
 
 
 
 

Θεωρητικό φιλολογικό όργανο 
της Υπερρεαλιστικής Ομάδας 

Θεσσαλονίκης

 
 
 

Κλίβανος 
τόμος ΙΙ 

 
 

 
 

 



 

 
Αρχισυντάκτης:         
Αντώνης Χαριστός 

 
Συντακτική Ομάδα:  
Αργύρης Φυτάκης                      
Νατάσα Χασάκιοϊλη                   
Σίσσυ Μπαζιάνα                         
Μαρία Μπουρμά                        
Θoδωρής Γούτας                        
Σταύρος Παπαγιάννης                
Δημήτρης Αθανασέλος               
Ελένη Βασιλάκη                         
Έλενα Στεφανίδου                      
Σταύρος Γκιργκένης                   
Αφροδίτη Μιχαηλίδου                
Φιλίτσα Παυλιώτη 

Επιμέλεια τεύχους: Αντώνης Χαριστός 
Έλεγχος επιμέλειας: Νατάσα Χασάκιοϊλη 
Εικαστική επιμέλεια εξωφύλλου: η εικαστικός Ιωάννα Χασάκιοϊλη 
Blackout poetry: Νατάσα Χασάκιοϊλη 
Διορθώσεις κειμένων:Νατάσα Χασάκιοϊλη 

Επιμέλεια εξωφύλλου: η εικαστικός Ιωάννα Χασάκιοϊλη 
 
 

 

Μακέτα εξωφύλλου: Νάγια Γούγου-Μητροπούλου 

 
 
Στον «Κλίβανο» συμμετείχαν με θεωρητικές μελέτες, εκτός των μελών οι: 
 
Λιούτσια Ιωάννα 
Πανούτσου Μαρία 
Σκλείδα Σοφία  
Φλωρά Κατερίνα 
Καππέ Αντωνία 
Τριανταφύλλου Αλίνα 
 
 

 

ISBN:  978-618-5494-01-8 

Copyright © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ  

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 

ΣΤΡ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 5, 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ./Fax: 2310.248272, e-mail: grafima@grafima.com.gr 
www.grafima.com.gr       ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 
 

 

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος έργου με 
οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο δεύτερος τόμος  
αφιερώνεται  

στη μνήμη του ποιητού  
Κώστα Καρυωτάκη  



 

Περιεχόμενα 
 

 

Εισαγωγή .........................................................................................................................................7 

Θεωρητικές μελέτες .......................................................................................................................9

Ο πεσιμισμός είναι Ανθρωπισμός 
Ο ρόλος του ποιητού Κώστα Καρυωτάκη (Αντώνης Χαριστός) ........................................................... 11 

Υπερρεαλισμός και ψυχική κατάσταση. Επανορίζοντας την τρέλα και το παράλογο,  
από τον κυρίαρχο λόγο στον λόγο των βιωμάτων του προσώπου (Κατερίνα Φλωρά) ........................ 48 
Υπερρεαλιστικές συνιστώσες στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη  
και η επιρροή του από τον Paul Eluard  (Αντωνία Καππέ) .................................................................... 63 
Η οπτική μας και ο Νίκος Εγγονόπουλος (Αντώνης Χαριστός) ............................................................ 73 

Συμβολισμός και Υπερρεαλισμός 
στην ποίηση του Γιώργου Θέμελη (Θοδωρής Γούτας)........................................................................... 88 

Αναφορά στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου (Νατάσα Χασάκιοϊλη) ............................................ 114 

Μύηση στο έργο του Τάσου Λειβαδίτη (Σταύρου Παπαγιάννη) ......................................................... 137 

Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στα θρηνητικά άσματα και στην ερωτική ποίηση  
της Κάτω Ιταλίας. Ο ρόλος της γυναίκας στα θρηνητικά άσματα (Σοφία Σκλείδα) .......................... 143 

Μεταφράσεις ποιημάτων της Ντόρας Πέτροβα Γκάμπε 
μέρος 2ο, συνέχεια από την μελέτη στον πρώτο τόμο (Μαρία Μπουρμά) .......................................... 152 
Βύρων Λεοντάρης 
Η σχέση έρωτα και κοινωνίας στο ποιητικό του έργο (Ιωάννα Λιούτσια) ........................................... 163 

Η τριλογία των  Δαναΐδων  του Αισχύλου (Σταύρος Γκιργκένης) ........................................................ 176 
 
Θεωρητικά δοκίμια ............................................................................................................................... 195 

Για μια χούφτα χώμα 
Αντιγόνη  του Σοφοκλή (Μαρία Πανούτσου) ............................................................................................ 196 

Αισθητισμός, Συμβολισμός και Παρακμή  
στο έργο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη (Θοδωρής Γούτας) ................................................................. 210 

Η λογοτεχνική περίπτωση της Γυναίκας της Ζάκυθος (Αλίνα Τριανταφύλλου) ................................. 242 

Simulacra and simulation 
Μια διαλεκτική σχέση «εαυτού» και «άλλου» σε στιγμιότυπα  
από το Meshes of the Afternoon της Maya Deren (Αργύρης Φυτάκης) ..................................................... 250 

Αναφορά στον Τ.Σ. Έλιοτ (Σίσσυ Μπαζιάνα)........................................................................................ 256 

Αρθρογραφία (Αντώνης Χαριστός) ......................................................................................................... 263 

Φωτογραφικό Αρχείο Ιστορικό-Λογοτεχνικό 
Επιμέλεια-Έρευνα (Αφροδίτη Μιχαηλίδου) .......................................................................................... 283 
 



 

Εισαγωγή 
 

Ο δεύτερος τόμος του θεωρητικού οργάνου της Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης, «Κλίβανος», 
συνεχίζει και εμβαθύνει την υπηρεσία έναντι της κεντρικής «γραμμής» την οποία έθεσε εξ αρχής η Ομάδα 
και δεν είναι άλλη από αυτή της επαναξιολόγησης της λογοτεχνικής μας ιστορίας μέσα από το πρίσμα 
κατασκευής μίας νέας λογοτεχνικής παράδοσης. Ιστορία στα πλαίσια της οποίας πρόσωπα, έργα και 
εποχές συμπλέουν σε αυτονομημένα δίκτυα εξέτασης τόσο υπό το πλέγμα φιλολογικών κατευθύνσεων όσο 
και υπό τη μεγέθυνση επιστημονικών προσεγγίσεων μέσα από την ψυχαναλυτική, φιλοσοφική κλπ ερμηνευ-
τική ανάγνωση των δεδομένων. Οι συμμετοχές των μελών και στον δεύτερο αυτό τόμο κυμάνθηκαν μεταξύ 
των τελών του 19ου αιώνος και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνος ενώ οι συμμετοχές συνεργατών 
διεύρυναν το πεδίο αναφορών κυρίαρχα στις συσχετίσεις της υπερρεαλιστικής κατεύθυνσης έκφρασης με 
πρόσωπα και δημιουργούς. 

Η ποικιλία των θεματικών δημοσιεύσεων και η στοχευμένη απόκριση στα συλλογικά και ατομικά 
ερωτήματα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τις οποίες ένα θεωρητικό έργο οφείλει να εφαρμόζει με γνώ-
μονα την θέση του στην κοινωνική και δη λογοτεχνική πραγματικότητα της οποία μετέχει. Ένα θεωρητικό 
έργο το οποίο συνάμα, στην παραλληλία των εντυπώσεων, υπηρετεί τις ετήσιες στοχεύσεις της ομαδικής 
πρακτικής. Αντικειμενικότητα (των τεχνικών κριτηρίων) και υποκειμενικότητα των ερμηνειών, με σεβασμό 
στην ιστορική διαδρομή και την αυτοτελή αξία της εκάστοτε αναφοράς, συνδυάζονται με τρόπο οργανικά 
ταυτόσημο. Υπερτονίζεται η χρήση της πρώτης οπτικής, αυτής των αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ ανα-
πτύσσεται ενδοκειμενικά η υποκειμενική χάραξη νέων κατευθύνσεων στην πρόσληψη των υπό εξέταση 
προσώπων/έργων/εποχών. Συν τω χρόνω, η φιλολογική διεργασία, όπως λαμβάνει χώρα στο θεωρητικό 
μας όργανο, πέραν της εμβάθυνσης και της «αρχαιολογικής» αναζήτησης των επικρατέστερων (στην ατο-
μική τους ανάγνωση) συνθετικών στοιχείων, τα οποία επενεργούν για την τελική συγκρότηση και υιοθέτηση 
εμπεριστατωμένης άποψης, θα επεκταθεί και σε πνευματικούς δημιουργούς εκτός της ελληνικής λογοτε-
χνικής και ποιητικής παράδοσης. 

Το θεωρητικό όργανο της Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης, «Κλίβανος», ακολουθεί την 
αυστηρή δομή λειτουργίας και δράσης της συλλογικότητας. Η ευθύνη του εγχειρήματος, μέσα από το λόγο 
και τα γλωσσικά σχήματα, οφείλει να υποτάσσεται πλήρως στις ανάγκες έκφρασης των προμελετημένων 
σκοπών της Ομάδας. Για το λόγο αυτό δεν λογίζεται ως λογοτεχνικό περιοδικό αλλά ως φιλολογικό φορέα 
προώθησης της νέας οπτικής θέασης των πραγμάτων. 
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