Τίτλος : “Hotel Living” 
Αναμφίβολα ιδιότυπος χωρίς να απαιτεί επεξήγηση 
Συγγραφέας : Γιάννης Πάππος 
Από τα μέρη μας, από το Πήλιο. Άγνωστος έως τώρα για πολλούς. Έως τώρα ή πιο σωστά έως την έκδοση του βιβλίου του γιατί στη συνέχεια ένας καταιγισμός στην κυριολεξία πληροφοριών από σχόλια, παρουσιάσεις, κριτικές στον Τύπο – έντυπο και ηλεκτρονικό – έκανε το όνομά του γνωστό έως και οικείο. 

Κι όταν η παρουσίαση του βιβλίου “Hotel Living” Γιάννη Πάππου ορίστηκε για το Βόλο, τον τόπο του με την ευρεία έννοια, την ημέρα τη σημερινή έδωσε σε πολλούς την ευκαιρία να το αναζητήσουν, να το διαβάσουν. Κι εδώ είμαστε. 

Σε προσωπικό επίπεδο η προσέγγιση και συνακόλουθα η παρουσίαση βιβλίου δεν απαιτεί την προσωπική γνωριμία και επαφή με τον συγγραφέα. Ίσως κιόλας να τη διευκολύνει με την έννοια της απερίσπαστης από προσωπικά δεδομένα προσέγγισης. 
Δεν τη διευκόλυνε ωστόσο γιατί το βιβλίο ήδη «έτρεχε» με ιλιγγιώδεις ταχύτητες από στόμα σε στόμα και από χέρι σε χέρι δημιουργώντας πέραν των μεγάλων εντυπώσεων ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες. 

Κι αυτό δεν είναι καλό, γιατί η κλιμάκωση ή αλλιώς ανάταση θεωρείται δεδομένη. Είναι ωστόσο ;

Ας το δούμε παρακολουθώντας  τη ροή του, ακολουθώντας 400 περίπου σελίδες του από τη μεταφορά στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Λιβάνη. Κι η ιδιοτυπία του εγχειρήματος ξεκινά από το σημείο αυτό της μετάφρασης, απόδοσης για την ακρίβεια καθώς ο συγγραφέας είναι Έλληνας, ζει χρόνια στη Νέα Υόρκη και το έχει γράψει στα αγγλικά, σκέφτεται αναμφίβολα στα αγγλικά  αλλά αποδεδειγμένα αισθάνεται στα ελληνικά  με το σθένος και την ορμή του Έλληνα με τις μυρωδιές του Παγασητικού και του Αιγαίου, τη θωριά του Πηλίου  και τη θεώρηση της συνεχούς αναζήτησης χαμένης ταυτότητας. 

Από το εντυπωσιακό  - όχι τυχαία ασπρόμαυρο εξώφυλλο – τα πράγματα είναι σαφή : άσπρα – μαύρα και ψηλά στην επάνω δεξιά άκρη του βιβλίου η φράση του Michael Clunningham «ένα τρομακτικά όμορφο βιβλίο». 
Με τη θεώρηση αυτή ξεκίνησα και πιστέψτε με έτσι τελείωσα. 

Είναι μυθιστόρημα. 
Με αρχή, μέση, τέλος. Με κεντρικό ήρωα και παράπλευρα καθοριστικά πρόσωπα. 
Με έξοδο – λύτρωση όχι λυτρωτική ως οριστική αλλά καθοριστική για τον αναγνώστη, για εμάς. 

Ο ήρωας με όνομα Στάθης Ρακής προέρχεται από το Πήλιο, το Τρίκερι. Με υποτροφία συνεχίζει τις σπουδές του, με επιτυχία επαγγέλλεται το πνευματικό του απόκτημα στην Αμερική, με άνεση μεταπηδά σε συνέχιση σπουδών στη Γαλλία  και με συνακόλουθη φυσικότητα  συνεχίζει την πορεία του. Ανοδική. 

Στην αρχή του 21ου αιώνα , διανύοντας την πρώτη δεκαετία των μεγάλων  θαυμάτων, ο ήρωας και το περιβάλλον του στροβιλίζονται ανάμεσα σε προτάσεις και θέματα επαγγελματικά που παρατίθενται με την τρέχουσα επιστημονική ορολογία που παρά τη φυσική εξοικείωση υπάρχει απόδοση στην ελληνική γλώσσα για τους εντελώς αδαείς, όπως εγώ για παράδειγμα. 
Εταιρείες και συμφωνίες, προτάσεις και προοπτικές : ένα συνεχές γαϊτανάκι εξελίξεων, μιας ανοδικής τάσης που ποτέ δεν σταματά. Μια αέναη ώθηση στο ιδεατό που δεν είναι πλέον ιδανικό εξαιτίας της ανέφικτης εφαρμογής. 


Αρχή του 21ου αιώνα και όλα τρέχουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης καθώς οι υποδομές έχουν γίνει δομές. Παραγωγικότητα και παγκοσμιοποίηση  έχουν γίνει συμβατές έννοιες και όλοι και όλα λειτουργούν διαδικτυακά και διαχέονται σε απίθανα εφικτούς χρόνους. Πίσω από όλα αυτά και παράλληλα με όλα αυτά άνθρωποι, οικονομολόγοι  και μάνατζερ, εξειδικευμένοι με τους ανάλογους όρους, διαπιστευμένοι εκτελεστές προσδοκιών. 

Ο ήρωας είναι ένας από αυτούς, σαν αυτούς, εμφανώς κάτι περισσότερο λόγω της έμφυτης νοητικής του άνεσης και κάτι λιγότερο λόγω της επίσης έμφυτης συστολής. Το όνομα Στάθης που προέρχεται από το Ευστάθιος δηλοί «Σταθερά Δυνατός» και το επίθετο Ρακής (οικείο στο Πήλιο) παραπέμπει σε ελληνικό ποτό, το ρακί, μια διαφορετική εκδοχή του τσίπουρου ή του ούζου…
Ο Στάθης Ρακής  στέκει θαρρετά στα επαγγελματικά δεδομένα αλλά μεθάει στην αναζήτηση και κάτι άλλου που μορφοποιείται άμεσα στο πρόσωπο και την προσωπικότητα ενός ανθρώπου του ιδίου φύλου, του Έρικ, που έχει διαφορετικό επάγγελμα, διαφορετικό οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο, που είναι ωστόσο το απόλυτα επιθυμητό για τον Στάθη πρόσωπο. 

Ο Έρικ με k και όχι με  c όπως αναλογεί στους Αγγλοσάξονες από επιλογή για να αντιμετωπίζεται ως Σκανδιναβός για λόγους προφανείς έως εμφανείς ζει χωρίς δεσμεύσεις προκαλώντας ένταση και αμφισβήτηση στον Στάθη που αναζητά ως μεσογειακός και Έλληνας ανθρώπινη σχέση και επαφή, που σκέφτεται, ονειρεύεται, προσδοκά, περιμένει και ως τότε ζει βιώνοντας παράλληλα επαγγελματικές και κοινωνικές καταστάσεις, προσαρμόζοντας ουσιαστικά τα πάντα για αυτό που ποθεί. 

Σε δεύτερο πλάνο και επίπεδο παρατηρούμε τις ζωές φίλων και συνεργατών, διαβάζουμε σκέψεις σε πρώτο πρόσωπο καθώς και διαλόγους  ενώ περιγραφές με ανεπιτήδευτη ωμότητα σε ότι αφορά τις ερωτικές συνευρέσεις δημιουργούν ένα ανάγνωσμα που εντάσσει το βιβλίο του Πάππου σε κατηγορία ήδη γνωστή ως «ωμής πεζογραφίας». Δεν αρνείται άλλωστε ο ίδιος την επιρροή του Έλλις στη σκέψη και γραφή του. 

Διάχυτοι έρωτες, έννοιες που αναζητούν την ερμηνεία και την εκφραστικότητα τους μέσα από την καθημερινή ενασχόληση υψηλού επαγγελματικού επιπέδου έρχονται σε αντιδιαστολή με τις διακοπές σε νησί, που μοιάζει με Ελλάδα αλλά δεν είναι ενώ η προσφώνηση «φέτα» αποδίδει την αέναη ελληνικότητα του Στάθη που δεν κρύβει αισθήματα και διαθέσεις, τα οποία άτσαλα και άτεχνα εκφράζει δημιουργώντας εντελώς αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Δεν υπάρχει πρόθεση απόλυτης παράθεσης στοιχείων, στιγμών, σκηνών για να έρθει το τέλος ως λύτρωση στον αναγνώστη. Οι ήρωες  - άλλοτε ως μορφές ηρωικές και άλλοτε ως ατελή υποκείμενα – κινούνται σε μια αμφίρροπη καθημερινότητα ανάμεσα σε μπύρες και καφέδες, ποτά, φαγητά, ναρκωτικά. 
Ο έρωτας ως μέσον επαφής και όχι επικοινωνίας δημιουργεί έναν άλλο κόσμο που μετά τα μισά του βιβλίου εμπλουτίζεται με άλλα πρόσωπα που είναι γνωστά έως διάσημα, φέροντα προβλήματα και αδιέξοδα. 

Ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος που δεν ακολουθεί  την κλασική έννοια και συνταγή για τη ζωή και την καθημερινότητα που το παιχνίδι παίζεται με άλλο τρόπο και διαφορετική τεχνική. 
Ένας άλλος κόσμος, τόσο κοντά και τόσο μακριά μας. 
Ένας κόσμος που δεν ζει απαραίτητα με τον τρόπο αυτό μόνο στη Νέα Υόρκη, στο Σαν Φραντζίσκο, το Παρίσι αλλά και εδώ στη χώρα ακόμα και στον τόπο μας. 

Ήταν τα τρελά χρόνια της συνεχούς εξέλιξης, που όπως οδυνηρά βιώσαμε κατέρρευσαν συμπαρασύροντας ακόμα και αυτούς  που δεν έπαιρναν μέρος στο παιχνίδι αυτό. Ήταν τα χρόνια που λειτουργούσε η νόηση χωρίς μνήμη, χωρίς τη συνακόλουθη συσσώρευση αναμνήσεων που εγείρει αναπόφευκτα αισθήματα. 

Ανάμεσα σε πλάνα, προϋπολογισμούς και σχέδια δεν παρατηρούμε σκέψεις, παρά σχέσεις με ένα στόχο : την επίτευξη στόχων. 
Ένας ανίερος πόλεμος με μοναδικό εχθρό τον εαυτό του καθενός. Ένας αγώνας δρόμου μόνο με αφετηρία. Κι αν όλα αυτά φαντάζουν έως σουρρεαλιστικά είναι κάτι περισσότερο από υπερρεαλιστικά. Είναι εξωπραγματικά. 
Ευτυχώς για όσους αποδέχονται τη διαφορετικότητα και πιστεύουν στην καθημερινότητα με τη συνακόλουθη εκφορά λόγου και έκφραση συναισθημάτων. Αυτοί σώζονται. 
Κι αυτό που απορρέει από την ανάγνωση του λεγόμενου σκληρού αυτού βιβλίου είναι η τελευταία, η καταληκτική λέξη που είναι το όνομα «Στάθης» αναδεικνύοντας εκφραστικότητα, αποδοχή, υποστήριξη, σταθερότητα. 
Έννοιες με αϋλο περιεχόμενο. 

Η απόλυτη αποδοχή του βιβλίου κυρίως στην Αμερική πιστοποιεί απλά όσα προαναφέρθηκαν : πρέπει να νιώθεις για να αισθάνεσαι και να γνωρίζεις  για να αντιλαμβάνεσαι. Πρέπει εν ολίγοις να ζεις και να βιώνεις, να βλέπεις και όχι απλά να κοιτάς, να ακούς και όχι απλά να ακροάσαι. Κι αν ο όρος «πρέπει» ηχεί επιτακτικά και αν όσα διαβάσατε σας δημιουργήσουν αντιρρήσεις αναλογιστείτε εάν η ζωή που ζείτε και που ζούμε είναι αυτό που μας αναλογεί και επιθυμούμε ή εάν απλά προσπερνούμε τις ώρες και τις ημέρες περιμένοντας τα πολλά και τα σπουδαία αφήνοντας τα απλά και καθημερινά, αφήνοντας τη ζωή να φεύγει μέσα από τα χέρια μας. 

Η συγγραφή για να έρθουμε και στη μανιέρα εμφανώς ξαφνιάζει :  σαν γεννημένος με το κοντύλι στο χέρι και γεμάτο με έμπνευση το μυαλό ο Γιάννης Πάππος έρχεται να μας αιφνιδιάσει  χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση. Δημιουργεί την αίσθηση ότι ήρθε για να μείνει. Κι αυτό είναι καλό και κακό :  γιατί όταν εισέρχεσαι τόσα δυνατά και δυναμικά πόσο και πως πρέπει να συνεχίσεις ;

Χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση για τις προθέσεις του συγγραφέα υπάρχει η σιγουριά της συνέχισης από τη στάση του ίδιου απέναντι στη γραφή αλλά και στη ζωή καθώς ουσιαστικά το βιβλίο αυτό ήταν και είναι η πρόσβαση – επιστροφή στη γενέθλια γη.  

Έπρεπε εν ολίγοις να πει δυνατά για να τα ακούσει, να γράψει για τα διαβάσει και ο ίδιος όσα ο κόσμος, ο άλλος ο μακρινός εκφράζει για να αναδειχθεί και να αναδυθεί από αυτόν. 

Τελικά γεννιέσαι ή γίνεσαι συγγραφέας ;
Στην ερώτηση αυτή που ηχεί ως ρητορική όσον αφορά τον Γιάννη Πάππο θα σας απαντήσω εγώ ως αναγνώστρια υπογραμμίζοντας ότι ο Γιάννης Πάππος γεννήθηκε για να γίνει. Τι ;  ότι η ζωή του έφερνε και τελικά του έφερε… Τον μακρινό και άπιαστο κόσμο για να καταλήξει  στο τόσο δεδομένα κοντά του περιβάλλον. 

Ο τίτλος άλλωστε Hotel Living σηματοδοτεί έναν τρόπο  ζωής, ζώντας  δηλαδή σε ξενοδοχεία, μένοντας εκεί που αναλογεί το εφήμερο, το περαστικό, παγώνοντας το χρόνο και συνακόλουθα σχέσεις και σκέψεις. Πόσο ωραία περιγράφεται στον στίχο «… μες στα σεντόνια των πολλών, μες στους καθρέπτες δίχως μνήμη…».
Αίτιο και αιτιατό, δράση και αντίδραση, ζωή ως βίωμα και ως ζωή ως αντιβιοτικό για κάτι άλλο που δεν  υπάρχει κι ούτε προβλέπεται να υπάρξει. Άλλωστε το μόνο πράγμα που αγοράζει ο ήρωας είναι ένα τραπέζι για καφέ…

Αν θεωρητικά και πρακτικά η  Οδύσσεια είναι το πρώτο μυθιστόρημα περιέχοντας δράση και πλοκή, λάθη και έρωτες και κατάληξη τη θρυλική Ιθάκη υπολογίστε ότι της Οδύσσειας προηγήθηκε ο Τρωικός πόλεμος και ότι ενός μυθιστορήματος  προηγείται ως μάχη ή πόλεμο η ίδια η ζωή. 

Ως σύγχρονος Οδυσσέας ο Γιάννης Πάππος με το Hotel Living  δεν επιστρέφει  στον τόπο του γιατί πολύ απλά και ουσιαστικά από εδώ δεν έφυγε ποτέ…


Ροσσάνα Πώποτα 
Δημοσιγράφος 








 



 
 

