
ΙΤΑΛΟ ΚΑΛΒΙΝΟ - ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Η χαρούμενη ανακάλυψη των μανιταριών από τον Μαρκοβάλντο και 

η ομαδική δηλητηρίαση όσων τα έφαγαν, εξαιτίας του μολυσμένου περιβάλλοντος 

της πόλης.

ΒΑΣΙΚΗ  ΙΔΕΑ:  Οι  κίνδυνοι  που  απειλούν  τον  άνθρωπο  εξαιτίας  της 

απομάκρυνσης  από  τη  φύση  και  της  διαβίωσης  στο  μολυσμένο  περιβάλλον  της 

πόλης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο Μαρκοβάλντο ένα πρωινό και καθώς περίμενε το τραμ, με το 

οποίο θα πήγαινε στην εταιρεία Svav, που εργαζόταν ως αχθοφόρος, παρατήρησε ένα 

σύνολο από μανιτάρια. Ξεμύτιζαν κοντά στη στάση και του προξένησε έκπληξη το 

συγκεκριμένο θέαμα μέσα στην «καρδιά της πόλης». Κρατώντας την περιοχή, όπου 

βλάστησαν τα μανιτάρια, ως επτασφράγιστο μυστικό, του δημιουργήθηκε η μανία της 

ιδιοκτησίας  και  του  φόβου  μήπως  ανακαλύψει  κάποιος  άλλος  το  "θησαυρό"  των 

μανιταριών. Κρατώντας ένα δανεικό καλάθι αποφασίζει χαράματα μιας Κυριακής να 

πάει  με  τα  παιδιά  του  στην  πρασιά,  προκειμένου  να  μαζέψει  τα  ώριμα  πλέον 

μανιτάρια. Το θέαμα ωστόσο που αντίκρισε τον άφησε άναυδο. Ο Αμάντιτζι, ένας 

οδοκαθαριστής της πόλης,  μάζευε τα πολυπόθητα μανιτάρια.  Η εικόνα αυτή προς 

στιγμήν τον εξόργισε, τον θύμωσε. Ως εκ θαύματος, όμως, η προσωπική εμπάθεια 

του  Μαρκοβάλντο  μεταμορφώθηκε  σε  γενναιοδωρία.  Προέτρεψε  όλους  τους 

ανθρώπους  που  βρίσκονταν  στη  στάση  να  μαζέψουν  τα  μανιτάρια.  Οι  ανοιχτές 

ομπρέλες πήραν τη θέση της σακούλας και εύθυμοι όλοι ξεκίνησαν τη συγκομιδή, 

που τους "βγήκε σε κακό". Βρέθηκαν όλοι εκείνο το βράδυ στον ίδιο θάλαμο του 

νοσοκομείου έπειτα από τροφική δηλητηρίαση. Οι κύριοι πρωταγωνιστές αυτής της 

ιστορίας,  ο  Μαρκοβάλντο και  ο  Αμάντιτζι,  ένα μόνο στοιχείο αντάλλαξαν μεταξύ 

τους: την άγρια ματιά.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: "Μια μέρα ... αποζημίωση του ψωμιού".

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: "Στη δουλειά του... κουβέντα".

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: "Το άλλο πρωί... ερχόταν απέξω".

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: "Τα χαράματα... ο ένας τον άλλο".

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ:

1Η  ΕΝΟΤΗΤΑ:  Η  απροσδόκητη  ανακάλυψη  των  μανιταριών  μέσα  στην 

τσιμεντένια πόλη.
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2Η  ΕΝΟΤΗΤΑ:  Η  ανακοίνωση  του  ευρήματος  στην  οικογένεια  και  η 

απόφαση να κρατηθεί μυστικό.

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η παρακολούθηση των μανιταριών και η ανησυχία για τη 

διαρροή του μυστικού.

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Το μάζεμα των μανιταριών και η δηλητηρίαση.

ΤΕΧΝΙΚΗ:

-  γ' πρόσωπη αφήγηση.

- Ο αφηγητής δε συμμετέχει στην ιστορία, αλλά εμφανίζεται σαν να μπορεί να 

τα παρακολουθεί και να τα γνωρίζει όλα (μηδενική εστίαση).

-  Αφήγηση,  Περιγραφή,  Διάλογος,  Εσωτερικός  Μονόλογος,  Σχόλιο  του 

αφηγητή.

ΓΛΩΣΣΑ: Απλή, δημοτική. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πολλά θαυμαστικά, 

ερωτηματικά, άνω και κάτω τελείες.

ΥΦΟΣ: Απλό σε τόνο ελαφρά ειρωνικό και χιουμοριστικό.

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

- ΕΠΙΘΕΤΑ.

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

- ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ.

- ΑΣΥΝΔΕΤΑ.

ΙΔΕΕΣ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:

- Το αφήγημα προβάλλει το ψυχικό αδιέξοδο του σύγχρονου ανθρώπου της 

μεγαλούπολης, ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επαφής με τη φύση και βλέπει την 

ποιότητα  της  ζωής  του  να  υποβαθμίζεται,  παρά  την  οικονομική  πρόοδο  και  τις 

ανέσεις που του είχε εξασφαλίσει η αστική ζωή.

- Τα συναισθήματα που δημιουργεί το πικρό χιούμορ του αφηγήματος είναι 

θλίψη και απαισιοδοξία, ενώ ο αφελής και ονειροπόλος πρωταγωνιστής προκαλεί τη 

συμπάθεια και κάποτε το ειρωνικό χαμόγελο του αναγνώστη.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ - Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Οι αναμνήσεις του αφηγητή από την πρώτη μέρα του στο σχολείο και 

από τη συμπεριφορά του δασκάλου της τετάρτης τάξης.
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ΒΑΣΙΚΗ  ΙΔΕΑ:  Τα  αρνητικά  βιώματα  των  παιδιών  από  το  σχολείο  σε 

παλαιότερες  εποχές,  κατά  τις  οποίες  κυριαρχούσε  το   αυταρχικό  παιδαγωγικό 

σύστημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Τα  συναισθήματα  του  νεαρού  Ν.  Καζαντζάκη  τη  μέρα  που 

πρόκειται να πάει για πρώτη φορά στο σχολείο είναι ανάμεικτα. Από τη μια νιώθει 

χαρούμενος  και  ανυπόμονος  να βιώσει  αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία,  καπό την 

άλλη αισθάνεται φόβο για το άγνωστο του σχολείου. Η ευχή της μάνας του και η 

παρουσία του πατέρα του του δίνει την αίσθηση της στήριξης και της προστασίας.

Πλησιάζοντας  όλο  και  περισσότερο  στο  σχολείο,  ο  φόβος  και  η  αγωνία 

κορυφώνονται.  Ο δάσκαλος φάνηκε στο κατώφλι κρατώντας μια μακριά βίτσα, το 

"κορυφαίο  παιδαγωγικό εργαλείο".  Άσχημος και  αυστηρός ης  προς  τη μορφή.  Οι 

συστάσεις ακολούθησαν με το δάσκαλο, ο οποίος καθησύχασε τον καπετάν Μιχάλη, 

ότι ο γιος του θα λάμβανε την καλύτερη παιδαγωγική με τη βοήθεια της «βίτσας». Ο 

Διευθυντής του σχολείου είχε έρθει με σπουδές από την Αθήνα και υιοθετούσε τη 

«Νέα  Παιδαγωγική».  Κάθε  φορά  που  κάποιος  μαθητής  έκανε  φασαρία  τους 

ξεκούμπωνε τα παντελονάκια και ξεκινούσε τις βουρδουλιές,  τα χτυπήματα με τη 

βίτσα μέχρι να βγει αίμα.

Κάποια μέρα, ο νεαρός Ν. Καζαντζάκης σήκωσε το χέρι του, για να ρωτήσει 

το  δάσκαλο  σχετικά  με  την  ύπαρξη  της  «Νέας  Παιδαγωγικής»  (Πού   είναι,  κυρ  

δάσκαλε, ρώτησα, η Νέα Παιδαγωγική; γιατί δεν έρχεται στο σχολειό;).  Στο άκουσμα 

αυτής της απορίας ο δάσκαλος αφήνιασε.  Τον αποκάλεσε αυθάδη, τον διέταξε να 

ξεκουμπώσει  το  παντελόνι  του  και  ξεκίνησε  την  εφαρμογή  της  «Νέας 

Παιδαγωγικής», τα χτυπήματα, τις βουρδουλιές. Πέρα από τη βάναυση παιδαγωγική 

συμπεριφορά του, ο δάσκαλος ήταν και πονηρός, λέγοντας στους μαθητές του να 

φέρουν μαζί  τους  αυγά ή βούτυρο,  προκειμένου να καταλάβουν  «καλύτερα» πώς 

ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόμβος την Αμερική.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Με τα μαγικά… έδειξε τη βίτσα».

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Από το Δημοτικό Σκολειό… ας φέρει βούτυρο».

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ: 

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι πρώτες εντυπώσεις από το σχολείο και το δάσκαλο.

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο δάσκαλος της τέταρτης τάξης και η Νέα Παιδαγωγική.

ΤΕΧΝΙΚΗ:  

-          α’ πρόσωπη αφήγηση.
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-          Ο αφηγητής συμμετέχει στην ιστορία ως πρωταγωνιστής.

-          Αυτοβιογραφικό κείμενο.

-          Προοπτική του ώριμου αφηγητή και όχι του παιδιού – πρωταγωνιστή.

-          Ειρωνεία, χιουμοριστικός τόνος.

-          Αφήγηση.

-          Περιγραφή.

-          Διάλογος.

-          Ευθύς – Πλάγιος λόγος.

-          Ύφος της λαϊκής αφήγησης.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:  

-          Ο  πρωταγωνιστής  νιώθει  αγωνία  και  φόβο  για  την  πρώτη  μέρα  στο 

σχολείο.  Περηφάνια  που  αρχίζει  κάτι  καινούριο  στη  ζωή  του.  Νιώθει  σίγουρος, 

εμψυχώνεται  από  την  παρουσία  του  πατέρα.  Απέναντι  στο  δάσκαλο  φαίνεται 

περισσότερο ξεθαρρεμένος.

ΓΛΩΣΣΑ:  Απλή,  δημοτική.  Λέξεις  του  κρητικού  ιδιώματος.  Μικρές 

προτάσεις σε παρατακτική σύνταξη.

ΛΟΓΟΣ: Ζωντανός, με εκφραστική δύναμη.

ΎΦΟΣ: Απλό και πλησιάζει το λαϊκό τρόπο έκφρασης.

ΤΟΝΟΣ: Ειρωνικός με στοιχεία χιουμοριστικά.

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ:  Παρομοιώσεις,  Μεταφορές,  Προσωποποιήσεις, 

Ασύνδετο σχήμα.

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΡΑ - ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ

ΘΕΜΑ:  Η  επιθυμία  του  νεαρού  βιοπαλαιστή  να  προσφέρει  ένα  ζευγάρι 

κόκκινα παπούτσια στην κόρη του δασκάλου.

ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ: Η ωρίμανση του νεαρού βιοπαλαιστή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο νεαρός, άξιος τσαγκάρης, που αρχίζει να ανδρώνεται, κάνει 

οικονομίες, για να αγοράσει από το βυρσοδεψείο ένα κομμάτι κόκκινο λουστρίνι. Με 

αυτό σχεδιάζει να κατασκευάσει ο ίδιος ένα ζευγάρι παπούτσια, για να το χαρίσει σε 

μια κοπέλα. Αφού αγόρασε το δέρμα, διάλεξε ένα αρχοντικό σχέδιο και κατασκεύασε 

τα παπούτσια δουλεύοντας μετά την ολοκλήρωση του ωραρίου του και το κλείσιμο 

του εργαστηρίου, με κέφι αλλά και ερωτικό καημό. Το κορίτσι που αγαπούσε ήταν 

όμορφο και  με  αυστηρές  αρχές  μεγαλωμένο.  Κόρη ενός  δασκάλου στο σπίτι  του 
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οποίου εργαζόταν η μητέρα του νεαρού ως παραδουλεύτρα. Εκεί την είχε γνωρίσει ο 

νεαρός και από ένα τυχαίο περιστατικό του ήρθε η ιδέα να κατασκευάσει και να της 

κάνει  δώρο τα γοβάκια με την ελπίδα ότι  θα κέρδιζε,  τουλάχιστον σε ένα πρώτο 

στάδιο, τη συμπάθεια του κοριτσιού. Όταν τελείωσε τα γοβάκια τα πήρε στο σπίτι 

του και ενώ περίμενε να φύγουν όλοι οι άλλοι, για να συνεννοηθεί με τη μητέρα του 

για τον τρόπο που θα τα παρέδιδε στην αγαπημένη του πρόσεξε για πρώτη φορά το 

φτωχικό ντύσιμο της αδελφής του και τα φτηνά παπούτσια της. Σκέφτηκε τότε ότι τα 

λουστρινένια γοβάκια θα έφερναν προσωρινή μόνο χαρά στην κόρη του δασκάλου 

και στη συνέχεια θα ήταν ακόμα ένα ζευγάρι παπούτσι  δίπλα στα άλλα που είχε.  

Έτσι, αποφάσισε να δώσει τα γοβάκια στην αδελφή του, ενώ ο ίδιος μετά την πράξη 

του αυτή ένιωσε να ωριμάζει περισσότερο και να γίνεται άντρας. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Το είχε βάλει από καιρό…  παραμόνευε την ώρα».

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η κόρη του δασκάλου… ποιος ξέρει…».

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Την κρίσιμη μέρα… τη φαλτσέτα με το τραγούδι».

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ:  

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Το σχέδιο για το δώρο και η υλοποίησή του.

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο κρυφός έρωτας.

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι ώριμες σκέψεις και το αποτέλεσμα της προσφοράς του δώρου.

ΤΕΧΝΙΚΗ:  

-          γ’ πρόσωπη αφήγηση.

-          Αφηγητής παντογνώστης.

-          Ο αφηγητής δε συμμετέχει αλλά παρεμβαίνει στην ιστορία σχολιάζοντας.

-          Αναδρομική αφήγηση (αόριστη αναφορά στο παρελθόν)

-          Προλήψεις (αναφορές σε μελλοντικά γεγονότα)

ΓΛΩΣΣΑ:  Δημοτική  με  αρκετά  γλωσσικά  στοιχεία  από  τη  γλώσσα  των 

τσαγκάρηδων.

ΕΚΦΡΑΣΗ: Λιτή.

ΛΟΓΟΣ: Πυκνός.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:  

- Ο βιοπαλαιστής: παιδί εργατικό, φιλότιμο, έμπιστο, ικανός στις συναλλαγές, 

με γνώσεις του επαγγέλματος, τολμηρός, ανυπόμονος, ενθουσιώδης, νιώθει ενοχές, 

συνειδητοποιεί τις ευθύνες του, ωριμάζει, νιώθει στοργή για την αδερφή του, είναι 

αποφασιστικός  και  ευαίσθητος.  Ο  ήρωας  νιώθει  ένα  ηθικό  δίλημμα  .   (Δίλημμα 
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νιώθουμε  όταν  πρέπει  να  διαλέξουμε  ανάμεσα  σε  δυο  πράγματα)  Εδώ  ο  νεαρός 

τσαγκάρης πρέπει να διαλέξει σε ποιον θα χαρίσει τα γοβάκια που έφτιαξε με πολλή 

φροντίδα: στην πλούσια κόρη του δάσκαλου που δεν τα χρειάζεται και που θα της 

είναι μάλλον περιττά ή στην φτωχή αδερφή του που τα έχει ανάγκη και θα χαρεί πολύ 

να  τα  φορέσει.  Ο  νεαρός  αντιμετωπίζει  ψυχολογική  δυσκολία και  έχει 

συναισθηματική ένταση. Στο τέλος βάζει τη λογική πάνω από τα συναισθήματά του.

-          Η  κόρη  του  δασκάλου:  πλούσια,  όμορφη,  ανώτερης  κοινωνικής  και 

οικονομικής τάξης, έχοντας μια ζωή χωρίς στερήσεις.

-          Η αδελφή  του  βιοπαλαιστή:  ταπεινή,  σεμνή,  παρουσία  απαρατήρητη, 

υποταγμένη στη μοίρα της, σιωπηλή, κατώτερης κοινωνικής και οικονομικής τάξης.

ΙΔΕΕΣ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:  

-          Συγκινητική είναι η τελική απόφαση του βιοπαλαιστή, όπου παραμερίζει 

την προσωπική του ευχαρίστηση για να δώσει χαρά στην αδελφή του.

-          Η ωριμότητά του μας εκπλήσσει και μας προκαλεί θαυμασμό.

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ - Ο ΒΑΝΚΑΣ

ΘΕΜΑ: Οι τραγικές συνθήκες ζωής ενός μικρού βιοπαλαιστή στα τέλη του 

19ου αιώνα στη Ρωσία.

ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ: Η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας – η παιδική βιοπάλη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο Βάνκας Ζούκοφ, ένα ορφανό εννιάχρονο αγόρι, δουλεύει σ’ 

ένα  τσαγκαράδικο  της  Μόσχας.  Το  βράδυ  της  παραμονής  των  Χριστουγέννων 

αποφασίζει να γράψει ένα γράμμα στον παππού του που ζει στο χωριό. Καθώς το 

αγόρι γράφει το γράμμα, φέρνει στο μυαλό του τη μορφή του παππού και θυμάται τα 

ευτυχισμένα Χριστούγεννα που περνούσε όσο ζούσε η μητέρα του, απολαμβάνοντας 

την αγάπη και τη στοργή όλων. Η ζωή του Βάνκα στο χωριό ήταν ευτυχισμένη και 

χαρούμενη. Συχνά πήγαινε στο δάσος με τον παππού ή, όταν έμενε σπίτι, η δεσποινίς 

`Ολγα του μάθαινε να γράφει, να μετρά και να χορεύει. 

Στο γράμμα του ο Βάνκας περιγράφει τη δυστυχισμένη και σκληρή ζωή που 

περνά στο τσαγκαράδικο. Το αφεντικό του τον βασανίζει καθημερινά, τον χτυπάει με 

το παραμικρό και  γενικά του συμπεριφέρεται  πολύ βάναυσα. Το ίδιο άσχημα του 

συμπεριφέρεται και η γυναίκα του αφεντικού του, καθώς και οι άλλοι καλφάδες που 

δουλεύουν εκεί.  Πολλές φορές τον αφήνουν νηστικό, τον βρίζουν χωρίς λόγο και 

γενικά του κάνουν τη ζωή μαύρη. Δεν αντέχει άλλο αυτή την άθλια ζωή και ζητά από 
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τον παππού του να τον πάρει στο χωριό μαζί του. Υπόσχεται ότι θα είναι υπάκουος 

και θα κάνει όλες τις δουλειές που θα του αναθέτουν. Τελειώνοντας ο Βάνκας το 

γράμμα, το κλείνει  σ’ ένα φάκελο και γράφει απ’ έξω το όνομα του παππού του. 

Αφού πηγαίνει και το ρίχνει σ’ ένα ταχυδρομικό κουτί, επιστρέφει στο σπίτι γεμάτος 

ευτυχία και αγαλλίαση, για να κοιμηθεί ήσυχος πια στο κρεβάτι του. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Ο Βάνκας Ζούκοφ… απόμεινες».

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Ο Βάνκας κοίταξε…  για τις γιορτές…»

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Ο Βάνκας αναστέναξε… αγαπημένε μου παππού έλα».

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Ο Βάνκας… την ουρά του».

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ: 

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο Βάνκας και το γράμμα στον παππού του.

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Ο Βάνκας και το όραμα του παππού του.

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η πραγματικότητα του Βάνκα και η αγωνία του να ξεφύγει από αυτή.

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η αποστολή του γράμματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ:

-          γ΄πρόσωπη αφήγηση με αφηγητή παντογνώστη.

-          Μετά τον πρόλογο του γράμματος ο αφηγητής παρεμβαίνει και 

περιγράφει όσα βλέπει με τα μάτια του μικρού αγοριού. Η εστίαση δηλαδή είναι του 

Βάνκα.

-          Περιγραφή.

-          Εναλλασσόμενη αφήγηση του Βάνκα.

ΓΛΩΣΣΑ: Απλή, καθημερινή

ΎΦΟΣ: Απλό, φυσικό και λιτό.

ΛΟΓΟΣ: Ποιητικότητα και δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί το 

τραγικό.

-          Παραστατικότητα, Ζωντάνια.

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Μεταφορές, Προσωποποίηση, Εικόνες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:  

-          Ο Βάνκας: τρυφερός, ευαίσθητος, θαυμάζει τον παππού του, είναι μόνος 

του, εξαθλιωμένος και ανασφαλής. Είναι υπάκουος, σιωπηλός, ευγενής και αφελής.

-          Ο παππούς: είναι χαρακτηριστικός τύπος της επαρχίας, αστειεύεται με το 

εγγονάκι του.
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-          Η δεσποινίς Όλγα: δείχνει να ενδιαφέρεται για το Βάνκα, αλλά όταν ο 

μικρός φεύγει για τη Μόσχα, τον εγκαταλείπει στη μοίρα του.

-          Τα αφεντικά: σκληροί, βασανιστές, εκμεταλλευτές.

ΙΔΕΕΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:  

-          Συγκίνηση και θλίψη για το Βάνκα. Η απελπισία και η απόγνωση του 

μικρού συγκλονίζουν.

-          Η συμπεριφορά του αφεντικού προκαλεί θυμό, ενώ μια γλυκιά γαλήνη 

πλημμυρίζει την ψυχή με τις περιγραφές του χωριού.

-          Το τέλος είναι απαισιόδοξο και αφήνει ένα δυσάρεστο συναίσθημα
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