Moi, Fabian Bisset ….
(Εγώ, ο Φαμπιάν Μπισέ ….)
Το μικρό καράβι της γραμμής ξεκίνησε για το τελευταίο του
νυχτερινό ταξίδι. Θα’ ναι περίπου μισή ώρα που φόρτωσε τα αυτοκίνητα
και τους λίγους επιβάτες που κουκουλωμένοι περίμεναν στην αποβάθρα
και κατευθύνεται στο απέναντι νησί. Η νύχτα σκοτεινή, άγρια. Φλεβάρης
μανιασμένος, αυτός ο Φλεβάρης του 1963. Από την πρώτη μέρα, μπήκε
με παγωνιά και χιονοθύελλα και συνέχισε με πολύ κρύο, και αέρηδες
που σφύριζαν και παρέσερναν στο διάβα τους δέντρα, ανθρώπους μέχρι
και σκεπές.
Καθώς το καράβι ξεμακραίνει από το λιμάνι, τα φώτα του που
παλαντζάρουν, δείχνουν το κακό που γίνεται στη θάλασσα. Ανταριασμένη
πέφτει με μανία στα πλευρά του, το σπρώχνει μια δεξιά μια αριστερά, το
ρουφάει και το φτύνει, το σηκώνει πάνω και το ρίχνει με δύναμη κάτω με
λύσσα που δεν ησυχάζει, σαν γυναίκα που ζητάει εκδίκηση για το χαμό
του παιδιού της. Οι καμιά δεκαριά επιβάτες αμίλητοι, συνοφρυωμένοι,
περιμένουν στωικά την ώρα που θα πατήσουν το πόδι τους στη στεριά.
Συνηθισμένοι οι περισσότεροι, δεν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν
με τέτοιες συνθήκες, αφού οι δουλειές στην πόλη τους αναγκάζουν
σχεδόν καθημερινά να πηγαινοέρχονται, ωστόσο κάθε φορά που ένα
τεράστιο, σκοτεινό, αφρισμένο κύμα τους καταπίνει και νιώθουν να
βυθίζονται, ακούγονται ψιθυριστά, οι επικλήσεις στο Θεό και τους
Αγίους. Μετά τραβιέται το νερό, το πλοίο αναδύεται πάλι και
αναθαρρεύουν πως οι προσευχές τους εισακούστηκαν.
Ο Φαμπιάν κάθεται στη μια γωνιά του σαλονιού του πλοίου με τα
μάτια καρφωμένα έξω στο πηχτό σκοτάδι. Κοντά στα πενήντα, με γκρίζα
μαλλιά, κοντούλης, με μια κοιλίτσα που έχει αρχίζει να τον ζορίζει όταν
βουλιάζει στο κάθισμα και μάτια μικρά και έξυπνα, που κάθε τόσο,
αστραπιαία εξερευνούν το χώρο γύρω του, άλλοτε τάχα αδιάφορα κι
άλλοτε ανήσυχα. Στα πόδια του δυο μεγάλες δερμάτινες βαλίτσες, που
τέσσερις μέρες τώρα τις κουβαλάει μαζί του, απ’ όταν ξεκίνησε το μεγάλο

ταξίδι του από το μακρινό Αράς της Γαλλίας για την Καβάλα και τώρα
στη Θάσο. Ανέκφραστος, σκεφτικός, καρφάκι δεν του καίγεται για τη
λύσσα της θάλασσας, για το χαμό που γίνεται έξω, έχει να σκεφτεί τις
δικές του θύελλες, τα δικά του σχέδια που κατάστρωσε στην πατρίδα του
και τώρα ήταν πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθούν. Αδιάφορος και
ανέκφραστος πέρασε τα σύνορα και τους ελέγχους, ταξίδεψε ώρες
πολλές, κοιμήθηκε στριμωγμένος ανάμεσα στις βαλίτσες του στους
σταθμούς των τρένων, έφαγε ελάχιστα, όμως τα κατάφερε και έφτασε
στον προορισμό του. Μισή ώρα ακόμα και θα τα έχει καταφέρει εντελώς
να χαθεί στα στενά δρομάκια της Θάσου.
Από τα μικρά παραθυράκια του πλοίου αχνοφαίνονται τα φωτάκια
του νησιού κι όσο το πλοίο πλησιάζει φαίνονται εντονότερα και πιο
καθαρά. Κάποιοι επιβάτες προσπαθούν να σηκωθούν, να ετοιμαστούν
για την αποβίβαση, όμως τα κύματα που ταρακουνούν το καράβι
συθέμελα, τους ξαναρίχνουν στα καθίσματα. Ξανασηκώνονται μόνον
όταν το

πλοίο πιάνει λιμάνι και μπορούν πια να προχωρήσουν στο

διάδρομο και στις σκάλες. Τελευταίος κατεβαίνει κι ο Φαμπιάν,
φορτωμένος με τις βαλίτσες του.
Σταματάει για λίγο να προσανατολιστεί και κατευθύνεται ακριβώς
απέναντι, στο μικρό ξενοδοχείο, που με αναμμένα όλα του τα φώτα
περιμένει τους τελευταίους βραδινούς πελάτες. Παίρνει το κλειδί του κι
ανεβαίνει στο δωμάτιο. Επιτέλους, πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό θα
κοιμηθεί ήσυχος, με ύπνο βαθύ, έχοντας κλειστά και τα δυο του τα
μάτια.
Για πότε ξημέρωσε ούτε που το κατάλαβε. Ντύθηκε με γρήγορες
κινήσεις, ρούφηξε τον καφέ του και βγήκε κουκουλωμένος στο δρόμο.
Περιεργάζεται βιαστικά το τοπίο. Η υγρασία και το δυνατό κρύο φτάνουν
μέχρι τη ραχοκοκαλιά του, η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος όμως
ανακατεμένη με τη μυρωδιά της ρίγανης και του θυμαριού διεγείρει τις
αισθήσεις του, του δίνει την τρελή χαρά ότι πήρε τη σωστή απόφαση που
διάλεξε τούτο το μικρό νησί για το υπόλοιπο της ζωής του.
Βγάζει από την τσέπη του μπουφάν του το χαρτάκι με τις
σημειώσεις και ρίχνει μια τελευταία ματιά. Συλλαβίζει τη λέξη που είχε

γράψει με λατινικούς χαρακτήρες και που ήταν ο τελικός προορισμός
του ταξιδιού του: KA ΖA VI TI.

Το Καζαβίτι, λοιπόν,

αυτό το μικρό

ορεινό χωριό της Θάσου, θα είναι ο τελικός προορισμός του Φαμπιάν.
Τα ελληνικά που γνώριζε ήταν ελάχιστα, κάποιες σκόρπιες λέξεις
που είχε μάθει από τον Νικολή, τον έλληνα από το Καζαβίτι, που η
μοίρα του τον ξέβρασε στη Γαλλία να δουλεύει στα ορυχεία του Πα- ντε
Καλαί.
…………………………………………………..
Ο Νικολής Ασημάκης, ήταν ένας επιδέξιος

λωποδύτης και

κλεφταράκος. Μάστορας στις κρυμμένες λίρες και τα χρήματα, τα
έβρισκε όσο βαθιά κι αν τα θάβανε οι ιδιοκτήτες τους, τα ξετρύπωνε από
τα πιο περίεργα μέρη. Κάποτε όμως έκανε μια κλεψιά, μεγαλύτερη απ’
όσο άντεχε η συνείδησή του και από τότε δεν σήκωσε κεφάλι. Στο
απόγειο «της καριέρας του», όταν πια είχε κάνει γερή μπάζα, βαρέθηκε
τις συνηθισμένες δουλειές και για να κάνει τη διαφορά, έκλεψε τις
παλιές, βυζαντινές εικόνες από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα
στο πέρα χωριό της Παναγιάς.
Θασίτης γέννημα θρέμμα, ήξερε και τα μέρη και τα περάσματα και τις
κρυφές εισόδους. Η δουλειά ήταν εύκολη, μπήκε και βγήκε σαν τον
άνεμο και φεύγοντας πήρε μαζί και τη λεία του. Το βράδυ, τις έθαψε
όπου και τα άλλα κλοπιμαία, στο παλιό πηγάδι, κοντά στο σπίτι του στο
τέρμα του χωριού, που δεν είχε πια νερό και ήταν σκεπασμένο με μια
σιδερένια πόρτα, για προφύλαξη, να μη πέσει κανένα από τα παιδάκια
που έτρεχαν εκεί γύρω και έπαιζαν ανέμελα. Έβγαινε τις νύχτες ο
Νικολής και έλεγχε το πηγάδι, το ασφάλιζε όπως έλεγε στους χωριανούς,
μη και συμβεί κανένα κακό. Η κανονική του τέχνη ήταν οικοδόμος,
όπως κι ο πατέρας του, που δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει, τον πρόδωσε
νέο η καρδιά του. Ούτε και τη μάνα του χάρηκε

κι αυτή την έχασε

μικρός από βαριά αρρώστια.
Τις ύποπτες δουλειές του συνήθως δεν τις έκανε στο νησί, πήγαινε
στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις γιατί εκεί έκλεινε «μεγάλες δουλειές»
έλεγε στην ανυποψίαστη γυναίκα του, εκεί είχε και τις «γνωριμίες». Από
αυτές τις γνωριμίες έμαθε πόσο αξίζουν και οι παλιές βυζαντινές εικόνες.

Όταν έκανε τη κλοπή, η γυναίκα του ήταν έγκυος, μετά από λίγες μέρες
γέννησε. Η γέννα ήταν δύσκολη, την παίδεψε με παιδεμό αδυσώπητο. Το
μωρό γεννήθηκε γερό, εκείνη όμως δεν άντεξε, λίγα λεπτά αργότερα
ξεψύχησε. Κεραυνοβολήθηκε ο Νικολής σαν μπήκε στην κάμαρα και
είδε το μεσοφόρι της μέσα στα αίματα κι εκείνη να κείτεται νεκρή σαν
ελάφι σκοτωμένο. Του’ ρθε τρέλα. Έπεσε στα γόνατα και φώναζε:
- Γιατί αυτήν κι όχι εμένα; Γιατί δεν σκότωσες εμένα;
Το κακό που τον βρήκε, το απέδωσε από την πρώτη στιγμή στις
κλεμμένες εικόνες. Ήδη κυκλοφορούσαν στο νησί τρομακτικές ιστορίες
για το πόσο σκληρά θα τιμωρήσει ο άγιος τον κλέφτη. Το είδε, λοιπόν,
σαν τιμωρία από το Θεό και δεν ήθελε ούτε τις εικόνες ούτε τα λεφτά.
Το μωρό δεν το κράτησε γιατί πίστευε ότι αυτός από δω και πέρα θα ζει
με την οργή του Θεού και θα’ χει μοίρα κακιά, γι’ αυτό και
συνεννοήθηκε με τη μαμή και το’ δωσε για υιοθεσία. Δεν υπήρχε και
κανείς να το μεγαλώσει πεντάρφανη ήταν και η γυναίκα το όπως κι ο
ίδιος. Αμέσως μετά πήρε λίγα χρήματα από το πηγάδι κι έφυγε από το
χωριό για πάντα. Τις εικόνες φοβήθηκε να τις επιστρέψει, τις άφησε
όμως εκεί, μαζί με τα υπόλοιπα χρήματα στο παλιό πηγάδι, με την
ελπίδα ότι ίσως κάποτε κάποιος πιστός τις βρει και τις παραδώσει εκεί
που ανήκουν. Κι αν το κάνει ας είναι οι λίρες και τα λεφτά η ανταμοιβή
του.
Εκεί, στα ορυχεία του Πα Ντε Καλαί, τιμωρούσε κάθε μέρα τον
εαυτό του, με λύσσα. Αχάραγα ορμούσε στη δουλειά

και το βράδυ

ξεσπούσε στο πιοτό. Κατέβαζε τις καράφες με το κρασί τη μια μετά την
άλλη, όμως είχε αντοχή στο οινόπνευμα και δεν μεθούσε, μόνο που
λυνόταν η γλώσσα του κι έλεγε, έλεγε πονεμένες ιστορίες της πατρίδας
του με μισά ελληνικά και μισά γαλλικά και μετά τον πιάνανε τα κλάματα
και υποσχόταν στον κάπελα τον Φαμπιάν πως δεν θα ξαναπιει γιατί τον
χαλάει. Εκείνος, όμως, που ενδιαφερόταν για τις ιστορίες του Νικολή,
όλο και του γέμιζε το ποτήρι, τον κερνούσε και τον ρωτούσε να μάθει κι
άλλα …..
-

Α votre santé Nikolis!

-

Στην υγειά σου κι εσένα Φαμπιάν!

Moi, Nikolis Asimakis, Εγώ, ο Νικολής Ασημάκης, έλεγε κι
έδειχνε τον εαυτό του, όταν τον ζάλιζε το πιοτό, εγώ, είμαι ένας πολύ
κακός άνθρωπος. Σκότωσα τη γυναίκα μου για λίγους παράδες…..
Ποτέ δεν μπορούσε όμως να πει την ιστορία του με τη σειρά, τη
διηγούταν ανάκατα, με σκόρπιες εικόνες, κλάματα κι ο, τι του ερχόταν
στο μυαλό. Σταματούσε για λίγο να βάλει τις σκέψεις του σε μια σειρά
και πάλι ξεκινούσε «Εγώ ο Νικολής Ασημάκης, είμαι ένας πολύ κακός
άνθρωπος……
Το βράδυ που είπε όλη την ιστορία του σωστά, από την αρχή μέχρι το
τέλος, ήταν και το τελευταίο της ζωής του.
……………………………
Ο Φαμπιάν έφτασε στον Πρίνο με το λεωφορείο της γραμμής κι
από κει με τα πόδια ανηφόρισε για το Καζαβίτι. Κάθε τόσο σταματούσε
τους χωριανούς που τον κοιτούσαν περίεργα, έβγαζε το χαρτί από την
τσέπη του και διάβαζε συλλαβιστά:
- Ni ko lis

A si ma kis (Νικολής Ασημάκης).

Οι νεώτεροι δεν τον καλοθυμόνταν οι παλιοί όμως τον ήξεραν και
προσπαθούσαν με χειρονομίες και συλλαβιστά ελληνικά να του
εξηγήσουν ότι δεν μένει πια στο νησί.
-

Ου είναι χρόνια τώρα που έφυγε αυτός. Ε φυ γε, του λέγανε κι
αυτοί συλλαβιστά και του δείχνανε με τα χέρια ότι δεν ξέρουν
πού βρίσκεται.

Ο Φαμπιάν έκανε ότι δεν καταλάβαινε και ρωτούσε για το σπίτι του.
-

Où est sa maison? και με το μολύβι σχημάτιζε στο χαρτί ένα

σπίτι.
Κάποτε έφτασε στο σπίτι του Νικολή. Είχε τα μαύρα του τα χάλια
όπως στεκόταν έρημο στην άκρη
άδειο, παρατημένο, με το

του χωριού, μέσα στο πυκνό δάσος,

τοιχάκι της αυλής μισογκρεμισμένο και τα

πέτρινα σκαλιά, άλλα στη θέση τους κι άλλα πεσμένα καταγής σα
βγαλμένα

δόντια.

Οι

άλλοτε

κάτασπροι

τοίχοι

του,

ξεβαμμένοι,

μαυρισμένοι από τον καιρό και την υγρασία, αφρόντιστοι βαστούσαν με
κόπο την παλιά σκεπή από σχιστόλιθο, που ήταν έτοιμη να καταρρεύσει.

Εκεί πιο κάτω, καμιά τριάντα μέτρα παραπέρα βρήκε και το παλιό
πηγάδι.
………………………………………….
Ο Φαμπιάν έπεισε πολύ εύκολα τους ελάχιστους κατοίκους του
χωριού πως ο Νικολής ήταν φίλος του και πως αυτός του έδωσε την
άδεια να έρθει να μείνει στο σπίτι του για όσο θέλει, να το φτιάξει, να το
περιποιηθεί και να ζήσει εκεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Τους έδειξε
κι ένα χαρτί με την υπογραφή του Ασημάκη, ένα παραχωρητήριο που
πιωμένος το είχε υπογράψει ο Νικολής κι ούτε που το κατάλαβε ούτε
που το θυμόταν. Άλλωστε τώρα δεν ζούσε για να το διαψεύσει. Σύμφωνα
με το πόρισμα της Αστυνομίας,

μεθυσμένος, έπεσε ένα βράδυ στο

ποτάμι και δεν κατάφερε να σωθεί……..
Από το πηγάδι πήρε μόνο χρήματα, τις εικόνες δεν τις πείραξε, τις
άφησε να στέκουν εκεί, μέχρι να βρει τρόπο να τις φυγαδεύσει με
ασφάλεια.

Στη συνέχεια, έφτιαξε το σπίτι

όμορφο σαν παλατάκι.

Διώροφο με μία πανέμορφη κεραμική σκεπή, μεγάλα φωτεινά δωμάτια
και περίτεχνα ζωγραφισμένα ταβάνια, καινούριους ξύλινους εξώστες και
θολωτά μπαλκονάκια που ξεπρόβαλαν μέσα από πέτρινες καμάρες,
έφτιαξε εσωτερικές και εξωτερικές αυλές και μία μεγάλη μαρμάρινη
σκάλα στην είσοδο με κάτασπρα στρογγυλά κολονάκια. Η θέα του
απέραντη, ατένιζες όλη την περιοχή μέχρι κάτω, απ’ άκρη σ’ άκρη.
Μόλις το τέλειωσε, έκανε και το γάμο του. Παντρεύτηκε μια μικρή
κοπελίτσα από το χωριό, την Αυγή, που θα’ τανε δεν θα’ τανε δεκαοκτώ
χρονών. Αγγελοκαμωμένη, λυγερή με ξανθά μακριά μαλλιά που φτάνανε
μέχρι κάτω από τη μέση της. Τριγυρνούσε σαν αερικό μέσα στο σπίτι
από δωμάτιο σε δωμάτιο αλαφροπατώντας σαν να χορεύει και τα μαλλιά
της ανέμιζαν σαν πέπλο νυφικού. Το πρόσωπό της αλαβάστρινο κι ο
λαιμός της μακρύς και λευκός σαν κύκνος. Τη χάζευε ο Φαμπιάν και
δεν τη χόρταινε. Δεν χόρταινε τη χάρη της και την ομορφιά της. Εκείνη
δεν τον ήθελε, θαμπώθηκε όμως ο πατέρας της από το χρήμα και της τον
έδωσε με το ζόρι. Εκείνη ορκίστηκε να μην ξαναμιλήσει ποτέ και από
τότε που την έκανε γυναίκα του δεν έβγαλε μιλιά. Τι δεν έκανε ο

Φαμπιάν να του μιλήσει, να του πει μια γλυκιά κουβέντα, μέχρι και τη
γλώσσα της έμαθε για να τον καταλαβαίνει κι αν δεν μπορούσε να τον
αγαπήσει όσο αυτός, τουλάχιστον να τον συμπαθήσει λίγο, εκείνη όμως
ούτε τον αγάπησε, ούτε τον συμπάθησε ποτέ. Κάμποσα χρόνια έλπιζε ο
Φαμπιάν πως θα την κερδίσει και έκανε υπομονή, μια μέρα όμως
έξαλλος από το θυμό του που της μιλούσε κι εκείνη δεν του
αποκρινόταν, ούτε καν τον κοίταζε, παρά έδειχνε καθαρά ότι τον
περιφρονούσε, τον σιχαινόταν, την κλείδωσε στην κάμαρά της, εκεί στον
πάνω όροφο του σπιτιού.
-Εδώ μέσα θα μείνεις της φώναζε μέχρι να βάλεις μυαλό. Αν δεν
μου μιλήσεις δεν θα βγεις από δω μέσα.
Εκείνη

σαν άκουσε το διπλό στριφογύρισμα του κλειδιού, άνοιξε το

παράθυρο, έκλεισε τα μάτια κι έκανε αυτό που σκεφτόταν από καιρό.
Δεν πρόλαβε ο Φαμπιάν, που μόλις έκανε δυο βήματα από την πόρτα
της, μετάνιωσε και γύρισε να την ξεκλειδώσει. Αλαφιασμένος έτρεξε στο
παράθυρο και είδε τα μακριά της μαλλιά ν ανεμίζουν κι εκείνη να
σωριάζεται στη γη…….
………………………………………………………………………
Μετά το χαμό της γυναίκας του τριγυρνούσε στο σπίτι σαν αγρίμι. Από
την πρώτη στιγμή, του καρφώθηκε η ιδέα να φύγει πίσω στην πατρίδα
του, άλλωστε και το χωριό είχε από καιρό ερημώσει, όμως δεν μπορούσε
να εγκαταλείψει την Αυγή, πήγαινε κάθε μέρα στον τάφο της και της
μιλούσε. Όταν με τα χρόνια γλύκανε λίγο μέσα του ο πόνος, πήρε τη
μεγάλη απόφαση.
γραμματοθυρίδα

Πήγε στην Αθήνα όπου άφησε ένα φάκελο στη
της

Έλλης Γεωργίου, ιδιωτικής ντετέκτιβ, πολύ

γνωστής στην Ελλάδα, για τις σημαντικές επιτυχίες της στην ανεύρεση
εξαφανισμένων ανθρώπων

και φορτωμένος με τις δυο δερμάτινες

βαλίτσες του έφυγε για το Αράς.
………………………………………………………………….
Η Έλλη έφτασε στο γραφείο της λίγο μετά τον Φαμπιάν. Όπως κάθε
μέρα, πήγε κατευθείαν στη θυρίδα της και έλεγξε την αλληλογραφία
της. Την προσοχή της τράβηξε ένας μεγάλος φάκελος χωρίς αποστολέα

και τον ξεχώρισε να τον ανοίξει πρώτο. Μέσα βρήκε ένα γράμμα και
πολλά χρήματα.
Όλο περιέργεια διαβάζει το περιεχόμενο του γράμματος:
Πρώτα η προσφώνηση και μετά
Moi, Fabian Bisset, …..
όλο το γράμμα γραμμένο στα γαλλικά, γνώριζε όμως η Έλλη πολύ καλά
τη γλώσσα, άλλωστε στη Γαλλία είχε κάνει το μεταπτυχιακό της.
Αυτόματα λοιπόν διάβαζε και μετάφραζε:
«Αγαπητή κυρία Γεωργίου
Εγώ ο Φαμπιάν Μπισέ, Γάλλος υπήκοος, έχοντας ακούσει τα καλύτερα
λόγια για το γραφείο σας και γνωρίζοντας τις επιτυχίες που έχετε στην
ανεύρεση εξαφανισμένων ανθρώπων, θα ήθελα να σας αναθέσω την
υπόθεσή μου. Αναζητώ τον γιο του Ασημάκη Νικολή, δεν γνωρίζω πολλά
στοιχεία γι’ αυτόν παρά μόνο ότι γεννήθηκε το 1954 στο Καζαβίτι της
Θάσου. Η μητέρα του πέθανε στη γέννα και ο πατέρας του τον έδωσε για
υιοθεσία. Η μαμή που τον ξεγέννησε έχει πεθάνει και δεν μπόρεσα να
μάθω κανένα άλλο στοιχείο. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Αν καταφέρετε να τον
βρείτε πείτε του ότι του αφήνω το σπίτι στη Θάσο που μου παραχώρησε
μια νύχτα ο πατέρας του. Εγώ, επιστρέφω στην πατρίδα μου. Του το
αφήνω με την παράκληση να το φροντίζει και να φροντίζει επίσης και να
καθαρίζει συχνά το ξερό πηγάδι δίπλα από το σπίτι. Ιδιαιτέρως να
φροντίζει το πηγάδι γιατί είναι επικίνδυνο, μη πέσει κάποιος. Να ελέγχει
τη σιδεριά που το φράζει και να το καθαρίζει από τα σκουπίδια που
τυχόν έχει μέσα του. Ελπίζω τα χρήματα που σας εσωκλείω να είναι
αρκετά για να φροντίσετε την υπόθεσή μου. Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί
σας. Εσείς μη με ψάξετε ποτέ. Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε γιατί για
μένα αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Αυτή, η πράξη θα αλαφρύνει
τη ψυχή μου και θα μπορέσω να φύγω ήσυχος, γιατί εγώ ο Φαμπιάν
Μπισέ είμαι ένας πολύ….» εκεί ήταν λίγο δυσνόητο το γράμμα, ο
Φαμπιάν έκανε μια μουντζούρα κι αμέσως μετά έγραψε «δυστυχισμένος
άνθρωπος».
Μαίρη Μπαχτσετζή

