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Tον Γιώργο Δουατζή τον γνωρίζαμε ως τώρα ως ποιητή μέσα
από τις ποιητικές συλλογές και τα θεατρικά του έργα. Με το βιβλίο του
“Μη φεύγετε κύριε Ευχέτη” τον γνωρίζουμε και ως μυθιστοριογράφο.
Αναρωτιέμαι όμως: Είναι το νέο βιβλίο του Γιώργου Δουατζή
μυθιστόρημα; Σύμφωνα με τους ειδικούς τα χαρακτηριστικά που
ορίζουν ένα μυθιστόρημα είναι ο μύθος, δηλαδή το αφηγημένο υλικό, η
διαπλοκή γεγονότων και περιστατικών, τα πολλά πρόσωπα, η ανάδειξη
και εξέλιξη του μύθου στον τόπο και στον χρόνο. Διαβάζοντας κάποιος
το βιβλίο του Γιώργου Δουατζή θα διαπιστώσει ότι δεν ανήκει στα
κλασικά μυθιστορήματα, δηλαδή με μια αρχή μέση και τέλος, με
υπόθεση με κάποια πρόσωπα, μια ιστορία κτλ. είναι κάτι διαφορετικό.
Αναφέρθηκε και πριν ότι βασικός ιστός του κειμένου είναι αυτή η
συζήτηση ανάμεσα στον δημοσιογράφο και στον ποιητή Μιχαήλ Ευχέτη.
Ο δημοσιογράφος ξεκινάει να πάρει μια συνέντευξη και αυτή η
συνέντευξη εξελίσσεται σε κάτι άλλο, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση
όπου έχουμε το νεωτερικό στοιχείο για με να στο βιβλίο του Δουατζή το
οποίο είναι η συνύπαρξη πολλών διαφορετικών ειδών. Έχουμε δηλαδή
ποίηση, δοκιμιακό λόγο, φιλοσοφία, γι αυτό και είναι δύσκολο κατά την
γνώμη μου να κατατάξει κάποιος γραμματολογικά το βιβλίο του.
Και ο ποιητής και ο δημοσιογράφος είναι κατά την γνώμη μου τα
προσωπεία του συγγραφέα. Στην πραγματικότητα ο συγγραφέας είναι
και τα δυο, αφού στο ίδιο πρόσωπο συνυπάρχουν και τα δυο
πρόσωπα. Ο Δουατζής όπως γνωρίζουμε ξεκίνησε από πολύ παλιά ως
ποιητής, αλλά η βασική του βιοποριστική επαγγελματική ενασχόληση
ήταν η δημοσιογραφία.
Σε πολλά σημεία του βιβλίου έχει κανείς την αίσθηση ότι διαβάζει,
τους πλατωνικούς διαλόγους ή κάτι αντίστοιχο. Πιστεύω ότι ένα από τα
πρότυπα του συγγραφέα θα ήταν και οι φιλοσοφικοί διάλογοι του
Πλάτωνα και άλλων. Όπως υποστηρίζουν και οι θεωρητικοί της
λογοτεχνίας όπως πχ ο Μιχαήλ Μπαχτίν, το μυθιστόρημα γενικά έχει την
αφετηρία του στους Πλατωνικούς Σωκρατικούς διαλόγους. Άρα η βάση
του μυθιστορήματος είναι διαλογική. Ο Δουατζής πιστεύω ότι εφαρμόζει
αυτήν την αρχή κατά γράμμα. Αυτό το στοιχείο είναι το βασικό στοιχείο
στο μυθιστόρημα που παρουσιάζουμε σήμερα. Βασικά στοιχεία του
Σωκρατικού διαλόγου σύμφωνα με τον Μπαχτίν είναι η σύγκριση και η
ανάκριση. Η σύγκριση είναι η αντίταξη διαφορετικών απόψεων πάνω σε
ένα ζήτημα γεγονός το οποίο συμβαίνει και στο βιβλίο του Δουατζή. Με
την ανάκριση περιγράφονται οι τρόποι ανάκλησης και πρόκλησης του
λόγου του συνομιλητή. Είναι με λίγα λόγια οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί

κανείς για να τον κάνει να εκφράσει την γνώμη του και μάλιστα να την
εκφράσει μέχρι τέλους. Ο Δουατζής πιστεύω ότι είναι γνώστης των
τεχνικών αυτών.
Αντικείμενο της συζήτησης του δημοσιογράφου με τον ποιητή
είναι τα πάντα. Αν κάποιος γνωρίζει από κοντά τον Γιώργο Δουατζή, τον
οποίο να πω ότι τον γνωρίζω εδώ και δέκα χρόνια και με τιμά με την
φιλία του, θα διαπιστώσει ότι το βιβλίο είναι ο Γιώργος. Δηλαδή αυτός ο
προβληματισμός του, αυτή η αγωνία του αυτός ο λυρισμός, αυτός ο
φιλοσοφικός λόγος είναι ακριβώς αυτό που είναι ο Γιώργος Δουατζής
και στην καθημερινότητα του. Θέματα της συζήτησης είναι όπως είπαμε
τα πάντα: η τέχνη, η αποστολή της, ο ρόλος του καλλιτέχνη σήμερα, η
ποίηση, ο ρόλος της γραφής, ο έρωτας η μουσική, η μοναξιά, τα
γηρατειά, ο χρόνος που είναι αμείλικτος και ανίκητος, ο ρόλος των
δημοσιογράφων και των ΜΜΕ.
Ο λόγος του Δουατζή είναι καυστικός, αποκαλυπτικός
καταγγελτικός, απογυμνώνει τις έννοιες μέχρι το κόκαλο και δεν χαρίζεται
σε κανέναν. Ούτε στους λεγόμενους πνευματικούς ανθρώπους, ούτε
στους δημοσιογράφους, ούτε στους πολιτικούς. Μέσα από τον λόγο
του ποιητή και του δημοσιογράφου ο Δουατζής εκφράζει ουσιαστικά τις
δικές του απόψεις για όλα τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την
σύγχρονη ανθρωπότητα.
Ευρηματικό στοιχείο του βιβλίου είναι κατά την γνώμη μου και η
παρεμβολή των ποιητικών κειμένων τα οποία μπορούν να
λειτουργήσουν και αυτόνομα, αλλά και ως ενιαίο κείμενο.
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε ότι το μυθιστόρημα
είναι μια πορεία στην ωριμότητα μια επιστροφή στην αφετηρία και στην
συνομιλία με το νεανικό είδωλο. Πράγματι το βιβλίο είναι μια πορεία στην
ωριμότητα αντίστοιχη με αυτήν του συγγραφέα. Και ο ίδιος βρίσκεται
πιστεύω στην πιο παραγωγική και ώριμη ηλικία. Επιστροφή στην
αφετηρία με την έννοια της επιστροφής στα βασικά και ουσιαστικά
θέματα που απασχολούσαν πάντοτε και απασχολούν και τώρα την
ανθρώπινη ύπαρξη.
Κλείνοντας να πω ότι ο Δουατζής με το φιλοσοφικό μυθιστόρημά
του κατάφερε να μας κάνει να συγκινηθούμε, να συμφωνήσουμε να
διαφωνήσουμε να προβληματιστούμε και τελικά ολοκληρώνοντας την
ανάγνωση του βιβλίου να γίνουμε πιο πλούσιοι και ίσως και πιο σοφοί.
Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι και η αποστολή της τέχνης. Σας
ευχαριστώ.
Πάτρα, 22 Νοεμβρίου 2008

