
Ο Γιάννης Κουβαράς γράφει για τα βιβλία του Γιώργου Δουατζή: 
 
 
- “Τα Μικρά Β”, σελ. 96, Εξάντας 2004,  
- “Πατρίδα των καιρών”, σελ. 48,  Καπόν 2010 
- “Σχεδίες”, σελ. 96, Καπόν 2012. 
 
 
 Εικοσιπέντε χρόνια –τέταρτον του αιώνος–  ξέραµε  τον Γιώργο Δουατζή ως αιχµή 
του δόρατος της φάλαγγας, του λόχου “Λειβαδιτιστών” και λοιπών φιλίων δυνάµεων και 
µόλις τώρα διαπιστώνω πόσο καλός ποιητής είναι (Ποιητής µε κεφαλαίο). Έµπλεος 
ευτυχίας - οι Σχεδίες του σωστικές και σωτήριες για ναυαγούς χειµαζόµενους στον ωκεανό 
και τις ρουφήχτρες της πεζότητας και της άχρωµης καθηµερινότητας – έµπλεος ευτυχίας 
και ευδαιµονίας από την ανακάλυψη της χαµηλόφωνης  ποιήσεώς του. Η δηµοσιογραφική 
του αξιοσύνη, λάµψη και µύθος αφενός και η παρά φύσιν εποχής σεµνότητά του, είχαν 
εξωθήσει στη σκιά το πολυτιµότερο. Αλλά τα ακριβά πράγµατα έχουν αντοχή και υποµονή 
στο χρόνο. Ο Κάλβος περίµενε τρία τέταρτα του αιώνος για να τον ανακαλύψει ο Παλαµάς 
και να τον παραδώσει στους αιώνες. Ας µην λαχανιάζουµε τρέχοντας πίσω από την 
επικαιρότητα. Αν είναι να ’ρθει, θα σε βρει. Με καθυστέρηση ανακάλυψα τις  τρεις ως άνω 
συλλογές του. 
 
 Θα αρχίσω και θα πιαστώ από τη σκάλα-ύµνο (Σχεδίες), το ποίηµα Ευγνώµων 
καταγραφή, ύµνο της Δασκαλοσύνης ,που τα σκαλοπάτια και οι αναβαθµοί της βγάζουν 
κατευθείαν στον ουρανό, καθώς ανεβάζει και υψώνει τον κάθε ταπεινό δάσκαλο ως τον 
έβδοµο ουρανό. Κι ας µην τον λένε Ανάργυρο, Νίκη, Γιάννη, όλους τους επιχρυσώνει µε 
την χρυσή αγάπη του κι ευγνωµοσύνη. Δάσκαλος ο ίδιος, µε πετυχαίνει µε την ευστοχία 
των βελών-στίχων του στην καρδιά και την Αχίλλειο φτέρνα. Πάνε περίπατο µε µιας τα 
δικά µου ποιήµατα για τον δάσκαλο. Φρονώ ότι το  εν λόγω ποίηµα πρέπει να µπει αντί 
Προλόγου ως φόρος/φάρος τιµής κι ευγνωµοσύνης στα αναγνωστικά της Β΄ και Δ΄ του 
Δηµοτικού και Γυµνασίου, και  απαξάπαντος  δικαιούται θέση προµετωπίδας στη γνωστή 
ανθολογία «..να µαθαίνω γράµµατα..» του Κώστα Ακρίβου. 
 
 Τη Μακάρια καταφυγή και το Αµέτοχος θα µπορούσε να τα υπογράψει ο Λειβαδίτης. 
Δεν υπαινίσσοµαι επίδραση, µιλώ για αξία και κλίµα συγγένειας. Το απρόβλεπτο, η 
έκπληξη κρύβονται από σελίδα σε σελίδα, ενώ κάθε τόσο σκάνε νάρκες ή ανθίζουν µε µιας 
τριαντάφυλλα, ηλιοτρόπια και φυσικά ζήλεια «γιατί δεκαετίες έφηβος/υπήρξε δούλος µόνον 
επιθυµιών/και αυτοκράτωρ στην απόλαυσή τους». Και µόνο µε την αφοπλιστική απολογία 
Νυχτερινές Απορίες κερδίζει θέση και στασίδι στον Κανόνα της Ποίησης. Αφήνω τις τόσο 
υπαινικτικές Λύσεις Φωτός και τις Μεταγγίσεις  σε λευκά χαρτιά και στη συνείδησή µας. Με 
τις  υποβλητικές Κατατάξεις στέλνει αδιάβαστους γενεαλογούντες κι ασελγούντες στο ιερό 
σώµα της ποίησης, ενώ  αλλού απογειώνει την Κάλλας στο ύψος της, µε τις 
µουσικοκριτικές πινελιές του. Σεµνός συνοµιλητής του Βικέντιου, του Πάµπλο, αλλά και 
των απλών δικών του ηρώων, µας κάνει ωτακουστές του ευτυχείς. Όσο για τη 
διαλάµπουσα Σκούρα οµορφιά, κύκνειο άσµα της αγάπης, θα ‘λεγα εφάµιλλο, από άλλο 
δρόµο κι εποχή, Του αστεριού για όλους µας. 
 
 Την ευγένειά του, την ταπεινότητά του (αλάνθαστο γνώρισµα όσων έχουν αξία κι όχι 
φυσικά κυµβάλων αλαλαζόντων) που θαύµαζα από τη µορφή του “οία η µορφή τοιάδε και 
η ψυχή” έλεγαν οι αρχαίοι, την επανακαλύπτω  αποτυπωµένη στο χαρτί και 
προεξαγγελοµένη  από τους τίτλους, Γραφτά, Τα Μικρά, Σπονδές.  
 
 



 Διαβάζονται απνευστί, βοηθάει το µέγεθος τους, η ακεραιοσύνη και ακαριαιοσύνη 
τους, εξωτικά πειραγµένα χάι-κου, τα τρυφερά, αειθαλή, τόσο υπαινικτικά Μικρά β'. Τι να 
πρωτοκορφολογήσω για ένα ανθολόγιο περιδέραιο,  πολλά φιλοσοφηµένα µέσα από 
αλληγορίες, λάµπουν σαν διαµάντια στο σκοτάδι:  
τόσο φως/σε τόσο σκούρα µάτια..,  
Οι χαραγµατιές πονάνε  
Αλλά επιτρέπουν την είσοδο στο φως, 
Χειροκρότησα µόνο δηµιουργούς. 
 
ενώ βάζει τόσο ωραία τα πράγµατα στη θέση τους: 
Η µοναξιά τόσο σκληρή. Η µοναχικότητα γόνιµη γιατί επιλέγεται,  
Οι χαρές στιγµιαίες κι οι λύπες διαρκείς,  
αλλά ένσταση εδώ, τα Μικρά µακραίνουν τόσο και τις χαρές µας,  καθώς  ξεκούκκισε τόσα 
χρόνια, τις γυάλισε και µας τις προσφέρει τώρα επιγραµµατικές. “Το επίγραµµα είναι 
σκληρό καρύδι στα δόντια του χρόνου”. Νίτσε. 
  
 Όσο για την Πατρίδα του/µας του κακού καιρού µας, µεγάθυµη, πλατυτέρα όλων, 
υπερτέρα πολλών πολιτικών µανιφέστων, πολιτογραφεί όλους τους απάτριδες και 
ζορισµένους, άστεγους ως άλλη ψυχική κιβωτός, διανοητικό εντρύφηµα υψηλής 
απόσταξης, αγάπης, τρυφερότητας, στρατευµένο όχι σε –ισµούς και ακκισµούς, αλλά στον 
άνθρωπο, στην απελευθέρωσή του, στην ίασή του, στο κύτταρο της ευτυχίας του. Με την 
εγκαυστική του  αποκαθηλώνει ήδη από την πρώτη σελίδα  τα αρνητικά του ΄Ελληνα για 
να τον παραδώσει  (και τον αναγνώστη ) στο τέλος ενεόν, άµωµο και βαθιά 
προβληµατισµένο, αλλά και πλούσιον από το ταξίδι που τον ταξίδεψε. Αλλού δοξαστικό, 
αλλού ελεγείο ελέους  στις ανεπούλωτες πληγές µιας πατρίδος, ποτάµι οργής, συµφωνικό 
ποίηµα, θέτει τα δάχτυλα επί των τύπων των ήλων, ραψωδία πένθιµου κλίµατος µε 
υποφώσκουσα την ελπίδα/λεπίδα, µια µάσκα λύπης ολόκληρη η πατρίδα, εµπύρετη 
συνείδηση εν βρασµώ ο ποιητής,  αναρωτιέται: πως θα κοιτάξουµε στα µάτια τα παιδιά, 
ιερουργεί στις σ. 39-40, υποφωτιζόµενος από τη µορφή του Γκάντι, αρχαγγελικά  δεητικός 
στην έξοδο: Να ήξερες µε πόσο /λίγη αγάπη /θα άλλαζε ο κόσµος. Αµήν. Πατρίδα των 
καιρών και δυστυχώς παντός καιρού µε επαναλαµβανόµενα τα ιστορικά λάθη από 
Παλιγεννεσίας και δώθε, Πατρίδα των καιρών-όχι των ευκαιριών που πολλοί πουλάνε σε 
τιµή ευκαιρίας. 
 
 Ο ποιητής, γεώργησε  την ψυχή και τη συνείδησή µας,  έσπειρε ως καλός σπορέας 
τη σοδιά του για να ‘χουµε επισιτιστικές εφεδρείες και βοήθεια στις µέρες που έρχονται 
κατακλυσµιαίες, ψυχρές κι ανάποδες .  Τον ευχαριστούµε για τα δώρα του. 
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