
H
κυρία Aρχοντία ξύπνησε πολύ πρωί. 

– Nύχτα είναι, της είπε η κουνιάδα της, που ξύ-

πνησε κι αυτή νωρίς για να τη βοηθήσει.

– Σήµερα θα κάνουµε το πιο δύσκολο µπουρέκι, το σου

µπορεγί, και φρέσκους κετέδες. Tα κορίτσια, µόλις βγει ο

ήλιος για τα καλά, θα φύγουν να πάνε για κάλεσµα στην οικο-

γένεια Σαπουντζόγλου, που µένουν έξω από τα τείχη της Kαι-

σαρείας. Kορίτσια, σηκωθείτε, η µέρα χάραξε, δεν είναι ανά-

γκη να τρέχετε τελευταία στιγµή, φώναξε στις κόρες της η κυ-

ρία Αρχοντία. Ώσπου να πλυθείτε, να συµµαζευτείτε και να

βάλετε κάτι στο στόµα σας, ο ήλιος θα είναι ακριβώς πάνω

σας. ∆εν είναι η Kαισάρεια που ξέραµε. Όλο καινούργια σπί-

τια, σχολεία, εκκλησίες κι ένα σωρό µαγαζιά καινούργια έξω

από τα τείχη.

– Λες να γίνει κι άλλη κλειστή αγορά όπως το Kαπαλί-

Tσαρσί; πετάχτηκε ο Πρόδροµος, ο µοναδικός γιος της οικο-

γένειας Pουµσάνογλου, και συνέχισε: Eγώ λέω ότι έτσι όπως

µεγαλώνει συνέχεια, µπορεί να φτάσει και την παλιά της δόξα.

«Kι ήταν στ’ αλήθεια δοξασµένη αλλά και πολύπαθη συνά-

µα», σκέφτηκε ο Πρόδροµος. «Mπορεί η Kαππαδοκία να κα-

τοικήθηκε από πολλούς αρχαίους λαούς µα µεγαλούργησε µε
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το ελληνικό στοιχείο της αρχαιότητας. Aυτό το πλατύ και απέ-

ραντο φιλοσοφικό πνεύµα που έδωσε απαντήσεις στα ερωτή-

µατα του κόσµου. Πώς να µην τον αγαπήσουν αυτό τον πολι-

τισµό, που άνοιξε τις πύλες και εξαπλώθηκε στη γη; Nτόπιοι

και ξένοι κατακτητές τον ασπάστηκαν, τον στερέωσαν και βά-

δισαν στα ίχνη του. Ήταν όµως ο Mέγας Aλέξανδρος που πή-

ρε τη σκυτάλη και τον προχώρησε βαθιά, µακριά στα πέρατα

της οικουµένης, θέλοντας να ενώσει την ανθρωπότητα µ’ αυτό

το πνεύµα. Aς κατακτήθηκε αργότερα από τους Pωµαίους,

ετερόφωτα αστέρια, που όµως µίλησαν ελληνικά και θέλησαν

να τους µιµηθούν. Στην Aνατολή µεγαλούργησε ο χριστιανικός

πολιτισµός, που δέθηκε σφιχτά µε τον ιωνικό. H Kαισάρεια

ξεχώρισε γιατί αργότερα, το 329, γεννιέται στη Nεοκαισάρεια

Πόντου ο Mέγας Bασίλειος, ο µετέπειτα επίσκοπος Kαισαρεί-

ας, που θεµελίωσε τον γνήσιο χριστιανικό πολιτισµό. H θεία

του διδασκαλία, η κοινωνική του προσφορά, η µέριµνά του για

την παιδεία της καππαδοκικής νεολαίας και γενικά το βίωµά

του στόλισαν µε αρετές τα ήθη και τη ζωή των ανθρώπων».

Aυτές τις σκέψεις έκανε ο καλά διαβασµένος Πρόδροµος

Pουµσάνογλου ώσπου να ετοιµαστούν οι αδελφές του και να

ξεκινήσουν. Αυτός σήµερα θα πήγαινε στο µαγαζί τους, αλλά

πρώτα έπρεπε να τις περάσει από τα πολυσύχναστα µέρη, να

τις γλιτώσει από τα σχόλια, τις περιττές κουβέντες και την

υπόλοιπη καθυστέρηση. H Kλειώ, ή Kλεοβούλη, ήταν η µεγα-

λύτερη. Aκολουθούσαν η Eλεονώρα, η Λωξάνδρα και η µικρό-

τερη Όλγα. 

– Eίστε έτοιµες; φώναξε ο Πρόδροµος, που τις περίµενε

στην αυλόπορτα του σπιτιού. 

Όταν εµφανίστηκαν, τις συνόδεψε περνώντας τις ανάµεσα
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απ’ τα στενά σοκάκια των ελληνικών σπιτιών, που ήταν τόσο

κοντά στην αγορά της Kαισαρείας. Σιγουρεύτηκε ότι δε θα χά-

ζευαν µέσα σ’ αυτήν. Πέρασαν το Σουλτάν Mαχαλεσί, έστρι-

ψαν λίγο στο Σαρκιέν Mαχαλεσί και, πριν φτάσουν στο Kαζα-

ντζιλάρ, συνάντησαν τον ψηλό τοίχο που περιτριγύριζε την εκ-

κλησία του Aγίου Nικολάου. Kαι µέσα σ’ αυτόν, εκτός από την

εκκλησία, στον ίδιο περίβολο, ήταν τα σχολεία και η αστική

σχολή της Kαισαρείας, τα διαµερίσµατα της µητρόπολης, και

πιο πέρα το ελληνικό νεκροταφείο.

Έτσι κι αλλιώς σήµερα δεν είχε σχολείο, αυτές είχαν άλλη

δουλειά. Έκοψαν δρόµο κι έστριψαν από την περιοχή της στε-

νόµακρης αγοράς κι έφτασαν στην κύρια έξοδο των τειχών.

Eκεί τις άφησε ο Πρόδροµος, παρακολουθώντας τις από µα-

κριά ώσπου να χαθούν από τα µάτια του. Εδώ τέλειωνε η απο-

στολή του. Aπ’ εδώ και πέρα ήταν η Kλειώ οδηγός. Πήρε τις

αδελφές της και ξεκίνησαν πιο γρήγορα. 

– Aνοίξτε τα πόδια σας, είπε, µεγάλα και γρήγορα βήµατα,

µη νυχτωθούµε. Νωρίς το απόγευµα πρέπει να ’µαστε σπίτι

και αύριο τους έχουµε αυτούς καλεσµένους. ∆εν πρόκειται να

φύγουµε εύκολα από το σπίτι των Σαπουντζόγλου. 

Εκεί θα αντάµωναν τη φίλη της Eυγενία, που είχε παντρευ-

τεί τον µεγάλο γιο των Σαπουντζόγλου. Eίχαν έρθει πρόσφατα

απ’ το Eρκιλέτ και διέµεναν στα καινούργια ελληνικά σπίτια

λίγο έξω απ’ την Kαισάρεια.

H Kλειώ πράγµατι έφτασε νωρίς στο σπίτι των Σαπουντζό-

γλου. Xαράς ευαγγέλια που είδε η Eυγενία τα κορίτσια, και

προπάντων την καλύτερη φίλη της, την Kλειώ.

Tα δυο κορίτσια είχαν δεθεί µε στενή φιλία από την πρώτη

επίσκεψη της Eυγενίας µε τους γονείς της στην Kαισάρεια,
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έναν χρόνο πριν, το 1894. Tότε είχαν έρθει για να δώσουν λό-

γο. Mίλαγαν συχνά για ένα σωρό πράγµατα της εποχής: για το

γάµο, για το λόγο, για το πώς µάθαιναν νοικοκυριό και πόσο

τυραννική γινόταν η µάνα τους γι’ αυτό, και τι τους έλεγαν οι

γεντσάδες, οι νταγήδες, η γιαγιά και ο παππούς, που έµεναν

όλοι µαζί σε ένα µεγάλο σπίτι µε οντάδες, αποθήκες και υπό-

γεια για τις διάφορες χρήσεις. Θα έτρωγαν όλοι µαζί το βράδυ

γύρω από το ταντούρι, που ήταν ένα είδος µαγκαλιού µέσα

στη γη, µε κατάζεστα τα πόδια τους, και µετά τα παιδιά θα άρ-

χιζαν να τρώνε τα γλυκά και να ροκανίζουν τους ξηρούς καρ-

πούς ασταµάτητα. Oι γυναίκες θα σερβίριζαν και οι άνδρες θα

άρχιζαν τα πειράγµατα, και µετά θα συζητούσαν για τους

Tούρκους και για τα άλλα προβλήµατα της καθηµερινότητας

ρουφώντας το ναργιλέ τους ή πίνοντας καφέ από καβουρδι-

σµένο και ψιλοαλεσµένο ρεβίθι, που το ανακάτωναν µε αληθι-

νό καφέ για να παίρνει τη µυρωδιά. Tον καφέ, όταν έβρισκαν,

τον έστελναν από την Kωνσταντινούπολη ή τα Άδανα, ακόµη

κι από άλλα παράλια όπου δούλευαν οι ξενιτεµένοι.

Tα µικρότερα κορίτσια ήθελαν κι αυτά να µάθουν για το γά-

µο, γι’ αυτό ξεµονάχιαζαν τις παντρεµένες των δεκατριών µέ-

χρι δεκάξι χρονών, που ήταν και η µέση ηλικία της παντρειάς,

γιατί στα δεκαεπτά θεωρούνταν µεστωµένες. Σε µερικές είχε

αρχίσει η εµµηνόρροια, σε άλλες όχι. Όσο για την πρώτη νύ-

χτα του γάµου, δε χρειαζόταν να ρωτήσουν, γιατί υπήρχε µάρ-

τυρας που στεκόταν έξω από την πόρτα, αν και πολλές φορές

αυτοί υπερέβαλλαν γι’ αυτά που άκουγαν κι έβαζαν και δικά

τους. Πίστευαν ότι θα γεννιόταν κωφάλαλο το παιδί αν δε γι-

νόταν αυτό. 

H Eυγενία είχε το νου της στα πεθερικά της και δεν έπρεπε
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να αποµακρύνεται, για να τρέχει πρόθυµα να βοηθήσει σε ό,τι

χρειαζόταν. Oι νύφες δεν µπορούσαν να έχουν και πολύ ατοµι-

κή ζωή. Aνήκαν στον άνδρα τους, και ας µην τον έβλεπε συχνά

το σπίτι. Άλλος έλειπε στην Πόλη, άλλος στο Kαραµάνι, στη

Mερσίνα, στην Yοσγάτη, στην Tοκάτη, στη Σεβάστεια, στην

Aµάσεια και όπου αλλού, δουλεύοντας και στέλνοντας λεφτά

στην οικογένεια. Iδίως τώρα, το φθινόπωρο, έλειπαν σχεδόν

όλοι. Oι γέροι είχαν τη διαχείριση του σπιτιού και της λίγης

γης που τους παραχωρούσε το οθωµανικό κράτος, στην οποία,

ως επί το πλείστον, δούλευαν Tούρκοι και πληρώνονταν από

τους Έλληνες. Πολλές φορές οι απλοί Έλληνες και οι απλοί
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Tούρκοι, που είχαν κοινά προβλήµατα, κάθονταν και µιλούσαν

γι’ αυτά. Oι Tούρκοι πάλι έβλεπαν µε τι άνεση οι Έλληνες χει-

ρίζονταν την κάθε υπόθεση και προσπαθούσαν να τους µιµη-

θούν ή να τους συµβουλευτούν. Στην ανοµβρία όλοι µαζί λάµ-

βαναν µέρος στις λιτανείες για να ρίξει ο Aλλάχ βροχή. O Θε-

ός ήταν ένας και ήταν ψηλά. Aυτοί όλοι, Tούρκοι, Έλληνες,

Aρµεναίοι και Eβραίοι, ήταν κάτω στη γη, στη γη που καλλιερ-

γούσαν και όπου περπάταγαν. Πώς να µη µιλούσαν ο ένας

στον άλλον για ό,τι γινόταν στη γη τους;

O Πρόδροµος, εν τω µεταξύ, χασοµέρησε όσο µπορούσε

έξω από τα τείχη που είχε φτιάξει ο Iουστινιανός, αγνάντεψε

τα πέρα χωριά αλλά κι αυτά που ήταν στους πρόποδες του

Aργαίου, του πανύψηλου ηφαιστειογενούς βουνού νοτιοανατο-

λικά της Καισαρείας. Aπό την άλλη µεριά το Iντζέσου και στην

ανατολική του πλευρά το Aνδρονίκιον. Aνέβασε τα µάτια του

στο Zιντζίντερε µε τις σπουδαίες σχολές του, στην πανέµορφη

Mουταλάσκη µε τα γύρω χωριά της, κι ακριβώς βόρεια της Kαι-

σαρείας στο Eρκιλέτ. Στοχαστικό παιδί ο Πρόδροµος, ένιωθε

ευθύνη για τους άλλους. Σκέφτηκε ότι θα ανησυχούσε ο παπ-

πούς του αν χασοµερούσε άλλο. Ήπιε ένα σαλέπι έξω από το

Kαπαλί-Tσαρσί και ξεκίνησε για το µαγαζί του παππού Πρό-

δροµου Pουµσάνογλου. 

– Γιατί άργησες; του είπε εκείνος. 

– Πέρασα τα κορίτσια έξω από τα τείχη, όπως µου ζήτησε

η µάνα Aρχόν. 

– A, ναι, ξέρω, είναι για το κάλεσµα. Άκουσα τον πατέρα

σου που της το συζήταγε.

Την άλλη µέρα η Aνέτα, ή Aνίς, η µεγάλη κουνιάδα της

Aρχοντίας, που τη φώναζαν Aρχόν (συχνά έκοβαν τα ονόµατα
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και τα άλλαζαν όπως τους βόλευε), παραπονιόταν, παρασύρο-

ντας και τις άλλες γυναίκες: 

– Γιατί να κάνουµε τέτοιες ετοιµασίες από νωρίς τα ξηµε-

ρώµατα για µια απλή επίσκεψη σήµερα; Oύτε αρραβώνας να

ήταν.

– Tι συµβαίνει; επενέβη ο Γιακώβ, ο άνδρας της Aρχόν.

Eγώ σας έδωσα κάποιες εντολές. Aπόψε θα σας αναγγείλω ένα

µεγάλο γεγονός και θέλω όλα να είναι πιο τέλεια από κάθε άλ-

λη φορά. 

Aυτό έδωσε αφορµή να δουλεύουν πιο εντατικά και να ψι-

θυρίζουν περισσότερο, προσπαθώντας να µαντέψουν τι θα

άκουγαν το βράδυ. Πάντως η Kλειώ είχε µυριστεί κάτι µε την

οξυδέρκεια που τη διέκρινε και γελούσε αφελέστατα, χωρίς να

προδίδει αυτό που µπήκε στο µυαλό της. 

– Nα κοπούν τώρα οι παστουρµάδες. Γιατί η δουλειά αυτή

να µείνει για το βράδυ; τους φώναξε ο Γιακώβ.

Έπρεπε να κοπούν µε κοφτερό µαχαίρι, που το ακόνιζαν

κάθε λίγο στο µπιλέιτασι, ένα είδος πέτρας που ακόνιζε, ή στο

µασάτ, το ακονιστήρι χειρός. 

– Tα σουτζούκια, πατέρα, τα κόβουµε το βράδυ, εύκολη

δουλειά, είπε η Kλειώ. 

Tο ρακί, από αµπέλια δικά τους, το είχαν σε ωραία, καθαρά

µπουκάλια και τα ποτήρια έτοιµα πάνω στο τραπέζι. Tο κρέας

άρχισε να σιγοβράζει για να βγάλει ζουµί, και το βράδυ θα έρι-

χναν το µαντί, που ήταν φτιαγµένο και καβουρδισµένο απ’ την

προηγούµενη µέρα. Ένα βράσιµο ήθελε, και µετά σερβίρισµα

µε σπιτικό γιαούρτι και σουµάχι, δηλαδή ξινό µπαχάρι, επειδή

η περιοχή δεν είχε λεµόνια. Oι κετέδες, ζυµωµένοι µε βούτυρο,

µε τα σουσάµια, και πασαλειµµένοι µε αυγό, άρχισαν να ροδί-
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ζουν και να σε ζαλίζουν µε τη µυρωδιά τους. Tο σου µπορεγί,

πίτα µε φύλλο ζεµατισµένο σε νερό, όµως είχε πολλή δουλειά.

Όλες ανασκουµπώθηκαν γι’ αυτό. Tα φύλλα έπρεπε να ζυµω-

θούν µόνο µε αυγά, µε ελάχιστο νερό, γι’ αυτό άνοιγαν δύσκο-

λα. Kατόπιν τα ζεµατούσαν µε καυτό νερό και µε τη βοήθεια

του µπλάστρη τα έστρωναν σε πετσέτες για να στραγγίξουν

και, έχοντας τη γέµιση έτοιµη µε τυριά, αυγά και µαϊντανό ψι-

λοκοµµένο, τα δίπλωναν στα τέσσερα και ήταν σαν τυρόπιτες

τετράγωνες.

Συγκέντρωση όµως χωρίς ιτσλί1 δε γινόταν σε κανένα από

τα περίχωρα της Kαισαρείας. Oι κόρες της Aρχόν από πολύ

µικρές έµαθαν να τα φτιάχνουν βοηθώντας τη µητέρα τους. H

Kλειώ είχε αρχίσει να έχει όνοµα στο πώς τα δούλευε στα µι-

κρά της χέρια. Eίχε συγκεκριµένη συνταγή και τα σιρόπιαζε

όπως η µάνα της. Aργότερα, όταν θα έκανε δικό της σπιτικό,

θα ήταν η αρχιµαστόρισσα της περιοχής.

H αλήθεια είναι ότι και τα πέντε παιδιά της Aρχόν ήταν

ονοµαστά για την οµορφιά τους, τις αρετές τους και τα σωστά

ψυχικά τους χαρίσµατα. 
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A
πό το παράθυρο είδαν τη σκόνη που σήκωναν τα άλογα

σέρνοντας τον αραµπά. ∆εν πρόλαβαν καλά καλά να

τελειώσουν και να τα ποδοβολητά από τα άλογα και οι

χαρούµενες φωνές των ανθρώπων έξω από την πόρτα τους. Οι

καλεσµένοι δε χρειάστηκε να χτυπήσουν το βαρύ σήµαντρο

ψηλά πάνω απ’ το χερούλι της πόρτας. Aυτή άνοιξε διάπλατα

και µπερδεύτηκαν αµέσως οι φωνές και οι άνθρωποι του σπι-

τιού µε τους απέξω. ∆εν ξεχώριζες ποιοι φώναζαν «χος γκελ-

ντινίζ», καλώς ορίσατε, και ποιοι «χος µπουλντούκ», καλώς σας

βρήκαµε. Ένα κράµα οι φωνές, τα γέλια και οι χαρές, τα αγκα-

λιάσµατα και τα χειροφιλήµατα. O πατέρας Γιακώβ και η µη-

τέρα Aρχόν πρόλαβαν όµως να πάρουν την πρώτη θέση και,

όπως πάντα, από αυτούς θα άρχιζε το επίσηµο χειροφίληµα.

Oι µικροί έπρεπε να φιλούν τα χέρια των µεγάλων µε σεβα-

σµό, ακουµπώντας τα στο µέτωπό τους. Πάντα ήταν ξεχωρι-

στή η θέση των γονέων τους, ιδίως του παππού και της για-

γιάς, µέσα στο σπίτι. Ήταν η χαρά του σπιτιού, η ρίζα του, η

πείρα, η βάση για τα αψηλώµατά του. Κανείς δεν µπέρδευε τη

θέση του, γι’ αυτό και ο καθένας συµπεριφερόταν ανάλογα,

χωρίς να ταράζει την αρµονία της οικογενειακής ζωής. 

Tο ίδιο ίσχυε και για τους έξω απ’ την οικογένεια. Όλοι
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ήταν φίλοι αναµεταξύ τους, και οι πολύ µακρινοί συγγενείς,

ακόµη και οι απλοί Aρµεναίοι και Tούρκοι. Aυτοί πήγαιναν

πακέτο, που λέµε. Tους έδενε πάνω κάτω η ίδια µοίρα. Oι

Έλληνες προεστοί και οι σταλµένοι από την εξουσία Tούρκοι

είχαν διαφορετικά προβλήµατα και ενδιαφέροντα από τους

απλοϊκούς ανθρώπους. 

Όταν πια έβγαλαν τα παπούτσια τους, πέρασαν στο καθι-

στικό του σπιτιού και κάθισαν όλοι γύρω από το ταντούρι. Aπό

πάνω υπήρχε ένα στρογγυλό ξύλινο τραπέζι, ο σοφράς. Γύρω

απ’ αυτό κάθονταν, µε τα πόδια απλωµένα στη ζέστη, που επι-

πλέον το χειµώνα ήταν σκεπασµένα µε κουβέρτα.

Σαν ξεκίνησαν τα σερβιρίσµατα και πήραν φωτιά τα µυτερά

ξύλινα κουτάλια, ήρθε η σειρά του κρασιού.

– Για ακούστε µε λίγο, τους φώναξε ο πατέρας Γιακώβ. Eί-

πα µια κουβέντα το πρωί. Προχθές στην αγορά, µέσα στα τεί-

χη, απ’ την πλευρά της εκκλησίας του Aϊ-Bασίλη, µε φώναξε ο

Γιορδάναγας Γιαβρόγλου. Kατέβασε εµπόρευµα στην Kαισά-

ρεια για το Kαραµάνι από τη Mουταλάσκη2 και είπε, λέει, να

έρθει σπίτι µου, µα µια και συναντηθήκαµε σκέφτηκε να µου

µιλήσει εκεί χωρίς γυναίκες και άλλους. Oι δυο µας µόνοι, σαν

µυαλωµένοι άνδρες. Kαι µου είπε: «Aποφάσισα να πάρω την

κόρη σου Kλειώ νύφη στον γιο µου Iσαάκ». Eγώ έµεινα άφω-

νος. Θα ήταν µεγάλη προσβολή αν έλεγα όχι. Έπειτα είναι

εξαιρετική τύχη, πλούσιο σόι, τίµιοι, ηθικοί και µυαλωµένοι.

– Oικογένεια µε παράδοση, διέκοψε ο παππούς Σαπου-

ντζόγλου.

– Έχει δίκιο ο θείος µου, πετάχτηκε ο αδελφός των κορι-

τσιών, ο Πρόδροµος. Eίναι όλα όσα είπε ο πατέρας µου σω-

στά. Θα το γιορτάσουµε απόψε όλοι µαζί. Θέλετε να πω στα
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κορίτσια και στ’ αγόρια πώς αυτοί πήραν το όνοµα Γιαβρό-

γλου; Kαλά, εσείς οι µεγάλοι µπορεί και να το ξέρετε. 

– Όχι, όχι, ας το ξέρουν, πετάχτηκε η νεολαία, µαζί και η

Kλειώ, εµείς θέλουµε να τ’ ακούσουµε.

– Πολλά πολλά χρόνια πριν το αρχικό τους όνοµα ήταν Kα-

λαϊντζόγλου, αλλά ένας προπάππος, πάτερ φαµίλιας, είχε εί-

κοσι τέσσερα παιδιά και έλεγε σ’ αυτά όταν τα φώναζε: «Γκέ-

λιν γιαβρουλαρίµ», δηλαδή «ελάτε µικρά µου». Και έτσι τον εί-

πανε Γιαβρόγλου. Mια νύχτα µάλιστα είδε ένα στρωµατάκι

άδειο, κάτω στο πάτωµα κοιµόντουσαν όλα. Άρα έλειπε ένα

παιδί. Eίχε ξεχαστεί σε άλλο χώρο του σπιτιού, στη γούρνα

που τα πλένανε, και κοιµήθηκε εκεί.

– Aφερίµ, Πρόδροµε, φώναξαν όλοι.

– Eγώ δεν τέλειωσα, συνέχισε ο Γιακώβ. «Σ’ ευχαριστώ, εί-

ναι µεγάλη τιµή για µας», του είπα. «Aσπάζοµαι τη σκέψη σου

κι έχεις το λόγο µου». 

O λόγος ήταν συµβόλαιο. H νύφη και ο γαµπρός ούτε κατά

διάνοια είχαν ανάµειξη σ’ αυτά. Mόνο την πρώτη νύχτα του

γάµου έσµιγαν και µίλαγαν από κει και πέρα.

Kι αν δεν ήταν τέτοια τύχη, κισµέτ, που έλεγαν στα µέρη

τους, πάλι θα ’λεγε το ναι ο Γιακώβ. Tι να τις έκανε τέσσερις

κόρες; ∆εν ήταν να ’χε τέσσερις γιους και µια κόρη; Θα ξε-

µπέρδευε τώρα.

Όλοι έµειναν µε τα ποτήρια στα χέρια. «Xαΐρολα», είπαν,

και «γκιουλέ γκιουλέ». Kαι χείµαρρος οι ευχές από κει και πέ-

ρα. Φάγανε, ήπιανε, φέρανε το ντέφι και το κεµάνι3 και άρχισε

ο χορός στο ρυθµό των ξύλινων κουταλιών που συνήθιζαν να

παίζουν. H Kλειώ, λίγο σκεπτική, είπε µέσα της: «Mπορεί να

µην αρέσει στον άνδρα µου ο χορός», και αρχίζει τον καρσιλα-
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