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Μια αναφορ'ά ,στο δημιουργό και το έργο του από τον Π. Παιονίδη 

Δημοσιεύουμε το δεύτερο 
μtρος της ομιλίας που έκα
με ο ΠανΙκος ΠαιονΙδης στην 
εκδήλωση υποδοχής που 
οργάνωσε η Ενωση Λογοτε
χνών για τον Τούρκο συγ
γραφtα Αζίζ ΝεσΙν. 

Ν' απλώσουμε όμως το νήμα 

της . ζωής του Αζίζ Νεσίν. Ο 
συγγραφέας γεννήθηκε το 
1915 και πρωτοεμφανίστηκε 

στα γράμματα με διηγήματα και 
ποιήματα στα 30 του. Σπουδές 
εΙχε κάνει στη Στρατιωτική Σχο
λή, στη Φυσικομαθηματική Σχο
λή και στη Σχολή Καλών Τε
χνών. Το 1944 διώχτηκε από το 
στρατό και ήταν εκείνο το πρώ

το ίσως βόπτισμα που πήρε στη 
σύγκρουσή του με τους μηχα
νισμούς της εξουσίας. Αρχίζει 
να εκδίδει μαζί μ' ένα άλλο με

γάλο των τουρκικών Γραμμάτων, 
τον Σαμπαχατίν Αλή, σατιρική 
εφημερίδα που γίνεται· δεκτή 
με ενθουσιασμό από το λαό. 

Η σατιρική αυτή εφημερίδα 
έφερε τον τίτλο «Μάρκο Πα

σιά" και την κυκλοφορούσαν 
παιδιά ξυπόλητα πολλές φορές. 
Ο Μάρκο Πασιάς ήταν υπαρκτό 
πρόσωπο. Στα χρόνια των Σουλ
τάνων ζούσε, όπως λένε, ένας 
γιατρός, ο Μάρκο Πασιό, που 
έστηνε αυτί στα παράπονα των 
ανθρώπων και σιγά - σιγά έγινε 
κάτι σαν σύμβολο. Η εφημερίδα 
όπως ήταν φυσικό δεν έζησε 
πολύ γιατί την απαγόρευσαν. 
Αμέσως μετά ο Αζίζ Νεσίν 
έβγαλε άλλη με τον τίτλο «Νέ
ος Πασίάς» κι όταν έκλεισαν και 
το «Νέο Πασιά» εμφονίστηκε 
τρίτη με τον τίτλο «Ο γνωστός 

Πασιάς». Κι αυτό συνεχίστηκε 
"μέχρι και το . 55 όταν θα κυ
κλοφορήσει το πρώτο βιβλίο 
του Αζίζ Νεσίν. Ο νεαρός, οτι
θασσος συγγραφέας θόχει περά
σει κατά διαστήματα τέσσερα 
σχεδόν χρόνια στη φυλακή. 

Η φτώχεια, λέει κάπου, μου 
είχε δώσει σθένος και αντοχή 
και η ζωή μου έγινε ένας συνε 
χής αγώνας. 

Στο δίτομο έργο του «Ετσι 
ήρθαν τα πράγματα μα έτσι δεν 
θα πάνε», όπου ξεδιπλώνει τις 

αναμνήσεις του από την παιδι
κή, την εφηβική, τη νεανική 
ηλικία του ο Αζίζ Νεσίν δίνει 
ένα κλειδί στον τρόπο που προ
σεγγίζει τη ζωή. 

Σ' αυτό τούτο τον τίτλο κατ' 
αρχή υπάρχει η διάθεση .του 
συγγραφέα ν<ψαρέμβει ενεργά 
στη ζωή με στόχο ν' αντιστρέ-

ψει την παθητική, μoιρoλατΡΙI<η ~ 
αντίκρυσή της. Φόντο του, ση. 

μείο εκκίνησηG: και αναφοράς 
είναι η εικόνα της μάνας του, 
που παντρεύτηικε σψ 13, γέν
νησε στα 15, nttθove , στα 26 κι 
ούτε κρεβότι εί)(ε ΠΟΙ'έ της, ού
τε σόμπα, ούτε: νερ6. Κι ήταν 
συνέχεια πίσω από ένα φερε-
τζέ. , -J 

Οι λαϊκές καταβολές του Αζίζ 
Νεσίν, η μεγόλη ανέχεια, προσ
διόρισαν και την όλη φιλοσοφία 
του και την αισθηιτική του. 

Kατόλαβa, λέει ι, ότι οι άνθρω
ποι με κρίση είνi]Ι πιο σημαντι

κοί από τους διπλωματούχους 
που κατέχουν ψηλές θέσεις. 
Ενα δίδαγμα που! αναφέρει, ότι 
πήρε από ένα λαί:κό τεχνίτη, τον 
μαέστρο Ισμαήλ! ήταν ότι δεν 
μπορούν να κάν()υν όλοι οι άν
θρωποι μεγόλα ,έργα. Ο κάθε 
άνθρωπος όμως \ - τονίζει -
μπορεί να γίνει G) μεγόλος της 

δουλειάς του. )~ν σφυρίζεις, 

λ.χ., πρέπει να "'ένε: Τι ωραία 
που σφυρίζει! 

Υπάρχουν πολλοί στην ιστο
ρία της λογοτεχνίας που έμπα
σαν τους απλούς ανθρώπους 
στο έργο τους. Πολλοί όμως 
απ' αυτούς τους συγγραφείς 
αντικρύζουν τους απλούς αν
θρώπους με μια απλή διάθεση 
συμπόνοιας που γειτνιάζει με 
τη χριστιανική φιλα\~θρωπία εξι
δανικεύουν τους τcιπεινούς και 
τους καταφρονεμέν'ους. Η λαϊ
κότητα του Αζίζ Νεσίν δεν είναι 
αυτού του τύπου. Μπροστά 
στον Αζίζ Νεσίν δεν υπάρχει 
μια γκρίζα μάζα αν,θρώπων μ' 
ένα πρόσωπο αγια,σμένο από 
την εκμετάλλευση κιαι τα βάσα
να της ζωής, αλλά , ανθρώπινα 

πρόσωπα το καθένα με την δική 
του οντότητα, το καθένα με την 
αγιοσύνη του, την καλοσύνη 
του, την παλληκαριά του από τη 

μια αλλά και την κου1Γαμάρα, την 
πονηριά και τη βλακεία του πι
θανό από την άλλη. Κι αυτή την 
πραγματικότητα, δημιούργημα 
ενός συστήματος κοινωνικών 
σχέσεων και ιδιοκτησίας, είναι 
που προβάλλει ο συγγραφέας 
σε μεγεθυντικό φακό. 

Να, κοιτάξτε, λέει, σας αρέσει 

αυτό το πρόσωπο; Αν έτσι 
έχουν τα πράγματα έτσι δεν πρέ
πει να πάνε. 

Οι ασθένειες στην κοινωνία 
και στους ανθρώπους βρίσκον 
ται συνεχώς στο στόχαστρο του 
μεγάλου συγγραφέα πούχει στα 
χέρια νυστέρι αντί πέννα. 

Ο Αζίζ Νεσίν δεν σκαρώνει 
qΤΟ~Ρ'i9στήρι της φQντασίας 
τους Χ!1ρακτήρες του. Πίσω από 
το.κόθε-έργο-του" J(ι-έχει εJ(δώ
σει ως τώρα 91 βιβλΙα, μόνο το 
'90 κl./κλοφόρησαντΡία καινού
ρια, υπάρχει, όπως λέει, και μια 

πραγματική ιστορία. 

Σ' ένα από τα βιβλία του που 
κυκλοφόρησε το . 85 στην Αθή
να , στο μυθιστόρημα ο «Μόνος 

δρόμος" ο Αζίζ Νεσίν κτίζει το 
έργο του πάνω σε αφηγήσεις κά
ποιου πλαστογράφου, όπως λέ
ει, που γνώρισε στην φυλακή. 
Αυτός ο τύπος ονόματι Πασα
ζαντέ ήταν ένας διαμόνιος 
αφηγητή ς και τα μυθεύματα 
που ανιστορούσε τα παρουσία
ζε σαν να τα είχε ζήσει. Σιγά -
σιγό, λέει ο Αζίζ Νεσίν, αυτός ο 
παραμυθάς άρχισε να πνίγεται 
μέσα στο ψέμα. 

Δεν αρνιόταν τις πλαστογρα
φΙες, τις κλεψιές πούχε κάνει 
αλλά τις μεγαλοποιούσε και τις 
παραφούσκωνε. Και σαν επωδό 
έλεγε: 

-ο μόνος δρόμος που μου 
απόμεινε είναι η απάτη. 

-Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος 
για μένα από την απάτη. 

-Ολοι οι δρόμοι κλείσανε 
μπροστά μου. Μόνο ένας δρό
μος απόμεινε. 

Πάνω σ' αυτόν τον καμβά 
έφτιαξε ο Αζίζ Νεσίν το δικό 
του μύθο. «Θέλησα - τονίζει 
- να γράψω την ιστορία «αυτών 
που πελαγώ>ιουν" ή μάλλον 
«αυτών που νομΙζουν πως πε
λαγώνουν». 

Δεν τολμούμε φυσικά να 
ισχυl>\ΙΠοϊιμε, ότι γνωρίζουμε 
το έργο του ΑζΙζ ΝεσΙν. Οι γνώ
όεις μας προέρχονται από μια 
αποσπασματική επαφή με ένα 

πολύ μικρό μέρος του έργου 
του. Τα κεΙμενα γύρω από το 

έργο του, δοκΙμια, κριτικές μας 
είναι εντελώς άγνωστα. Τα τεΙχη 
βλέπετε που ορθώνονται ανό
~εσά μας είναι' ακόμα πανύψη
λα. Λες και βρισκόμαστε σε εν
τελώς διαφορετικούς κόσμους. 
Θα μπορούσαμε φυσικά να μιλή

σουμε και για τις δραστηριότη
τες του Αζίζ ΝεσΙν στην Ενωση 
Λογοτεχνών, της οποίας υπήρ

ξε Πρόεδρος για 20 χρόνια και 
για τον αξιόλογο ρόλο του στο 
Κίνημα Ειρήνης της ΤουρκΙας 
και για την παρουσία του παν
τού όπου τον καλούν. Θα μπο
ρούσαμε να μιλήσουμε και για 
την πολύ ανθρώπινη πλευρά της 
ζωής του, το Ιδρυμα ·που συν
τηρεί από χρόνια με τα ορφανά 
παιδιά!! 

Θάθελα απλώς να παραθέσω 
τα λόγια ενός κριτικού της 
τουρκικής λογοτεχνίας, του Γι

ουσούφ Ζιά Ορτάτς, που ασχο
λήθηκε με το έργο του Αζίζ 
ΝεσΙν. Κάποτε, λέει, εΙπαν σ' 
ένα διάσημο βιολιστή: Είσαι ο 
μεγαλύτερος τού αιώνα. Πες 
μας ποιος είναι ο δεύτερος. 

Η δεύτερη, η τρίτη και η τέ
ταρτη θέση, απάντησε, είναι κε
νές. 

Και συνεχίζει ο Ζιά Ορτάτς: 
αν με ρωτήσουν εμένα ποιος 
είναι ο μεγαλύτερος σατιρικός 
Q.υγγραφέας θ~λεγα ο Αζίζ Νε
σΙν. Η δεύτερη, η τρΙτη θέση εί
ναι κενές . 

Μπρόστά μας όμως 'δεν 

έχουμε μσνόχαΤΟΥ συγγραφέα 
Αζίζ N~σίν. Το τονίσαμε από 
την αρχή. 

Οταν το 1983 άρχισε στην 
Τουρκία η μεγQλη δΙκη των δια- ' 
νσουμένων, επικεφαλής των 
οποίων ήταν ο Αζίζ Νεσίν, στη 
χώρα υπήρχε παγωνιό. Κυριαρ
χούσε η τρομοκρατία των στρα
τιωτικών. Σαν αστροπή είχε ξε-

. σχίσει ' τότε το γκρίζο τοπίο η 
Διακήρυξη των 1600 διανοουμέ-
νων πόυ ' ζητούσαν δημοκρατία 
κι . ανθρώπινα δικαιώματα. Η 

Χούντα λύσσαξε και ο στρατη
γός Εβρέν κτύπησε άγρια. Κα
τηγόρησε δημόσια τους τολμη
ρούς διανοούμενους προδότες. 
Σύρτηκαν κάπου 70 απ' αυτούς 
στο δικαστήριο. Και ο ΑζΙζ Νε
σΙν κατέθεσε εκεί ένα από τα 
ωραιότερα του κείμενα, το αρι
στοτεχνικότερο του κεΙμενο 
όπως το χαρακτήρισε ο Σανάρ 

Γιουρταταπάν, γνωστός συνθέ
της που βρίσκεται απόψε μαζί 
μας. 

Είχε πε ι τότε ο Στρατηγός 
Εβρέν σε μια κατά μέτωπο επί
θεση ενάντια στην τουρκική δι
ανόηση: ΜερικοΙ που αυτοονο
μάζονται διανοούμενοι νομί
ζουν ότι μπορούν να κυβερνή
σουν. Δεν είναι όμως υπόθεση 
των διανοουμένων η κυβέρνη
ση. 

Και ο Αζίζ Νεσίν απάντησε 
στον Στρατηγό και η απάντηση 
πήγαινε κατ' ευθεία προς την 
κατεύθυνση όλων των στρατη
γών και των άλλων δικτατορί
σκων που έβλεπαν στη διανόη
ση τον μεγαλύτερο τους εχθρό. 

Ο Στρατηγός Εβρέν είπε ότι 
οι διανοούμενοι δεν μπορούν 
να κυβερνήσουν. Το λογικό 
συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέ. 

πει να είναι διανοούμενοι οι 
κυβερνήτες! 

Εκείνη η δίκη κρότησε μήνές, 
η σύγκρουση ήταν σώμα με σώ
μα, ο λαός κρατούσε την ανα
πνοή του και όταν τελικά ο Αζίζ 
Νεσίν κι οι σύντροφοί του α.θω
ώθησαν, σαν κάτι ν' άλλαξε στο 

σκηνικό της Τουρκίας. ο' λαός 
άρχισε να μιλά ελεύθερα, άρχι
σε να θεριευει η αντίσταση. 

Τέσσερα χρόνια πιο ύστερα, 
το 1987, ο Αζίζ Νεσίν θα έδινε 
μια άλλη μάχη, σ' ένα πάλι τρο
μερά ευαίσθητο χαράκωμα αγώ
να του λαού του. Και πόλι ο Αζίζ 
Νεσίν στο δικαστήριο για ένα 

Και να λοιπόν που βγαίνει στο 
δικαστήιο ο Αζίζ Νεσίν και δια
κηρίίπει με την τόλμη που τον 
χαρακτηρίζει 

Στην Τουρκία υπάρχουν άν
θρωποι που τους λένε Κούρ
δους και υπάρχει γλώσσα που 

τη λένε κουρδική. Και πρόσθε
σε: Είμαι γέρος πια και δεν φο
βόμαι την οποιαδήποτε καταδί-
κη. ' 
Το δικαστήριο αθώωσε και πά

λι τον Αζίζ Νεσίν και ο λαός 
κέρδιζε ακόμη μια μάχη. Αρχι
σαν και στην Τουρκία να γρά

φουν και να μιλούν για τους 
Κούρδους. 

Ταυτόχρονα η τουρκική διανό
ηση καταξιώνονταν ακόμη μια 
φορά μέσα στην καρδιά του λα
ού της σαν μια πρωτοποριακή 
δύναμη στην επίπονη προσπά
θεια για να υπάρξει επί τέλους 
μια αλλαγή στο πρόσωπο της 
χώρος, για μια πολιτική δημο
κρατΙας στο εσωτεΡΙΚQ και ειρή
νης στο εξωτερικό. 

·0 Απολλιναίρ έλεγε: 
«Ξέρω πως μόνο εκείνοι πoιJ 

είναι ριζωι:ιένοι στην ποίηση θα 
ξαναφτιάξουνε τον κόσμο» . 

Ας δώσουμε λοιπόν το πράσι
νο φως στους πνευματικούς 
'ανθρώπους του νrjσιού να 
βγουν μπροστά και ν' αναλά
βουν τον ρόλο τους στη γεφύ
ρωση του ' χάσματος, στην επού
λωση των πληγών, στο άνοιγμα 
του δρόμου προς μια Κύπρο 
πραγματικά ανεξάρτητη, ομό
σπονδη, πλήρως κυρίαρχη και 
πλήρως αποστρατικοποιημένη. 
Κι ίσως η αποψινή. βραδυά, οι 
συναντήσεις και το σμίξιμο Ελ
ληνοκυπρΙων και Τουρκοκυπρί
ων πνευματικών ανθρώπων που 
θ' ακολουθήσουν αυτές τις μέ
ρες, οι ψυχές που θ' ανοίξουν 
να δώσουν κάποιο σπρώξιμο 
προς την ορθή κατεύθυνση. 

Πολύ αργήσαμε μούπε σε κά
ποια στιγμή σήμερα ο Αζίζ Νε
σίν κουβεντιάζοντας να κάνου
με κάτι συγι:<εκριμένο. Πολύ 
αργήσαμε Αζίζ αλλά ποτέ δεν 
είναι αργά! Από πλευράς μας 
υπάρχει όλη η καλή διάθεση, . το 
χέρι εΙναι πάντα απλωμένο κι η 
καρδιά ανοιχτή ν' ακούσει, να 
δεχτεί απόψεις, να δει ακόμη 
και αυτοκριτικά την ως τώρα 
πορεία, τις ως τώρα παράλεί
ψεις, και λάθη ακόμη. 

Δεν μπορεί, θάναι εντελώς 
βιβλίο του για τους Κούρδους, απαράδεκτο να παραμείνουμε 
ένα θέμα εντελώς απαγορευμέ- εμείς οι τελευταίοι σε μια θρι-
νο στην Τουρ!<Ια. Κανένας στην αμβευτική πορεΙα των λαών που 
τουρκΙα δΘΥ .μn~Q.u'-αν.ι:ι- αλλάζει το πρόσωπο τομ πλανή-
φtρει καν τη λέξη ΚούΡδΟς"Π6-..... " 'τη.-- - ~ 4iι 

r σο μάλλον να διεκδικήσει τα δι- Φοσκελντίν αρκατάς ΑζΙζ. 
καιώματά τους. ' ΝεσΙν. 
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