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Σuνέντεuεπ Βοσίλns Λομηρόποuλοs: 
Η Ελληνική Ποιητική Γενιά του 2000 

Επιμέλεια συνέντευξης: Θάνος Γώγος 

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος κατέχει την έδρα Νεοελληνικών Σπουδών C.P Caνafy στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών 

και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Έχει δημοσιεύσεις πάνω στη διαμόρφωση του 

κανόνα (Literature as National lnstitution), τα καθεστώτα ερμηνείας (The Rise of Eurocentrism) και τις αντινομίες 

της ελευθερίας (The Tragic /dea). Εκτός από τους παγκόσμιους Ελληνισμούς, στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

περιλαμβάνονται το θέατρο και η_πολιτική θεωρία. Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στην ιδέα της 

επανάστασης στη μοντέρνα τραγωδία. Ασχολείται εκτενώς με τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη φιλία και την ελευθερία. 

ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, εδώ και χρόνια, 
αποτελεί τον μοναδικό μελετητή της ελληνικής 
ποιητικής γενιάς του 2000 που δημοσιεύει τις 

μελέτες του στα αγγλικά και στα ελληνικά. Τις παρου
σιάζει σε επιστημονικά περιοδικά, λογοτεχνικά έντυπα, 
δημόσιες συζητήσεις και στον προσωπικό του ιστότοπο: 

ρoetrypiano.wordpress.com. Η δημοσίευση της μελέτης 

τού «Η Αριστερή μελαγχολία στην ελληνική ποιητική 

γενιά του 2000» 1 καθώς και το κείμενό του «Η κρίση 

της ποίησης και η μελαγχολία της Αριστεράς», 
πρωτοσέλιδο στα "Ποιητικά", τεύχος 26, συζητήθηκαν 
πολύ μέσα στον χώρο της λογοτεχνίας. 

Ο Καθηγητής του Μίσιγκαν, που σταδιοδρομεί 36 χρόνια 
στην Αμερική, μίλησε στη Βαβυλωνία για την εντυπω
σιακή αισθητική και πολιτική αυτογνωσία και αυτονομία 
της καινούργιας ελληνικής ποίησης του 21 ου αιώνα. 

Βαβυλωνία: Καταρχάς, παρατηρούμε πως και στα 

δύο κείμενα, που προαναφέρουμε, χρησιμοποιείτε 

τον όρο «αριστερή μελαγχολία». Πώς πιστεύετε 

πως πρέπει ο Έλληνας αναγνώστης να ερμηνεύσει 

αυτόν τον όρο; 

Βασίλης Λαμπρόπουλος: «Αριστερή μελαγχολία» είναι 
ένας συγκεκριμένος τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται 
κυρίως στις πολιτιστικές σπουδές για πολιτικά, ψυχολο
γικά , έμφυλα, φιλοσοφικά, κ.α. θέματα (όπως άλλωστε 
και μόνη της η λέξη «μελαγχολία»). Δεν κυριολεκτεί: 
δεν αναφέρεται αναγκαστικά σε ανθρώπους που είναι 
αριστεροί ή μελαγχολικοί. Βασίζεται στην ιδέα πως 
όποιος χάνει κάτι (ένα πράγμα, άτομο, ιδανικό) που 
αγαπά πολύ μτiορεί ή να θρηνήσει (και να το ξεπεράσει, 
αφήνοντάς το πίσω) ή να μελαγχολήσει (παραμένοντας 
προσκολλημένος και πιστός σε κάτι που χάθηκε αλλά 
δεν ακυρώθηκε). 

Ο όρος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από τη δεκαετία του 
1990, μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού συστήματος, 
για να χαρακτηρίσει εκείνους που απελπίστηκαν από 
τη χρεωκοπία των συγκεκριμένων καθεστώτων αλλά 

παραμένουν πιστοί σε αριστερές αξίες. Στην Ελλάδα, 
χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει εκείνους που αι
σθάνονται προδομένοι από την κυβέρνηση Συριζανέλ 
αλλά δεν απαρνούνται τις αρχές που κινητοποίησε η 

άνοδος του αριστερού κόμματος. Εγώ τον χρησιμοποιώ 
για να τονίσω ένα βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής 

γενιάς του 2000, το ότι η γραφή της έχει παραμείνει 
ανυποχώρητα και ανέλπιδα αριστερή , γνωρίζοντας από 
παλιά πως το αριστερό κόμμα, όσο δυναμώνει, τόσο 
θα συμβιβάζεται. 

Β.: Η οικονομική κρίση συνδ έεται με αυτό που 

αποκαλούμε κρίση αξιών; 

Β.Λ.: Αν η ποιητική γενιά του '50 (Μανώλης Αναγνωστά

κης) ήταν εκείνη της «ήττας» και η γενιά του '60 (Βύρων 
Λεοντάρης) εκείνη της «απόγνωσης», η «αριστερή με
λαγχολία>> παρουσίαζεται στην ποίηση με τη γενιά του 
2000 και εκφράζεται με μια καταιγιστική απογοήτευση 
για κάθε προσωπική και κοινωνική ανεξαρτησία και 
αυτοδυναμία. Ορισμένοι (όχι φυσικά όλοι) ποιητές που 
πρωτοπαρουσιάζονται εκείνη τη δεκαετία, διακατέχονται 
από διπλή αγανάκτηση και περιφρόνηση, τόσο για 
πολιτικο-κοινωνικές όσο και για ποιητικο-πολιτιστικές 
αξίες. Βγαίνουν από μία πολιτιστική κρίση, η οποία 
προηγήθηκε της οικονομικής. Αφού βίωσαν τη χρεωκο
πία της Αριστεράς της μεταπολίτευσης, τη δεκαετία του 
1990, αποφασίζουν να μην πενθήσουν τις προδομένες 
αριστερές αρχές και μετακινούνται πολιτικά και ποιητικά 
αριστερότερα προς την εξέγερση και την αυτονομία. 

Β.: Γράφετε για το παρελθόν ως «τόπος που βαραί-



νει». Ποια είναι η σχέση/μάχη της γενιάς του 2000 

με την «παραδοση»; 

Β.Λ.: Οι ποιητές που εμφανίζονται τη δεκαετία του 2000 

ενδιαφέρονται πολύ λίγο για την παράδοση, πράγμα 
υγιέστατο αν σκεφθεί κανείς πόσο ασφυκτικά η εθνολα
τρική παράδοση έκλεισε τους ορίζοντες προηγούμενων 
γενιών. Αντίθετα, ενδιαφέρονται περισσότερο για ετερό
κλητα πράγματα όπως το αγγλικό ροκ, την αμερικανική 
πεζογραφία, τη ρωσική ποίηση, την ανθρωπολογία, 
τις τεχνικές ψηφιοποίησης, τη φιλοσοφία, το δίκαιο 
και τη μετάφραση. Σε γενικές γραμμές, η νεοελληνική 
παράδοση, ποιητική και άλλη, σημαίνει γι'αυτούς πολύ 
λίγα (κυρίως συναισθηματικά) κι αυτό αποτελεί μείζονα 

ρήξη με την Ιστορία Δημαρά, το Μουσείο Μπενάκη, τους 
Δίσκους Λύρα, τις Εκδόσεις Ίκαρος και όλα τα Ιδρύματα. 
Έτσι, μεταφράζονται και πιο εύκολα αφού προϋποθέτουν 
πολύ περιορισμένη γνώση της πορείας από τη Σαπφώ 
ως την Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου και κυρίως μιλούν τη 

γλώσσα της παγκόσμιας αμφισβήτησης. 

8.: «Αριστερή μελαγχολία», «ήττα», «περιφρόνηση», 
«αποτυχία» και «ΤΟ μέλλον της ποίησης είναι συ

νεργατικό». Επομένως, ίσως δεν έχουμε στη γενιά 
του 2000 τον θρήνο της απ�λειας της επανάστασης 

αλλά τη δέσμευση στην «αυτονομία». 

8.Λ.: Η γενιά του 2000 ςιντιλήφθηκε, από την προη-

γούμενη κιόλας δεκαετία, πως η Αριστερά δεν θα έμενε 

πιστή στα επαναστατικά της οράματα. Αυτό φάνηκε όχι 

μόνο στην πενιχρή γενιά του «ιδιωτικού οράματος» αλλά 

γενικότερα στα περιοδικά, τα πανεπιστήμια, τη μουσική 

και την κριτική. Αντί, λοιπόν, η ποίηση να πενθήσει την 

επανάσταση, προτίμησε να μείνει πιστή στο αριστερό 

πρόταγμα της αυτονομίας και στην ιστορική ρήξη της 

εξέγερσης. Έτσι, καλλιέργησε μια ριζοσπαστικοποίηση 

του στίχου προς αναρχίζουσες κατευθύνσεις. Οι ποιητές 

απορρίπτουν την μεσσιανική ουτοπία της επανάστασης 

και στοχάζονται το εκρηκτικό συμβάν της εξέγερσης που 

συναθροίζει πολίτες και τους συσπειρώνει στο κοινό. 
Μπορεί να είναι οι ηττημένοι της ιστορίας και οι χαμένοι 

της εξουσίας, όμως δεν είναι ούτε συμβιβασμένοι ούτε 

ξεπουλημένοι. Έχουμε, έτσι, για πρώτη φορά μια ελλη

νική ποίηση κατά της μεταφυσικής, της ουσιοκρατίας, 

της συνέχειας, της ολότητας, του κρατυλισμού και του 

ελλαδοκεντρισμού, η οποία ενθαρρύνει τους συγγραφείς 

να συνεργαστούν ενεργά. 

8.: Πώς κρίνετε το επίπεδο των νέων ποιητών 

σήμερα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
της ποιητικής φουρνιάς/γενιάς του 2000 στην Ελ
λάδα; 

8.Λ.: Οι ποιητές που παρουσιάiJτηκαν τη δεκαετία του 
2000 μπορούν να σταθούν ως συγγραφείς και διανοού
μενοι οπουδήποτε στον κόσμο, άλλωστε αρκετοί ζουν )) 



εκτός Ελλάδος. Διακρίνονται από ένα υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης, καλλιέργειας, ενημέρωσης και προβλη
ματισμού. Έχουν μια αξιοθαύ μαστη επίγνωση κάθε 
είδους κωδικών, τους οποίους χαίρονται να χειρίζονται. 

Καλλιεργούν γλωσσικές, πνευματικές, σωματικές και 
άλλες δεξιότητες, οι οποίες διευρύνουν τους δημιουρ
γικούς τους ορίζοντες. Σκέφτονται με βάση το συγκε
κριμένο, το τοπικό και το συντροφικό παρά το εθνικό, 
το πανανθρώπινο και το αιώνιο. Φέρουν, επίσης, ένα 
καινούργιο ατομικό και συλλογικό ήθος αλληλεγγύης 
με βάση το οποίο συντονίζονται και συνεργάζονται. Οι 
περισσότεροι συμμετέχουν ενεργά σε πυρήνες εκδοτικών 

' οίκων, περιοδικών, συλλόγων, ιστοσελίδων, ομάδων 
και εκδηλώσεων. 

Κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς να γίνονται αγοραίοι. 
Εμφανίζονται ζωντανά σε διάφορα σχήματα και δημο
σιεύουν/εκδίδουν μαζί σε ποικίλα μορφώματα. Γενικά, 
διαπνέονται από ένα πνεύμα γίγνεσθαι που επιδιώκουν 
να τους αιφνιδιάζει. 

Β.: Αλλάζουν/ανανεώνουν αυτά την ποίηση στην 

Ελλάδα; 

Β.Λ.: Ανανεώνουν την ελληνική παράδοση, φέρνοντας 
κάτι που δεν είναι ούτε μοντερνιστικό (γνώριμο και κολα
κευτικό της δεκαετίας του '30) ούτε αβανγκάρντ (επιθετικό 
και αυτοπαθές της δεκαετίας του '60). Αδιαφορώντας 
για το εμπνευσμένο, το μεμονωμένο, το τετελεσμένο 
αλλά και για το ανατρεπτικό, προσφέρουν κάθε φορά 
ένα αλλόκοτο, ανοιχτό,  διαδικτυακό συμπίλημα και 
συνοθύλευμα που μπορεί κανείς νά ανασυνθέσει με 
διάφορους τρόπους. Δεν πρόκειται για μια ακόμη τε
χνοτροπία ή σχολή ποίησης αλλά για μια διαφορετική 
υπόσταση και λειτουργία του ποιήματος. 

Η επιρροή τους, που είναι ήδη φανερή, θα ασκηθεί τόσο 
στην ίδια τη γραφή όσο και στις συνθήκες παραγωγής 
και διακίνησής της, που εμπνέονται από το πνεύμα 
των κοινών. Ιδιαίτερα σημαντική ανανέωση συνιστά 
η λαμπρή συμμετοχή ποιητών, που δεν εντάσσονται 
στην παραδοσιακή νόρμα του αμιγώς αρσενικού και 
Έλληνα συγγραφέα, αλλά καλύπτουν όλη τη γκάμα 
φύλου, έθνους, καταγωγής, γλώσσας, σωματικότητας 
και γενικά ταυτότητας και οντότητας. Το ίδιο ισχύει και για 
τη μεγαλύτερη από ποτέ και ευεργετική ποιητική δράση, 
της εκτός Αθηνών Ελλάδας και της διασποράς. 

Β.: Επηρεάζονται οι ποιητές της γενιάς του 2000 

από άλλες τέχνες; 

Β.Λ.: Κατά κανόνα, ο Έλληνας ποιητής πιστεύει στο 
αυτόνομο και αυτοδύναμο ποίημα. Δεν τον ενδιαφέρει 
η συνομιλία 

"
και συνεργασία των τεχνών. Απλώς ορι

σμένες φορές τον κολακεύει αν τον εικονογραφούν ή 
μελοποιούν. Αντίθετα, ο νεώτερος ποιητής συνομιλεί με 
όλες τις τέχνες, 'ιδιαίτερα τα εικαστικά, τη φωτογραφία 
και τη μουσική. Γενικότερα, η δημιουργία του κινείται 

μέσα σε μια θεατρικότητα και διαδραστικότητα, όπου τα 
ποιήματα έχουν ρευστά όρια, μεικτά είδη και ετερόκλητα 
στοιχεία. Αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό, όταν συντε
λούνται σε δημόσιους χώρους, όπου με την παρουσία 
του το κοινό εντατικοποιεί την πολλαπλότητά τους. Το 
ποίημα λειτουργεί όχι μόνο στη σελίδα αλλά και σε 
πολλά πεδία και αναπτύσσεται σε τόπο συνάντησης, 
καθώς οι στίχοι διαχέονται προς πολλές κατευθύνσεις. 
Οι τέχνες συνομιλούν ως ίσες και αλληλο-επηρεάζονται 
αντί να υπηρετούν, όπως γίνεται δυστυχώς ακόμα, τον 
υποτιθέμενα προφητικό ποιητικό λόγο. 

Β.: Γράφετε για έφοδο της ποίησης στον δημόσιο 
χώρο και όχι απλά για απομονωμένους λογοτέχνες. 

Υπάρχει βλέψη δημοσιότητας και δημόσιου διαλόγου 

μέσω της ποίησης; 

Β.Λ.: Όσο μεγαλώνει η ετερονομία των ποιημάτων, 
τόσο εντείνεται η αυτονομιστική στάση των ποιητών. 
Ποτέ άλλοτε Νεοέλληνες ποιητές δεν απευθύνθηκαν 
συλλογικά στο κοινό και δεν λειτούργησαν στον δημόσιο 
χώρο (εκτός βέβαια εάν το έκαναν ατομικά ως βάρδοι). 
Ανήκαν ή στο ερημητήριο ή στο βάθρο τους. Σήμερα, 
συναντάμε τους ποιητές του 2000 παντού -στο βιβλιο
πωλείο, το σχολείο, το μπαρ, το θέατρο, το φεστιβάλ, 
το νοσοκομείο- να συζητούν, να συνεργάζονται, να 
συμμετέχουν. Όμως, δεν αφήνονται στην επικαιρότητα 
για να κάνουν πρόχειρη και άμεση ποίηση. Δεν κάνουν 
ρεαλισμό ούτε μαρτυρία. Σχολιάζουν την εποχή τους 
τεθλασμένα, υπόγεια, παράφωνα, αιφνίδια με το να 
απαγγέλουν, να τραγουδούν, να παίζουν, να ερμηνεύ
ουν, να υποδύονται. Αντιμετωπίζουν το γραφτό τους 
όπως ο μουσικός την παρτιτούρα. Το αποτέλεσμα δεν 
είναι ποτέ το ίδιο, και συχνά είναι απρόβλεπτο. Έτσι, 
πειραματίζονται έμπρακτα με το αυτονομιστικό πρό
ταγμα, δοκιμάζοντας συμπράξεις μεταξύ τους και με 
εξωτερικούς φορείς. 

Β.: Υπάρχει έλλειψη ποιητικής θεωρίας; 

Β.Λ.: Η λογοτεχνική μετα-στρουκτουραλιστική θεωρία, 
που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 και γρήγορα 

επικράτησε στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, υπέστη 
στην Ελλάδα από την αρχή τρομερό και επιτυχέστατο 
διωγμό, κι έτσι ποτέ δεν ρίζωσε στην ελλαδική Νεοελ

ληνική Φιλολογία, η οποία γρήγορα αποκόπηκε από την 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Η πολιτικοποιημένη 
θεωρία της λογοτεχνίας, που συνομίλησε με όλες τις 
αυτονομιστικές τάσεις, καταπολεμήθηκε αμείλικτα 
στον φιλολογικό χώρο (ιδιαίτερα από τους αριστερούς 
Νεοελληνιστές) με αποτέλεσμα οι φιλόλογοι των Νε
οελληνικών Τμημάτων να μην ενδιαφέρονται για την 
καινουργια ποίηση, αφού δεν έχουν καν τα απαιτούμενα 
ερμηνευτικά εργαλεία να την προσεγγίσουν. 

Το ευτύχημα είναι πως τον ρόλο του κριτικού και του 
ερμηνευτή έχουν αναλάβει οι ίδιοι οι ποιητές οι οποίοι, 
γνωρίζοντας τις ριζοσπαστικές θεωρίες που οι φιλόλογοι 



απέρριψαν, έχουν πάρει και την πρόσληψή τους στα 

χέρια τους, γράφοντας κριτική καr δοκίμιο. Είναι ένα 

ακομα δείγμα της αυτοδιαχείρισης του λογοτεχνικού 
πεδίου από τους καινούργιους ποιητές . 

Β.: Το έργο ενός ποιητή, ενός καλλιτέχνη, μπορεί 

να προωθεί διαφορετικές αξίες από τον δημιουργό 

του; 

Β.Λ.: Οι αξίες του δημιουργού καr του έργου ασφαλώς 
και δεν ταυτίζονται, αφού κανένας δημιουργός δεν μπορεί 
ποτέ να ελέγξει την πρόσληψη του έργου του, ακόμα κι 

αν χτίσει ένα Μπαϊρόιτ γιl!I να την χαλιναγωγήσει. Στην 
πρόσληψη ο καλλιτέχνης δεν είναι παρά μόνο ένας 
από τους πολλούς συντελεστές· μαζί με τον εκδότη, τον 

κριτικό , τον ανθολόγο, τον δάσκαλο, τον αναγνώστη 
κλπ . Ο καθένας από αυτούς υπερασπίζεταr την αξι
οπιστία της ερμηνείας του και, συχνά, από τη σκοπιά 
του έχει δίκιο. Μάλιστα, όσο πιο σεβαστό και θαυμαστό 
θεωρείταr ένα έργο, τόσο μικρότερος είναι ο έλεγχος 
του δημ ιουργού , ακριβώς επειδή το έργο παραμένει 
δημιουργικά διαθέσιμο σε πολλαπλές προσεγγίσεις. 
Τέλος, οι περιπτώσεις του θεατρικού Πιραντέλλο, του 
ποιητή Πάουντ, του φιλόσοφου Χάιντεγκερ και του νο
μικού Καρλ Σμιτ μας δείχνο υν εύγλωττα πώς το έργο 
δημιο υ ργών και στοχαστι.ί,jν με αντιδραστικές απόψεις 
μπορεί να αξιοποιηθεί τελείως διαφορετrκά από αριστε
ρές οικειοποιήσεις. Το σημαντικό είναr πως ο σημερινός 
δημιουργός τα γνωρίζει καλά όλα αυτά, τα αποδέχεται 
και τα διαπραγματεύεται ενεργά μέσα από το έργο καr )) 



701 

τη διακίνησή του. Ξέρει πια πως το_ έργο δεν τελειώνει 
με(ς) τη σελίδα. 

8.: Πού τοποθετείτε τη σημερινή ελληνική ποίηση 

μέσα στο διεθνές πεδίο; 

8.Λ.: Η σημερινή ελληνική ποίηση είναι, από μορφική, 
θεματική·, φιλοσοφική και άλλες απόψεις, εξίσου δυναμική 
και ενδιαφέρουσα με εκείνη άλλων χωρών και γλωσσών. 
Επιπλέον, έχει την ιδιαιτερότητα ότι η κρίση της ελληνι
κής ποίησης (και γενικά της κουλτούρας) προηγήθηκε 
της ποίησης της κρίσης καθώς και το πλεονέκτημα ότι 
συνεχίζει να υπάρχει ευνόητο παγκόσμιο ενδιαφέρον για 
την κατάσταση στην Ελλάδα. Δικαιολογημένα, λοιπόν, 
αυτή τη δεκαετία παρουσιάστηκαν διάφορες μεταφράσεις 
και ανθολογίες σε πολλές γλώσσες. Είναι, όμως, τώρα 
η ώρα να υπάρξει εξωστρέφεια και κινητικότητα εκ μέ
ρους συγγραφέων και εκδοτών. Οι μεταφράσεις μόνες 
τους είναι ανενεργές. Πρέπει οι άμεσα ενδιαφερόμενοι 
να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, επικοινωνώντας 
και συνεργαζόμενοι με ομοτέχνους σε φεστιβάλ, συνέ
δρια, πανεπιστήμια, βιβλιοπωλεία και μουσεία ώστε να 
συμμετάσχουν σε δίκτυα ανταλλαγών, όπως ακριβώς 
κάνουν οι αυτονομιστές σε κάθε χώρο και κλάδο ως 
πολίτες του κόσμου. 

8.: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είδαμε ορ

γανωμένες δράσεις ποιητών ενάντια στον πρόεδρο 

Τραμπ. Σας έκανε κάποια εντύπωση; Είχαν αυτές 

οι κινήσεις αντίκτυπο μέσα στους λογοτεχνικούς 

κύκλους αλλά και στην κοινωνία; 

8.Λ.: Θα αναφερθώ σε δύο θετικά στοιχεία που είχε 
η κινητοποίηση των Αμερικανών ποιητών. Πρώτον, 
επειδή η ποίηση φιλοδόξησε να μιλήσει σε ευρύτερο 
κοινό και να πει πράγματα πέρα από αυτά που λένε 
τα καθημερινά μέσα, καλλιέργησε μια αμεσότητα και 
λειτουργικότητα που της επέτρεψε να καταγγείλει, να 
κηρύξει, να αγκαλιάσει. Δεύτερον, ο δημόσιος λόγος στις 
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις απέκτησε μια έντονη 
ρυθμικότητα και ποιητικότητα ώστε να εντυπωσιάζει και 
να εντυπώνεται. Το σύνθημα ήρθε πιο κοντά στον 

στίχο. Ιδιαίτερα επειδή σε αυτή την κρίσιμη φάση (για 
λόγους που δεν χωρούν εδώ) το τραγούδι αποδείχτηκε 
πολύ κατώτερο των περιστάσεων και δεν μπόρεσε να 
δώσει φωνή σε κανέναν, η ρυθμική εκφώνηση επωμί
σθηκε την ευθύνη και αφουγκράστηκε προσεκτικά την 
ποίηση (η οποία οικειοποιήθηκε χωρίς δυσκολία και το 
τουίτ). Είναι νωρίς να κάνουμε αισθητικές αποτιμήσεις 
όμως σίγουρα, όπως συχνά σε περιόδους οξείας κρί
σης, η ποίηση παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τον 
συμβατικό της. 

8.: Το επόμενό σας βιβλίο έχει θέμα την τραγωδία 

της επανάστασης στο θέατρο των δύο τελευταίων 

αιώνων. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για αυτή σας 

τη μελέτη; 

8.Λ.: Το επόμενο βιβλίο μου τιτλοφορείται «The Tragedy 
of Revolution: Revolution as Hubris in Modern Tragedy» 
και εξετάζει το πώς αποτυπώνεται η επανάσταση στο 
νεώτερο θέατρο. Με απασχολεί το γεγονός ότι η τραγωδία 
από τους Γερμανούς και Άγγλους Ρομαντικούς ως το 
μεταμοντέρνο μεταποικιοκρατικό θέατρο αντιμετωπίζει 
την επανάστασ"Γ� ως ύβρη, ως ένα εγχείρημα που απο
τυγχάνει επειδή με κάποιο τρόπο αυτοκαταργείται, είτε 
επειδή προδίδει τους στόχους του είτε επειδή τρώει τα 
παιδιά του. Σαν ένας σύγχρονος Οιδίπους ή Κρέων το 
επαναστατικό εγχείρημα έχει άριστες προθέσεις αλλά 
δεν μπορεί να κάνει αυτοκριτική και τελικά διαψεύδει το 
κύρος του και χάνει την ισχύ του. 

Διακρίνω την ουτοπία της επανάστασης, η οποία, κατά 
το θέατρο τουλάχιστον, φαίνεται καταδικασμένη στην 
αυτοκτονία λόγω των μεσσιανικών/σωτηριολογικών της 
φιλοδοξιών, από την εξέγερση, η οποία αποτελεί ένα 
εκρηκτικό συμβάν που διαμαρτύρεται καθολικά χωρίς 
όμως να φιλοδοξεί να εξουσιάσει. Τη μελέτη μου αυτή, 
που συνδυάζει λογοτεχνική ανάλυση, θεατρολογία και 
πολιτική θεωρία, την ανεβάζω σταδιακά στην ειδική 
ιστοσελίδα που επιμελούμαι2. Εκεί πειραματίζομαι όχι 
μόνο με την καινουργία τεχνολογία αλλά και με την ιδέα 
να κάνω την εργασία μου διαθέσιμη από τώρα και χωρίς 
όρους σε όποιον ενδιαφέρεται. 
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φράστηκε στα Ελληνικά από το λογοτεχνικό περιοδικό Θράκα, 
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2 tragedy-of-reνolution.complit.lsa.umich.edu 


