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[…]Τότε ο Φίλιππος του διηγήθηκε μια ιστορία που έβγαλε απ' το κεφάλι του για το 

Ζωσιμαρά, το παλικάρι από την Εγλυκάδα, που αγαπιότανε με τη βασιλοπούλα, την 

Αστρόφεγγη. Το Ζωσιμαρά τον λέγανε και Μαύρο: καθώς ήταν τριχωτός, απ' το πολύ 

το ξύρισμα τού απόμεινε μια μελανιά γραμμή στα μάγουλα και τρόγυρα
1
 στα χείλια. Ο 

πολύς κόσμος γνώριζε το Μαύρο πάνω στο άσπρο του άλογο, δεν τύχαινε να πάει πεζός 

παρά στην εκκλησιά μονάχα. Συνήθιζε να λέει: – Ο Κύριος ημών πήγε στην εκκλησιά 

πάνω σ' ένα γαϊδούρι, σκολιάρα
2
 μέρα των Βαγιών. Δε μου ταιριάζει να πάω εγώ με τ' 

άτι. 

Πάνω σ' αυτό, πετάχτηκε ο μικρός: 

– Τ' άτι; Τ' είναι τ' άτι; 

– Τ' άτι; Τ' άλογο. 

– Γιατί το λέτε τότε τ' άτι; Τι είναι το σωστό; 

– Σκοτίστηκα! Σα μεγαλώσεις θα μάθεις πως ο καθένας γράφει και μιλάει όπως του 

καπνίσει. 

Μόνο που ήτανε φτωχός ο Μαύρος. Για να ζήσει, αναγκαζόταν να μισθώνεται 

πρωτοπαλίκαρο στον ένα και στον άλλον άρχοντα. Όμως το άλογό του φημιζόταν για 

μοναδικό. Άσπρο, κάτασπρο, δίχως κουσούρι, σ' ολάκερη τη χώρα δε βρισκότανε 

παρόμοιο. Γι' αυτό και το αφεντικό του τ' αγαπούσε κι αρνιότανε να το πουλήσει στους 

πλούσιους του τόπου μ' όλο που ήταν πρόθυμοι να δώσουν όσα λεφτά κι αν ζήταγε. 

– Ξέρω – τον έκοψε πάλι ο Σάββας – θα το αντάλλαξε με τη βασιλοπούλα. 

– Λες ανοησίες. Τη βασιλοπούλα, βέβαια, την αγαπούσε, μα όσο για να προτιμήσει 

από τ' άλογό του μια γυναίκα... Ωστόσο – εξακολουθούσε το παραμύθι ο Φίλιππος – 

λιώνανε οι δυο τους από την αγάπη. Είδε κι απόειδε ο Μαύρος, αποφάσισε να πάει στο 

κάστρο και να τη ζητήσει από τον πατέρα της. 

– Χμ, κάνει αυτός αφού τον άκουσε, είσαι φτωχός, το ξέρω. Η φτώχεια, βέβαια, δεν 

είναι ατιμία – είναι κάτι χειρότερο: βλακεία. Ε, δεν τρελάθηκα να χαραμίσω τη 

μονοθυγατέρα μου μ' ένα παλικαράκι που μισθώνεται δεξιά-ζερβά!... Λ' αρζάν φα του – 

πρόσθεσε καθώς το 'χε ακούσει από κάποιο φράγκο βαρώνο γείτονά του. 

– Τι θα πει αυτό, κύριε Φίλιππα; 

– L' argent fait tout, θα πει: δει δη χρημάτων,
3
 ω άνδρες Αθηναίοι. Το κατάλαβες 

αυτό; 

– Αρχαία ελληνικά δεν είναι; Δεν πειράζει αν δεν τα κατάλαβα, φτάνει που είναι η 

γλώσσα των ενδόξων μας προγόνων, καθώς μας λέει ο δάσκαλος. 

Έτσι λοιπόν τον έδιωξε ο βασιλιάς. Ο Μαύρος απ' την απελπισία, έκανε την καρδιά 

του πέτρα κ’ έφυγε στην ξενιτειά. Πέρασε τρία χρόνια με πόλεμους και πλιάτσικο. Μα ο 

νους του πάντα στην αγάπη του. Δεν κρατήθηκε περισσότερο, καβάλησε το άλογό του 

                                                 
1
 τριγύρω 

2
 και σχολιάρα: μέρα αργίας και γιορτής 

3
L' argent fait tout (γαλλική φράση) :με τα χρήματα γίνονται  όλα,  δει δη χρημάτων: υπάρχει ανάγκη από  

χρήματα 



και ξεκίνησε να πάει πίσω στην Αστρόφεγγη. 

Κατά τη νύχτα έφτασε στον κούλα
4
 του, στην Εγλυκάδα, σύμπτωση την παραμονή 

που ήταν να γίνει ο γάμος της Αστρόφεγγης με τον πιο πλούσιο άρχοντα της χώρας, ένα 

γέρο φαφούτη ξεκουτιάρη. Ο βασιλιάς παίδεψε την κόρη του να πει το ναι γιατί ο 

γαμπρός, καθώς γνώριζε τον πεθερό του πλεονέχτη και τσιγγούνη, προσφέρθηκε να του 

χαρίσει τόση γης που να του φέρνει χίλια φλουριά εισόδημα το χρόνο. 

Ο Άσπρος, το άλογο, αφού έφαγε το σανό του, έπιασε να μυρίζεται τον τόπο. Λες να 

θυμήθηκε πως κάθε τέτοια ώρα, πριν από τρία χρόνια, έφερνε το Ζωσιμαρά στο κάστρο 

για να μιλάει απ' το παράθυρο με την καλή του; Να μην τα πολυλογούμε, πηδάει το 

φράχτη και τράβηξε κατά το κάστρο χλιμιντρώντας κάθε τόσο. 

Πάνω που η βασιλοπούλα κλαιγότανε γονατισμένη μπροστά στα εικονίσματα, ήρθε 

στ' αυτιά της το χλιμίντρισμα του αλόγου. 

– Άκουσες, βάγια
5
 μου, άκουσες; Μην είμαι ονειροπαρμένη; Σκύψε απ' το παράθυρο 

να δεις, δεν έχω εγώ τη δύναμη. 

– Κυρά μου, βλέπω το φεγγάρι ν' ασημώνει του πατέρα σου τ' αλώνι. 

– Βάγια μου, χλιμιντράει πάλι, σκύψε να δεις. 

– Βλέπω το φεγγάρι ν' ασημώνει ένα σύννεφο από σκόνη. 

– Βάγια μου, κοίτα πάλι. 

– Βλέπω το φεγγάρι ν' ασημώνει κάτι άσπρο που σιμώνει
6
. 

– Τ' άλογο του Ζωσιμαρά! Πρόφτασε κι είπε η Αστρόφεγγη πέφτοντας λιπόθυμη 

στην αγκαλιά της βάγιας. 

Κάποτε που ξελιποθύμησε κ’ είδε πως ήρθε μοναχό το άλογο, δίχως τον καβαλάρη, 

έβαλε χίλια–δυο στο νου της. Κατάφερε ωστόσο και βγήκε από το κάστρο, καβάλησε 

το άλογο κι αυτό την έφερε στην ώρα έξω από τον κούλα του Ζωσιμαρά. Εκεί, άρχισε 

να κλωτσάει με τα πισινά το φράχτη. Πετάγεται στη βίγλα ο Ζωσιμαράς, βάζει το χέρι 

πάνω από τα μάτια, κοιτάει καλά και τι να δει! Τρέχει αμέσως κάτω κι αρπάζει την 

Αστρόφεγγη στην αγκαλιά του. Αγκαλιασμένοι τάπανε οι δυο τους για ώρα, μια 

κλαίγαν, μια γελούσαν. Και να πώς, χάρη στο άλογο, η Αστρόφεγγη παντρεύτηκε με το 

Ζωσιμαρά. 

– Κλαίνε οι άντρες, κύριε Φίλιππα; 

– Μόνο τα παλικάρια κλαίνε γιατί έχουν τρυφερή καρδιά. […] 

                                                            (α΄ έκδοση, 1944) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

α 

α1.Στο απόσπασμα παρατηρείται η αφηγηματική τεχνική του εγκιβωτισμού, μια 

δεύτερη δηλαδή ιστορία αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται εντός της κύριας αφήγησης. 

Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο αυτής της εγκιβωτισμένης αφήγησης. (15 

μονάδες)                              

α2. Να αναφέρετε  το όνομα του προσώπου που αφηγείται την ιστορία του Ζωσιμαρά 

και  το όνομα του παιδιού στο οποίο την απευθύνει. (10 μονάδες) 

 

ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΩΝ 

β 

β1.Να περιγράψετε τον Ζωσιμαρά. (7 μονάδες) Να αναφέρετε δύο (2) φράσεις από το 

κείμενο που αποδεικνύουν τη σχέση του Ζωσιμαρά με το άλογό του. (8 μονάδες) 

β2. Ο βασιλιάς παίδεψε την κόρη του να πει το ναι .... που να του φέρνει χίλια φλουριά 

                                                 
4
 κούλας: πύργος, φρούριο 

5
 παραμάνα, νταντά 

6
 πλησιάζει 



εισόδημα το χρόνο. Να σχολιάσετε το απόσπασμα λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά 

στερεότυπα για τον γάμο. (10 μονάδες) 

                                     ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

 

 

 


