάδεςμαθητών ανά Σχολείο. 

• Σε κάθε ομάδα, μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 8 
μαθητές και μαθήτριες.

• Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας 
εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας, ο 
οποίος μπορεί να είναι υπεύθυνος για περισσότερες 
συμμετοχές της ίδιας σχολικής μονάδας.

• Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν οι 
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, με 
προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό της μουσικής.

• Ο/Η υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε συμμετοχής 
αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη και 
καθοδήγηση των μαθητών/τριών και μεριμνά για την 
τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης. Φροντίζει 
για την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων 
των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν τον Ύμνο 
της ΕΘΝΟΑ. Η συγκατάθεση αφορά τόσο στη συμμετοχή 
των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσια 
προβολή του Ύμνου από την ΕΘΝΟΑ όσο και στη 
φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν, 
στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.

• Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης δε θα 
σταλούν στην Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, 
αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων.

• Η ΕΘΝΟΑ θα αναγράφει τα ονόματα των δημιουργών 
όταν γίνεται δημόσια προβολή του Ύμνου.

• Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης δε θα 
σταλούν στην Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, 
αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων.

• Η ΕΘΝΟΑ θα αναγράφει τα ονόματα των δημιουργών 
όταν γίνεται δημόσια προβολή του Ύμνου.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

• Τα έργα των μαθητών, θα πρέπει να αποσταλούν από τις σχολικές 
μονάδες σε κλειστό φάκελο χωρίς τα στοιχεία των μαθητών και του 
σχολείου προς την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στη διεύθυνση Λεωφ. 
Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι, 15233

• Κάθε έργο υποβάλλεται σε δυο ( 2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα 
(από υπολογιστή), με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό 
μέρος της σελίδας.

• Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίας 
του, το τηλέφωνό του (σταθερό και κινητό), e-mail, καθώς και τα 
πλήρη στοιχεία του σχολείου και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, 
πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο μικρότερο φάκελο που εξωτερικά 
θα έχει μόνο το ψευδώνυμο.

2 ΜΑΪΟΥ 2023
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των δημιουργιών των 
μαθητών από τις σχολικές τα μέλη της επιτροπής θα κληθούν να 
αξιολογήσουν τα έργα από κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά. Κατά την 
αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

• η συνάφεια των μαθητικών δημιουργιών με το θέμα του διαγωνισμού
• η αρτιότητα των μαθητικών δημιουργιών
• τα μηνύματα των δημιουργών
• η πρωτοτυπία
• η τήρηση των ειδικών όρων της παρούσας προκήρυξης
• η συμμετοχή των μαθητών

Η επιτροπή αξιολόγησης δε θα συντάξει περιγραφικές εκθέσεις 
αξιολόγησης για κάθε μαθητική δημιουργία ούτε θα ανακοινώσει 
αξιολογική κατάταξη όλων των μαθητικών δημιουργιών.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στη Σχολική μονάδα και στην ομάδα 
μαθητών/τριων, και εκπαιδευτικών που θα 
διακριθούν, θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική 
τελετή  που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 
2023 στο κτήριο της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί 
και θα ανακοινωθεί από την ΕΘΝΟΑ.

Τα βραβεία για τον διαγωνισμό θα αφορά την 
μοναδική και καλύτερη δημιουργία του Ύμνου 
από όλες τις σχολικές μονάδες που θα 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό μετά την κρίση 
τουςαπό την επιτροπή αξιολόγησης και θα είναι 
τα ακόλουθα:



4˚ Βραβείο
Βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν 
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2˚ Βραβείο
Στη Σχολική μονάδα θα δοθούν δύο (2) 
διαδραστικοί πίνακες τελευταίας 
τεχνολογίας.
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Καλή επιτυχία
σε όλους!


