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Στη Δέσποινα, για τη δόξα την πρώτη. 

Στον Παναγιώτη, σύζυγo συνοδοιπόρο, για την αγάπη του και την στήριξη,   

και στα παιδιά µας, Χρήστο και Γεωργία ~ Μαρία, που µου χαµογελούν και µου 

έρχονται… 

Στην Έλλη Κορρού~Λεµπέση, στην Αναστασία Νταλταγιάννη και στη Μαρία Σφήκα., 

 αύρα θαλασσινή και οι τρεις. 

The poet acts.  

Και η γραφή δηµιουργική. 

Στην Πολυτίµη, µάνα. 

Στη µνήµη του πατέρα και του Μίµη Φαρµακόρη· 

µελωδοί λεβέντες. 

Θερµότατα ευχαριστώ τον επόπτη καθηγητή, κύριο Ευριπίδη Γαραντούδη, Καθηγητή 

Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα Φιλολογίας του Τοµέα Νεοελληνικής 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, για την υποστήριξη στην εκπόνηση 

της διπλωµατικής εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους επιβλέποντες καθηγητές 

µου, τον κύριο Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Δηµιουργικής 

Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας και 

τον κύριο Νικόλαο Φωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή στο Τµήµα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, για την έννοια και την εµπιστοσύνη τους στην 

παραγωγή αυτού του έργου. Ευχαριστώ από τον έσω κύκλο της καρδιάς µου τον 

ζωγράφο, Μπάµπη Πυλαρινό, που απέδωσε το καλλιτεχνικό του έργο – κοινωνία στο 

δηµιουργικό µέρος αυτής της διπλωµατικής εργασίας.  Όλοι τους στη σειρά την 

πρώτη, στην Άνω Μερία του θαλασσινού τόπου της γνώµης µου.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το προϊόν έρευνας και µελέτης του µελοποιηµένου 

ποιητικού κειµένου στην µουσική παραγωγή του ζακυνθινού συνθέτη Δηµήτρη 

Λάγιου. Επιχειρείται µια αξιολογική κατάταξη των έργων Ελλήνων ποιητών (µε τους 

κορυφαίους Ρ. Φεραίο, Δ. Σολωµό, Α. Κάλβο, Κ. Καρυωτάκη, Οδ. Ελύτη) και 

στιχουργών που εµπλούτισαν µε τα έργα τους το καλλιτεχνικό περιβάλλον της 

δεκαετίας του ’80. Εξάλλου, ιδιαίτερα χρωµατίζουν τα ποιητικά στοιχεία του ίδιου 

του συνθέτη. Το πολιτισµικό και µουσικολογικό περιβάλλον που τον ενέπνευσε, ευρύ 

και πληθωρικό, αποτυπώνεται εξαγνισµένο στο έργο του, σµίγοντας τις βιωµένες 

εικόνες µε τα ενσαρκωµένα πάθη, τη συλλογική µνήµη µε την ευαισθησία του 

δηµιουργού.  Η αστική και δηµώδης µουσική παράδοση της Επτανήσου, η 

Εκκλησιαστική Υµνολογία, ο αντρειωµένος Αγώνας των Κυπρίων και, ακολούθως, η 

κοινωνιστική και υπαρξιακή αναζήτηση του συνθέτη έθεσαν τους άξονες για την 

δηµιουργία µιας σηµαντικής µουσικής παραγωγής µε βάση τον νόµο της οικονοµίας 

του χρόνου του, που υπήρξε αντιστρόφως ανάλογη της οικονοµίας του έργου του. Ο 

βίος του Δηµήτρη Λάγιου ήταν βραχύς αλλά το έργο του ευρύ και αριστουργηµατικό. 

Σηµατοδότης της γενιά του βάδιζε στους µουσικούς δρόµους µε γνώση, ένστικτο και 

ταλέντο. Ο κύκλος της παρούσας έρευνας διευρύνεται, καθώς η σύµπλεξη της 

Δηµιουργικής Γραφής µε το µουσικό έργο του συνθέτη προεκτείνεται έως τα όρια της 

γνώριµης τέχνης, της Ζωγραφικής. Επιλεγµένα έργα από τις γλυκείς και οικείες 

δηµιουργίες του ζακυνθινού ζωγράφου Μπάµπη Πυλαρινού κινούν έναν εσωτερικό 

διάλογο µε µελοποιηµένα ποιητικά κείµενα του Δηµήτρη Λάγιου. Τα «Τριάντα 

βήµατα µε τύπωµα σε ακροθαλάσσι, σε ήχο ορθό και πρώτο» επιχειρούν να 

µετασχηµατίσουν φωνές της ποίησης, της µουσικής και της ζωγραφικής σε ένα 

εξελιγµένο αισθητικό αποτέλεσµα, απόσταγµα της ποιοτικής επίδρασης της 
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Δηµιουργικής Γραφής. Πηγές συλλογής στοιχείων υπήρξε το αποκαλυπτικό µουσικό 

έργο του συνθέτη (δηµοσιευµένο και αδηµοσίευτο), το γόνιµο έργο του ζωγράφου και 

ο αποχρών λόγος του ποιητή. 

Λέξεις–κλειδιά: µελοποιηµένο ποιητικό κείµενο, καλλιτεχνικό περιβάλλον, µουσική 

παραγωγή, Δηµιουργική Γραφή, Ζωγραφική, αισθητικό αποτέλεσµα, αποχρών λόγος 

Abstract 

The present project constitutes the product of both survey and study of the musical 

poetic text in the musical production of the zakynthian composer Dimitris Lagios. It 

attempts an evaluative rank of the works of Greek poets (with the leading ones R. 

Fereos, D. Solomos, A.Kalvos, K. Kariotakis, Od. Elytis) and verse writers who 

enriched with their work the artistic environment of the ’80s. In any case, the 

composer’s poetic elements add a special color. The cultural and musicological 

environment that inspired him, both wide and excessive, is depicted purified in his 

work blending experienced pictures with incarnated passions, collective memory with 

creator’s sensitivity. The urban and colloquial musical tradition of Eptanissos, the 

Church Hymns, the brave struggle of the Cypriots and, subsequently, the social and 

existential quest of the composer set the lines for the creation of an important musical 

production based on the law to save time which has been of course in inverse 

proportion to save work. Dimitris Lagios’ life was short but his wide work was a 

masterpiece. A pioneer of his generation, he walked the streets of music with 

knowledge, instinct and talent. The circle of the present project is widened, as the   

interweaving of creative writing with the musical work of the composer is expanded 

to the borders of another known art, the art of painting. Selected works from the sweet 

and familiar creations of the zakynthian painter Babis Pylarinos motivate an inner 

dialogue with the musical poetic text of Dimitris Lagios. The “Τhirty steps on the 

seashore with first, right and proper sound” attempt to transform the voices of poetry, 
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music and painting into a progressive aesthetic result, a distillation of the qualitative 

impact of creative writing. The revealing musical work of the composer (both 

published and unpublished), the fertile work of the painter and the sufficient speech of 

the poet have been the main sources to collect data. 

Key words: musical poetic text, artistic environment, musical production, Creative 

Writing, Painting, aesthetic result, sufficient speech 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1. Προβληµατική - Η Δηµιουργική γραφή ως εµπειρία και έκφραση 

Η Δηµιουργική Γραφή ξανοίγει θάλασσα µακρά και απλόχωρη, ιδωµένη δίχως 

προσανατολισµό, προς την Ανατολή εκτεινόµενη. Οι λέξεις φτιάχνουν τους 

πορτολάνους, µε την ακτογραµµή και τα ερηµονήσια, σα να πέρασαν Άγιοι από κει 

και είπαν «Δόξα τω φωνήεντι!», που φτάνει νύχτα στο λιµάνι, περασµένες δέκα. Τα 

κείµενα, φωτεινοί σηµατοδότες, σηµαδεύουν τους ελαιώνες και τα αµπέλια, τις 

κυδωνιές µε τους στιφούς καρπούς, τον καιρό τον καλό. Μεταµορφωµένος κόσµος 

(Preisendanz, W., 1990).  Ο άνεµος πήρε τη σκόνη και τον καπνό, µνήµη παντοτινή, 

αιώνια. Η αθανασία, που λέµε στα µνηµόσυνα  προσφιλών αλλά και άλλων· 

αγνώστων. Παραστάσεις µε αίσθηµα ελαφρύ την ώρα  που γέρνει ο ήλιος πίσω από 

το βραχίονα του  µισερού άκρου, σε πραγµατικό χρόνο. Προσευχή στο Θησέα, που 

πέρασε από δω, λίγο πριν το ταξίδι στην Κρήτη ή την επιστροφή (Αρανίτσης, Ε., 

2003) 
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 Μεθοδολογία - Η Δηµιουργική γραφή των ορίων και των α-ορίων (η σύµπλεξη 

των έργων του ζωγράφου Μπάµπη Πυλαρινού και του συνθέτη Δηµήτρη Λάγιου) 

.  

Το ριζιµιό του Διονύσιου Σολωµού και του Ανδρέα Κάλβου, των Ζακυνθινών του 

επαναστατηµένου 19ου,  είναι ο κοινός τόπος, η µήτρα - πατρίδα, για τον Δηµήτρη 

Λάγιο, συνθέτη - ποιητή, και τον Μπάµπη Πυλαρινό, ζωγράφο - αγιογράφο του 20ου. 

Ο συνθέτης, ενός έτους, ένιωσε το µεγάλο σεισµό του ’53 και ο ζωγράφος εγεννήθη 

τη χρονιά, που ο Γιάννης Τσαρούχης ζωγράφιζε τον Καικία και τον Ζέφυρό του, 

δηλαδή τον χειµωνιάτικο Γραίγο και τον ανοιξιάτικο Πουνέντε, ένα χρόνο προτού 

αυτοεξοριστεί στη Γαλλία µε την επιβολή της Δικτατορίας στην Ελλάδα. Από το 

χωρίο στη Χώρα του Τζάντε και από τη Χώρα στο χωρίο είναι µακρύς ο δρόµος, σαν 

έχεις αστέρια να θαυµάσεις, «οράµατα και ιδέες να ανηφορίζουν στην κεφαλή σου», 

µια χούφτα άµµο κι ένα κερί. Όλα τα παιδικά και τα εφηβικά χρόνια του Δηµήτρη 

Λάγιου, στο Τζάντε (Ανδρόνικος, M., 1999). 

Το δίπτυχο έργο των Ζακυνθίων καλλιτεχνών, Μπάµπη Πυλαρινού (ζωγράφου - 

αγιογράφου) και Δηµήτρη Λάγιου (συνθέτη - ποιητή), επελέγη ως υλικό αφόρµησης 

(Α’ και Β’ µέρος) για τα “ΤΡΙΑΝΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ ΣΕ ΑΚΡΟΘΑΛΑΣΣΙ, ΣΕ 

ΗΧΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ”, ως πρόταση Δηµιουργικής Γραφής στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία. Ακολουθεί το Γ’ µέρος, στο οποίο παρατίθενται είκοσι εννέα 

(29) κείµενα µε ποιητικό τρόπο, που έγραψα στην Ζάκυνθο την άνοιξη του 2013, 

εποχή «που ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γης χορτάρι» και ένα (1) Δηµοτικό 

τραγούδι της Νεστάνης Αρκαδίας. Φιλόλογος στη νησί, στους ρυθµούς του Δηµήτρη 

Λάγιου, µοναδικά και αµείλικτα, ταχέως και δικαίως. Κάτω από ένα καµπαναρίο που 

σήµαινε, οι λέξεις αναδύονταν -θαρρώ- µε τo γεµάτο και γλυκόλαλο αγέρι του Ιονίου 

(Σουλιώτης, Μ.,) 

Η τριµερής δοµή των τριάντα (30) Προτάσεων Δηµιουργικής Γραφής έχει, αρχικά, ως 

αφόρµηση έναν ζωγραφικό πίνακα του Μπάµπη Πυλαρινού, επιλογή από τις 

εκθέσεις: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΑ ΤΟΠΙΑ (2005) / ΓΙΟΡΤΗ (2008) / ΑΠΛΩΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ 

(2010) / PARADISE NOW (2012) / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (2013) / ΞΕΦΩΤΟ (2014) / 

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ (2017). 
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Ακολούθως, σε µια σχέση απόκρισης επιλέγονται στίχοι ποιηµάτων του Δηµήτρη 

Λάγιου, µελοποιηµένα από τον ίδιο. Ειδικότερα, πηγή αποτελούν τα µελοποιηµένα 

ποιήµατά του: “Αίνιγµα” / “Ενυδρείο” / “Θυσία” / “Καθρέφτης” / “Μαρία, ακόµα σ’ 

αγαπώ” / “Μην την πιστεύεις την αγάπη” / “Μωβ” / “Νανούρισµα για την Υακίνθη” / 

“Να κλαις” / “Να ονειρεύοµαι” / “Σε χάνω” / “Σκιές” / “Στην χώρα των ψυχών” / “Τι 

πάθος” / “Το νερό” / (Montesquieu, 2008) 

Για την ζωή και το έργο του ζωγράφου-Μπάµπης Πυλαρινός αναφέρει η ζωγράφος - 

γλύπτρια Vassiliki: « Ο Μπάµπης Πυλαρινός είναι ο καλλιτέχνης της ζωής. Θ’ 

απλώνει τις φτερούγες του και θα ζυγιάζεται. Σε γύρους πιο χαµηλούς, πιο χαµηλούς, 

γυρεύοντας την πρόφαση, την περίσταση, την ευκαιρία ».  

Ο Μπάµπης Πυλαρινός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, στο νεροστάλακτο και ηλιοκαές 

Τζάντε. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήµιο Πατρών και αφοσιώθηκε στην 

ζωγραφική και την αγιογραφία. Παραδίδει µαθήµατα αγιογραφίας στο Atelier 

Pilarinos (Πλατεία Μητροπόλεως 11, Αθήνα), στο Παρίσι και στην Ζάκυνθο. Έχει 

οργανώσει εννέα ατοµικές εκθέσεις (Ζάκυνθος, Αθήνα, Βρυξέλλες, Παρίσι, Baden 

της Ελβετίας) και έχει συµµετάσχει και σε οµαδικές (Θεσσαλονίκη, Μόσχα, Αθήνα, 

Ηράκλειο Κρήτης, Στρασβούργο, Άγιος Νικόλαο Κρήτης). 

Το 2012, στην κριτική της Marie de Pari για το έργο του Μπάµπη Πυλαρινού 

σηµειώνεται: «Με θέµατα που συναντάµε συχνά στις δηµιουργίες του, όπως η αγάπη, ο 

θάνατος, η φιλία, η επικοινωνία, η κοινωνία, η κοινότητα, το έργο του µετατρέπεται σε 

µια “εξύµνηση της ζωής” και της ιλαρής “αφέλειάς” της. Στο ενδιαφέρον του για την 

την παιδική ηλικία δεν αντανακλάται τόσο η νοσταλγία του ήρεµου χωριού στο οποίο 

πέρασε τα νεανικά του χρόνια, το οποίο -εξάλλου- έχει πλέον µετατραπεί σε έναν 

τεχνητό παράδεισο για τους τουρίστες, αλλά µια απόδραση, ένας µηχανισµός άµυνας, η 

διάθεσή του για έναν αγώνα ενάντια σε µια συγκεκριµένη βία της σύγχρονης κοινωνίας 

και ενάντια στην απογοητευτική εικόνα ενός “χαµένου παραδείσου”. Γιατί σε αυτό τον 

χειµαζόµενο κόσµο και τη σχεδόν χρεοκοπηµένη χώρα στην οποία ζει, εξακολουθεί να 

πιστεύει και να εκφράζει µέσα από τα ναΐφ σχέδια της ζωγραφικής του, την αταλάντευτη 

πίστη του στη συλλογική και ατοµική ευθύνη του καθενός µας. Θεωρώ ότι κάθε 

άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον τρόπο ζωής του. Πιστεύω, επίσης, ακράδαντα ότι 
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δεν θα πρέπει να θεωρούµε τίποτα δεδοµένο. Ο καλύτερος τρόπος, µάλιστα, να χάσουµε 

κάτι, είναι να το θεωρήσουµε σίγουρο». 

Ακολούθως, το 2013 ο ζωγράφος επισκέπτεται ως προσκεκληµένος την Σχολή Καλών 

Τεχνών στη Φλώρινα και εκεί προσφωνείται από τον καθηγητή κ. Δηµοσθένη 

Αβραµίδη ως εξής: « Νοµίζω ότι θα συµφωνούσατε πως η παρουσία και η παρουσίαση 

του κ. Πυλαρινού µας µετέδωσε την ουσία βασικών ζητηµάτων για τη Τέχνη της 

ζωγραφικής, ζητήµατα που σπανίως τίθενται ανάµεσα σε εικαστικούς, όπως για 

παράδειγµα, ανάµεσα σ’ άλλα, τη χαρά του να ζωγραφίζει κανείς. Είναι πραγµατικά 

πολύ σπάνιο σήµερα να διατυπώνει κανείς στα εικαστικά κυριολεκτικά µε απλό τρόπο, 

µε τον τρόπο του ψυχισµού του παιδιού που κρύβουµε όλοι µέσα µας, “τους 

προσωπικού του παραδείσους”. Μέσα από αυτή τη εικαστική στάση νοµίζω πως 

δύσκολα δεν βρίσκουν και οι υπόλοιποι οι θεατές, εµείς, µια θέση µέσα σ’ αυτούς τους 

εξεικονισµένους παραδείσους. Δεν θα έλεγα πως ο Μπάµπης θεωρεί τον εαυτό του 

“λαϊκό” άνθρωπο. Κατορθώνει, όµως, µε θαυµαστό τρόπο να κάνει λαϊκή τέχνη. Να 

αναζωογονεί µε προσωπικό τρόπο το συλλογικό µας ψυχισµό, µέσα από την προσωπική 

του “αφήγηση”. Μας µάγεψε µε τη φρεσκάδα του έργου του. Ας κρατήσουµε λίγη από 

τη “µαγεία”, ας τη διαφυλάξουµε σε κάποιο σηµείο µέσα µας σαν πολύτιµο µαργαρίτη». 

(http://pilarinos.gr/el/honer) 
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3.3. Προτάσεις Δηµιουργικής Γραφής: «Τριάντα βήµατα µε τύπωµα σε 

ακροθαλάσσι σε ήχο ορθό και πρώτο 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ ΣΕ ΑΚΡΟΘΑΛΑΣΣΙ, 
ΣΕ ΗΧΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ: 

1. 

[  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Ήρθες 

(Ακρυλικό σε καµβά,120×60 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Σε χάνω 

…Εκεί που πάω να σε συνηθίσω / σε χάνω 

κι ενώ βρίσκεσαι µέσα µου / δεν φαίνεσαι  στο πλάνο… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Εικόνα αχειροποίητη σε προσκυνητάρι του Αγίου. 

“Θαλασσοµαχούσα” τη λεν. 

Σάλωνα και Τριπολιτσά, Μεσολόγγι και Αθήνα, Σύρα και Ζάκυνθε, 

Βελεστίνο και ποταµέ µου Αχέροντα, Κυρά των Αγγέλων, Πικριδιώτισσα, 

Κρυονερίτισσα, 

Φανερωµένη, Σκοπιώτισσα και Λαουρένταινά µου, Άγιε Λύπιε, 

Αη-Γιώργη των Φιλικών και Άγιέ µου, 
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Ρούγα και Πλατύφορε, Στενόφορε, µάνα Αγγέλικα, 

o Διονύσιος! Ξανάρθε!  

2. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Σαν χαρτοπόλεµος  

(Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Μην την πιστεύεις την αγάπη 

…Μην την πιστεύεις την αγάπη / στάζει παράπονο θολό  

κυλάει εκεί κυλάει εδώ / και συ πιστεύεις την αγάπη.  

Έχει τον ήλιο στο 'να χέρι / στ' άλλο σκουριάζει τον καιρό  

µας βάζει όλους στο χορό / και συ πιστεύεις την αγάπη... 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Μετά τον Λόφο πιάνει ο Κάµπος. Ελιές ολούθε και αµπέλια. 
Και τα κυδώνια όψιµα. 
Το "αχ" των δουλευτών. 

Το πουλί το οµιλούν ( παραµυθικό στοιχείο ). 
Τα πουλιά µαντατοφόροι ( “µου τό' πε 'να πουλάκι” ). 

Η οµορφιά και η µοίρα. Ανέτειλε. 
Το φαγί στα κλαδιά. Τώρα; 
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Η σοφία, η υγεία, η κόµη, το κάµωµα. 
Κωσταντίνου και Λένης, 9.34 η ώρα, 

Καίγεται το τσιγάρο και οι νεκροί στην πυρά. 
Πρώτη φορά το κόκκινο. Παραµένει φιλίως η γραφή. Ξανά.  

3. 

U  

Α.  Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Πόλεµος, έρωτας, µνήµη, φυλακή, θλίψη 

(Ακρυλικό σε καµβά, 70×25 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Να ονειρεύοµαι 

…Να ονειρεύοµαι απ' το παράθυρο, να ταξιδεύω   

µε τον έρωτα γύρω και το θάνατο κάτω απ' τα µάτια.  

Ξόδεµα συνέχεια, δεν υπάρχουν µάσκες   

τ' όνειρο είναι που µαγεύει  

Ανοίγω...ξηµερώνει... 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Στο Λύκειο οι επιτηρήσεις ησυχάζουν τη θάλασσα, 

ο χειµερινός βοριάς δε φτάνει έως εδώ. 

Το Κάστρο σκέπει τα όνειρα. 

Πιο µικρή ήθελε να γίνει χελώνα. 

Τώρα θέλει περιστέρι, άσπρο - άσπρο, στρουµπουλό, 

να κάθεται ώρες στη λεµονιά, να τρώει πολλά σπόρια, 

να κάνει ταραχή, που όσοι νιώσουν να λένε: " Άνοιξη! ". 

Επίσης, να µάθει να µεταφέρει µηνύµατα, να λέει το ίδιο λέξεις και -κυρίως- 
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να λέει τον καιρό που έρχεται από τη Βόρεια Αφρική 

ή από το βορινό παράθυρο του µητρικού του. 

Για ό,τι άλλο σκεφτεί, θα µας το λέει, 

ακόµη και το πιο απλό σύµφωνο: Β, Δ, Θ, Μ, Π, Σ, Φ, κλπ. 

Kαληµέρα!  

4. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Ζάκυνθος 

(Ακρυλικό σε καµβά, 25×70 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Να κλαις 

…Πώς να βγω από ένα κύκλο µαύρο / που ’χει τη ζωή µου χρωµατίσει;  

Στο βυθό µε παίρνει και στη δύση, / δε µ’ αφήνει την τροχιά µου νά ’βρω… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Μετά τις τρεις σήραγγες είναι ένας o δρόµος µέχρι την Κυλλήνη. 

Από κει και κολυµπώνταςφτάνεις στο νησί,  

µε το ρήγµα από κάτω. 

Στην πρώτη σήραγγα τον άρπαξε από το κέρατο και τον πέταξε χάµω. Ο Θησέας. 
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Τις κάµερες τι τις θέλουν; Να σιγουρευτούν ότι έτσι έγινε; Πάντως, βασιλέας έγινε! 

Πλέκει τα κοτσίδια στο κεφάλι του στεφανάκι και την ώρα, που ούτε µέρα είναι ούτε 

νύχτα, 

σπογγίζει το ένα του µάγουλο από τον ιδρώτα του ύπνου µε δυο - τρεις βιολέτες. 

Συχνά αποκοιµιέται εκεί που κάθεται, πάνω στο βράχο. 

Το τσαντί το έχει πάντα µαζί. 

Φτάνει.  

5. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Zante 

(Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Νανούρισµα για την Υακίνθη 

…Τριαντάφυλλο πικρό / µικρό και δροσερό / σε πάει ο ύπνος / σε Δύση σε 

Ανατολή…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Στους ευκάλυπτους ανάµεσα, έχτισαν ένα καµπαναρίο. 

Ως συνήθως, πριν την εκκλησιά. 

Είδαµε απ' το φεγγίτη της άµµου καταβάσιο σε αγορά της Σικελίας. 

Κόσµος µιλιούνια. 
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Πλάι στα δέντρα χτίσαµε, σίγουροι ότι δεν ενοχλούµε, 

ούτε το φτερό του γλάρου ούτε το µάτι του ιππόκαµπου. 

Το αέρι µια χαρά περνά από δω, και για τη θάλασσα, ξέρουµε κατά πού να πάµε. 

Σχεδόν µε µάτια κλειστά. 

Ευγένεια. 

Είναι Δευτέρα.  

6. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Παιδική χαρά 

(Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Σε χάνω 

…Εκεί που πάω να σε συνηθίσω σε χάνω,   

όλα γυρίζουν κουρδιστά σε άσχηµο παιχνίδι  

το κέρινό σου οµοίωµα στο λούνα Παρκ µε πνίγει… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής: 

Στο σταυροδρόµι, 

 αριστερά πας για το Ψήλωµα και δεξιά για τον Διονύσιο Σολωµό. 
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Στέκει. 

Ιδού! Τα χελιδόνια είναι πιο εντυπωσιακά, 

όταν πετούν πάνω από ένα µινωικό ανάκτορο, 

µια παιδική χαρά ή έναν παιδικό σταθµό. 

Όσο για τους ανθρώπους… 

Μια µπάλα ήταν παλιά, όπως λέει ο Πλάτωνας στο “Συµπόσιο” 

( προ τους προϊστορικούς ανθρώπους ). 

Μετά έγιναν έτσι, µε εν δεύτερο (1/2) σώµα και λειψό µυαλό 

( προ τους προϊστορικούς ανθρώπους ).  

7. 

U  

Α.  Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός , Πανσέληνος στην παλιά µας πόλη  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος / Ενυδρείο 

…Νύχτα ντυµένη στα µαύρα / µ' ένα βαθύ µυστικό… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Στο θέατρο του Σαρακηνάδο έχει θέατρο. 

Η “Ωραία Ελλάς”. 

Bροντοφωνία. Όλα τα παιδιά. 
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Την άλλη φορά θα ζητήσω να φωτογραφήσω τα παπούτσια τους. 

Μπότες, αθλητικά ή -απλώς- πέδιλα. 

Ολοστρόγγυλος ο φακός στην είσοδο, σαν κειο το φεγγάρι 

που, όταν βγαίνει, 

λένε ότι θα βρέξει χώµα από την Αφρική και θα φτάσει σµήνος πυγολαµπίδες µετά. 

Άλλοι πάλι δέχονται ότι όλα τα παραπάνω συµβαίνουν, 

δίχως αυτό να έχει σχέση µε το φεγγάρι. 

Απλή σύµπτωση! 

Είναι Τετράδη µε ριγέ παντελόνι.  

8. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός,  Κόκκινος βράχος 

« Μεσοκαλόκαιρο στην Πλατεία Σολωµού. Και οι λιγοστοί πρώτοι πελάτες του 

«Κόκκινου Βράχου» επισκέπτες µιας κάποιας ηλικίας, από την απέναντι µάλλον ακτή 

οι περισσότεροι, περιµένοντας υποµονετικά να τους σερβιριστεί ο καφές, 

απολαµβάνουν την πρωινή κάλµα του τοπίου. Τι άλλο να κάνουν κι ετούτοι οι 

καψεροί; » (Μπ. Π.) 

Ακρυλικό σε µουσαµά (113×73 εκ.) ] 

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Σκιές 
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…Σκιές στην νύχτα τη βαθιά | σκιές στο πρόσωπό µου | 

να βρω γυρεύω κάποιο φως | στην ερηµιά του  δρόµου…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Μπροστά στον “Κόκκινο Βράχο” η πλατεία, ένα άπλωµα. 

Το δώµα είναι µοιρασµένο. Εννέα οι περιοχές και στο κέντρο µια βένια. Η δρυς. 

Γύρω - γύρω έστρωσε λιόπανα, ένα µπαµπακερό Συρίας κι ένα λινό Αιγύπτου. 

Άπλωσε µέσα πενήντα λυχνάρια αναµµένα, 

εικοσιτέσσερα κυπελάκια παγωτού µε ψύχα µύγδαλο 

και επτά γλάστρες µε σουσάµι, 

για να έχουν πού να στέκουν και τι να τρώνε. 

Τις άκρες τις στερέωσε µε βιβλία από τη νεανική -κυρίως- βιβλιοθήκη. 

Έπλεξε και δυο καλάθια. Και τι άλλο µετά...; 

Το κερί καίει σε γυάλινο µπουκάλι. 

Σσσσ... Είναι ώρα! Ο καπετάνιος σε λίγο κινά.  

9. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Αφιερωµένο 

(Αυγοτέµπερα, 50×70 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Θυσία 

…Ήχος αλλιώτικος στη σιωπή   
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για τη θυσία βαδίζει  η ποµπή.  

Γυµνωµένοι αµµόλοφοι τα φτερά µας…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Κοντά στον Άγιο λένε τις ιστορίες µε τα καρπούζια. 

Τη νύχτα που µεγάλωναν στα αµπάρια 

και όλο “κρακ-κρακ” ακούγονταν. Μικρά πυροτεχνήµατα. 

Επίσης, τα µικρά τα κρατούν, σταφύλια να κρέµονται από τη µέση. 

Και αν τους συναντήσεις στο δρόµο, 

τον ίδιονε χαιρετισµό θα σου πουν, είτε πηγαίνουν, είτε έρχονται. 

Πολιτογραφηµένοι χωρικοί ή χωραΐτες ή που µόλις ήρθαν. 

Το αλεύρι κυλά λίγο-λίγο, όσο για δέκα καρβέλια 

εκ του Κοιλιωµένου.  

10. 

U  
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Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Η θάλασσα το σπίτι µας 
(Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Νανούρισµα για την Υακίνθη 

…Άσπρο µου µύγδαλο / σεργιάνι στο γιαλό  

νάνι να κάνει / άνθια και ρόδια σού ’φερα….  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Νικολάου Κουτούζη ξαπόσταµα στη Θεία Φανερωµένη. 

Σαν σήµερα γεννήθηκε ο µικρός αδελφός. 

Όταν ήταν µικρός, κατάπιε ένα γεφύρι 

πράσινο κυπαρισσί, ώχρα βαθιά, κεραµιδί - κοκκινόχωµα απ’ τ’ Άλγέρι, 

µπλε της Μπαρµπαριάς λίγο έξω απ' το λιµάνι. 

Μόλις ανέτειλε και οι κυρές άνοιγαν για τη µέρα. 

Έγινε και αυτός δοξασµένος ζωγράφος, σα µεγάλωσε. 

Μόνο που έβαζε ένα λιλά καφασωτό  

στην απάνω δεξιά µερία των κοσµικών έργων του.  

11. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Η σονάτα του σεληνόφωτος 

  19



(Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Να κλαις 

…Αχ, κι αυτή η νύχτα πώς µε σφίγγει, / µπαίνω στο παιχνίδι της µε ρίσκο… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Πλατύφορε, Στενόφορε και µάνα Αγγέλικα 
-που, όντας λαβαίνεις ένα γράµµα του (Διονυσίου), τρέχουν δάκρυα από ούλες τις 

µερίες- 
εδώ, εδώ τραβάει το µπογάζι και δροσίζει αµέσως. 

Επιπροσθέτως, αιτούµε µπόλικα ψίχουλα, µια µπουκιά νυχτιά και ένα αυτοκίνητο, 
Διγενή και Ιάσονα, Αριάδνη (Αχ, εσύ!) και Χρυσορρόη, 

-σπονδή στη βοή του βουνού-. 
Μπορούµε και να κρατήσουµε την αναπνοή µας, 

µέχρι να σκάσει ο επόµενος γαλαξίας ή, καλύτερα, 
να τραφούν ακόµα εννενηνταοχτώ γενιές. 

Τα τσιγάρα, 
“Mάρµπορα” ελαφρυά.  

12. 
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U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Στο λιµάνι 

(Εγκαυστική,16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Μαρία ακόµα σ' αγαπώ 

…Μαρία ακόµα σ' αγαπώ / εκπέµπω sos και περιµένω  

συνταξιδιώτης µε το φως / ένα παιδί κυνηγηµένο.  

Μαρία ακόµα σ' αγαπώ / φυλλοροεί ο καιρός περνάει  

δραπέτης απ' το θάνατο / ένα παιδί που σ' αγαπάει…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Με µακρυά φουστάνια λιάζονται στο λιµάνι. 

Τη µία τη λεν Μαρία, σαν του Δηµήτρη τη µάνα. 

"Έλα καντού, έλα!". 

Λαλούν κάτω από τα δέντρα ή τα κιόσκια. 

Τα δέντρα, που λέει και ο Σεφέρης ότι είναι κοράλια που κάπου είναι το χρώµα τους. 

Κιόσκια σαν αυτά στις όχθες, 

που πάνε οι ελληνιστικές θεότητες 

και λούζονται και χτενίζονται το βράδυ.  
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13. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Το σπίτι στην εξοχή 

(Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.) 

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Σκιές  

…Εδώ η πόρτα είναι κλειστή  / κι αν έρθεις χτύπησέ µου  

και στην γραµµή και σε γιορτές  / δεν άνοιξα ποτέ µου… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Έφταναν από το χωριό αργά το απόγευµα, µε µύγδαλα και κουκουνάρια. 

Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν φωνήεντα, µόνο σύµφωνα. 

Και γι' αυτό οι άνθρωποι µπερδεύονταν. 

Ειδικά τα µικρά παιδιά, ειδικά του νηπίου, 

που δεν είχαν µάθει ακόµα όλα τα σύµφωνα. 

Τοιουτοτρόπως, έλεγαν Κ Λ Μ Ρ. 

Άλλοι σκέφτονταν "ΚΑΛΗΜΕΡΑ", άλλοι "ΚΑΛΑΜΑΡΙ" 

και τα µικρά -που λέγαµε- "ΚΙΛΙΜΙ" 

( γιατί, συνήθως, το "Ρ" το µάθαιναν αργότερα, όταν βάζαν νερό στη στάµνα, 

ξηµερώµατα, µε ένα άσπρο ζακετί ).  
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14. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Αποχωρισµός 

(Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Μωβ 

…Πώς νιώθω φόβο µε τέτοιο χρώµα, / πώς µε µεθάει, πώς το µισώ!  

Πώς το αγαπώ αυτό το µωβ.  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Επίγραµµα στο Αγγλικό Νεκροταφείου της Ζακύνθου : 

«ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΝΤΖH  

ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ / ΤΑΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1776  

ΕΝ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΩ ΘΑΝΟΥΣΗ / ΤΑΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1850  

ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΖΥΓΩ |ΜΗΤΕΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩ / ΑΡΕΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙ  

Ο ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΥΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». 

Ο ποταµός  Αχέροντας και η Καλλισθένη πόλη, 

που γνωρίζει να υφαίνει 

τον τόπο µε τον χρόνο, 

τον πόνο µε τον πόθο.  
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15. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Της ραπτικής η πόλη. Για την Ε.  

(Ακρυλικό σε καµβά, 50×70 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Ενυδρείο 

…Φίλε, είσαι µέσα κι εσύ! / Έχουν σφραγίσει απ' έξω. / Δε θα γλιτώσει η ψυχή.  

Κλείστε τις πόρτες, το στόµα. / Κλείστε το φως στο βυθό. / Γάζες λευκές µε 

τυλίγουν… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Τα µαγαζιά ανοίγουν. 

Μελωδίες στους δρόµους 

ειδικά κάτω, στην οδό των Φιλικών. 

Ένας φούρνος, ένα τσαγκάρικο και µοδιστράδικο ένα. 

Που ετεντώθη µία ίνα, για να καλύψει το δεξιό µάτι πρώτα και το αριστερό µετά, 

για το ηλιοπύριον ή -κοινώς- λιοπύρι. 

Που το ένα µάτι ακολουθεί το άλλο στις κινήσεις 

και κόβουν δρόµο για πιο γρήγορα. 
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Που χαµηλά πετεί και, σα πιάσει γης, νερό πίνει.  

16. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Παναγία η Κρυονερίτισσα σύγχρονη 

« Η τσίµα (1) του Κρυονερού, είτε µε την παλιά αρχοντική της µορφή, είτε µε την 

καινούργια την τουριστική, είναι αδύνατο να µη θυµίζει τους αλλοτινούς 

“µπουτριέριδες” (2) πού’ χανε για προστάτριά τους την “Παναγία την 

Κρυονερίτισσα”. Περίφηµους τεχνίτες, που η εποχή µας τους εξαφάνισε, αντάµα µε 

την παραδοσιακή τέχνη τους. 1. άκρη 2. τεχνίτες επισκευαστές βαρελιών. » (Μπ. Π.) 

(Ακρυλικό σε µουσαµά, 84×58 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Αίνιγµα 

…Λένε πως υπάρχει εποχή  /  που µπορεί να φτάσει στην ακτή  

νιώθω στο κορµί µου ανατριχίλα  / πιάνοµαι απ' τα φαγωµένα ξύλα. 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Πήγαινε στο καλό. 

Πάρε -µόνο- νερό απ’ την Κρυονερίτισσα, των βαρελοποιών προστάτιδα. 

Οι εναποµείναντες εµείς ψάχνουµε πόντο - πόντο στο ψηφιδωτό της µνήµης 
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την πορφυρή, τη γαλάζια, τη µαύρη ψηφίδα. 

Να την αντικαταστήσουµε θέλουµε µε κέλυφος µικρής χελώνας. 

Μήπως και περπατήσει σιγά-σιγά και φύγει. 

Επιτέλους!  

17. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Μικρό νησί  

(Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Το νερό 

…Το νερό δίνει φως. / Το νερό παίρνει φως.  

Η σκιά στο βυθό / η σκιά στο γυαλό  

άγνωστη ζωγραφιά / µε θανάτου µπογιά… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Το καλοκαίρι έψαχνε ένα νησάκι, να κατοικήσει, 

µε ρηµοκλήσι απάνω, όµοιο του Άη-Λύπιου. 

Προκειµένου καύσωνος η ψυχή λιγόστεψε. 

Άδειο δοχείο το κορµί φτάνει τα όρια της τήξης, 

γίνεται εύπλαστο κερί ή ζυµάρι, 
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να το πλάσεις και να το σχηµατίσεις 

εκ νέου.  

18. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Πανάκι 

(Νωπογραφία σε πλακάκι 20×30 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Αίνιγµα  

…Βαρκούλα, οι ναύτες µετράµε τις σκιές  / και παίζουνε ζάρια τις άχαρες βραδιές.  

Βαρκούλα, οι ναύτες ξεχνούν το γυρισµό  / και τρέχει στο αίµα τους το θανατικό…. 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Δε γίναν ψαράδες-ψαράδες,  µήτε ναυτικοί-ναυτικοί. 
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Από θάλασσες, όµως, ξέρουν. 

Με κυµατισµό ερπετού τους ακολουθεί η φωνή, το κάλεσµα. 

Και κείνοι δοκιµάζουν τη ναυτοσύνη τους 

γλιστρώντας σαν άµµος σε ανοιχτή παλάµη. 

Λαλούν µόνο όταν επιθυµούν. 

Και όλοι έχουν το ίδιο επώνυµο. 

"Θαλασσινοί". 

19. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Συναυλία εν πλω Ή πώς µπορεί µια θύελλα  

παιδικώ τω τρόπω αποτυπωµένων εµπειριών να γίνει µια εν πλω γιορτή. (Μπ. Π.) 

(Ακρυλικό σε καµβά, 40×40 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Το νερό 

…Ποιά στιγµή νά ’ναι αυτή / που θα ’ρθούν οι λυγµοί  / τα δεσµά κι η φυγή απ’ τη 

γαλέρα;  

Τί σιωπή νά ’ναι αυτή / που τη σκίζει η βουή / κι η κλεψύδρα φωνή του αγέρα;  

Η σκουριά µε πονά  / νύχτα - νεροφεγγιά…  
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Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Ο Τζουζέπε Λιµπεράλι συνέθεσε σκακιστικά προβλήµατα 

και ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος 

τον “Ύµνο εις την Ελευθερίαν”. 

Βροντοφωνία στο κατάστρωµα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ και ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, τα πλοία. 

Ένας άνθρωπος ψηλά στο κατάστρωµα, µια ψυχή στα ψιλά στρώµατα τ' ουρανού. 

Έφυγαν οι δίκαιοι. Οι υπόλοιποι δίκαιοι έµειναν. 

Ο ήλιος φωτίζει. 

20. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Οι ζωές µας 

(Ακρυλικό σε καµβά, 40×40 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Να ονειρεύοµαι 

…Ξόδεµα συνέχεια, δεν υπάρχουν µάσκες  

τ' όνειρο είναι που µαγεύει…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής 

Δηµήτρη, που εποιούσες στεφανάκια από πευκοβελόνες,  
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την ώρα που έπεφταν τουφέκια. 

Όλοι τους είναι διδαγµένοι. Ουδέ του πλήθους, 

µηδέ της µεσηµεριανής ερηµίας σε δρόµο συνοικιακό, ευθύ. 

Σε ταράτσες απαγγέλουν τα ποιήµατα. 

Αυτόµατα µεταφέρονται σ' όλη την πόλη. 

Τα σύρµατα τα ηλεκτροφόρα. 

Οι λεύκες µηνύουν την έλευση της πιο οργιαστικής άνοιξης. 

Ζαλίστηκα και έπεσα.  

21. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Μοναχικοί διάλογοι 

(Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Αίνιγµα  

…Αίνιγµα κάτω από το βυθό / ναυαγός και θέλω να σωθώ… 
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Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής,  

Ο Ούγο Φώσκολο είναι ποιητής. 

Το “Cine Foscolos” κινηµατογράφος. 

Μια λέξη συν ένα φτεροκόπηµα 

περιγράφουν της Περσεφόνης το πάθος, 

ή -µάλλον- τη γυαλάδα της χειράµαξας, 

που µεταφέρει τους καρπούς και τη µηχανή κινηµατογραφικής προβολής. 

Προβάλλει, για να παρηγορεί τη ζέση δύο ή -το πολύ- τριών θεατών. 

22. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Συνάντηση 

(Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα)  
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Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Μην την πιστεύεις την αγάπη 

…Θάλασσα είναι η αγάπη / κλεισµένη µέσα στην καρδιά  

ειν' η καρδιά µικρό καράβι / που η αγάπη κυβερνά…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Μεταξύ Κεφαλοννιάς και Ζακύνθου ένα άστρο ίσια µπροστά. 

Ένα αστέρι, ανθός ροδιάς του υπέρτατου δειλινού. 

Πλεύση ίσα µπροστά. 

Σταυροκοπήθηκε σε καντούνια και µερίες, 

µέσα και έξω, πάνω και κάτω, 

ρούγες και γειτονιές. 

Αγόρασε και ψωµί την ώρα που άνοιγε ο φούρνος 

και τα στόρια της βιτρίνας άνοιγαν κι αυτά, 

βλέφαρα ακοίµητα.  

23. 

U  
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Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Αειφορία 

(Ακρυλικό σε καµβά, 25×35 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Νανούρισµα για την Υακίνθη 

Φεγγάρι µου λαµπρό / για σε γλυκολαλώ  

κοιµίσου, φως µου / µες στην παλάµη τ’ ουρανού ...  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

O Κάµπος, ο ήλιος και ο Λάγιος. 

Ελελεύ! 

Μαρτιά είναι, κουρκουτσέλια και καλοκαιρία. 

Ε! 

Περιώνυµος η αυλή, όπου µαζεύονται και αποξεχνιούνται κάτω από τ’ αστέρια 

οι αιώνες, οι χειµώνες της προ-ζωής, των προ-νιάτων, της προ-παραλήγουσας. 

Χορεύουν, για να περάσει ο χειµώνας, 

πίνουν, για νά ’χουν να βλέπουν αστερισµούς.  

24. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Η πόλη σαν ένα τοπίο από ταινία του Fellini 

(Ακρυλικό σε καµβά, 130×45 εκ.)  
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Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Καθρέφτης  

…Ο καθρέφτης φέρνει έναν αγέρα   

κουβαλάει µυστική φοβέρα  

απέραντη υγρασία σε αυτά τα µέρη… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Για τους ποιητές οι Τετράδες. Προφανής ο λόγος. 

Σε ταράτσες απαγγέλλουν τα ποιήµατα. 

Το γέλιο τους αρτεσιανό αναβλύζει, 

αγγίζει την όψη των αστεριών. 

Με θάλασσα γεµίζουν τα ποτήρια, 

µε τσικουδιά οι θάλασσες. 

Σαν Ανδρέας Κάλβος.  

25. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Κατάπλους στο νησί 

(Ακρυλικό σε καµβά,70×25 εκ.)  
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Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Στη χώρα των ψυχών 

…Ταξίδι στο βυθό, στη χώρα των ψυχών,  

 θάλασσα σκοτεινή που µε φιλοξενεί  

σαν φωτεινό νησί µέσα στην κόλαση… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Αυγουστιάτης λιγοθυµιά. 

Έχει και πλατεία πλατιά, να χωρέσει όλη τη χαρά, 

ποτάµι πέρασµα των ποιηµάτων στον πέρα όχτο, 

βουνό µε πάχνη κατάλευκη που γλυκαίνει µε της µέρας, 

ζεστή γραφή στο κατάκρυο µέσα. 

Γοργά πηγαίνεις, όσο το δίπλωµα της σελίδας στα δυο. 

Είσαι στο νησί πάντα. Πετώντας φτάνεις 

µε δυο φτερά στο “πήγαινε” και στο “έλα”. 

Ανάβλεµµα και χαµόγελο. 

Μυθολογία προσωπική. 

Έχει και Άγιο.  

26. 
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U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα 

(Ακρυλικό σε καµβά, 40×50 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Τι πάθος 

…Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου,  

βραδιάζει κι αλλάζει το χρώµα τ' ουρανού…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

- Ζει ο Παναγιώτης Δοξαράς, Ευγένιε Βούλγαρη; 

- Πού να ξεύρω, ψυχή µου; 

Μα, από το πηγάδι έως το καµπαναρίο ένα προσκύνηµα. 

Πευκώνες και ελιές ίσαµε την άκρη. 

Μυρίζει θυµάρι, θυµίζει κυπαρισσόµηλο, 

µιλά και στον ύπνο, σαν θες. 

Οι µαθητές θωρούν ψαράδες να αλιεύουν ανεράιδες 

και πνεύµατα πάνω σε όλες τις λέξεις. 

Ο ουρανός έως κάτω και η θάλασσα, να!   
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27. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος 

(Υδρύλαος σε µάρµαρο, 50x100 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος Να κλαις  

…Πώς να βγω απ’ αυτή την αγωνία;   

Μοιάζει να µε κυνηγάνε τρένα… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Ο Προνησοφύλακας ήτο, ψυχή µου. 

Ο Ιωάννης ο Πρόδροµος ο Βαπτιστής, 

ο εν Ιορδάνη, εν  νήσω, εν εικονοστάσι. 

Δένει τ’ αστρί από τ’ αυτί, 

µένει εντός, 

πλένει. 

Καθαρµός. 
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28. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Τέσσερις εποχές. Καλοκαίρι 

(Ακρυλικό σε καµβά, 50×50 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Τι πάθος 

…Μην η αθωότητά µου είναι µέσα στη σιωπή  

σ' ένα θησαυρό χαµένο που γυρεύω µια ζωή… 

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Θαλασσινό ταξίδι. 

Στο  διάστηµα µεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, 

έκανε το µικρό ναυτόπουλο, 

γιατί για τσοπανάκι δεν τον άφηνε η µάνα. 

Γύριζε γεµάτος 

µε της Προύσσας το µετάξι, 

λινό Αιγύπτου, 

µυρωδικά για τις ώρες και τα περάσµατα. 
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29. 

U  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός, Γαλήνη 

(Εγκαυστική,16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Ενυδρείο 

…Ζω σ΄ ενυδρείου βυθό | σε βαθυπράσινο φως…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής:  

Νατουραλισµός. 

Νά ’ναι σε χωµατόδροµο, µε άµµο και αµπέλι 

ως την παραλία. 

Νά ’ναι πρωί. 
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30. 

[  

Α. Ζωγραφική: Μπάµπης Πυλαρινός , Ερηµιά. Βελόνα και κλωστή. Για την Ελένη 

(Ακρυλικό σε καµβά, 40×50 εκ.)  

Β. Ποίηση: Δηµήτρης Λάγιος, Αίνιγµα  

…Αίνιγµα κάτω από το βυθό / ναυαγός και θέλω να σωθώ  

η σπασµένη βάρκα σωτήρια / δεν είναι καθόλου αυτοκτονία.  

Λένε πως υπάρχει εποχή  / που µπορεί να φτάσει στην ακτή  

νιώθω στο κορµί µου ανατριχίλα / πιάνοµαι απ' τα φαγωµένα ξύλα.…  

Γ. Πρόταση Δηµιουργικής Γραφής: 

ΖΑΚΥΝΘΟ 

(Δηµοτικό τραγούδι της Νεστάνης Αρκαδίας) 

Μια κόρη από τη Ζάκυνθο µια κόρη από την Πόλη  

 να ξενοϋφάνει δε µπορεί να ξενοράψει όχι 

και ευθύς τελάλη έβαλε κ’ ευθύς τελάλη βάζει:   

- Ποιος είναι για τη Ζάκυνθο ποιος είναι για την Πόλη   
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να πάει την κόρη αφίλητη την κόρη φυλαγµένη; 

Κανείς δεν αποκρίθηκε κανείς δεν αποκτιέται 

Παρά ένας γέρος σιµιτζής εκείνος αποκριέται: 

-Εγώ είµαι για την Ζάκυνθο εγώ είµαι για την Πόλη 

να πάω την κόρη αφίλητη την κόρη φυλαγµένη. 

Μισοστρατίς µισοδροµίς και ο γέρος µετανιώνει 

πιάνει την κόρη τη φιλά στα µάτια και στα χείλη. 

Και η κόρη από το φόβο της και από την εντροπή της 

έπεσε µες τη θάλασσα για να την φαν τα ψάρια. 

Τα ψάρια δε τη φάγανε, τα ψάρια δεν την τρώνε 

τα κύµατα τη βγάλανε σε Μωριανό* πηγάδι 

παν’ οι Μωριάτες για νερό παν’ οι Μωριατοπούλες 

βρίσκουν τη κόρη κ’ έπλενε και µοσχοσαπουνάει. 

*Του Μωριά, της Πελοποννήσου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

   Α. ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΜΠΑΜΠΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 

1.  Ήρθες (Ακρυλικό σε καµβά, 120×60 εκ.) 

2.  Σαν χαρτοπόλεµος (Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα) 

3.  Πόλεµος, έρωτας, µνήµη, φυλακή, θλίψη (Ακρυλικό σε καµβά, 70×25 εκ.) 

4.  Ζάκυνθος (Ακρυλικό σε καµβά (25×70 εκ.) 

5.  Zante (Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα) 

6.  Παιδική χαρά (Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.) 

7.  Πανσέληνος στην παλιά µας πόλη  

8.  Κόκκινος βράχος (Ακρυλικό σε µουσαµά, 113×73 εκ.) 

9.  Αφιερωµένο (Αυγοτέµπερα, 50×70 εκ.) 

10. Η θάλασσα το σπίτι µας (Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα) 

11. Η σονάτα του σεληνόφωτος (Εγκαυστική σε λινό (50×50 εκ.) 

12. Στο λιµάνι (Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα) 

13. Το σπίτι στην εξοχή (Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.) 

14. Αποχωρισµός (Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα) 

15. Της ραπτικής η πόλη. Για την Ε. (Ακρυλικό σε καµβά, 50×70 εκ.) 

16. Παναγία η Κρυονερίτισσα σύγχρονη (Ακρυλικό σε µουσαµά, 84×58 εκ.) 

17. Μικρό νησί (Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.) 

18. Πανάκι (Νωπογραφία σε πλακάκι, 20×30 εκ.) 
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19. Συναυλία εν πλω (Ακρυλικό σε καµβά, 40×40 εκ.) 

20. Οι ζωές µας (Ακρυλικό σε καµβά, 40×40 εκ.) 

21. Μοναχικοί διάλογοι (Εγκαυστική σε λινό, 50×50 εκ.) 

22. Συνάντηση (Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40εκ.  µε κορνίζα) 

23. Αειφορία (Ακρυλικό σε καµβά, 25×35 εκ.) 

24. Η πόλη σαν ένα τοπίο από ταινία του Fellini (Ακρυλικό σε καµβά, 130×45 εκ.) 

25. Κατάπλους στο νησί (Ακρυλικό σε καµβά, 70×25 εκ.) 

26. Το σπίτι δίπλα στη θάλασσα (Ακρυλικό σε καµβά, 40×50 εκ.) 

27. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος (Υδρύλαος σε µάρµαρο, 50×100 εκ.) 

28. Τέσσερις εποχές. Καλοκαίρι (Ακρυλικό σε καµβά, 50×50 εκ.) 

29. Γαλήνη (Εγκαυστική, 16×22 εκ. - 30×40 εκ. µε κορνίζα) 

30. Ερηµιά. Βελόνα και κλωστή. Για την Ελένη (Ακρυλικό σε καµβά, 40×50 εκ.) 

Β. ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΓΙΟΥ   

(Δηµοσιευµένο) 

1.  Τα τέσσερα επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα Φεραίου (Ανεξαρτ.  LP 10΄, 1975) 

2.  Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας (MINOS 444 LP, 480548 CD, 1982)  

3.  Εδώ που γεννηθήκαµε (POLYDOR  811918 LP, 1983) 

4.  Άη - Λαός (LYRA 3761 LP - CD, 1983) 

5.  Λαϊκά Τραγούδια της Ζάκυνθος (Ανεξαρτ. 91004 LP, 1985)  

6.  Του Σολωµού και της Ζάκυνθος (Ανεξαρτ. 91027 LP, 1986) 

7.  Ζακυνθινή Εκκλησιαστική Παράδοση (1986) 

8.  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  “του µαντολίνου” (CBS 451115 LP, 1987) 

9.  Σκιές (Ανεξαρτ.. 91069 LP, 1987) 

10. Τζώρτζη Κωστή (1870-1959) “Ζακυνθινές Σερενάδες” (Ανεξαρτ. LP, 1988) 

11. Έργα για Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων (ΠΚΔΠ 91039 LP, 1989) 

12. Ερωτική πρόβα (SONY 468628 LP-CD, 1991) 

13. Τα τραγούδια της Υακίνθης (LYRA 4589, 1991 LP-CD, 1991) 

14. Ίνα τι (MINOS 1025 LP- 489241CD, 1992) 

15. Ρωγµές - Σπουδές σ’ ελληνικά θέµατα (ΑΚΤΗ 471523 LP-CD, 1992) 
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16. Ρωγµές - Σπουδές σ’ ελληνικά θέµατα  / Έργα για Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων     

      επανέκδοση (ΑΚΤΗ 471532 ΨΔ, 1992) 

17. Των Αθανάτων (ΜΙΝΟS 480429 LP-CD, 1994) 

Γ. ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΓΙΟΥ   

(Αδηµοσίευτο) 

1.  Αρκαδικά (1985) 

2.  Οµιλίες (1987)  

3.  Εγκώµιο Παιχνιδιού (1989)  

4.  Ιδανικοί Αυτόχειρες (1989) 

5.  Κάλβειος Ραψωδία (1986-1989) 

6.  Βιασµός αλλήλων – Φωνές παιδιών για την καταστροφή 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Abrams, M.H., Λεξικό Λογοτεχνικών όρων, µτφ. Γιάννα Δεληβοριά - Σοφία 
Χατζηιωαννίδου, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2005 

2.Αδαµόπουλος, Χ., Λόγος κεκρυµµένος περί φωτός ή Αξονική τοµογραφία Οδυσσέα 
Ελύτη, εκδόσεις Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα, 1987 

3.Ανδρόνικος, M., Ιστορία και Ποίηση, εκδ. Ερµής, Αθήνα, 1999 

4.Αρανίτσης, Ε., ΙΨ - Ο Τυπογράφος - Ο Ελύτης για παιδιά & ερωτευµένους, εκδόσεις 

Πατάκης,  Αθήνα, 2003 

5.Βαγενάς, Ν., Μεταµοντερνισµός και λογοτεχνία, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2012 

6.Γαραντούδης Ε.,  Έλληνες ποιητές του µεταιχµίου 1880-1930, εκδόσεις Καστανιώτη, 
Ηράκλειο, 2012 

7.Γεωργιάδης, Ν., Κώστας Καρυωτάκης, εκδόσεις Σύγχρονη εποχή, Αθήνα, 2014 

8.Γιάνναρης Γ, Μελοποιηµένη ποίηση και µουσικά έργα, εκδ. Θεωρία, Αθήνα, 1985 
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9.Γκρίφιθς, Π., Μοντέρνα µουσική, µτφ. Μαρία Κωστίου, εκδόσεις Σ. Ι. 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1993 

10.Cohen, L., Το βιβλίο του ελέους, µτφ Διονύσης Μαρσέλλος, εκδόσεις 
Περισπωµένη, Αθήνα, 2013 

11.Cuddon, A.J., Λεξικό Λογοτεχνικών όρων και θεωρίας Λογοτεχνίας, µτφ. - 
επιστηµονική επιµέλεια Γιάννης Παρίσης, Μαρία Λιάπη, εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα, 
2005 

12.Διονυσίου Σολωµού τα Άπαντα και η Ζάκυνθος (1798-1898),, εκδόσεις 
Περίπλους, 1999 (α’ εκδ. 1902) 

13.Δούκα-Καµπίτογλου, Α., Σώµα της ηδονής και της οδύνης, Εκδόσεις  Ιανός, 
Θεσσαλονίκη, 2005 

14.Δραγουµάνος,Π., Κατάλογος ελληνικής δισκογραφίας, εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 
1990 

15.Ελύτης, Ο., Ο ήλιος ο ηλιάτορας, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 1971 

16.Ελύτης, Ο., Ανοιχτά χαρτιά, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 1974 

17.Ελύτης, Ο., Ο µικρός ναυτίλος, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 1985 

18.ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ, τόµος ΚΕ’ 1-2, (εκδότης, υπεύθυνος ύλης: Διονύσης 
Σέρρας), Ζάκυνθος, 2005 

19.ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ, τόµος ΚΣΤ’, 1-2, (εκδότης, υπεύθυνος ύλης: Διονύσης 
Σέρρας), Ζάκυνθος, 2006 

20.ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ, τόµος ΚΣΤ’, 3-4, (εκδότης, υπεύθυνος ύλης: Διονύσης 
Σέρρας), Ζάκυνθος, 2006 

21.Fauriel, C., Δηµοτικά Τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδας, εκδόσεις Ελληνική 
Παιδεία, Αθήνα, 2002 

22.Herzfeld, M., Πάλι δικά µας. Λαογραφία. Ιδεολογία και η διαµόρφωση της 
σύγχρονης Ελλάδας, µτφ. Σαρηγιάννης Μαρίνος, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2002 

23.ΙΑΜΒΟΣ, τευχ. 20, Φθινόπωρο-Χειµώνας, Αθήνα, 2008 

24.Κάλβου, Α., Η Ιωνιάς, φιλ. επιµ. Γιάννη Δάλλα, εκδόσεις Συνέχεια, Αθήνα, 1992 

25.Κάλβος, Α., ΩΔΑΙ, επιµέλεια Γιάννης Δάλλας, εκδόσεις Ωκεανίδα, Αθήνα, 1997 
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26.Κάλβος, Α., Ωδαί, κριτική έκδοση Filippo Maria Pontani, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 
1988 

27.Κάλβος, Α., Ωδαί, εκδόσεις Νεοελληνική Βιβλιοθήκη-Ίδρυµα Κώστα και Ελένης 
Ουράνη, Αθήνα, 1988 

28.Καρυωτάκης, Γ.Κ., Ελεγεία και Σάτιρες, εκδόσεις Ιδεόγραµµα, Αθήνα, 1998 

29.Καρυωτάκης, Κ., Ποιήµατα και πεζά, επιµέλεια Γ.Π.Σαββίδη, εκδόσεις  Εστία, 
1998 

30.Καρυωτάκης, Γ.Κ., Γ. Κ., Τα Ποιήµατα (1913-1928), επιµέλεια Γ.Π.Σαββίδης, 
εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 1992 

31.Καρώνης, Π., Η ιεροτελεστία της Άνοιξης, εκδόσεις Δόντι, Πάτρα, 2011 

32.Κεχαγιόγλου, Γ., Εισαγωγή στην Ποίηση του Σολωµού, επιλογή κριτικών κειµένων, 
εκδόσεις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2008 

33.Κονόµος, Ν., Νικόλαος Κουτούζης, εκδόσεις Α. Καραβία, Αθήνα, 1974 

34.Λάγιος, Δ., Ερωτική πρόβα στο θάνατο, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1996 

35.Μαρίνος, Π., Κείµενα δηµοσιευµένα και ανέκδοτα, εκδόσεις Περίπλους, 2000 

36.Μαυρουδής, Ν., Περί ελληνικού τραγουδιού το ανάγνωσµα, εκδόσεις Γαβριηλίδης, 
Αθήνα, 2013 

37.ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ, τευχ. 23, Οκτώβριος-Δεκέµβριος 2006, Αθήνα 

38.ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ, τευχ. 53, Ιούλιος-Σεπτέµβριος 2014, Αθήνα 

39.Μπουκάλας Π. - Παπακώστας Γ., Ανδρέας Λασκαράτος-Δηµοτικά τραγουδάκια 
εθνικά µαζεµένα από τους τραγουδιστάδες εις το Ληξούρι, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2016 

40.Μητσάκης Κ. & Δεσποτίδης Α., Λεξικό της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πρόσωπα, 
έργα, ρεύµατα, όροι, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007 

41.Montesquieu, Περί καλαισθησίας, εκδόσεις Ροές, Αθήνα, 2008 

42.Μυλωνάς, K., Μελοποιηµένη Ποίηση, εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα, 2015 

43.Ο καταστατικός Χατζιδάκις, Ανώγεια 1979, Συνάντηση και διάλογος για τη 
σηµασία µιας λαϊκής παράδοσης στον καιρό µας, Αθήνα, 2009 

44.ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ, τευχ. 138, Ιούλιος-Σεπτέµβριος, Αθήνα, 2007 

45.ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ, τευχ. 139, Οκτώβριος-Δεκέµβριος, Αθήνα, 2007 
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46.Πανταζόπουλος, Ν., Μελετήµατα για τον Ρήγα Βελεστινλή, Έκδοση Επιστηµονικής 
Εταιρείας Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», Αθήνα, 1998 

47.Παπαδάκι, Α., Συµβολή στη µελέτη και έρευνα της λόγιας µουσικής στην Ελλάδα 
του 20ου αιώνα, εκδ. Πατάκη, 2015 

48.Πας Οκτάβιο, Η άλλη φωνή, µτφ. Πέγκυ Πάντου, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1991 

49.Πεπραγµένα επιστηµονικού συµποσίου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Επιρροές 
του Ελύτη,  Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο, 2014 

50.ΠΟΙΗΤΙΚΗ, τευχ. 1, Άνοιξη-Καλοκαίρι, Αθήνα, 2008 

51.ΠΟΙΗΤΙΚΗ, τευχ. 2, Φθινόπωρο-Χειµώνας, Αθήνα, 2008 

52.Πολίτης, A., Η ανακάλυψη των ελληνικών δηµοτικών τραγουδιών, εκδόσεις 
Θεµέλιο, Αθήνα, 1999 

53.Preisendanz, W., Μοντερνισµός, Ρεαλισµός, εκδόσεις Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1990 

54.Πυλαρινός, Θ., Εν ειναλίη Κύπρω έσσετ’ αοιδός: Μελετήµατα για την κυπριακή 
λογοτεχνία, εκδόσεις Αίπεια-Σπίτι της Κύπρου και Πάπυρος, Αθήνα, 2011 

55.Πυλαρινός, Θ., Ιµερτής Κύπρου έπεα - Η ποιητική κατάθεση της Κλαίρης Αγγελίδου, 
εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2008 

56.Σαράντης, Α., & Αρχιδούκας  Σαλβατόρ Λ.,  Πρελούντια για τη Ζάκυνθο – 
Φωτογραφίες από τη Ζάκυνθο του 1900, Εκδόσεις Περίπλους,  Αθήνα, 1988 

57.Σπανδώνης, Γ., Ρήγας Βελεστινλής, εκδόσεις Ωκεανίδα, Αθήνα, 1995 

58.Στουφής, Z., Τα ζακυνθινά µοιρολόγια, εκδ. Πλατύφορος, Ζάκυνθος, 2013 

59.Στουφής, Z., Το Αγγλικό Νεκροταφείο της Ζακύνθου, εκδ. Δήµος Ζακύνθου, 
Ζάκυνθος, 2013 

60.Σουλιώτης, Μ., Δηµιουργική Γραφή. Οδηγίες Πλεύσεως, εκδόσεις Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Υπηρεσία Ανάπτυξης 
Προγραµµάτων, Κύπρος, 2012 

61.ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ, τευχ. 147-148, Φεβρουάριος-Απρίλιος, Αθήνα, 2006 

62.ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ, τευχ. 183-184, Οκτώβριος, Αθήνα, 2011 

63.Vitti, M., Οδυσσέας Ελύτης, κριτική µελέτη, εκδ. Ερµής, Αθήνα, 2000 

64.Fauriel, C., Δηµοτικά Τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδας, εκδόσεις Ελληνική 
Παιδεία, Αθήνα, 2002 
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65.Φιλοκύπρου, E., Παλαµάς, Καρυωτάκης, Σεφέρης, Ελύτης - Η διαρκής ανεπάρκεια 
της ποίησης, eκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα, 2006 

66.Φωτόπουλος Ν. & Κωτόπουλος Η.Τ., Μιλώντας για την Τέχνη, τον πολιτισµό, τη 
Δηµιουργική Γραφή… µε τον Θάνο Μικρούτσικο, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2017 

67.Walter, B., Περί της ηθικής δύναµης της µουσικής, µτφ. Χαράλαµπος Καρβούνης, 
εκδ. Ροές, Αθήνα, 2001 

68. https://pilarinos. gr/el/honer 
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