
       Εαρινή συμφωνία 

 

    Ήηαλ άλνημε, όπωο θαη ηώξα, ηνπ 1938, όηαλ ν Γηάλλεο Ρίηζνο λνζειεπόηαλ κε θπκαηίωζε 

ζην ζαλαηόξην «ωηεξία». Έγθιεηζηνο, όπωο θη εκείο, καθξηά από ηνλ πνιύ θόζκν θαη ηε 

βνπεξή δωή, ληώζεη ηε κεζπζηηθή επθνξία ηεο άλνημεο θαη γξάθεη πνηήκαηα, ζπλνιηθά 27, 

γεκάηα θωο, αηζηνδνμία θαη έξωηα γηα ηε κνηξαία γπλαίθα, ηνλ εξρνκό ηεο νπνίαο 

πξναηζζάλεηαη ζηε γηνξηηλή θύζε θαη θαιωζνξίδεη ζηε δωή ηνπ ωο ιύηξωζε, ραξά, 

δεκηνπξγία. Ήηαλ κόιηο 27 ρξνλώλ, αζζελήο ζην ζώκα αιιά αθκαίνο ζην ζπλαίζζεκα, όηαλ 

απνθαζίδεη λα παξαδνζεί ακαρεηί ζηνλ παληνδύλακν έξωηα, ζεωξώληαο όηη κόλν έηζη αλήθε 

ζηε δωή, κόλν έηζη ε δωή ηνπ αλήθε. 

 

   V 

Η θσδσλνθξνπζία ηνπ θσηόο 

καο ππνδέρεηαη 

ζην μαλζό αθξνζαιάζζη. 

 

Η απγή πεξλάεη ζηελ ακκνπδηά 

βξέρνληαο κόιηο ηα γπκλά ηεο πέικαηα 

ζην ρξπζό θύκα. 

 

Μηα λέα θνπέια 

άλνημε ην παξάζπξν 

θαη ρακνγέιαζε ζηε ζάιαζζα. 

Έθιεηζε ηα κάηηα ηεο ζην θσο 

γηα λα αηελίζεη βαζηά ηεο 

ηελ ππόθσθε ιάκςε 

ηνπ ρακνγέιηνπ ηεο. 

 

Άθνπ ηα ζήκαληξα 

ησλ εμνρηθώλ εθθιεζηώλ. 

Φηάλνπλ από πνιύ καθξηά 

από πνιύ βαζηά. 

Απ΄ ηα ρείιε ησλ παηδηώλ 

απ΄ ηελ άγλνηα ησλ ρειηδνληώλ 

απ΄ ηηο άζπξεο απιέο ηεο Κπξηαθήο 

απ΄ η΄ αγηνθιήκαηα θαη ηνπο πεξηζηεξηώλεο 

ησλ ηαπεηλώλ ζπηηηώλ. 

 

Άθνπ ηα ζήκαληξα 

ησλ εαξηλώλ εθθιεζηώλ. 

Είλαη νη εθθιεζίεο 

πνπ δελ γλώξηζαλ ηε ζηαύξσζε 

θαη ηελ αλάζηαζε. 

 



Γλώξηζαλ κόλν ηηο εηθόλεο 

ηνπ Δσδεθαεηνύο 

πνπ ΄ρε κηα κάλα ηξπθεξή 

πνπ ηνλ πεξίκελε ηα βξάδηα ζην θαηώθιη 

έλαλ παηέξα εηξεληθό πνπ επώδηαδε ρσξάθη 

πνπ ΄ρε ζηα κάηηα ηνπ ην κήλπκα 

ηεο επεξρόκελεο Μαγδαιελήο. 

 

Χξηζηέ κνπ 

ηη ζα ΄ηαλε ε πνξεία ζνπ 

δίρσο ηε ζκύξλα θαη ην λάξδν 

ζηα ζθνληζκέλα πόδηα ζνπ; 

 

Μαθξηά , καθξηά 

κ΄ έλα γιαπθό ρακόγειν 

θνηηνύζεο 

ηνλ νπξαλό 

ελώ ηα κύξα ησλ ζηαρπώλ 

θαη ηα βήκαηα ησλ γπλαηθώλ 

γεινύζαλ 

κπξνο ζην παξάζπξν ζνπ. 

 

Αγαπεκέλε 

θόβνληαο ρακνκήιηα 

θαη βιέπνληαο ηελ ζάιαζζα 

ζα μαλαπνύκε 

ηελ παηδηθή καο δέεζε 

κε ηα πνπιηά θαη κε ηα θύιια. 

 

Κη από βαζηά θη από καθξηά ηα ζήκαληξα 

ησλ παηδηθώλ εθθιεζηώλ 

ζα ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη 

ηεο ηξπθεξήο Ναδαξέη 

πάλσ από ηνπο πξάζηλνπο θάκπνπο. 

 

 

 



     Η Εαξηλή ζπκθωλία είλαη ε πξώηε εθηελήο πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ γηα ηελ 

εξωηηθή αγάπε. Χαξαθηεξίζηεθε επίζεο ωο έξγν θνηλωληθό πνπ απνηειεί έλαλ ύκλν ζηε δωή, 

κηα θαη γξάθηεθε ηηο παξακνλέο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Μεινπνηήζεθε από ηνλ Γηάλλε 

Μαξθόπνπιν θαη παποςζιάζηηκε ζηην έναπξη ηος ππώηος Παγκοζμίος Ππωηαθλήμαηορ 

Σηίβος Νέων πος διεξήσθη ζηο Ολςμπιακό Σηάδιο ηηρ Αθήναρ ηον Ιούλιο ηος 1986 με 

ππώηοςρ επμηνεςηέρ ηη Γλςκεπία, ηον Χαπάλαμπο Γαπγανοςπάκη, ηη Βαζιλική Λαβίνα, ηον 

Γημήηπη Καηοίκο και ηοςρ Νέοςρ Δπιβάηερ. 

 

Απιώλοσκε ηα τέρηα 

ζηολ ήιηο 

θαη ηραγοσδάκε. 

Το θως θειαϊδάεη 

ζηης θιέβες ηοσ τόρηοσ 

θαη ηες πέηρας… 

Πώς αγαπούκε 

ηα ερωηηθά θορκηά κας… 

Αγαπούκε 

ηολ οσραλό θαη ηε γε 

ηοσς αλζρώποσς θαη ηα δώα 

ηα ερπεηά θαη ηα έληοκα. 

Είκαζηε θ’ εκείς 

όια καδί 

θη ο οσραλός θ’ ε γε. 

Άξιζε να υπάπξουμε 

για να συναντηθούμε. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mUuY4ypFzn0 
 
 
 

 
 

 
Σμαράγδη Γαλημιτάκη, εκπαιδεύτρια γλωςςικού γραμματιςμού 

https://www.youtube.com/watch?v=mUuY4ypFzn0

