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Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η παιδαγωγική αξία της Παιδικής Λογοτεχνίας και η

θέση  της  στο  νηπιαγωγείο.  Επίσης  ο  τρόπος  παιδαγωγικής  και  διδακτικής  αξιοποίησης  του

λογοτεχνικού λόγου στην προσχολική αγωγή και η ένταξη αισθητικά και παιδαγωγικά δικαιωμένων

κειμένων σε αυτήν. Πολλές φορές κείμενα καταξιωμένα δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθούν από το

νηπιαγωγείο. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί Ο Μικρός Πρίγκιπας του Antoine de Saint Exupéry,

που παρά το γεγονός ότι είναι ένα εξαιρετικό κείμενο, θεωρείται απαγορευτικό  λόγω της μεγάλης

του  έκτασης  και  των  σύνθετων  νοημάτων  που  περιέχει.  Μέσα  από  την  παρούσα  μελέτη

επιχειρήθηκε η σημειωτική ανάλυση της  νουβέλας,  με σκοπό την αποδόμηση των μηχανισμών

δόμησης νοήματος του κειμένου, ώστε να καταστεί δυνατή η διδακτική αξιοποίηση του έργου, με

τρόπο «εκλαϊκευμένο» και προσαρμοσμένο στην προσχολική ηλικία.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ερευνητικός σκοπός της μελέτης, επιχειρήθηκε αρχικά η προσέγγιση

του  εννοιολογικού  πλαισίου  της  Παιδικής  Λογοτεχνίας,  μέσα  από  τον  ορισμό  της  και  την

ειδολογική της κατάταξη. Παρουσιάστηκε η παιδαγωγική της αξία και η θέση της στο νηπιαγωγείο.

Επίσης έγινε αναφορά στη νουβέλα Ο Μικρός Πρίγκιπας που αποτελεί το δείγμα της έρευνάς μας

και στο συγγραφέα Antoine de Saint Exupéry. Για την ανάλυση του κειμένου χρησιμοποιήθηκε το

μεθοδολογικό εργαλείο που στηρίζεται στη θεωρία της δομικής σημαντικής του  Algridas Julien

Greimas. Η νουβέλα αναλύθηκε ανά κεφάλαιο και συνολικά από όπου προέκυψαν οι ισοτοπίες των

νοηματικών  δομών του  κειμένου,  οι  αρθρώσεις  των  οποίων  οδήγησαν  στα  συμπεράσματα  της

έρευνάς  μας  και  στο  σχεδιασμό  μιας  σειράς  δραστηριοτήτων,  κατάλληλων  για  διδακτική

αξιοποίηση του έργου στο νηπιαγωγείο. 

Abstract

Purpose of this study is the educational value of children's literature and its place in kindergarten.

Also  the pedagogical and didactic exploitation of literary speech in preschool education and  the

integration  of  aesthetic and pedagogical vindicated texts in it. Many times some texts despite the

fact  that  it  is  well  established are not  easy to  be taught in  preschoolers.  One such example is

Antoine's de Saint Exupéry The Little Prince wich despite the fact that it is an excellent text, it is

considered prohibitive for kindergarten because of its large scale and complex meanings that it

contains.  Through  this  study,  we  attempted  via the  semiotic  analysis  of  the  novel,  to  the

deconstruction of meaning building mechanisms of the text, in order to try to design a teaching plan

of the above text, more "popularized" and adapted to preschool age.
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To achieve the research purpose of the study,  have been attempted an approach of the conceptual

framework of Children's Literature, through the definition of the genre and rating. Also have been

approached the pedagogical value of Children's Literature and its place in kindergarten. Reference

was also made on the novel The Little Prince and writer Antoine de Saint Exupéry. For the analysis

of the text have been used a methodological tool, based on Algirdas' Julien Greimas theory of the

construction. The novel have been analyzed by chapter and in total from which have been emerged

the  isotopes  of  sign structures  of  the text,  the  joints  of  which  have led  to  the  findings  of  our

research, usefull for planning a series of activities based on The Little Prince, suitable for teaching

development project in kindergarten.
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Εισαγωγή

Αδιαμφισβήτητη είναι η συμβολή της λογοτεχνίας στη ζωή του ανθρώπου και κατά συνέπεια η

σημασία  της  στην  εκπαίδευση,  καθώς  η  μελέτη  των  έργων  της  λογοτεχνίας  συμβάλλει

αποφασιστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, μέσω των ποικίλων προτύπων

που προβάλλουν  τα  έργα  αυτά.  Μέσα  από  την  Τέχνη  το  παιδί  γνωρίζει  τη  ζωή,  τους  άλλους

ανθρώπους  και  προετοιμάζεται  να  βγει  στην  κοινωνία.  Με  δεδομένη  την  ωφέλιμη  και

πολυδιάστατη προσφορά της λογοτεχνίας, τόσο στον άνθρωπο, όσο και στην κοινωνία, δεν μπορεί

κανείς να παραγνωρίσει και να μην παραδεχτεί και την παιδαγωγική της διάσταση και ασφαλώς την

ανάγκη να προσφέρεται στα παιδιά από τις πρώτες κιόλας τάξεις του  σχολείου1. 

Η  διδασκαλία  της  λογοτεχνίας  στο  σχολείο  συνιστά  μια  μεγάλη  πρόκληση.  Αποτελεί  έναν

προνομιακό χώρο που μέσα από μια πολυφωνική εκπαιδευτική λειτουργία διευρύνει τους ορίζοντες

της αναζήτησης και της αμφισβήτησης του μαθητή και έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική και

πολιτιστική του αναβάθμιση. Η επιστήμη της αγωγής πολλές φορές  στηρίζεται  σε κείμενα της

λογοτεχνίας για να πετύχει παιδαγωγικούς σκοπούς.

Το νηπιαγωγείο ως η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο

τρόπο τα μέσα που διαθέτει για να μυήσει τα παιδιά στη λογοτεχνία. Ψυχολόγοι και παιδαγωγοί σε

όλο τον κόσμο υποστηρίζουν πως η νηπιακή ηλικία είναι  επιδεκτικότερη στην τέχνη λόγω της

ραγδαίας νοηματικής και συναισθηματικής εξέλιξης που παρουσιάζει το νήπιο. Στο νηπιαγωγείο θα

πρέπει να στηθεί το υπόβαθρο που θα επιτρέψει στο παιδί στο μέλλον να δεχτεί πράγματα πιο

ουσιώδη και πολύπλοκα (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1992: 23).

Η λογοτεχνία για παιδιά προσφέρει στα παιδιά την πρώτη τους λογοτεχνική εμπειρία με την οποία

ετοιμάζονται οι προσδοκίες τους για το τι είναι λογοτεχνία (Κανατσούλη, 2002: 39). Η προσέγγιση

της λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια από κοινού αναγνωστική περιπέτεια ανάμεσα στη

νηπιαγωγό και στο παιδί. Το παιδί της προσχολικής ηλικίας είναι ένας ιδιότυπος αναγνώστης. Είναι

ακροατής, θεατής και έμμεσος αναγνώστης αφού δε γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Ο ρόλος της

νηπιαγωγού  είναι  κομβικός.  Διαμεσολαβεί  ώστε  τα  παιδιά  να  οδηγηθούν  να  κατανοούν  τις

λογοτεχνικές συμβάσεις, να καταλάβουν πως διαβάζονται οι ιστορίες, να παρακολουθήσουν την

πλοκή,  να  εξηγήσουν  τη  δράση  των  χαρακτήρων,  να  διαφοροποιήσουν  τα  λογοτεχνικά  είδη

(Κανατσούλη, 2002: 35).

1 Γαλανοπούλου, Χ., Βιβλιοπαρουσίαση Η Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας. Στο 
http://journal.primedu.uoa.gr/greek/issue_2/html/biblio.htm (προσπελάστηκε 17/11/2016)
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Η νηπιαγωγός αναδεικνύει διάφορα είδη λογοτεχνικών κειμένων, μεθοδεύοντας τρόπους που να

ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών, προετοιμάζοντας δραστηριότητες που συνδέονται με τα

λογοτεχνικά κείμενα με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των

παιδιών αλλά και στους παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους.

Για να μπορέσει όμως η νηπιαγωγός να κινητοποιήσει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού και να

διεγείρει την υπολανθάνουσα δημιουργικότητα θα πρέπει να έχει νιώσει η ίδια την ομορφιά του

κειμένου.  Να  μυηθεί  δηλαδή  στα  μυστικά  της  λογοτεχνικής  ανάγνωσης,  να  γίνει  επαρκής

αναγνώστης που είναι σε θέση να αποκρυπτογραφεί τους τρόπους που διαβάζονται τα κείμενα, έτσι

ώστε να τα μεταδίδει στο παιδί (Γκλιάου-Χριστοδούλου, (χ.χ)).

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης και το ερευνητικό υλικό αποτέλεσε η νουβέλα

του  Antoine de Saint Exupéry, Ο Μικρός Πρίγκιπας. Η νουβέλα γράφτηκε το 1943, κατά την εποχή

του  Β΄  Παγκοσμίου  Πολέμου όταν  ο  Antoine de Saint Exupéry ήταν αυτοεξόριστος  στη  Νέα

Υόρκη.  Αποτελεί  ένα  από  τα  πιο  καταξιωμένα  έργα  παιδικής  λογοτεχνίας  παγκοσμίως,  έχει

μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και αγαπήθηκε από χιλιάδες παιδιά και μεγάλους.

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου δόμησης του μηχανισμού νοημάτων

του  κειμένου,  με  σκοπό  να  αξιοποιηθούν  κατά  το  σχεδιασμό  μιας  σειράς  διδακτικών

δραστηριοτήτων από την ερευνήτρια, κατάλληλα προσαρμοσμένων για την προσχολική ηλικία που

θα καταστήσουν δυνατή την διδακτική αξιοποίηση της νουβέλας στο νηπιαγωγείο.

Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού βασίστηκε στην σημειωτική θεωρία του A. J. Greimas και στην

μέθοδό του, αυτή της δομικής σημαντικής, η οποία αποτελεί μια μέθοδο για την ανάλυση όχι μόνο

των φυσικών γλωσσών,  αλλά και  κάθε  σημειωτικού συστήματος,  όπως είναι  και  η  λογοτεχνία

(Χριστοδούλου 2012: 74). Μεθοδολογικό μας εργαλείο αποτελεί το σημειωτικό μοντέλο ανάλυσης

του Greimas, έτσι όπως εφαρμόστηκε από τους A. Lagopoulos & K. Boklund - Lagopoulou (1992)

και  Α.  Χριστοδούλου  (2003,  2007,  2012).  Η  σημειωτική  ανάλυση  με  το  συγκεκριμένο

μεθοδολογικό εργαλείο, έχει ως σκοπό να εντοπίσει τις σημασιολογικές δομές του κειμένου μέσα

από τις ισοτοπίες που θα προκύψουν. Η συγκεκριμένη διαδικασία εντοπίζει και αποκαλύπτει τους

μηχανισμούς παραγωγής του νοήματος του κειμένου (Χριστοδούλου, 2012: 74). 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε 9 κεφάλαια. Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται εννοιολογικά η

Παιδική  Λογοτεχνία  μέσα  από  τον  ορισμό  της  όπως  επιχειρήθηκε  διαχρονικά  από  διάφορους
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μελετητές  της.  Επίσης  επιχειρείται  η  ειδολογική  της  κατάταξη κατά γένος  και  είδος  και  τέλος

γίνεται αναφορά στην παιδαγωγική της αξία. Στο 2ο Κεφάλαιο προσεγγίζεται η σχέση της με το

νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα μελετάται ποια η θέση της Παιδικής λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο, πως

αξιοποιείται  διδακτικά  και  παιδαγωγικά,  πως  εντάσσεται  η  φιλαναγνωσία  στο  νηπιαγωγείο,  τι

ορίζει  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα.  Στο  3ο  Κεφάλαιο  γίνεται  αναφορά  στη  νουβέλα  Ο  Μικρός

Πρίγκιπας και  στο  δημιουργό  της   Antoine de Saint Exupéry.  Το  4ο  Κεφάλαιο  αφορά  στο

σχεδιασμό της έρευνας και στο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε το οποίο βασίζεται

στη  δομική  σημαντική  του  A.J.Greimas.  Επίσης  γίνεται  αναφορά  στην  αφηγηματολογία  του

Greimas, η οποία σχετίζεται άμεσα με το μεθοδολογικό μας εργαλείο. Στο 5ο Κεφάλαιο ξεκινά η

ανάλυση των 27 Κεφαλαίων της νουβέλας καθώς και του Επιλόγου της. Τα κεφάλαια αναλύονται

ένα  προς  ένα.  Καταγράφονται  οι  κώδικες  στο  πρωτότυπο  corpus και  στη  συνέχεια

συστηματοποιούνται σε πίνακα με βάση το σημασιολογικό τους περιεχόμενο και τη συχνότητα

εμφάνισής τους. Οι κώδικες σχολιάζονται και εντοπίζονται οι αντιθέσεις και η αφηγηματική δομή

του κάθε κεφαλαίου.  Στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται η συνολική ανάλυση της νουβέλας.  Οι κώδικες

συστηματοποιούνται σε ισοτοπίες, αναλύεται το αφηγηματικό πρόγραμμα των δύο βασικών ηρώων

και  τέλος  γίνεται  σημασιολογική  ανάλυση  με  βάση  τις  ισοτοπίες  και  τις  αντιθέσεις  που

καταγράφηκαν. Στο 7ο κεφάλαιο με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται μια προσπάθεια

από την ερευνήτρια να αξιοποιήσει παιδαγωγικά και διδακτικά το  Μικρό Πρίγκιπα,  σχεδιάζοντας

δραστηριότητες  προσαρμοσμένες  στις  ανάγκες  των  παιδιών  της  προσχολικής  ηλικίας

συνεπικουρούμενη  από  τις  δομές  και  τα  στοιχεία  που  προέκυψαν  από  την  ανάλυση.  Στο  8ο

Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Συμπεράσματα ενώ στο 9ο Κεφάλαιο η Συζήτηση. Τέλος ακολουθεί η

Βιβλιογραφία.
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Α΄  Μέρος 

Θεωρητικό Πλαίσιο

1. Παιδική Λογοτεχνία

1.1 Ορισμός

Η Παιδική Λογοτεχνία αποτελεί ένα γνωστό και αγαπημένο σε όλους είδος λογοτεχνίας. Χωρίς

αμφιβολία μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου είναι η ώρα

που ο παιδαγωγός θα καλέσει τα παιδιά να απολαύσουν ένα παραμύθι. Ωστόσο το παραμύθι δεν

είναι  το  μοναδικό  λογοτεχνικό  ανάγνωσμα  με  το  οποίο  έρχονται  τα  παιδιά  σε  επαφή  στο

νηπιαγωγείο. Ποιήματα, μικρές ιστορίες, μύθοι, λαχνίσματα, κουκλοθέατρο, θεατρικά βρίσκονται

στο  καθημερινό  πρόγραμμα  και  αξιοποιούνται  παιδαγωγικά.  Επίσης  η  παιδαγωγική  αξία  της

Παιδικής Λογοτεχνίας είναι ευρέως αποδεκτή. Τι είναι όμως η Παιδική Λογοτεχνία;

Αρχικά σύμφωνα  με τον Παπαντωνάκη θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, «όταν αναφερόμαστε στην

Παιδική Λογοτεχνία, δεν εννοούμε το σύνολο των βιβλίων που κυκλοφορούν για παιδιά, επειδή σε

αυτά μπορούν να ενταχθούν και  η  παραλογοτεχνία ή κείμενα αμφίβολης αισθητικής  αξίας.  Τα

κείμενα αυτά έχουν προφανώς πενιχρό λεξιλόγιο και δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο στόχο, εκτός

ίσως  από  το  να  τέρψουν  και  παρεμπιπτόντως  να  αφήσουν  να  διαφανεί  κάποιος  διδακτισμός

(Παπαντωνάκης, 2003: 3).

Σύμφωνα με την Κανατσούλη δεν είναι εύκολο να οριστεί η Παιδική Λογοτεχνία και οι όποιες

απόπειρες να φωτιστεί το περιεχόμενό της έχουν μεγαλύτερη επιτυχία όταν απλώς περιγράφουν το

πεδίο  αναφοράς  της.  Ένας  τρόπος  για  να  οριστεί  η  Παιδική  Λογοτεχνία  θα  ήταν  συγκριτικά,

δηλαδή με όρους αναφορικά με τη λογοτεχνία των ενηλίκων. Έτσι μια σειρά έγκριτων  ερευνητών

της  Παιδικής  Λογοτεχνίας  όπως  Rebecca Lukens,  Marcus Crouch,  Nicholas Tucher και  Miles

McDowell θεωρούν ότι η Παιδική Λογοτεχνία διαφέρει από τη λογοτεχνία για ενήλικες  στο βαθμό,

όχι στο είδος [...] και γράφοντας για παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια στάνταρτ, όπως

και  στο  γράψιμο  για  ενηλίκους.  Επίσης  ότι  τα  παιδικά  βιβλία  πρέπει  να  είναι  εύληπτα,  να

περιορίζονται σε περιοχές της εμπειρίας και του λεξιλογίου των παιδιών, να προτιμούν την ενεργό

δράση  από  τη  στασιμότητα,  τους  διαλόγους  και  τα  γεγονότα  από  τις  περιγραφές  και  τις

ενδοσκοπήσεις. Κατά κανόνα οι πρωταγωνιστές να είναι παιδιά και η γλώσσα του βιβλίου να είναι

προσανατολισμένη στη γλώσσα του παιδιού. Να χρησιμοποιούνται οι συμβάσεις  και η ιστορία να
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εκτυλίσσεται με εμφανείς ηθικές σχηματοποιήσεις τις οποίες συνήθως αγνοεί η λογοτεχνία των

ενηλίκων. Να έχουν ευδιάκριτη δομή και τέλος θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν τα στοιχεία

του  μαγικού  και  του  φανταστικού,  της  απλότητας  και  της  περιπέτειας,  που  αποτελούν  βασικά

συστατικά του παιδικού βιβλίου (Κανατσούλη, 2002: 23-24). 

Η Παιδική Λογοτεχνία ως ιδιαίτερος κλάδος της λογοτεχνίας,  γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη τα

τελευταία  χρόνια  σε  παγκόσμια  κλίμακα  είτε  ως  πρωτότυπη  παραγωγή,  είτε  ως  μελέτη  της

παραγωγής αυτής. Ο όρος αναπόφευκτα οδηγεί σε διχοτόμηση της λογοτεχνίας. Έτσι, τα δυο σκέλη

της από τη μια φαίνονται αυτόνομα: Παιδική Λογοτεχνία ή καλύτερα Λογοτεχνία για παιδιά, όπως

θα ήταν προτιμότερο να ονομάζεται, και Λογοτεχνία για ενηλίκους. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι

οι δύο αυτοί τομείς βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και στενή σχέση, γιατί 1) και η Λογοτεχνία

για παιδιά  διαβάζεται  από ενηλίκους,  οι  οποίοι  συχνά λειτουργούν ως λογοκριτές  και  ανάλογα

επιτρέπουν ή απαγορεύουν στα παιδιά ένα συγκεκριμένο ανάγνωσμα.  2)  η μια τροφοδοτεί  την

άλλη, ώστε να διαπιστώνεται μια σχέση αμοιβαιότητας, εφόσον κείμενα γραμμένα για παιδιά είναι

δυνατόν να μεταμορφωθούν σε κείμενα για ενηλίκους και το αντίστροφο, κείμενα για ενηλίκους να

διασκευαστούν σε κείμενα για παιδιά» (Παπαντωνάκης, 2003: 4).

Ο  Peter Hollindale προσπαθώντας να επανορίσει το αντικείμενο της Παιδικής Λογοτεχνίας, στο

βιβλίο του Σημεία παιδικότητας στα παιδικά βιβλία, εισάγει την έννοια της παιδικότητας (childness)

η οποία διαφοροποιεί ριζικά την άποψή του και για το παιδί, αλλά και για το είδος της λογοτεχνίας

που  απευθύνεται  στο  παιδί  και  στο  οποίο  συμπλέκονται  και  αλληλοκαθορίζονται  οι  τρεις

παράμετροι:  παιδί,  ενήλικας,  βιβλίο.  Παιδικότητα  είναι  το  είναι  κανείς  παιδί-δυναμικό,  με

φαντασία, να πειραματίζεται, να αλληλεπιδρά, να είναι ευμετακίνητο. Η παιδικότητα λοιπόν κάθε

άλλο παρά σημαίνει την ηλικιακή φάση της ετοιμασίας του παιδιού ώστε να ενηλικιωθεί. Η αξία

της δεν συνίσταται  σε όλο αυτό το σύνολο των γνώσεων που μαζεύει  το παιδί,  ώστε να γίνει

κάποτε ενήλικος, αλλά συνίσταται σε αυτά κυρίως τα βιώματα που τα ίδια τα παιδιά αποκομίζουν

από αυτή τη φάση της ζωής τους, σημαίνει την αυτονομία των βιωμάτων αυτών σε σχέση με κάθε

άλλη ηλικιακή φάση. Για το παιδί, αυτό πoυ έχει σημασία είναι ότι έχει στο παρόν την εμπειρία να

είναι παιδί και ότι έχει επίγνωση αυτής της παροντικής κατάστασης. Κατά συνέπεια, αυτό που είναι

το επίμαχο σημείο για το Hollindale στον ορισμό του της Παιδικής Λογοτεχνίας είναι ότι πρόκειται

για τα κείμενα εκείνα που έχουν κοινά κάποια συγκεκριμένα μυθοπλαστικά χαρακτηριστικά, τα

οποία ενεργοποιούνται (ώστε να γίνουν λογοτεχνία για παιδιά) από ένα αναγνωστικό γεγονός: ότι

διαβάζονται από παιδιά (Κανατσούλη, 2002: 27-28).
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Διαχρονικά,  έγκριτοι  επιστήμονες  και  μελετητές  προσπάθησαν  να  ορίσουν  την  Παιδική

Λογοτεχνία.  Ο  Β.  Δ.  Αναγνωστόπουλος  αναφέρει:  «στην  Παιδική  Λογοτεχνία  ανήκουν

καλλιτεχνικά δημιουργήματα μεγάλων, που έχουν σκοπό να προσφέρουν στο παιδί τη χαρά, τον

παλμό της ζωής, την αισθητική απόλαυση και παράλληλα να υποβάλουν αρχές και μηνύματα με

ανθρωποπλαστικό χαρακτήρα. Με τον όρο Παιδική Λογοτεχνία εννοούμε κυρίως τα αισθητικώς

δικαιωμένα λογοτεχνήματα των ωρίμων που απευθύνονται στο παιδί» (Αναγνωστόπουλος, 1984:

16-19).

Σύμφωνα  με  τον  Δελώνη  «η  Παιδική  Λογοτεχνία  είναι  ο  χώρος  στον  οποίο  συνυπάρχουν  και

λειτουργούν  όλα  εκείνα  τα  άρτια  λογοτεχνικά  έργα  που  απευθύνονται  άμεσα  ή  έμμεσα  στις

αισθητικές απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας και που

ανταποκρίνεται στο αντιληπτικό, γλωσσικό και συναισθηματικό τους επίπεδο» (Παπανικολάου &

Τσιλιμένη, 1992: 18).

Η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου  διατυπώνει τα παρακάτω: «Εννοούμε την τέχνη του λόγου

που καλλιεργείται από ενήλικες και απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα παιδιά, είτε ενσυνείδητα το

επιδιώκουν  αυτό  οι  δημιουργοί  της,  είτε  όχι.  Με  άλλα  λόγια  είναι  το  σύνολο  των  αισθητικά

δικαιωμένων κειμένων που είναι σε θέση να συμβάλουν στη ψυχαγωγία των παιδιών και στην

πνευματική τους καλλιέργεια, δηλαδή την ανάπτυξη της ικανότητας για αντίληψη της ομορφιάς,

στην ωρίμανση της  προσωπικότητας  και  στη  διαμόρφωση ελεύθερης  συνείδησης».  Επιπλέον η

Ανδρουτσοπούλου  καταγράφει τα σημεία αναγνώρισης της Παιδικής Λογοτεχνίας:  ως προς τη

μορφή, τη  λιτότητα του λόγου,  την  απουσία βωμολοχιών και  σαρκασμού,  τη συντομία και  το

καίριο  των  περιγραφών,  την  αμεσότητα  της  αφήγησης,  τη  διαγραφή  των  χαρακτήρων  χωρίς

επιμονή στην ψυχογράφησή τους, ως προς το περιεχόμενο, ότι η υπόθεση έχει ξεκάθαρο πλαίσιο

και η πλοκή είναι έντονη και γρήγορη, προπάντων ότι υπάρχει κάθαρση και το διάχυτο αίσθημα ότι

ο αναγνώστης είναι αντικείμενο αγάπης για το συγγραφέα (Πέτροβιτς, Ανδρουτσοπούλου, 1990:

11-14).

Σύμφωνα με τον Γιάκου: «Με το όρο παιδική Λογοτεχνία δεν εννοούμε βέβαια τα λογοτεχνήματα

που έχουν γράψει ή γράφουνε τα παιδιά. Εννοούμε τα αισθητικώς δικαιωμένα λογοτεχνικά κείμενα

που  είναι  σε  θέση  να  φέρουν  το  παιδί  σε  επαφή  με  το  αισθητικό  φαινόμενο  της  τέχνης  και

ειδικότερα της  Λογοτεχνίας».  Επίσης  «Τα λογοτεχνικά  αυτά κείμενα,  αποτελούν  κατά  κανόνα,

πνευματικά  δημιουργήματα  των  μεγάλων.  Γιατί  αυτοί  κυρίως  διαθέτουν  την  ωριμότητα  ή  την

απαραίτητη  ικανότητα  να  προσφέρουν  στο  παιδί  την  αισθητική  συγκίνηση  που   προσφέρει  η

17



Τέχνη» (Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη, 2002: 67-68).

Η Άντα Κατσίκη Γκίβαλου, θεωρεί πως: «η Παιδική Λογοτεχνία είναι μέρος της λογοτεχνίας και

αποτελεί καλλιτεχνική έκφραση που έχει, όπως όλες οι τέχνες, την αξία της εφόσον είναι αισθητικά

δικαιωμένη» (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005: 16).

Τελειώνοντας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η Παιδική Λογοτεχνία είναι το λογοτεχνικό

εκείνο είδος που προσφέρει στο παιδί-αναγνώστη την πρώτη του λογοτεχνική  εμπειρία, πάνω στην

οποία θα μπουν τα θεμέλια της μετέπειτα αγάπης του για το βιβλίο και τη λογοτεχνία. Συνεπώς η

επαφή του παιδιού με το είδος αυτό της λογοτεχνίας είναι καίρια και ουσιαστική.

1.2 Τα είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας2

Τα είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας θα μπορούσαν να καταταχθούν με βάση τα λογοτεχνικά γένη και

είδη.  Λέγοντας γένη  (genres)  εννοούμε  τις  ευρύτερες  λογοτεχνικές  κατηγορίες  (ποίηση,  πεζός

λόγος,  τραγωδία,  κωμωδία κ.τ.λ.),  ενώ με τον όρο  είδη  εννοούμε τις  υποκατηγορίες (π.χ  στην

ποίηση μιλούμε για λυρική ποίηση, επική κλπ) (Κανατσούλη, 2002: 16).

Σύμφωνα  με  τους  Παπανικολάου  & Τσιλιμένη  (1992),  Κανατσούλη  (2002)  και  Παπαντωνάκη

(2003) με βάση τα γένη θα μπορούσαμε να κατατάξουμε ειδολογικά την Παιδική Λογοτεχνία σε

Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο ενώ σε κάθε ένα από αυτά εντάσσονται διάφορα είδη όπως θα τα

μελετήσουμε παρακάτω.

ΠΟΙΗΣΗ 

Η ποίηση αποτελεί το πρώτο λογοτεχνικό είδος με το οποίο το μικρό παιδί έρχεται σε επαφή, το

σημείο εκκίνησης της λογοτεχνικής παιδείας του ανθρώπου αφού από πολύ μικρά τα παιδιά ακούν

ταχταρίσματα  και  νανουρίσματα.  Άριστο  εργαλείο  για  τη  γλωσσική  ανάπτυξη  του  παιδιού.

Συμβάλλει στη δημιουργία της ρυθμικής ενέργειας, του ρυθμού αλλά και στο ακριβώς αντίθετο,

στην έννοια της χαλαρότητας.

Επικράτησαν τρεις τάσεις:

• Παραδοσιακή  ή  δημοτική  ποίηση:  προφορική  ποίηση  όχι  επώνυμων  ποιητών,  όπως

2

Η  ειδολογική  κατάταξη  της  παιδικής  λογοτεχνίας  όπως  εμφανίζεται  στο  συγκεκριμένο  κεφάλαιο  από  την
ερευνήτρια βασίζεται σε έναν συγκερασμό της ειδολογικής κατάταξης όπως επιχειρήθηκε από τους Παπανικολάου
& Τσιλιμένη 1992,  Κανατσούλη 2002 και  Παπαντωνάκη  2003. 
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νανουρίσματα,  κάλαντα,  ταχταρίσματα,  λαχνίσματα,  σατυρικά  τραγούδια.  Η  δημοτική

ποίηση χαρακτηρίζεται από ρυθμό  και ομοιοκαταληξία.

 Έντεχνη ή Εξπρεσιονιστική ποίηση: βασικά στοιχεία ο κοινωνικός προβληματισμός και

ρεαλισμός.  Θεματολογικά  αγγίζει  τα  κοινωνικά  προβλήματα  της  εποχής  μας  και  είναι

επηρεασμένη από την τεχνολογία.

 Νεωτερική ποίηση: ανομοιοκατάληκτος στίχος, απουσία εκφραστικών μέσων, αγγίζει την

αυτόματη γραφή και τον υπερρεαλισμό. Τολμά να σπάσει τις παραδοσιακές φόρμες, χωρίς

να πληγεί ο ρυθμός και η μουσικότητα του στίχου.

Ένα ξεχωριστό είδος ποίησης αποτελούν τα Λίμερικς ή ληρολογήματα, τα οποία είναι σατιρικά ή

απλώς κωμικά, χωρίς νόημα ποιήματα, στα οποία συνυπάρχει το λογικό με το παράλογο, το δυνατό

με το αδύνατο, το πιθανό με το απίθανο. Βασικό στόχο έχουν να καλλιεργήσουν τη φαντασία του

παιδιού, να του εμπνεύσουν το χιούμορ και να το καθοδηγήσουν σε φανταστικούς αρχικά και στη

συνέχεια σε λογικούς συνδυασμούς λέξεων.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Παραμύθι, λαϊκό και σύγχρονο ή έντεχνο

Το παραμύθι αποτελεί ένα πανανθρώπινο λογοτεχνικό είδος. Μέσα από την ιδιαίτερη γλώσσα που

χρησιμοποιεί  έχει  καταφέρει  την  επικοινωνία  εντελώς  διαφορετικών  λαών.  Η  γλώσσα  των

παραμυθιών πέτυχε  το ακατόρθωτο:  να είναι  μια  γλώσσα ενοποιητική,  παγκόσμια,  ταυτόχρονα

όμως να αφήνει άφθονο χώρο για το διαφορετικό, το ιδιαίτερο, για να αναπτυχθούν, με άλλα λόγια,

οι τοπικές, πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. 

Το  λαϊκό παραμύθι, προϊόν προφορικής παράδοσης και ανώνυμων συγγραφέων έχει σκοπό την

τέρψη των ακροατών. Ο κόσμος του είναι φανταστικός, οι  φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν, υπάρχει

έντονο το υπερφυσικό στοιχείο. Επίσης δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο τόπο ή χρόνο ούτε και σε

πρόσωπα. Το λαϊκό παραμύθι δε γνωρίζει το σύνηθες μέτρο του κοινού ανθρώπου αφού όλα είναι ή

πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά, ή πολύ ωραία ή πολύ άσχημα. Τέλος δε σκοπεύει να διδάξει ούτε να

συμβουλεύσει,  ωστόσο  είναι  ηθικό  γιατί  πηγάζει  από  την  ηθική  συνείδηση  του  λαού.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα η κάθαρση στην οποία οδηγείται στο τέλος ο ακροατής, με το ευχάριστο

τέλος, την αμοιβή του καλού και την τιμωρία του κακού.

Το  σύγχρονο  ή  έντεχνο  παραμύθι  γράφεται  από  επώνυμους  παραμυθάδες/συγγραφείς  και  σε

αντίθεση με το λαϊκό παραμύθι όπου κυριαρχεί η συλλογικότητα και η ομαδικότητα των βιωμάτων,
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στο σύγχρονο παραμύθι επικρατούν τα προσωπικά βιώματα. Ως αποτέλεσμα, διακρίνεται από τις

αναστολές, προβληματισμούς, συμπλέγματα, αμφιβολίες του σύγχρονου συγγραφέα. Στο σύγχρονο

παραμύθι αν και υπάρχει συγκερασμός πραγματικότητας και φαντασίας ωστόσο τα θέματα είναι

ρεαλιστικά και απεικονίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα προβλήματά του. Το μαγικό στοιχείο

είναι συρρικνωμένο, αποφεύγονται οι  αγριότητες και οι θηριωδίες,  η κοινωνία προβάλλεται  ως

αταξική. Υπάρχει προβληματισμός πάνω σε σύγχρονα προβλήματα, δεν υπάρχει έντονη αναφορά

σε μύθους και θρύλους του λαϊκού μας πολιτισμού και ο διδακτισμός έχει υποχωρήσει. Επίσης στα

σύγχρονα  παραμύθια  επικρατεί  το  καλό  απέναντι  στο  κακό  και  υπάρχει  ευτυχισμένο  τέλος.

Υπάρχει χιούμορ ενώ τέλος αποφεύγεται ο σεξισμός.

Ο μύθος

Μύθοι είναι οι παραδόσεις των αρχαίων για θεούς και ήρωες. Επίσης μύθος είναι μικρή αλληγορική

διήγηση,  από τον  κόσμο των ζώων ή των ανθρώπων,  που θέλει  να  διδάξει  κάτι.  Με βάση το

περιεχόμενό τους διακρίνονται σε κοσμογονικούς, εθνεγερτικούς, φυσιογνωστικούς, κοινωνικούς ή

διδακτικούς.

Οι παραδόσεις

Οι παραδόσεις είναι ένα κοντινό στο παραμύθι είδος αλλά όχι ταυτόσημο. Οι παραδόσεις ή θρύλοι

λέγονται οι φανταστικές διηγήσεις που πλάθει ο λαός με βάση τις δοξασίες του για ορισμένους

τόπους ή όντα που τις πιστεύει αληθινές. Η παράδοση διαφέρει από το παραμύθι στο ότι είναι

δεμένη με τον τόπο και τα όντα που τη θυμίζουν και αναπλάθεται σαν αυτοτελές επεισόδιο.

Οι μικρές ιστορίες

Οι μικρές ιστορίες, αν και μοιάζουν με το παραμύθι  και με το διήγημα είναι ένα διαφορετικό είδος.

Είναι ένα είδος αφηγήματος που μέσα από μια σύντομη διήγηση 2-3 σελίδων, στο πλαίσιο μιας πιο

ρεαλιστικής αντιμετώπισης της καθημερινότητας δίνει μια εικόνα για τον τρόπο ζωής του παιδιού,

με  λόγο  αφαιρετικό  αλλά  προσιτό  στην  αντιληπτικότητά  του,  οικείο,  άμεσο  και  συγχρόνως

συγκεκριμένο.  Χαρακτηριστικά  των  μικρών  ιστοριών  αποτελούν:  η  σύντομη  έκταση,  η  απλή

γλώσσα που είναι προσαρμοσμένη στις γλωσσικές ανάγκες του μικρού παιδιού, η σχετική με την

παιδική ηλικία θεματολογία, ο συγκεκριμένος και ρεαλιστικός χρόνος, το γνώριμο περιβάλλον.

Το μυθιστόρημα

Το μυθιστόρημα ως αυτοτελές λογοτεχνικό είδος, είναι πρώτιστα μια αφήγηση δομημένη σε πεζό

λόγο. Σύμφωνα με τον G.  Beer «το μυθιστόρημα είναι το κυκλικό, το σφαιρικό και το συνθετικό
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εκείνο  είδος  της  πεζογραφίας  που,  κατά  κανόνα,  αναπαρασταίνει  ένα  σύνολο  ζωής  όπου  ο

συγγραφέας  αφηγείται  μια  νέα  ιστορία  επινοημένη  από  τη  μυθοπλαστική  φαντασία  και  όχι

αντιγραμμένη από την προσωπική του ζωή. Βέβαια πολλές βιωματικές του μνήμες μπορεί να έχουν

εισχωρήσει,  προφανώς μεταπλασμένες και  εκ νέου δουλεμένες μέσα στη λογοτεχνική ιστορία»

(Beer, 1970).

Ως  προς  τα  μορφολογικά  του  χαρακτηριστικά  το  μυθιστόρημα  είναι  γραμμένο  σε  απλή  και

κατανοητή γλώσσα και έχει μεγάλη έκταση. Ο κόσμος στον οποίο μας εισάγει το μυθιστόρημα

είναι υπαρκτός μόνο στις σελίδες του βιβλίου.  Συνεπώς η εμπειρία που έχουμε από αυτό είναι

πλασματική. Το μυθιστόρημα υπάρχει κυρίως για να μας ευχαριστήσει, για να μας ανακουφίσει από

τις αναστατώσεις και τις πιέσεις της καθημερινότητας. Μας βοηθά να καταλάβουμε τη ζωή, αλλά

και η ζωή μας βοηθά να καταλάβουμε τη λογοτεχνία.

Υπάρχουν πολλά είδη μυθιστορήματος. Μερικά από αυτά είναι: το ιστορικό, το ηθογραφικό, το

αστικό, το αισθηματικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, το

περιπετειώδες, το αστυνομικό, το θρησκευτικό, το συμβολικό, το φιλοσοφικό κ.α.

Το διήγημα

Σύμφωνα  με  τον  Γρηγόριο  Ξενόπουλο,  διήγημα  είναι  μια  σύντομη  ιστορία  πραγματική  ή

φανταστική,  της  οποίας  το  υλικό  συγκεντρώνεται  αξονικά  γύρω  από  ένα  εξαιρετικό  γεγονός,

σημειώνεται  κάποια  σύγκρουση  ή  εσωτερική  διαπάλη,  υπάρχει  μια  κορύφωση  και  στο  τέλος

έρχεται η λύση.

Η νουβέλα

Η νουβέλα είναι αφηγηματικό είδος της λογοτεχνικής πεζογραφίας το οποίο χαρακτηρίζεται από τη

συντομία  στην  έκταση,  η  οποία  κυμαίνεται  μεταξύ  του  συντομότερου  διηγήματος  και  του

εκτενέστερου μυθιστορήματος και παράλληλα από τον ρεαλισμό του ύφους του και την ύπαρξη

συγκεκριμένης πλοκής. Γενικά στη νουβέλα το βάρος του συγγραφέα ρίχνεται περισσότερο στην

ηθογραφία και ψυχογραφία των χαρακτήρων και όχι  τόσο στα αναφερόμενα επεισόδια και την

πλοκή τους. 

ΘΕΑΤΡΟ

Το παιδικό θέατρο

Εάν θα θέλαμε να δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά για να οριστεί μέσα από την ιστορία του, το
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παιδικό θέατρο θα λέγαμε ότι 1) στηρίζεται στη συμμετοχή γενικά του παιδιού στην παράσταση

είτε το παιδί παίζει ως ηθοποιός, είτε παρακολουθεί ως θεατής και ανεξάρτητα από την ποσοστιαία

συμμετοχή του, 2) παιδικό θέατρο αποτελεί το θέατρο που παίζεται στο σχολείο και 3) το παιδικό

θέατρο προϋποθέτει μια δραματική παραγωγή που απευθύνεται στην παιδική ιδιοσυγκρασία ή έχει

τέτοια γνωρίσματα που διευκολύνουν την κατανόηση και μέθεξη του μικρού θεατή.

Το θεατρικό παιχνίδι

Η εξελιγμένη μορφή του θεάτρου από παιδιά-με παιδιά-για παιδιά, που είναι η πιο ολοκληρωμένη

μορφή  θεάτρου  από  την  άποψη  της  ομαδικής  δημιουργικής  έκφρασης  και  ενεργοποίησης  των

παιδιών,  αποτελεί  το  λεγόμενο  θεατρικό  παιχνίδι  ή  για  άλλους  δραματικό  παιχνίδι,  το  οποίο

συμβάλει  στην   ψυχική,  πνευματική  και  κοινωνική  ανάπτυξη  των  παιδιών,  στη  δημιουργία

προϋποθέσεων  για  τη  διαμόρφωση θεατρικής  παιδείας  και  στην  εξοικείωση  με  την  τέχνη  του

θεάτρου.

Ο Καραγκιόζης

Ο Καραγκιόζης είναι ένα είδος παραδοσιακής λαϊκής τέχνης, στηρίζεται δηλαδή σε μια παράδοση

που  δεν  είναι  γραμμένη  πουθενά.  Όλα  εδώ  αποκρυσταλλώθηκαν  εθιμικά  και  μεταβιβάστηκαν

εμπειρικά με την προφορική επανάληψη.

Το κουκλοθέατρο

Παρακολουθώντας το παιδί μια κουκλοθεατρική παράσταση, μπορούμε να πούμε ότι ζει σε μια

συναισθηματική  ένταση,  σε μια μαγεία.  Οι  άψυχες  κούκλες  ζωντανεύουν,  μιλούν,  ενεργούν με

ανθρώπινη νοημοσύνη. Η βασική προσφορά του κουκλοθέατρου στο παιδί είναι ότι ψυχαγωγώντας

διδάσκει χωρίς στεγνούς διδακτισμούς. Προβάλλει στο παιδί πανανθρώπινες αξίες και δι' αυτών

διαπλάθει ανθρώπινους χαρακτήρες .

Επίσης στην Παιδική Λογοτεχνία συγκαταλέγονται τα παρακάτω είδη:

 Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία

 Τα παιδικά περιοδικά

 Τα βιβλία γνώσεων

 Τα κόμικς

(Παπανικολάου & Τσιλιμένη 1992,  Κανατσούλη 2002,  Παπαντωνάκης 2003)
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1.3 Η παιδαγωγική αξία της Παιδικής Λογοτεχνίας

Τα πουλιά έχουν φτερά, 

τα παιδιά έχουν βιβλία.

Rue du Monde

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η μύηση του παιδιού από την πρώιμη παιδική ηλικία στον έντεχνο λόγο

συμβάλλει καθοριστικά στην αισθητική του καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της φαντασίας του, στη

ψυχική του ωρίμανση και στη γλωσσική του ανάπτυξη. Η επίδραση των λογοτεχνικών έργων στη

διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού θεωρείται αυτονόητη (Παπαδάτος, 2006: 90-91).

Η παιδική λογοτεχνία και η λογοτεχνία γενικότερα, ασκεί παιδαγωγική επίδραση στον άνθρωπο,

δηλαδή βοηθάει  στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του,  μέσω των ποικίλων προτύπων που

προβάλλει. Επίσης μέσω της λογοτεχνίας ο σύγχρονος άνθρωπος συναντά και γνωρίζει μερικές από

τις βασικές δυνάμεις και προϋποθέσεις που δημιούργησαν τον πολιτισμό, κάτι που δηλώνει την

ανθρωπολογική διάσταση της λογοτεχνίας (Μαλαφάντης, 2005: 23).

Το  βιβλίο  αποτελεί  μέγιστο  πολιτισμικό  αγαθό.  Εγκλείει  έναν  κόσμο  που  βρίσκεται  σε  αέναη

κίνηση συνομιλώντας πολλαπλώς με τον αναγνώστη κάθε εποχής. Για τον μικρό αναγνώστη έχει

δισυπόστατη  αξία:  προσφέρει  πρώτιστα  ψυχαγωγία  και  απόλαυση  και  συνάμα  διαπαιδαγωγεί.

(Παπαδάτος, 2009).

Σκοπός της παιδικής λογοτεχνίας είναι να μεταδώσει συγκίνηση μέσα από αισθητικά δικαιωμένα

λογοτεχνικά  κείμενα και δευτερευόντως με έναν έμμεσο και αβίαστο τρόπο να διοχετεύσει γνώσεις

(Γιάκος, 1989). Τα παιδιά μέσα από την ενασχόλησή τους με την παιδική λογοτεχνία κατακτούν πιο

εύκολα τη γνώση αφού την κατανοούν και την εφαρμόζουν καλύτερα. Έτσι γίνονται περισσότερο

δημιουργικά και ευρηματικά με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προβλήματα της

καθημερινότητας (Ματσαγγούρας, 2003).

Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος της παιδικής λογοτεχνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Σύμφωνα με τη

Γαβριηλίδου  η  λογοτεχνία  πάντοτε  αποτελούσε  μια  σημαντική  πηγή  προτύπων.  Ιδιαίτερα,  τα

παιδικά  λογοτεχνικά  κείμενα  θέτουν  σε  κίνηση  συγκεκριμένα  μοντέλα  συμπεριφοράς,

νομιμοποιούν νόρμες και αξίες, προσανατολίζουν προτιμήσεις ηθικής φύσης. Γιατί τα σύμβολα, η

γλώσσα, οι εικόνες, οι κώδικες που χρησιμοποιεί ένα λογοτεχνικό κείμενο το βοηθούν να έρθει σε

επικοινωνία  με  τον  αναγνώστη,  οδηγώντας  τον  στην κοινωνικοποίηση και  υποδεικνύοντας  του

νέους τρόπους σκέψης (Γαβριηλίδου, 2008: 18-19).
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Η λογοτεχνία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που φέρνει τον αναγνώστη σε επαφή με διαφορετικούς

πολιτισμούς και κουλτούρες και συγχρόνως του παρέχει μοντέλα με τη βοήθεια των οποίων μπορεί

να ερμηνεύει τόσο τον κόσμο γύρω του όσο και συμβάντα του άμεσου περιβάλλοντος του. Τα

παιδιά  μέσα από την πλοκή  μιας  ιστορίας  έρχονται  σε  επαφή με  ποικίλες  καταστάσεις  καθώς

ταυτίζονται  με  τους  ήρωες  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν  ευθύνες,  λαμβάνουν  αποφάσεις,

προβληματίζονται (Παπαδάτος, 2006).

Εκτός από την αισθητική απόλαυση που είναι ο πρωταρχικός σκοπός της παιδικής λογοτεχνίας και

τον κοινωνικοποιητικό της ρόλο, η παιδική λογοτεχνία  χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο και για τη

γλωσσική καλλιέργεια  των παιδιών (Παπανικολάου & Τσιλιμένη  1992:  34).  Η λογοτεχνία  έχει

μορφοποιό δύναμη για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για το παιδί όταν προσφέρεται σε ένα κλίμα

ελευθερίας ή επιλέγεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, και θεωρείται ένα αυθεντικό είδος λόγου

άρρηκτα  συνδεδεμένου  με  τη  γλώσσα  (Σπανός,  2002).  Η  βελτίωση  και  ο  εμπλουτισμός  του

προφορικού λόγου των παιδιών επιτυγχάνεται πολύ ευχάριστα και αποτελεσματικά μέσα από τη

ενασχόλησή τους με τα βιβλία. Η επαφή των παιδιών με το βιβλίο και το λογοτεχνικό λόγο θα

πρέπει να γίνεται πριν τα παιδιά ξεκινήσουν το σχολείο, με πρωτοβουλία των γονιών. Με αυτόν τον

τρόπο καλλιεργείται το γλωσσικό αισθητήριο των παιδιών και δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με

άλλες μορφές και χρήσεις του καθημερινού λόγου (΄Ηγλετον, 1989: 169).

Επίσης η ενασχόληση των παιδιών με τη λογοτεχνία και το βιβλίο προσφέρει στα παιδιά πολύτιμες

βασικές αναγνωστικές εμπειρίες και θετική στάση απέναντι στο διάβασμα (Γιαννικοπούλου, 1998).

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που από πρώιμη ηλικία, χαίρονται με λαϊκά λεκτικά παιχνίδια,

παιχνιδοτράγουδα, γλωσσοδέτες, λαχνίσματα, νανουρίσματα, ταχταρίσματα, τραγούδια, λίμερικς,

αινίγματα,  παροιμίες,  θρύλους  και  παραδόσεις,  μύθους,  παραμύθια,  μικρές  ιστορίες,  ποιήματα,

παιχνιδόλεξα,  έχουν  πολύ  λιγότερες  πιθανότητες  στο  μέλλον  να  αντιμετωπίσουν  αναγνωστικά

προβλήματα (Αναγνωστόπουλος, 1994).

 

Σημαντική είναι η συμβολή του παραμυθιού στην συναισθηματική διάπλαση του μικρού παιδιού. Η

λογοτεχνική  γλώσσα  αγγίζει  το  συναισθηματικό  κόσμο  του  αναγνώστη  προκαλώντας  πλήθος

συναισθημάτων (Χατζησαββίδης, 1999).  Σκοπός του παραμυθιού είναι να τέρψει, να διεγείρει την

φαντασία και να εισάγει το παιδί στην πραγματικότητα μέσα από έναν μυθικό δρόμο. Λειτουργεί

σαν αντίδοτο στην εξωτερική πίεση που ασκείται στο παιδί από την τεχνολογική εποχή μας. Με το

παραμύθι  αναπτύσσεται  η  φαντασία  και  η  κριτική  ικανότητα  του  παιδιού.  Το  παιδί

ευαισθητοποιείται  στο  ωραίο,  επικοινωνεί  με  άλλους  ανθρώπους,  κοινωνικοποιείται.  Γνωρίζει
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επίσης δύσκολες αξίες όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη κτλ. (Παπανικολάου &Τσιλιμένη

1992: 34).

Μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  ψυχαναλυτική  προσέγγιση  του  παραμυθιού  από  τον

ψυχαναλυτή Μπρούνο Μπετελχάιμ στο βιβλίο του Η ψυχανάλυση των παραμυθιών. Ο Μπετελχάιμ

μελέτησε τα παραμύθια και την επίδρασή τους στα μικρά παιδιά μέσα από το πρίσμα της δικής του

επιστήμης, της ψυχανάλυσης. Σύμφωνα με τη θεώρηση του Μπετελχάιμ, το παραμύθι, επειδή είναι

απλό λογοτεχνικό  είδος,  διευκολύνει  τη  διαδικασία  ταύτισης  του  παιδιού  με  τον  παραμυθιακό

ήρωα.  Η  πλειοψηφία  των  παραμυθιών  εμπεριέχει  μια  έμπρακτη  ηθική.  Το  παιδί  κατά  τον

Μπετελχάιμ, έχει ανάγκη να βλέπει να ενδυναμώνεται μέσα του η πίστη ότι δουλεύοντας σκληρά,

αποκτώντας μεγαλύτερη ωριμότητα, μπορεί να είναι τελικά ο νικητής όπως συμβαίνει και με  τον

ήρωα του παραμυθιού. Επίσης υποστηρίζει ότι τα παραμύθια αντιπροσωπεύουν την τάξη σε σχέση

με  τη  σύγχυση  της  εσωτερικής  ζωής  του  παιδιού.  Οι  πολλές  και  εμβαθείς  παρατηρήσεις  του

Μπετελχάιμ για τα παραμύθια σε σχέση με το παιδί έδειξε πόσο σοβαρά πρέπει να πάρουμε το

παιδί και πόσο χρειάζεται με προσεκτικούς χειρισμούς να αντιμετωπίσουμε την προσωπικότητά του

και τις κρυμμένες ή φανερές επιθυμίες του (Κανατσούλη 2002: 85). 

Επίσης  ο  Μπετελχάιμ  αναφέρει:  «Σύμφωνα  με  το  ψυχαναλυτικό  πρότυπο  της  ανθρώπινης

προσωπικότητας,  τα  παραμύθια  μεταβιβάζουν  σπουδαία  μηνύματα  στο  συνειδητό,  στο

προσυνειδητό και στο ασυνείδητο, σε οποιοδήποτε επίπεδο το καθένα από αυτά λειτουργεί. Επειδή

ασχολούνται με παγκόσμια ανθρώπινα προβλήματα, ιδιαίτερα αυτά που απασχολούν τη σκέψη του

παιδιού, οι ιστορίες αυτές μιλούν στο εγώ του, που είναι σαν μπουμπούκι, και υποβοηθούν στην

ανάπτυξη  του,  ενώ συγχρόνως  το  ελαφρώνουν  από  προσυνείδητες  και  υποσυνείδητες  πιέσεις»

(Παπανικολάου & Τσιλιμένη 1992: 36-37).

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε επιγραμματικά να υποστηρίξουμε σχετικά με τον παιδαγωγικό ρόλο

της Παιδικής Λογοτεχνίας ότι:

• Αναπτύσσει τη φαντασία του παιδιού. 

• Αναπτύσσει τη γλώσσα. 

• Προάγει την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. 

• Συντελεί στην «επίλυση» προβλημάτων. 

• Συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών.
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• Ενισχύει την αυτοαντίληψη. 

• Βοηθά το παιδί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. 

• Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις προσδοκίες του ρόλου του φύλου τους. 

• Βοηθά το παιδί να «οικοδομήσει» την αυτοεκτίμησή του. 

• Προτιμά μια θετική στάση απέναντι στο παιδί . 

• Παρουσιάζει το θέμα της διαφορετικότητας. 

• Προωθεί αισθήματα ασφάλειας και αισιοδοξίας. 

• Με τη λογοτεχνία αναγνωρίζουμε την αξία της ατομικότητας. 

• Βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

• Κατανικά αβάσιμους φόβους. 

• Προωθεί την κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του παιδιού. 

• Προσφέρει εμπειρίες. 

• Μέσω της Λογοτεχνίας τα παιδιά ταυτίζονται με υποδείγματα συμπεριφοράς. 

• Η διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού πετυχαίνεται και με το να δίνεται έμφαση

σε ένα ήρωα του παιδικού βιβλίου. 

• Μέσα από τη Λογοτεχνία καλλιεργούνται οι ικανότητες των παιδιών, για να δουν ένα θέμα

από την οπτική των άλλων. Έτσι, ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους. 

• Βοηθά τα παιδιά να μάθουν για τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους και να τις εκτιμούν.

• Παρακινεί  τα  παιδιά  να  ανακαλύψουν  ηθικά  προβλήματα  και  ηθικά  ζητήματα.

(Παπαντωνάκης, 2003). 

Κλείνοντας το κεφάλαιο της παιδαγωγικής αξίας της Παιδικής Λογοτεχνίας θα χρησιμοποιήσουμε

την αποφθεγματική φράση των  B.  Hearne &  M.Kaye που με γλαφυρό τρόπο αναφέρονται στην

καταλυτική επίδραση του βιβλίου όσον αφορά στην πνευματική ανάπτυξη του παιδιού:

«Όταν διαβάζεις σε ένα παιδί, όταν βάζεις ένα βιβλίο στα χέρια του, του φέρνεις νέα από την

απείρως ποικιλόμορφη φύση της ζωής.  Γίνεσαι αφυπνιστής» (B. Hearne & M.Kaye, 1981: 24).
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2. Παιδική Λογοτεχνία και Νηπιαγωγείο

2.1 Η Παιδική Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο και η διδακτική της αξιοποίηση

Η Παιδική Λογοτεχνία όλο και περισσότερο στις μέρες μας κατακτά τη θέση που της αξίζει στην

εκπαίδευση και φυσικά στο νηπιαγωγείο που αποτελεί προνομιακό χώρο προσέγγισης της. Τούτο

κρίνεται απαραίτητο αφού η φυσική επαφή του παιδιού με την παιδική λογοτεχνία έχει διασαλευτεί

εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής. Όπως επισημαίνει η Δραγάση, το μικρό παιδί παλαιότερα

ερχόταν σε επαφή με τον έντεχνο λόγο από πολύ νωρίς, με τα νανουρίσματα και τα ταχταρίσματα,

με τα παραμύθια και τις ιστορίες. Όλα αυτά αποτελούσαν τροφή της ψυχής του. Ήταν ο φυσικός

τρόπος  για  να  προσεγγίσει  και  να  απολαύσει  το  παιδί  αργότερα  την  επώνυμη  λογοτεχνία.  Ο

σύγχρονος τρόπος ζωής όμως, τείνει να διασαλεύσει αυτή την ισορροπία. Το παιχνίδι στις γειτονιές

εκλείπει,  τα  παραμύθια  της  γιαγιάς  έχουν  αντικατασταθεί  από  άλλους  σύγχρονους  τρόπους

ψυχαγωγίας όχι και τόσο δημιουργικούς ενώ υπάρχει υπεραφθονία υλικών αγαθών. Όμως τίποτα

από  αυτά  δε  μπορεί  να  αντικαταστήσει  τη  φυσική,  την  αληθινή  διήγηση  ενός  παραμυθιού

(Δραγάση, 1995: 22). Συνεπώς το νηπιαγωγείο ως η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης του παιδιού θα

πρέπει να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα μέσα  που διαθέτει, για να μυήσει τα παιδιά στον

κόσμο της λογοτεχνίας έτσι ώστε να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται από το σύγχρονο τρόπο

ζωής (Καλλέργης 1995).

Στο  νηπιαγωγείο,  η  νηπιαγωγός  αξιοποιεί  όλα  τα  είδη  της  παιδικής  λογοτεχνίας  που

ανταποκρίνονται  στα ενδιαφέροντα της  προσχολικής  ηλικίας,  το παραμύθι,  τις  μικρές  ιστορίες,

τους μύθους, το ποίημα, το θέατρο. Κατά την προσχολική ηλικία το παιδί παρουσιάζει τεράστια

νοηματική και συναισθηματική εξέλιξη. Κατά συνέπεια η προσχολική ηλικία θεωρείται, όχι μόνο

επιδεκτικότερη στην τέχνη, αλλά ιδιαίτερα πρόσφορη για τη μύησή του σε αξίες (Παπανικολάου &

Τσιλιμένη, 1992: 23).

Είναι αποδεκτό ότι η αναγνωστική συμπεριφορά καλλιεργείται στις μικρές ηλικίες και η αγάπη

προς το βιβλίο και  το διάβασμα αναπτύσσεται  κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου

(Καλλέργης, 1995). Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος που θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες

προϋποθέσεις για να εισάγει τα μικρά παιδιά στο μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας.

Η ενασχόληση με την παιδική λογοτεχνία στο νηπιαγωγείο αφορά κατά ένα μεγάλο μέρος στο

μάθημα  της  γλώσσας  δηλαδή  την  προφορική  επικοινωνία  αλλά  και  την  ανάγνωση  και  γραφή

(Τάφα, 2001). Η λογοτεχνία αποτελεί ταμείο ανεξάντλητο γλώσσας και μέσο μετάδοσης βίωσης
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και  ανάπλασης  ιδιαίτερα για  το  παιδί.  Η λογοτεχνία  γίνεται  το  ασφαλέστερο  και  περισσότερο

ευχάριστο μέσο κατάκτησης της γλώσσας για το λόγο ότι υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις

που για τους ειδικούς απαιτούνται, προκειμένου να περάσει στη συνείδηση, να συγκρατηθεί με τη

διάνοια και να γίνει όργανό της (Κουκουλομάτης, 1994: 74). Στο μεγάλο παιχνίδι της λογοτεχνίας

οι  λέξεις  απελευθερώνονται  από  τις  συμβατικές  τους  χρήσεις  με  προφανέστερο  το  ποιητικό

παράδειγμα (ποίηση του παραλόγου, σχηματοποιημένα ποιήματα, λίμερικς κ.τ.λ.), όπου ο λόγος

αναπλάθεται  δημιουργικά,  το  νόημα  μεταμφιέζεται,  οι  συμβατικές  σχέσεις  σημαίνοντος-

σημαινόμενου  ανατρέπονται,  αξιοποιούνται  στο  έπακρο  οι  οπτικοί  και  ηχητικοί  συνειρμοί,  οι

μεγάλοι γίνονται παιδιά και τα παιδιά παίζουν τους μεγάλους (Lyotard, 1988).

Όμως η παρουσία της παιδικής λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο δε περιορίζεται μόνο στη γλωσσική

και  αισθητική  ανάπτυξη  του  νηπίου.  Μέσα  από  τη  ανεξάντλητη  θεματογραφία  της  και  τους

αμέτρητους  τίτλους  βιβλίων  δίνει  τη  δυνατότητα  αξιοποίησής  της  και  από  άλλους  τομείς  του

αναλυτικού  προγράμματος  όπως  είναι  οι  φυσικές  επιστήμες,  τα  μαθηματικά,  το  περιβάλλον,

λαογραφικές  και  πολιτισμικές  αναφορές.  Η  σύνδεση  των  λογοτεχνικών  κειμένων  με  μουσική,

θέατρο, ζωγραφική συμβάλλει στην πολύσημη ανάγνωση ενός κειμένου και αποτελεί προέκταση

των εκφραστικών δυνατοτήτων του κειμένου (Γιαννικοπούλου, Χατζηγεωργίου, 2001).

Η λογοτεχνία αποτελεί αστείρευτη πηγή για άντληση θεμάτων. Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού

κειμένου από τη νηπιαγωγό ή η παρουσίαση ενός αγαπημένου βιβλίου από ένα παιδί μπορεί να

οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας και πολλών δημιουργικών δραστηριοτήτων και να

προκαλέσει  την  έκφραση  βιωματικών  εμπειριών  εκ  μέρους  των  παιδιών.  Τα  κείμενα  και  οι

δραστηριότητες  που  αναπτύσσονται  και  προωθούν  τις  διδακτικές  αρχές  της  διαθεματικότητας

παρέχουν ευκαιρίες για διερευνητική και αποκαλυπτική προσέγγιση της γνώσης.  Με τον τρόπο

αυτό  εμπλουτίζεται  η  βιωματική  μάθηση,  καθώς  συνδέεται  το  σχολείο  με  την  κοινωνική

πραγματικότητα  και  ευαισθητοποιείται  ο  μαθητής  σε  ζητήματα  που  αφορούν  τις  αξίες  της

καθημερινότητας,  της  επιστήμης,  της  συνεργασίας,  της  διαφορετικότητας,  της  ανάπτυξης  του

πολιτισμού (Παμουκτσόγλου 2004). 

Κάθε κείμενο ανάλογα με τα ειδικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν, θέμα και τρόπος παρουσίασης,

παρέχει λιγότερες ή περισσότερες ευκαιρίες για διείσδυση και εμπλοκή διαφόρων επιστημονικών

πεδίων, που οδηγούν στη σφαιρική, ολιστική αντίληψη ενός θέματος. Η προσέγγιση γνώσεων από

άλλους  επιστημονικούς  χώρους  με  τη  βοήθεια  της  λογοτεχνίας  μέσα  από  μια  διαθεματική

προσέγγιση,  φέρνει  σε  επαφή  τις  εμπειρίες  και  τα  ενδιαφέροντα  των  παιδιών  με  γνώσεις  και
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δεξιότητες  διαφόρων  διδακτικών  περιοχών.  Αυτό  ευνοεί  ιδιαίτερα  τα  μικρά  παιδιά,  που

δυσκολεύονται  να  προσδιορίσουν τη χρησιμότητα αποσπασματικών πληροφοριών και  γνώσεων

που  προσφέρονται  στο  σχολείο.  Η  προσέγγιση  θεμάτων  μέσα  από  αφηγηματικές  ιστορίες  και

παραμύθια,  αποτελεί  ένα  ενδεδειγμένο  μέσο  διδασκαλίας  εξαιτίας  της  τάσης  της  να  γεννά

ερωτηματικά και  να προκαλεί  τα παιδιά να ανακαλύπτουν (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου,

2001)3. 

Συχνά  ένα  λογοτεχνικό  κείμενο,  παραμύθι,  ποίημα  ή  μια  μικρή  ιστορία  μπορεί  να  σταθεί  το

έναυσμα, να πυροδοτήσει συζητήσεις και να καλλιεργήσει προβληματισμό, ανεξάρτητα από την

πρόθεση του διδάσκοντα. Άλλες φορές το βιβλίο λειτουργεί συνειδητά ως σημείο εκκίνησης για την

οργάνωση  και  εκτέλεση  συγκεκριμένων  δραστηριοτήτων  ή  επιστημονικών  διερευνήσεων,  που

καλούν τα παιδιά να προβληματιστούν πάνω σε επιστημονικά θέματα. Η επιλογή του κατάλληλου

λογοτεχνικού κειμένου αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω έμπνευση και δημιουργική

παρέμβαση των παιδιών στο κείμενο. Χρειάζεται επομένως ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των

βιβλίων που πρέπει να συνδυάζουν λογοτεχνικότητα, επιστημονική γνώση, ελκυστική εμφάνιση,

σωστή γλώσσα,  συμβολή στην ανάπτυξη προβληματισμού,  καταλληλότητα για συγκεκριμένους

αποδέκτες, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στον εσωτερικό κόσμο, τις ανάγκες και τις αγωνίες του

παιδιού (Γκλιάου- Χριστοδούλου)4.

Συνοπτικά, η διαθεματική αξιοποίηση της λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο εκτός από την αισθητική

απόλαυση  και  τη  στενή  σύνδεση  του  λόγου  με  την  επιστήμη,  προσεγγίζει  τη  μάθηση  με

πολυεπίπεδο τρόπο (Παμουκτσόγλου, 2004). 

3 Όπως στο Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέττα, Λογοτεχνία και διαθεματική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο: νέος τρόπος προώθησης της 
δημιουργικότητας των παιδιών σελ.4

4 Όπως στο Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέττα, Λογοτεχνία και διαθεματική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο: νέος τρόπος προώθησης της 
δημιουργικότητας των παιδιών σελ.4-5
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2.2 Νηπιαγωγείο και Φιλαναγνωσία

Ο όρος  «φιλαναγνωσία»  παραπέμπει  στη  θετικά  προσδιορισμένη  σχέση  του  αναγνώστη  με  το

βιβλίο  ως  το  κατεξοχήν  είδος  και  έκφραση  της  γραπτής  ύλης  και  εμπεριέχει  ταυτόχρονα  τις

εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην διαμόρφωση αυτής της

σχέσης μέσα από την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων κυρίως αλλά και κοινωνικών

δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων» (Markidis K, 2011). 

Σύμφωνα με τον παραπάνω περιγραφικό ορισμό η φιλαναγνωσία εσωκλείει και ορίζει κυρίως στο

σημασιολογικό της πεδίο την πολυδύναμη και πολυδιάστατη σχέση παιδιού και βιβλίου, καθώς και

τις εξειδικευμένες φιλαναγνωστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές πρακτικές. Και είναι κυρίως

αυτό το κομμάτι που φαίνεται να έχει το πρακτικό του ενδιαφέρον, εφόσον μπορεί να συνδεθεί

άμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα των Βιβλιοθηκών (Καρακίτσιος, 2012). 

Ο Πολάσνιεκ (1992) ο οποίος θεωρείται ο γκουρού της φιλαναγνωσίας στη Γαλλία, θεωρεί ότι ο

πιο κατάλληλος χώρος για να καλλιεργηθεί η αγάπη για το βιβλίο μέσα από δραστηριότητες που

προάγουν το διάβασμα, είναι το σχολείο και ότι αυτό μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη

θεμελίωση  και  ανάπτυξη  της  φιλαναγνωσίας  (Πολάσνιεκ,  1992).  Μέσα  σε  αυτό  το  πλαίσιο  ο

παιδαγωγός βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση: καλείται να μετατρέψει την πρωτογενή

επαφή  παιδιού  και  βιβλίου  σε  μόνιμη  και  δημιουργική  σχέση  και  να  διαμορφώσει  το  «μικρό

συλλαβίζοντας  αναγνώστη»  σε  δια  βίου  σύντροφο  του  βιβλίου  ως  αναντικατάστατης  πηγής

γνώσης, φαντασίας, δημιουργίας (Παπαδάτος, 2009). Ο παιδαγωγός έχει στη διάθεσή του πλήθος

λογοτεχνικών κειμένων όπως παραμύθια, μύθους, μικρές ιστορίες, ποιήματα, βιβλία γνώσεων τα

οποία  καλείται  να  αξιοποιήσει  και  να  αναδείξει.  Προς  αυτήν  την  κατεύθυνση  θα  πρέπει  να

επιστρατεύσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του επινοώντας τρόπους που κεντρίζουν το

ενδιαφέρον των παιδιών, όπως:

• Αξιοποίηση των ενδείξεων του εξώφυλλου και του οπισθόφυλλου.

• Αξιοποίηση του τίτλου, των εικόνων  ή της αρχής του κειμένου.

• Αξιοποίηση βιβλίων γνώσεων και προσαρμογή τους σε μια παιδαγωγική πρακτική.

• Διασκευή  ενός γνωστού παραμυθιού ή ιστορίας.

• Συγκριτική μελέτη σε παραλλαγές ενός γνωστού παραμυθιού.

• Μετατροπή ενός αφηγηματικού κειμένου σε διαλογικό.
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• Συμπλήρωση τίτλων γνωστών παραμυθιών από μια λίστα πιθανών λέξεων.

• Συσχετισμό μιας λίστας που περιέχει χαρακτήρες ή τίτλους γνωστών παραμυθιών, με τις 

εικόνες τους.

• Σύνδεση εικόνων ενός παραμυθιού με τους διαλόγους του.

• Υπαγόρευση ενός γνωστού παραμυθιού από τα παιδιά στον εκπαιδευτικό.

• Ξαναγράψιμο ενός γνωστού παραμυθιού με βάση εικόνες στη σωστή  σειρά.

(Πολάσνιεκ, 1992)

Τα  παιδιά  παράλληλα  με  αυτές  τις  προσεγγίσεις  μπορούν  να  ασχοληθούν  και  με  άλλες

δραστηριότητες που ασκούν τη γλώσσα, τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη, την εφευρετικότητα

τους.  Η  οργάνωση  μεταφηγηματικών  δραστηριοτήτων,  ζωγραφική,  χειροτεχνία,  κουκλοθέατρο,

δραματοποίηση,  δημιουργία  αυτοσχέδιων  παραμυθιών,  ή  ποιημάτων,  δημιουργία  συλλογικών,

ομαδικών  συνθέσεων  (Καλογήρου,  1999),  αναγνώριση  κάποιων  λέξεων  μέσα  στο  κείμενο,

μετατροπή ενός παραμυθιού σε ποίημα, αναδιήγηση της ιστορίας μέσα από την «ανάγνωση» των

εικόνων  προσφέρουν  εκτός  από  την  ψυχαγωγία,  διέξοδο  στη  δημιουργική  έκφραση  και  τον

αυθορμητισμό των παιδιών μέσα σε κλίμα συνοχής και συντροφικότητας. Η συζήτηση γύρω από το

περιεχόμενο της ιστορίας με την υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων που κινητοποιούν τα παιδιά,  η

ανατροπή της πλοκής ή του τέλους της ιστορίας, ο σχολιασμός των πράξεων του ήρωα, η αλλαγή

του  τίτλου  είναι  ενδιαφέρουσες  δραστηριότητες  που  δίνουν  τη  δυνατότητα  στα  παιδιά  να

ταυτιστούν με τους ήρωες, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με τις επιλογές τους, να κάνουν

υποθέσεις, να τροποποιήσουν την εξέλιξη μιας ιστορίας, να δουλέψουν δημιουργικά. Μέσα από

εμψυχωτικές  δημιουργικές  δραστηριότητες  τα  παιδιά  αφουγκράζονται  τον  εαυτό  τους  και  τον

κόσμο, δομούν την προσωπικότητά τους, διευρύνουν τα όριά τους, οικειοποιούνται το περιβάλλον

τους,  αναπτύσσουν  τις  γνώσεις  τους  σε  σχέση  με  αντικείμενα,  εκφράζονται  και  δημιουργούν

(Αναγνωστοπούλου, 2001)5.

Η  αξία  του  λογοτεχνικού  λόγου  και  ειδικότερα  της  παιδικής  λογοτεχνίας  στην  ομαλή

ψυχοσυναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού είναι αδιαμφισβήτητη. Οι προσπάθειες

που καταβάλλονται από τους φορείς ώστε το βιβλίο να φτάνει στα χέρια όλο και περισσότερων

παιδιών,  είναι  πολλές.  Η  πολιτεία  κατατάσσει  την  καλλιέργεια  της  φιλαναγνωσίας  στις

προτεραιότητές  της  ενώ οι  δημιουργοί  του παιδικού βιβλίου βρίσκονται  και  αυτοί  στην πρώτη

5 Όπως αναφέρεται στο Γκλιάου-Χριστοδούλου Ν, Λογοτεχνία και διαθεματική προσέγγιση στο νηπιαγωγείο: νέος τρόπος προώθησης 
της δημιουργικότητας των παιδιών  
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γραμμή συνεπικουρώντας στη διάδοσή του. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότεροι γονείς, αναγνώστες

και  μη  αναγνώστες,  θεωρούν  καθήκον  τους  να  αγοράσουν  κάποια  βιβλία  για  τα  παιδιά  τους

(Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2007). 

2.3 Η Παιδική Λογοτεχνία μέσα από το  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το  Νηπιαγωγείο

Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να

αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων

στόχων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το Νηπιαγωγείο,  ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού  (μετά την οικογένεια),  θα πρέπει να

εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά

και πολύπλευρα. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής

Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης,  δεδομένου ότι η Προσχολική Αγωγή αποτελεί

αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας και γενικευμένη

αρχή. 

Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο είναι το κίνητρο για τη  μάθηση.  Τα παιδιά

μέσα  σε  ένα  ασφαλές  και  πλούσιο  σε  ερεθίσματα  περιβάλλον  εξερευνούν  με  τις  αισθήσεις,

δημιουργούν ιδέες και δομούν τη γνώση.  Καθώς αναπτύσσονται οδηγούνται σε πιο σύνθετες και

περίπλοκες  μορφές αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους και τους ενήλικες που επηρεάζουν τις

γλωσσικές  και  νοητικές  τους  ικανότητες.  Παράλληλα χρησιμοποιούν  συνεχώς  τις  γνώσεις  που

αποκτούν  και  τις  ιδέες  τους  για  διαφορετικούς  σκοπούς  και  με  πολλούς  τρόπους.  Έτσι,

αναπτύσσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στο περιβάλλον (ΔΕΠΠΣ 2003)6. 

Σύμφωνα με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο

Προγραμμάτων  Σπουδών  για  το  Νηπιαγωγείο  (ΔΕΠΠΣ), το  οποίο  ισχύει  από  το  2003, η

Λογοτεχνία  εντάσσεται  στην  ενότητα  Παιδί  και  Γλώσσα.  Ωστόσο  εμφανίζεται  και  σε  άλλες

ενότητες όπως  Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση, Παιδί και Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Παιδί

και Πληροφορική.  Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά το αναλυτικό πρόγραμμα ΔΕΠΠΣ στα

σημεία που αφορά στην Παιδική Λογοτεχνία.

6 ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο  http://www.pi-schools.gr/programs/depps/      (  προσπελάστηκε 12/02/2017)
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

Προφορική επικοινωνία

• Ενθαρρύνονται να αφηγούνται ένα παραμύθι. 

• Παροτρύνονται να συσχετίζουν τις ιστορίες που ακούν με τη δική τους ζωή και με τις δικές

τους εμπειρίες. 

• Παροτρύνονται να συνθέτουν ιστορίες με ή χωρίς καθοδήγηση και περιορισμούς. 

• Εθίζονται να απομνημονεύουν και να απαγγέλλουν ποιήματα,  να  μαθαίνουν λαχνίσματα,

αινίγματα,  γλωσσοδέτες,  να  απομνημονεύουν  μικρούς  ρόλους  στο  πλαίσιο  των

παραστάσεων που θα παρουσιάσουν μέσα στην τάξη. 

• Συνηθίζουν  να  αναπαράγουν  εύστοχα  τα  λεκτικά  σχήματα  που  συναντούν  συχνά  στα

παραμύθια,  όπως  «ήταν  μια φορά κι έναν καιρό  …», «και έζησαν αυτοί καλά και εμείς

καλύτερα» 

• Μέσα από τραγούδια, λαχνίσματα και ρίμες να συνειδητοποιήσουν σταδιακά το φωνημικό

χαρακτήρα της γλώσσας και να διακρίνουν τα φωνήματα ως συστατικά των λέξεων.

Ανάγνωση

• Τα παιδιά έρχονται σε επαφή  με εικονογραφημένα βιβλία και  με περιοδικά,  εφημερίδες,

λεξικά, καθώς και με αφίσες, χάρτες, συσκευασίες προϊόντων που γνωρίζουν τα παιδιά (π.χ.

κουτιά από γάλα, σακούλες από ζάχαρη ή αλεύρι, κουτιά από φάρμακα κτλ). 

• Τα παιδιά  «ακούν»  κείμενα από βιβλία που τους διαβάζει ο εκπαιδευτικός,  ο οποίος τους

δείχνει  με το δάχτυλο πού ακριβώς διαβάζει,  διαβάζοντας σε κανονικό ρυθμό ανάγνωσης

και χρωματίζοντας τη φωνή του ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου. Το βιβλίο ή το

έντυπο που διαβάζεται κάθε φορά είναι στραμμένο προς τα παιδιά ώστε να συνειδητοποιούν

ότι αυτό που διαβάζεται είναι το κείμενο και όχι η εικόνα. 

• Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να παρεμβαίνουν κατά την ανάγνωση του κειμένου,  κάνοντας

υποθέσεις για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας, σχόλια για τους χαρακτήρες κλπ. 

• Τα  παιδιά  αναγνωρίζουν  τα  διαλογικά  μέρη  σε  κείμενα  που  τους  διαβάζονται  και

επαναλαμβάνουν παρόμοιους διάλογους. 
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• Κείμενα που αρέσουν στα παιδιά διαβάζονται από τον εκπαιδευτικό κατ’ επανάληψη, όταν

τα παιδιά το ζητούν, πράγμα που συχνά οδηγεί αβίαστα στην απομνημόνευση. Τα έμμετρα

κείμενα  (π.χ.  λαχνίσματα,  ποιήματα)  που  έχουν  ρίμες,  παρηχήσεις  και  ομοιοκαταληξίες

απομνημονεύονται εύκολα και βοηθούν τα παιδιά να συνειδητοποιούν, σταδιακά, στοιχεία

της γλώσσας που συνδέονται με τον ιδιαίτερο και συλλαβικό χαρακτήρα της συμβάλλοντας

έτσι στη φωνημική και συντακτική συνείδηση της γλώσσας.  Τα παιδιά απομνημονεύουν

επίσης μικρούς ρόλους, τους οποίους δραματοποιούν στο πλαίσιο σχολικών παραστάσεων

• Στο χώρο του Νηπιαγωγείου έχει διαμορφωθεί περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα γραπτού

λόγου.  Στη βιβλιοθήκη συγκεντρώνονται,  εκτός  από τα βιβλία,  έντυπα διαφόρων ειδών,

όπως περιοδικά, εφημερίδες, αφίσες. 

• Η βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να είναι σε

θέση να δανείζονται  εικονογραφημένα βιβλία  με παραμύθια λαϊκά και  έντεχνα,  μύθους,

θρύλους, λαχνίσματα, ποιήματα, γλωσσοδέτες, μικρά θεατρικά, αλλά και εικονογραφημένα

περιοδικά  και  λευκώματα  καθώς  και  βιβλία  ή  έντυπα  εγκυκλοπαιδικού  χαρακτήρα  που

απευθύνονται στις μικρές ηλικίες και τα οποία μπορούν να τα επιστρέφουν στη θέση τους

(για παράδειγμα τα βιβλία να τοποθετούνται έτσι, ώστε να φαίνεται ολόκληρη η μπροστινή

τους  όψη και  πίσω από κάθε  βιβλίο  να  είναι  σταθερά  τοποθετημένη  η  φωτοτυπία  του

εξωφύλλου του,  πράγμα που αποτελεί σημείο αναφοράς για τα παιδιά και τους επιτρέπει,

μέσα από συσχετισμούς,  να επανατοποθετούν τα βιβλία που δανείζονται  στην ορισμένη

τους θέση).

• Πριν  από  την  ανάγνωση  ενός  βιβλίου  επισημαίνεται  από  τον  εκπαιδευτικό  ότι  στο

εξώφυλλο κάθε βιβλίου είναι γραμμένα σημαντικά στοιχεία (π.χ. ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο

εικονογράφος,  ο εκδοτικός οίκος κ.ά.)  και τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τις

θέσεις  αυτών των στοιχείων στο κάθε βιβλίο.  Ακόμη ενθαρρύνονται να αντιληφθούν τη

σελιδαρίθμηση, καθώς και τον ρόλο του πίνακα περιεχομένων όπου αυτός υπάρχει. 

Γραφή και γραπτή έκφραση

• Τα  παιδιά,  σε  μικρές  ομάδες,  στο  πλαίσιο  ελκυστικών  γι’  αυτά  δραστηριοτήτων,

υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό κείμενα που τα διαμορφώνουν συλλογικά (π.χ. γράμματα,

προσκλήσεις, καταλόγους, κανόνες παιχνιδιών, συνταγές, παραμύθια, ποιήματα κ.ά.) 
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ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

• Ο εκπαιδευτικός διηγείται ή διαβάζει ιστορίες, μύθους, θρύλους, βιογραφίες και παραμύθια

στα παιδιά.  Τα παιδιά ασκούνται στο να κατανοούν τα γεγονότα,  να αναγνωρίζουν τους

ήρωες της κάθε ιστορίας και τα επακόλουθα των πράξεων τους.

ΠΑΙΔΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΚΦΡΑΣΗ

 Τα  παιδιά  ενθαρρύνονται  να  αφηγούνται  ιστορίες,  να  τις  εικονογραφούν  και  να  τις

δραματοποιούν σε συνεργασία και  με τους άλλους.  Ενθαρρύνονται να επισημαίνουν την

ανάγκη για δράση και λογική εξέλιξη στην ιστορία τους.  Να προσθέτουν περιγραφές και

πληροφορίες. 

 Παροτρύνονται να συναποφασίζουν σε  μικρές ομάδες σχετικά  με την ανάπτυξη και  την

εξέλιξη μιας αυτοσχέδιας ιστορίας που πρόκειται να παίξουν ή να συνεχίσουν κάποια που

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Ενθαρρύνονται  να  «παίζουν»  και  να  «διασκευάζουν»  τους  διάλογους  ενός  σεναρίου

δοσμένου ή αυτοσχέδιου. 

 Τα  παιδιά  ενθαρρύνονται  να  δραματοποιούν  μύθους,  ιστορίες  και  παραμύθια  που

διαβάζουν.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 Τα παιδιά ακούν μέσα από τον υπολογιστή παραμύθια.

(ΔΕΠΠΣ, 2003)
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3. Ο Μικρός Πρίγκιπας του Antoine de Saint Exupéry 7

3.1 Το βιβλίο

Η νουβέλα Ο Μικρός Πρίγκιπας αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βιβλίο του συγγραφέα, πιλότου

και δημοσιογράφου  Antoine de Saint Exupéry. Η πλοκή και τα θέματα παρουσιάζονται με στοιχεία

παραμυθιού τα οποία μπλέκονται με χαρακτηριστικά γεγονότα της ζωής του συγγραφέα. Πίσω από

αυτόν το φανταστικό κόσμο που πλάθει ο συγγραφέας, κρύβεται ένας μεγάλος προβληματισμός για

τον άνθρωπο, τις αξίες, τους στόχους, το ρόλο του στη ζωή και τα συναισθήματά του. Τα θέματα

που παρουσιάζει ο συγγραφέας κρύβουν σύμβολα ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνουν να δώσουν στον

αναγνώστη ένα μάθημα ζωής και ανθρωπιάς. Όλα αυτά δεν είναι άσχετα με το συγκλονισμό και

την αγωνία του συγγραφέα για τις ισορροπίες που διατάραξε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κατά τη

διάρκεια  του  οποίου  γράφτηκε  το  συγκεκριμένο  βιβλίο.  Πρόκειται  για  νουβέλα  με  μορφή

παραμυθιού.

Με την κατάληψη της Γαλλίας από τους Γερμανούς κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο  Antoine de

Saint Exupéry καταφεύγει στην Αμερική όπου γράφει το βιβλίο  Ο Μικρός Πρίγκιπας. Η πρώτη

έκδοση έγινε στη γαλλική γλώσσα Le Petit Prince και κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη το 1943. Η

έκδοση περιλαμβάνει και τα σχέδια τα οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο συγγραφέας. Κατά τη

διάρκεια  του  πολέμου  το  βιβλίο  επανεκδόθηκε  και  κυκλοφόρησε  στην  Ελβετία,  τη  Λατινική

Αμερική, τη Β. Αφρική και το Λίβανο όπως πληροφορούμαστε από την εισαγωγή του βιβλίου.

Σήμερα αποτελεί το τρίτο βιβλίο σε εκδόσεις αφού έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια αντίτυπα. 

Η εικονογράφηση του βιβλίου έγινε από τον ίδιο το συγγραφέα με σχέδια-ακουαρέλες. Τα σχέδια

αυτά εντάσσονται λειτουργικά στο κείμενο, αφού ο συγγραφέας μας καλεί να τα δούμε σε αρκετά

σημεία  της  αφήγησής  του.  Για  παράδειγμα,  η  περιγραφή  του  Μικρού  Πρίγκιπα  στο  κείμενο

συνοδεύεται  από  την  αναφορά  του  συγγραφέα  να  δούμε  το  πορτρέτο  που  έκανε  για  να

αντιληφθούμε περισσότερο τη μορφή του: «Εδώ βλέπετε το πιο πετυχημένο πορτρέτο που μπόρεσα

να του κάνω αργότερα». Οι ακουαρέλες του συγγραφέα βοηθούν και υποστηρίζουν τη φαντασία

του  αναγνώστη.  Πολλά  σημεία  όπως  π.χ.  τα  εξωτερικά χαρακτηριστικά  του  Μικρού  Πρίγκιπα

παρουσιάζονται μέσα από τις εικόνες χωρίς να υπάρχει ανάγκη λεπτομερούς περιγραφής. Επίσης,

7 Το συγκεκριμένου κεφαλαίου βασίζεται στην έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  Κύπρου, με τον τίτλο  Ο
Μικρός  Πρίγκιπας, Αντουάν  Ντε  Σαιντ  Εξυπερύ,  της  Αγάθης  Ερωτοκρίτου,  ως  υποστηρικτικό  υλικό  για  τη
διδασκαλία του Μικρού Πρίγκιπα, στα σχολεία της Κύπρου
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σημεία όπου χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις για να γίνουν πιο κατανοητά, όπως π.χ. τα

πρώτα σχέδια του συγγραφέα, γίνεται αναπαράστασή τους με εικόνα. 

Η διάδοση του βιβλίου Ο Μικρός Πρίγκιπας ήταν μεγάλη και σε όλες τις ηπείρους το βιβλίο αυτό

αγαπήθηκε από χιλιάδες παιδιά. Σε αυτό βοήθησε η μετάφραση σε πολλές γλώσσες και διαλέκτους,

γεγονός που βοήθησε στη διάδοσή του .

3.2 Βιογραφικό σημείωμα του  Antoine de Saint  Exupéry

Ο Antoine de Saint Exupéry γεννήθηκε το 1900 στη Λυών της Γαλλίας και θεωρείται ως ένας από

τους πιο σημαντικούς Γάλλους συγγραφείς. Ο έρωτας, η λογοτεχνία και η αεροπλοΐα αποτέλεσαν

τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της όμορφης και γεμάτης περιπέτεια ζωής του. 

Ο  Antoine de Saint Exupéry ασχολήθηκε επίσης με τη δημοσιογραφία και με την έναρξη του

εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία, ανέλαβε να καλύψει δημοσιογραφικά τις εμφύλιες διαμάχες στη

Βαρκελώνη. Εκεί ήταν μάρτυρας σκληρών εικόνων του εμφυλίου που τον συγκλόνισαν και ο ίδιος

μεταφέρει  την  ατμόσφαιρα  σχολιάζοντας  ότι  «η  εκτέλεση  ανθρώπων  πυροβολώντας  τους  έχει

μετατραπεί εδώ σε μια καθημερινή ενέργεια». 

Κατά την ταραγμένη περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καταγγέλλει μέσα από τα βιβλία του

την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Αυτή την περίοδο είναι που γράφει τα βιβλία Πιλότος πολέμου,

Γράμμα σε έναν όμηρο και το κλασικό βιβλίο  Ο Μικρός Πρίγκιπας. Ο  Antoine de Saint Exupéry

εξαφανίστηκε με το αεροπλάνο του στα ανοικτά της Κορσικής στις 31 Ιουλίου 1944, παραμονή της

απελευθέρωσης της Γαλλίας.  Βρισκόταν στην ένατη και τελευταία του πολεμική αποστολή. Τα

αίτια της πτώσης του αεροπλάνου ήταν άγνωστα μέχρι το 2003 όταν βρέθηκαν τα συντρίμμια του

αεροπλάνου του στο βυθό της θάλασσας. Είχε καταρριφθεί από Γερμανικά πυρά. 

3.3 Εργογραφία του  Antoine de Saint Exupéry

 1926: Ο αεροπόρος 

 1929: Ποστάλι του Νότου 

 1931: Νυχτερινή Πτήση (Βραβείο Φεμίνα, τον ίδιο χρόνο)

 1938: Γη των ανθρώπων (έκδοση στην Αμερική με τον τίτλο Άνεμος, Άμμος και Αστέρια) 
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 1942: Πιλότος πολέμου 

 1943: Γράμμα σε έναν όμηρο 

 1943: Ο Μικρός Πρίγκιπας 

 1948: Citadelle, δημοσίευση μετά θάνατον (Ερωτοκρίτου, Α.,(χ.χ) :11-20).

Β΄ MEΡΟΣ  

Ερευνητικό σκέλος

 

4. Σχεδιασμός έρευνας-Μεθοδολογία 

4.1 Στόχος της έρευνας 

Η παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας είναι ευρέως αποδεκτή με αποτέλεσμα η  παιδική λογοτεχνία

αλλά και ο λογοτεχνικός λόγος ευρύτερα, να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής

διαδικασίας  στην  πρωτοβάθμια  αλλά  και  στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Οι  εκπαιδευτικοί

αξιοποιούν  τη  λογοτεχνία  στην  καθημερινή  εκπαιδευτική  διαδικασία  με  ευρηματικότητα,

δημιουργικότητα και φαντασία.

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να δώσει στους εκπαιδευτικούς έναν τρόπο προσέγγισης

της λογοτεχνίας, μέσα από τον οποίο να μπορέσει να καταστεί δυνατή, η ανάδειξη της σημασίας

και  της  σπουδαιότητας  των  κρυμμένων  βασικών  δομών  ενός  κειμένου.  Τούτο  είναι  πολύ

σημαντικό, αφού αποδομώντας ένα κείμενο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εμβαθύνει περισσότερο σε

αυτό,  να  εντοπίσει  σημασιολογικές  δομές  και  κρυμμένα  νοήματα  και  να  αναπροσαρμόσει  τη

διδακτική  του  προσέγγιση.  Επιπλέον  η  αποκάλυψη των κρυμμένων δομών και  νοημάτων ενός

κειμένου μπορεί να δώσει το ερέθισμα στα παιδιά και να τα εισάγει σε ένα νέο τρόπο σκέψης,

περισσότερο διερευνητικό, με άλλα λόγια να τα μυήσει στη δημιουργική διαδικασία να αναζητούν

την βαθύτερη έννοια και σημασία των πραγμάτων και να μην αρκούνται στην επιφάνεια.

4.2 Δείγμα ανάλυσης

Δείγμα ανάλυσης της παρούσας έρευνας αποτελεί η νουβέλα του  Antoine de Saint Exupéry Ο

Μικρός Πρίγκιπας. Η πρώτη έκδοση του έργου έγινε στη γαλλική γλώσσα με τίτλο Le Petit Prince

και  κυκλοφόρησε  στη  Νέα  Υόρκη  το  1943.  Το  βιβλίο  μεταφράστηκε  σε  πολλές  γλώσσες  και
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εκδόθηκε σε διάφορες χώρες του κόσμου. Μεταφραστής της ελληνικής έκδοσης είναι ο Στρατής

Τσίρκας. Η γλώσσα της μετάφρασης είναι πολύ απλή όπως ακριβώς και στο γαλλικό πρωτότυπο.

Στο πέρασμα του χρόνου το βιβλίο εκδόθηκε στην Ελλάδα από διάφορους εκδοτικούς οίκους. Για

τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, επιλέχθηκε η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου Ο Μικρός

Πρίγκιπας από τις  εκδόσεις  Σαΐτα, σε μετάφραση του Ηρακλή Λαμπαδαρίου που κυκλοφόρησε

ηλεκτρονικά το 2015.  Συγκεκριμένα ως δείγμα ανάλυσης, επιλέχθηκε το σύνολο του λογοτεχνικού

έργου, δηλαδή  τα 27 Κεφάλαια και ο Επίλογος από τα οποία απαρτίζεται. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο, είναι το γεγονός ότι αποτελεί ένα έργο

σταθμό στην παιδική λογοτεχνία. Ένα έργο για μικρά αλλά και για μεγάλα παιδιά, που μιλά στην

ψυχή και  έχει  συγκινήσει  χιλιάδες  αναγνωστών.  Πρόκειται  για  ένα  λογοτεχνικό  έργο που έχει

μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Λέγεται ότι είναι το τρίτο

δημοφιλέστερο βιβλίο όλων των εποχών,  μετά τη  Βίβλο και  το  Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ.  Τα

παραπάνω σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό της ερευνήτριας για το συγκεκριμένο λογοτεχνικό

έργο, η οποία ως μάχιμη νηπιαγωγός για πολλά χρόνια, δείχνει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για

την παιδική λογοτεχνία και για το λογοτεχνικό λόγο γενικότερα, αποτέλεσαν τους λόγους επιλογής

του συγκεκριμένου έργου.  

4.3 Υπόθεση – Ερευνητικό ερώτημα 

Εκτός από την κλασσική φιλολογική ανάλυση ενός λογοτεχνικού κειμένου, σύμφωνα με την οποία

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν την πορεία της διδασκαλίας τους, υπάρχουν και άλλοι

τρόποι που επιτρέπουν τη βαθύτερη και ουσιαστικότερη προσέγγιση του λογοτεχνικού λόγου. Μια

ανάλυση που θα βασίζεται στη δομική ανάλυση και που θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδόμηση του

κειμένου και την αποκωδικοποίηση των κρυμμένων νοημάτων και μηνυμάτων του λογοτεχνικού

έργου  είναι δυνατή, και μπορεί να προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του κειμένου.

Το  ζητούμενο  της  έρευνας  μας  είναι  η  αποδόμηση  των  δομικών  νοηματικών  μηχανισμών  της

νουβέλας  Ο Μικρός Πρίγκιπας,  με σκοπό την αξιοποίησή τους  κατά το  σχεδιασμό διδακτικών

δραστηριοτήτων, απλοποιημένων και προσαρμοσμένων στην προσχολική ηλικία ώστε να καταστεί

δυνατή  η  διδακτική  και  παιδαγωγική  αξιοποίηση  της  νουβέλας  Ο  Μικρός  Πρίγκιπας στο

νηπιαγωγείο.
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4.4 Μεθοδολογία της έρευνας

Στην  παρούσα  εργασία,  για  την  ανάλυση  του  συνολικού  κειμένου  της  νουβέλας  Ο  Μικρός

Πρίγκιπας  του  Antoine de Saint Exupéry,  θα εφαρμοστεί μία μεθοδολογία,  η οποία είναι ένας

συγκερασμός  ανάλυσης  περιεχομένου  και  δομικής  σημασιολογίας,  έτσι  όπως  η  τελευταία

εφαρμόστηκε από την Χριστοδούλου Αναστασία (Χριστοδούλου, 2012) στο βιβλίο της  Παιδεία,

εκπαίδευση, αξίες. 

Το μοντέλο της σημασιολογικής ανάλυσης κειμένων που προτείνει ο Algridas Julien Greimas και

βασίζεται στη δομική σημασιολογία, είναι σύμφωνα με την Κάριν Μπόκλουντ Λαγοπούλου ένα

εύκολο  ως  προς  τη  χρήση  του  μοντέλο.  Σύμφωνα  με  αυτό,  αρχικά  ο  ερευνητής  εντοπίζει

διαισθητικά λέξεις ή φράσεις τις οποίες ομαδοποιεί με βάση το σημασιολογικό τους περιεχόμενο. Η

ομαδοποίηση αυτή αρχικά δεν είναι συστηματική και τα σημασιολογικά σύνολα που προκύπτουν

ονομάζονται  ισοτοπίες.  Στη  συνέχεια  ο  ερευνητής  ταξινομεί  τα  στοιχεία  των  ισοτοπιών  σε

δομημένα σύνολα, τους κώδικες, και τους συσχετίζει μεταξύ τους. Ο παραπάνω τρόπος ανάλυσης

είναι πολύ χρήσιμος στη λογοτεχνία, αφού ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αναλύσει ακριβώς

τις  σημασιολογικές  δομές  που  το  ίδιο  το  κείμενο  δημιουργεί,  αγνοώντας  το  γεγονός  ότι  οι

σημασιολογικές  αυτές  δομές  μπορεί  να  είναι  άγνωστες  με  το  καθημερινό  σημασιολογικό  μας

σύστημα.  Έτσι  κατά  τη  μετατροπή  των  ισοτοπιών  σε  κώδικες  διαφαίνονται  οι  σχέσεις  που

υπάρχουν ανάμεσα σε λέξεις που παράγει ή δημιουργεί το ίδιο το κείμενο και όχι αυτές που μας

φαίνονται οικείες από τη συνηθισμένη χρήση της γλώσσας. Αυτού του είδους η ανάλυση μας δίνει

τη  δυνατότητα  να  εξετάσουμε  το  νόημα  ενός  κειμένου  πιο  αντικειμενικά,  αφού  άλλες  φορές

ανατρέπει  τους  γνωστούς  μας  κώδικες  και  άλλες  τους  εκμεταλλεύεται  (Karin-Boklund-

Λαγοπούλου, 1982: 148,154).

Οι δύο προσεγγίσεις, η δομική σημασιολογία και η ανάλυση περιεχομένου έχουν δύο κοινά σημεία:

α) την πεποίθηση ότι τα κείμενα έχουν ένα κρυμμένο νόημα και β) την άποψη ότι η ανάλυση πρέπει

να  είναι  συστηματική.  Η  δομική  σημασιολογία  επιχειρεί  να  εντοπίσει  τις  βασικές  δομές  του

κειμένου και να φανερώσει την εσωτερική τους σχέση, ενώ η ανάλυση περιεχομένου επιχειρεί να

εξηγήσει το χαρακτήρα του κειμένου με ποσοτικές μεθόδους μέτρησης (Χριστοδούλου, 2003: 61-

62). 

Ο τρόπος ανάλυσης των κειμένων στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται στον αναγνώστη σε δύο

μέρη:
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α) το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» το οποίο αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του δείγματος της

ανάλυσης  ενώ  μέσα  σε  αγκύλες  γίνεται  η  αναφορά  στον  αντίστοιχο  κώδικα  σύμφωνα  με  το

σημασιολογικό περιεχόμενό του.

β) στην «Ανάλυση κωδίκων», η οποία  αφορά σε σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις

και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική

μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα, η οποία μπορεί να είναι

λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος. Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης του

κάθε κεφαλαίου σε  Γλωσσικό επίπεδο και κώδικες προκύπτουν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και

συγκριτικά  δεδομένα,  ορισμένα  από  τα  οποία  δίνονται  και  σε  μορφή  πίνακα.  Η  ποσοτική

επεξεργασία  των  δεδομένων  περιλαμβάνει  το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε

κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και

συνδέονται  μεταξύ  τους  οι  κώδικες,  καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών

δεδομένων.

Η ποσοστιαία εμφάνιση των κωδίκων σε κάθε κείμενο ξεχωριστά, αλλά και σε όλα τα κείμενα

συγκεντρωτικά στο τέλος της ανάλυσης, θα οδηγήσει στον εντοπισμό των σημασιολογικών δομών

του  κειμένου  αλλά  και  στη  σύγκριση  μεταξύ  τους,  με  στόχο  τον  εντοπισμό  των  μηχανισμών

παραγωγής του νοήματος.

4.5 Η αφηγηματολογία του Greimas

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Algridas Julien Greimas άνοιξε το δικό του σημειωτικό κύκλο.

Με καταγωγή από τη Λιθουανία και εγκατεστημένος στο Παρίσι ήταν γνώστης των προηγούμενων

σχολών Σημειωτικής.  Εντάσσεται  στην παράδοση της  γαλλικής  σημειωτικής  και  στη λεγόμενη

Σχολή  του  Παρισιού.  Ολοκλήρωσε  τον  πρώτο  κύκλο  της  έρευνας  του  με  το  Semantique

structurale:  Recherche de methode (1966),  ένα  έργο  στο  οποίο  συνδυάζει  τη  σημασιολογία

(σημαντική) με ένα αφηγηματικό μοντέλο, βασισμένο σε διαδικασία αφαίρεσης και αναδόμησης

της  θεωρίας  του  Propp.  Στην  πραγματικότητα,  στον  Greimas οφείλουμε  τη  συστηματικότερη

θεωρία ανάλυσης κειμένων, αφού έχοντας ως βάση τη θεωρία της γλώσσας όπως διατυπώθηκε από

τον Saussure, την αυστηρή επαναδιατύπωσή της από τον Hjelmslev και τη δομική ανθρωπολογία

του Levis-Strauss, διατύπωσε μια συνεκτική και πλήρη αφηγηματολογία (Λαγόπουλος & Boklund-

Λαγοπούλου, 2016: 33-34,85-86).

Η αφηγηματολογία του  Greimas ξεκινά από την υπόθεση ότι η αφήγηση είναι σαν μια πρόταση:
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κάποιος κάνει κάτι.  Αυτή η υπόθεση τον οδήγησε σε δύο πηγές: στη μελέτη του  Propp για τη

μορφολογία του ρωσικού παραμυθιού και  στη γενετική γραμματική του  Chomsky.  Ο  Vladimir

Yakovlevich Propp το 1928 δημοσιεύει μια εξαιρετική σημειωτική εργασία, με τίτλο η Μορφολογία

του παραμυθιού. Μελετώντας το ρωσικό παραμύθι αντί να οργανώσει τα παραμύθια με βάση τη

θεματολογία τους, επικεντρώθηκε σε αυτό που ο ίδιος έλεγε «μορφή» και που σήμερα θα λέγαμε

«δομή»  της  αφήγησης.  Επικεντρώθηκε  στις  δράσεις  των  χαρακτήρων,  τις  οποίες  ονόμασε

λειτουργίες.  Για  τον  Propp,  η  λειτουργία  είναι  η  σημασία  της  δράσης  ενός  προσώπου για  την

εξέλιξη της πλοκής, δηλαδή μια λειτουργία είναι μια δράση που αλλάζει την πορεία της αφήγησης.

Σε  όλα  τα  παραμύθια  εμφανίζονται,  κατά  τον  Propp,  οι  ίδιες  λειτουργίες,  όχι  όλες  ίδιες  κατ'

ανάγκην, μπορούν να λείπουν κάποιες αλλά όσες εμφανίζονται ακολουθούν πάντα την ίδια σειρά. 

Ο  Propp εντόπισε συνολικά 31 λειτουργίες. Τα πρόσωπα του παραμυθιού είναι άπειρα, αλλά οι

βασικοί ρόλοι του δράματος, συνάρτηση των λειτουργιών, είναι μόλις επτά: ο ήρωας, ο κακός, ο

δότης,  ο  βοηθός,  η  πριγκίπισσα  και  ο  πατέρας  της,  ο  αποστολέας,  ο  ψευδό-ήρωας.  Οι  31

λειτουργίες κατανέμονται σε αυτά τα επτά πρόσωπα, επειδή κάθε ρόλος έχει μια σφαίρα δράσης. Η

μορφολογία  του  Propp αποτέλεσε  τη  βάση  πάνω  στην  οποία  ο  Greimas επεξεργάστηκε  το

αφηγηματικό μοντέλο του (Λαγόπουλος & Boklund-Λαγοπούλου, 2016: 85-89).

Ο Greimas χρησιμοποιώντας έναν ακόμη υψηλότερο και αυστηρότερο βαθμό αφαίρεσης οργάνωσε

τους επτά ρόλους του Propp σε τρία ζεύγη δρώντων προσώπων: Υποκείμενο της δράσης (ο ήρωας

του  Propp),  Αντικείμενο  αξίας  (η  πριγκίπισσα),  Εντολοδότης  (ο  αποστολέας),  Εντολοδόχος  (ο

αποδέκτης,  ο  ήρωας),  Βοηθός  (θετικός  επικουρικός  ρόλος,  ο  δότης  και  ο  βοηθός),  Αντίπαλος

(Αρνητικός  επικουρικός  ρόλος,  ο  κακός  και  ο  ψευδο-ήρωας)  (Λαγόπουλος  &  Boklund

Λαγοπούλου, 2016: 101-102).

Άλλα  βασικά  σημεία  της  θεωρίας  του  Greimas είναι  η  αρχή  της  δυαδικής  αντίθεσης και  το

σημειωτικό τετράγωνο  του  Greimas. Η αρχή της δυαδικής αντίθεσης στηρίζεται στην αρχή ότι ο

αναγνώστης αντιλαμβάνεται τουλάχιστον δύο όρους-αντικείμενα που υπάρχουν ταυτόχρονα. Αυτοί

οι δύο όροι συνδέονται με κάποιο αντιθετικό τρόπο. Μέσα από τις αντιθέσεις αυτές ανακαλύπτουμε

τη βασική δομή της πλοκής μιας ιστορίας. 

Σύμφωνα με τον Greimas σε οποιοδήποτε αφήγημα μπορούμε να διακρίνουμε δύο όψεις και δύο

επίπεδα  ανάλυσης.  Ένα  «προφανές»  της  αφήγησης,  όπου  οι  διάφορες  μορφές  εμφάνισής  της

υπακούν  στις  γλωσσικές  ανάγκες  και  κανόνες  με  τους  οποίους  εκφράζονται  και  ένα  επίπεδο
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σταθερό,  το  οποίο  αποτελεί  ένα  είδος  «κοινού  κορμού  σημασιολογικής  δομής»,  όπου  η

αφηγηματικότητα βρίσκεται να είναι οργανωμένη πριν από την έκφρασή της. Υπάρχει λοιπόν κατά

τον  Greimas μια  δομή κρυμμένη και  διαφοροποιημένη σε  οποιαδήποτε  μορφή έκφρασης.  Μια

τέτοια  άποψη  οδηγεί  τον  Greimas στη  δημιουργία  ενός  «συνταγματικού  μοντέλου»,  το  οποίο

περιγράφει τη βασική σημασιολογική δομή σαν την ανάπτυξη μιας δυαδικής σημικής κατηγορίας ή

μάλλον σαν το ανάπτυγμα μιας βασικής σημασιολογικής αντίθεσης, του τύπου καλό αντίθετο στο

κακό,  της  οποίας  οι  όροι  είναι  ταυτόχρονα  σε  θέση  να  προβάλλουν  ο  καθένας  και  από  ένα

καινούριο όρο, τον αντιφατικό του και οι αντιφατικοί όροι έχουν τη δυνατότητα με τη σειρά τους

να συνάψουν μια σχέση συμπληρωματικότητας ή αμοιβαίας προϋπόθεσης.  

                                                    Σημειωτικό τετράγωνο Greimas

                                                   S1  καλό                                S2 κακό

                                                  -S2 όχι κακό                      -S1 όχι καλό

Παρατηρώντας τη μορφολογική διάταξη γίνεται αντιληπτή η παρουσία των παρακάτω σχέσεων της

βασικής σημασιολογικής δομής:

• Σχέση αντίθεσης   S1 ~ S2

• Σχέση δευτερεύουσας αντίθεσης  -S1  ~  -S2

• Σχέση αντιφατικότητας   S1  ~  -S2   και   S2 ~  -S2

• Σχέση συμπληρωματικότητας ή αμοιβαίας προϋπόθεσης   S1 ~ S2  και  S2 ~  -S1

από την οποία ξεκινώντας μπορούν να αρθρωθούν και να δηλωθούν τα συστήματα αξιών και η

πορεία της δημιουργίας αξιών που οδηγούν στην ιδεολογία (Καρακίτσιος, 1993-94: 4-6).

Το μοντέλο του γκρεϊμασιανού κανονικού αφηγηματικού σχήματος χρησιμεύει όχι μόνο για την

ανάλυση παραμυθιών, αλλά και για την ανάλυση οποιασδήποτε μορφής αφήγησης. Πάρα πολλές

αφηγήσεις  (ιδιαίτερα  τα  παραδοσιακά  είδη)  ακολουθούν  τις  λειτουργίες  του  Propp,  αλλά  το

μοντέλο του  Greimas μπορεί να αναλύσει πολύ πιο πολύπλοκες αφηγηματικές μορφές, όπως το

μυθιστόρημα ή την τραγωδία (Λαγόπoυλος & Boklund-Λαγοπούλου, 2016: 106).
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5. Ανάλυση Κεφαλαίων

1ο Κεφάλαιο

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Μια φορά, όταν ήμουν ακόμη έξι  ετών,  είδα μια υπέροχη εικόνα σ’ ένα βιβλίο σχετικά με το

Παρθένο Δάσος που λεγόταν «Αληθινές ιστορίες» [εκπαιδευτικός κώδικας-βιβλίο σχετικό με το

Παρθένο Δάσος]. Αποτυπωνόταν σ’ αυτή ένας βόας που καταβρόχθιζε ένα αγρίμι [κώδικας φύσης-

τροφική αλυσίδα (βόας που τρώει)].  Ορίστε λοιπόν το αντίγραφο της εικόνας. Στο βιβλίο έγραφε:

«Οι βόες καταπίνουν τη λεία τους ολόκληρη, χωρίς να τη μασήσουν καθόλου. Έπειτα, δεν μπορούν

να  κουνηθούν  και  κοιμούνται  έξι  μήνες  μέχρι  να  χωνέψουν  [κώδικας  φύσης-τροφική  αλυσίδα

(συμπεριφορά ζώων ως προς την τροφή)].

Λοιπόν,  τότε σκέφτηκα πολύ τις  περιπέτειες  της ζούγκλας και  κατάφερα,  με τη σειρά μου,  να

σχεδιάσω μ’ ένα  χρωματιστό  μολύβι,  το  πρώτο  μου  σκίτσο.  Το  σκίτσο  μου  με  τον  αριθμό  1

[καλλιτεχνικός κώδικας-ζωγραφική με περιπέτειες της ζούγκλας]. Ήταν κάπως έτσι: 

Έδειξα  το  αριστούργημά  μου  σε  ενήλικες  και  τους  ρώτησα  αν  τους  φόβισε  το  σκίτσο  μου

[συναισθηματικός κώδικας -φόβος (από το σκίτσο, από κάτι δηλαδή εικονικό και όχι υπαρκτό)].

Εκείνοι μου απάντησαν: «Γιατί να μας φοβίσει ένα καπέλο;» [συναισθηματικός κώδικας-φόβος από

ένα καπέλο ζωγραφισμένο]. Το σκίτσο μου δεν έδειχνε ένα καπέλο. Έδειχνε έναν βόα που χώνευε

έναν ελέφαντα. Τότε κι εγώ ζωγράφισα την  εσωτερική πλευρά του βόα [καλλιτεχνικός κώδικας-

τροφική αλυσίδα (βόας που χωνεύει  ελέφαντα)] για να μπορέσουν οι ενήλικες να καταλάβουν.

Έχουν πάντα ανάγκη από εξηγήσεις [κοινωνικός κώδικας -επικοινωνία, δεξιότητα κατανόησης].

Το σκίτσο μου με τον αριθμό 2 ήταν κάπως έτσι:

Οι ενήλικες με συμβούλευσαν να αφήσω στην άκρη τα σκίτσα με τους βόες, τόσο του εσωτερικού

όσο και του εξωτερικού του σώματός τους [καλλιτεχνικός κώδικας-ζωγραφική], και να ασχοληθώ

καλύτερα  με  τη  γεωγραφία,  την  ιστορία,  την  αριθμητική  και  τη  γραμματική  [εκπαιδευτικός

κώδικας-γνώση  γνωστικών  αντικειμένων].  Έτσι,  στην  ηλικία  των  έξι  ετών,  εγκατέλειψα  μια

θαυμάσια καριέρα στη  ζωγραφική [επαγγελματικός  κώδικας-καριέρα ζωγράφου (εγκατάλειψη)].

Είχα απογοητευθεί από την αποτυχία του σκίτσου μου με αριθμό 1 και αυτό  με τον αριθμό 2
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[συναισθηματικός κώδικας-απογοήτευση]. Οι ενήλικες δεν καταλαβαίνουν ποτέ μόνοι τους τίποτα

και είναι πολύ κουραστικό για τα παιδιά να τους δίνουν πάντα εξηγήσεις [κοινωνικός κώδικας-

δεξιότητα επικοινωνίας (ατελής ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες)]. Γι’ αυτό έπρεπε να διαλέξω ένα

άλλο  επάγγελμα  κι  έτσι  έμαθα  να  οδηγώ  αεροπλάνα  [επαγγελματικός  κώδικας-πιλότος].  Έχω

πετάξει σ’ όλο τον κόσμο. Και η γεωγραφία, είναι αλήθεια, μου φάνηκε αρκετά χρήσιμη. Από την

πρώτη ματιά ήξερα να ξεχωρίζω την Κίνα από την Αριζόνα, κάτι πολύ χρήσιμο όταν τη νύχτα

τυχαίνει να έχεις χάσει τον δρόμο σου [χωρικός κώδικας-κόσμος, Κίνα, Αριζόνα]. Κατά τη διάρκεια

της  ζωής  μου  είχα  πολλές  επαφές  με  πολλούς  σοβαρούς  ανθρώπους  [κοινωνικός  κώδικας-

κοινωνικές  επαφές].  Έζησα πολύ με  τους  ενήλικες.  Τους  είδα από πολύ κοντά αλλά αυτό δεν

βελτίωσε  τη  γνώμη  μου  γι’ αυτούς.  Όταν  τύχαινε  να  συναντούσα  κάποιον  που  μου  φαινόταν

έξυπνος του έκανα το πείραμα με το σκίτσο μου με τον αριθμό 1, που είχα πάντα μαζί μου. Ήθελα

να γνωρίζω αν καταλάβαινε πραγματικά [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, δεξιότητα κατανόησης].

Όμως πάντοτε η απάντηση ήταν: «Είναι ένα καπέλο» [ενδυματολογικός κώδικας-καπέλο]. Τότε δεν

του μιλούσα για βόες, ούτε για παρθένα δάση, ούτε για αστέρια. Πήγαινα με τα νερά του. Του

έλεγα για μπριζ, για γκολφ, για πολιτική και για γραβάτες. Και ο ενήλικας ήταν πανευτυχής που

είχε γνωρίσει έναν άνθρωπο εξίσου λογικό [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, τέχνασμα]. 

2. Ανάλυση κωδίκων 

Στο 1ο Κεφάλαιο  η αφήγηση αφορά στην προσπάθεια ενός  παιδιού να επικοινωνήσει  με  τους

ενήλικες μέσω της ζωγραφικής του. Έτσι αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει

με τους ενήλικες εκτός μερικών εξαιρέσεων (με τη χρήση τεχνασμάτων). Το μέσο επικοινωνίας

ανάμεσα στο παιδί και τον ενήλικα είναι τα έργα τέχνης που κατασκευάζει ως ένας επαγγελματίας

ζωγράφος. Έτσι, ενώ το παιδί ζωγραφίζει έναν βόα που τρώει έναν ελέφαντα, ο ενήλικας «βλέπει»

ένα καπέλο.  Αυτή η ατελής  επικοινωνία  μεταξύ τους,  του δημιουργεί  μία παιδική σύγχυση με

αποτέλεσμα να θέλει να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει πιλότος. 

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  1ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

και  σε  μορφή  πίνακα  (Πίνακας  1).  Η  ποσοτική  επεξεργασία  των  δεδομένων  περιλαμβάνει  το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνονται συγκριτικά

δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε  σχόλια  και  παρατηρήσεις  που

αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση.
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Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα, η οποία

μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 8 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  εκπαιδευτικός  κώδικας,

ενδυματολογικός κώδικας, επαγγελματικός κώδικας, καλλιτεχνικός κώδικας, κοινωνικός κώδικας,

συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης, χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (22%),

καλλιτεχνικός  κώδικας  (17%),  συναισθηματικός  κώδικας  (17%),  εκπαιδευτικός  κώδικας  (11%),

επαγγελματικός κώδικας (11%), κώδικας φύσης (11%), ενδυματολογικός κώδικας (5,5%) και τέλος

χωρικός κώδικας (5,5%).

Ακολουθεί ο Πίνακας 1 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 1ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 1

Ανάλυση 1ου Κεφαλαίου

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός • επικοινωνία-δεξιότητα κατανόησης

• δεξιότητα επικοινωνίας (ατελής 
ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικες) 

• κοινωνικές επαφές 

• επικοινωνία, τέχνασμα

4 22

καλλιτεχνικός  ζωγραφική  με περιπέτειες της 
ζούγκλας

 τροφική αλυσίδα (βόας που χωνεύει 
ελέφαντα)

 ζωγραφική

3 17

συναισθηματικός  φόβος (από το σκίτσο-από κάτι 
δηλαδή εικονικό και όχι υπαρκτό)

 φόβος (από ένα καπέλο 
ζωγραφισμένο)

 απογοήτευση

3 17

εκπαιδευτικός • βιβλίο σχετικό με το Παρθένο Δάσος 2 11
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με τίτλο «Αληθινές Ιστορίες»

• γνώση γνωστικών αντικειμένων 

επαγγελματικός  καριέρα ζωγράφου (εγκατάλειψη) 
 πιλότος

2 11

φύσης  τροφική αλυσίδα (βόας που τρώει )
 τροφική αλυσίδα (συμπεριφορά ζώων

ως προς την τροφή)

2 11

ενδυματολογικός  καπέλο 1 5,5
χωρικός  κόσμος, Κίνα, Αριζόνα 1 5,5
Σύνολο κωδίκων: 8 18 100

Παρατηρούμε  ότι ο κοινωνικός κώδικας (22%) έχει να κάνει με την επικοινωνία ανάμεσα στο παιδί

και τον ενήλικα. Η επικοινωνία αυτή ανάμεσά τους μέσω του ζωγραφικού έργου, δηλαδή, ενός

άλλου μέσου επικοινωνίας, μέσω μιας άλλης γλώσσας, δημιουργεί προβλήματα. Η μη κατανόηση

των έργων τέχνης του δημιουργεί μια σειρά από συναισθήματα.

Ο  καλλιτεχνικός  κώδικας (17%) αφορά στην καλλιτεχνική δημιουργία του παιδιού με θέματα από

τις  περιπέτειες  της ζούγκλας και  συγκεκριμένα με ένα θέμα που έχει να κάνει με την τροφική

αλυσίδα, δηλαδή, έναν βόα που χωνεύει έναν ελέφαντα. Το παραπάνω σχήμα, όταν το αποτυπώνει

εικαστικά, δείχνει ως ένα καπέλο.

Ο συναισθηματικός κώδικας (17%) έχει να κάνει με το φόβο ο οποίος απορρέει από το σκίτσο. Ο

μικρός ζωγράφος με τα παιδικά του μάτια βλέπει μέσα από το σκίτσο την τρομακτική εικόνα δύο

άγριων  ζώων  που  το  ένα  κατασπαράζει  το  άλλο.  Φυσικά  αυτό  είναι  κάτι  εικονικό  και  στην

πραγματικότητα δε μπορεί να προκαλέσει φόβο. Ωστόσο οι ενήλικες δε βλέπουν τίποτα άλλο από

ένα ζωγραφισμένο καπέλο αδυνατώντας να κατανοήσουν τη φαντασία του μικρού παιδιού. Αυτό

προκαλεί μεγάλη απογοήτευση στο μικρό μας ήρωα.

Ο εκπαιδευτικός  κώδικας  (11%),  αφορά στη  γνώση γνωστικών  αντικειμένων  όπως  γεωγραφία,

ιστορία,  αριθμητική,  γραμματική  και  σε  ένα  βιβλίο  σχετικό  με  το  Παρθένο  Δάσος  με  τίτλο

«Αληθινές Ιστορίες». 

Ο επαγγελματικό κώδικας (11%) έχει να κάνει με την καριέρα του ως ζωγράφο και την αλλαγή

επαγγέλματος  από  την  πλευρά  του  σε  πιλότο.  Αυτή  η  αλλαγή  γίνεται,  προκειμένου  να

διαφοροποιήσει  το  μέσο  επικοινωνίας  μεταξύ  τους,  με  την  ελπίδα  καλύτερης  κατανόησης.

Παρατηρούμε  εδώ δηλαδή,  ότι  το  παιδί  θεωρεί  πως  το  μέσο επικοινωνίας  δεν  είναι  το  πλέον
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κατάλληλο από την πλευρά του, όχι λόγω δικής του αδυναμίας, αλλά λόγω μειωμένης αντιληπτικής

ικανότητας από τους ενήλικες.

Ο κώδικας φύσης (11%) αφορά στην θεματική από την οποία το παιδί έχει τα εικαστικά ερεθίσματα

όπως την τροφική αλυσίδα και τη συμπεριφορά των ζώων ως προς την τροφή.

Ο ενδυματολογικός κώδικας (5,5%) αφορά το αντικείμενο που αντιλαμβάνονται οι ενήλικες ότι

απεικονίζουν οι ζωγραφιές του παιδιού δηλαδή ένα καπέλο.

Ο  χωρικός  κώδικας  (5,5%)  αναφέρεται  στα  μέρη  που  επισκέφθηκε  ο  ήρωας  μας  όταν  έγινε

πιλότος .

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 1ο Κεφάλαιο   ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες :

 Επικοινωνία παιδιού και ενήλικα – μέσω ζωγραφιάς=ατελής επικοινωνία

 Ενήλικας=έξυπνος (μόνο όταν καταλαβαίνει τη ζωγραφιά, μόνο όταν γνωρίζει αυτόν τον

κώδικα τέχνης)

 Έργο τέχνης=αναπαράσταση θεμάτων από τη φύση με συμβολικό τρόπο (με άλλη γλώσσα)

 Έργο τέχνης=κώδικας (χρειάζεται να γνωρίζεις τον κώδικα για να τον αποκωδικοποιήσεις)

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι:

Παιδί Vs Ενήλικας

 Η αντιθετική σχέση προκύπτει από τη μη κατανόηση των έργων τέχνης του παιδιού από τους

ενήλικες.

Το ανάπτυγμα της σημασιολογικής δομής του τετραγώνου του  A.J.Greimas μπορεί να πάρει την

παρακάτω διάταξη:

                                                καλό                                       κακό    

                                                       Μικρό παιδί                               Ενήλικες

                          

                                                     όχι κακό                                        όχι καλό

                                    Έκφραση μέσω της ζωγραφικής          Απόρριψη της ζωγραφικής
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2ο Κεφάλαιο

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Έτσι έζησα μονάχος δίχως κανέναν με τον οποίο να μπορώ να μιλήσω πραγματικά [κοινωνικός

κώδικας-μοναχική  ζωή],  ώσπου  μια  φορά,  έξι  χρόνια  πριν,  αναγκάστηκα  να  σταματήσω στην

έρημο της Σαχάρας [χωρικός κώδικας-έρημος Σαχάρα].

Κάτι είχε σπάσει στον κινητήρα μου [επαγγελματικός κώδικας-βλάβη στον κινητήρα]. Καθώς δεν

είχα μαζί μου ούτε μηχανικό ούτε επιβάτες [κοινωνικός κώδικας-χωρίς συνεπιβάτες], ετοιμαζόμουν

να δοκιμάσω μόνος  μου μια  δύσκολη επισκευή [επαγγελματικός  κώδικας-επισκευή].  Ήταν ένα

ζήτημα ζωής και  θανάτου για μένα.  Το νερό που είχα μαζί μου έφτανε μόνο για οκτώ ημέρες

[βιολογικός κώδικας-ανάγκη νερού για επιβίωση].

Το πρώτο βράδυ λοιπόν κοιμήθηκα πάνω στην άμμο, χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη

περιοχή [βιολογικός κώδικας-ύπνος στην άμμο]. Ήμουν πιο απομονωμένος κι από έναν ναυαγό

πάνω σε μια σχεδία στη μέση του ωκεανού [κοινωνικός κώδικας-απόσταση, απομόνωση].

Φαντάζεστε επομένως την έκπληξή μου όταν τα ξημερώματα με ξύπνησε μια περίεργη σιγανή

φωνούλα, λέγοντας:

«Σε παρακαλώ… Ζωγράφισέ μου ένα αρνάκι!»

«Ορίστε;»

«Ζωγράφισέ μου ένα αρνάκι [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, παράκληση]

Πετάχτηκα  πάνω  σαν  να  με  είχε  κτυπήσει  κεραυνός.  Έτριψα  καλά  τα  μάτια  μου.  Κοίταξα

προσεκτικά.  Και  είδα  ένα  μικρό,  περίεργο  ανθρωπάκι  που  με  παρατηρούσε  σοβαρά

[συναισθηματικός κώδικας-έκπληξη, περίεργο ανθρωπάκι]. Ορίστε λοιπόν το καλύτερο πορτραίτο

του που, αργότερα, κατάφερα να κάνω [καλλιτεχνικός κώδικας-ζωγράφος, το καλύτερο πορτραίτο].

Όμως το σκίτσο μου, φυσικά, είναι πολύ λιγότερο γοητευτικό από το μοντέλο. Δεν είναι δικό μου

λάθος. Είχα  απογοητευθεί  πολύ  από  την  καριέρα  μου  στη  ζωγραφική  από  τους  ενήλικες

[συναισθηματικός κώδικας-απογοήτευση, ζωγραφική], στην ηλικία των έξι ετών, και δεν έμαθα να

σχεδιάζω τίποτα άλλο πέρα από βόες ως προς το εσωτερικό και το εξωτερικό τους [επαγγελματικός

κώδικας-ζωγράφος].

Κοιτούσα λοιπόν  αυτή  την οπτασία  με  γουρλωμένα  από την έκπληξη μάτια  [συναισθηματικός
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κώδικας-έκπληξη,  οπτασία]. Μην  ξεχνάτε  πως  βρισκόμουν  χίλια  μίλια  μακριά από  κάθε

κατοικημένη περιοχή [χωρικός κώδικας-μακριά από κατοικημένη περιοχή]. Ωστόσο το περίεργο

ανθρωπάκι μου δεν φαινόταν να έχει χαθεί ή να έχει εξαντληθεί από την κούραση, την πείνα, τη

δίψα  ή τον φόβο. Καθόλου δεν έδινε την εντύπωση ενός παιδιού χαμένου στη μέση της ερήμου,

χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Όταν κατάφερα να του μιλήσω επιτέλους, του

είπα [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, ερώτηση]:

«Μα, τι κάνεις εδώ πέρα;

Και μου ξαναείπε, ψιθυριστά, σαν να ήταν κάτι πολύ σοβαρό: «Σε παρακαλώ…  Ζωγράφισέ μου

ένα αρνάκι…» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, παράκληση ]

Όταν το μυστήριο είναι  τόσο εντυπωσιακό, δεν τολμάς  να παρακούσεις  [κοινωνικός κώδικας-

πειθαρχία]. Όσο παράλογο κι αν μου φαινόταν  καθώς βρισκόμουν χίλια μίλια μακριά από κάθε

κατοικημένη περιοχή και σε κίνδυνο θανάσιμο, έβγαλα από την τσέπη μου ένα κομμάτι χαρτί και

ένα  στυλό. Θυμήθηκα  τότε  ότι  είχα  σπουδάσει  κυρίως  γεωγραφία,  ιστορία,  αριθμητική  και

γραμματική  [εκπαιδευτικός κώδικας-γνωστικά αντικείμενα] και είπα (με μια μικρή δόση μαύρου

χιούμορ) στο μικρό ανθρωπάκι ότι δεν ήξερα να ζωγραφίζω  [καλλιτεχνικός κώδικας-ζωγραφική,

έλλειψη δεξιότητας].

 Μου απάντησε:

«Δεν πειράζει. Ζωγράφισέ μου ένα αρνάκι» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, επιμονή].

Καθώς δεν είχα ζωγραφίσει ποτέ μου αρνάκι, σχεδίασα για χάρη του ένα από τα δύο σκίτσα που

ήξερα μόνο να κάνω [καλλιτεχνικός κώδικας-ζωγραφική, σκίτσα]. Αυτό με το εξωτερικό του βόα.

Κι  έμεινα  έκπληκτος  [συναισθηματικός  κώδικας-έκπληξη  από  την  αντίδραση  του  Μικρού

Πρίγκιπα] ακούγοντας το μικρό ανθρωπάκι να μου απαντά : «Όχι! Όχι! Δεν θέλω έναν ελέφαντα

μέσα σ’ έναν βόα [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, αντίληψη της ζωγραφιάς].

Ένας βόας είναι  πολύ επικίνδυνος και  ένας  ελέφαντας είναι  πολύ δυσκίνητος  [κώδικας  φύσης-

χαρακτηριστικά του ελέφαντα και του βόα]. Στο σπίτι μου όλα είναι πολύ μικρά. Έχω ανάγκη από

ένα αρνάκι. Ζωγράφισέ μου ένα αρνάκι» [κοινωνικός κώδικας- επικοινωνία, απαίτηση]

Τότε το ζωγράφισα.

Αφού το κοίταξε προσεκτικά, είπε: «Όχι! Αυτό εδώ είναι ήδη πολύ άρρωστο. Φτιάξε ένα άλλο»

[κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, απόρριψη ζωγραφιάς].

Εγώ ζωγράφισα:

Ο φίλος μου χαμογέλασε ευγενικά, δίχως διάθεση κριτικής [κώδικας αξιών-ευγένεια].

«Το βλέπεις καλά… Δεν είναι ένα αρνάκι, είναι ένα κριάρι. Έχει κέρατα…»

[κώδικας φύσης-μορφολογικές διαφορές σε ζώα]

Σχεδίασα πάλι το σκίτσο μου. Όμως κι αυτό, όπως τα προηγούμενα, απορρίφθηκε.«Αυτό εδώ είναι 
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πολύ γέρικο. Θέλω ένα αρνάκι που να μπορεί να ζήσει για πολύ καιρό» .

Χάνοντας  τότε  την  υπομονή  μου  [συναισθηματικός  κώδικας-χάσιμο  υπομονής],  και  καθώς

βιαζόμουν να ξεμοντάρω τον κινητήρα μου,  σχεδίασα αυτό το σκίτσο [καλλιτεχνικός  κώδικας-

ζωγραφική, σκίτσο]. Και του το πετάω: «Αυτό είναι το κουτί. Το αρνάκι που θέλεις βρίσκεται μέσα

σ’ αυτό» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, αγένεια]

Όμως, με μεγάλη μου έκπληξη παρατήρησα πως φωτίστηκε το πρόσωπο του μικρού κριτή μου:

[συναισθηματικός κώδικας-έκπληξη για την αντίδραση]

«Είναι όπως ακριβώς το ήθελα [συναισθηματικός κώδικας-ικανοποίηση για το σκίτσο]! Πιστεύεις

πως θα θέλει πολύ χορτάρι το αρνάκι αυτό;» 

«Γιατί;»

«Γιατί στο σπίτι μου είναι όλα μικρά…»

«Ασφαλώς και θα το χωράει. Σου έδωσα ένα πολύ μικρό αρνάκι».

Έσκυψε το κεφάλι του πάνω από το σκίτσο: «Όχι και τόσο μικρό… Κοίτα! Κοιμήθηκε…»

Και με τον τρόπο αυτό γνώρισα τον μικρό πρίγκιπα [κοινωνικός κώδικας-γνωριμία με τον Μικρό

Πρίγκιπα].

2. Ανάλυση κωδίκων

Στο 2ο Κεφάλαιο, η αφήγηση αφορά  στη συνάντηση του πιλότου-αφηγητή με το Μικρό Πρίγκιπα.

Ο  πιλότος-αφηγητής  απογοητευμένος  από  τη  σχέση  του  με  τους  ενήλικες,  ζει  μοναχικά  και

ταξιδεύει με το αεροπλάνο του. Μετά από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αεροπλάνο του,

προσγειώνεται στην Έρημο Σαχάρα. Οι προμήθειές του είναι λίγες και η ανάγκη επισκευής της

βλάβης επιτακτική. Το πρωινό ξύπνημα του επιφυλάσσει μια έκπληξη: ένα περίεργο ανθρωπάκι του

ζητά να του ζωγραφίσει  ένα αρνάκι.  Αμήχανος μπροστά στη απρόσμενη συνάντηση, ο πιλότος

ζωγραφίζει απρόθυμα διάφορα σκίτσα, για να καταλάβει τελικά ότι το περίεργο ανθρωπάκι είναι το

μοναδικό πλάσμα που κατανοεί τη ζωγραφική του.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  2ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 2). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνονται συγκριτικά

δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε  σχόλια  και  παρατηρήσεις  που

αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση.
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Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα, η οποία

μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 9 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, βιολογικός κώδικας,

εκπαιδευτικός  κώδικας,  επαγγελματικός  κώδικας,  καλλιτεχνικός  κώδικας,  κοινωνικός  κώδικας,

συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης, χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα σειρά  έχουν  ως  εξής:  κοινωνικός  (38%),  συναισθηματικός

(20%), καλλιτεχνικός (9%), επαγγελματικός (9%), βιολογικός (6%),  φύσης (6%), χωρικός (6%),

αξιών (3%), εκπαιδευτικός (3%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 2 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 2ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 2

Ανάλυση 2ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

%

κοινωνικός • μοναχική ζωή

• χωρίς συνεπιβάτες

• απόσταση, απομόνωση

• επικοινωνία, παράκληση

• επικοινωνία, ερώτηση

• επικοινωνία, παράκληση

• πειθαρχία

• επικοινωνία, επιμονή

• επικοινωνία, αντίληψη της ζωγραφιάς

• επικοινωνία, απαίτηση

• επικοινωνία, απόρριψη ζωγραφιάς

• επικοινωνία, αγένεια

• γνωριμία με το Μικρό Πρίγκιπα

13 38

συναισθηματικός • έκπληξη, περίεργο ανθρωπάκι

• απογοήτευση, ζωγραφική

• έκπληξη, οπτασία

7 20
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• έκπληξη  από  την  αντίδραση  του  Μικρού
Πρίγκιπα

• χάσιμο υπομονής

• έκπληξη για την αντίδραση

• ικανοποίηση για το σκίτσο

επαγγελματικός • βλάβη στη μηχανή του αεροπλάνου

• ανάγκη   επισκευής  αεροπλάνου  από  τον
πιλότο

• ζωγράφος

3 9

καλλιτεχνικός • ζωγραφική, έλλειψη δεξιότητας

• ζωγραφική, το πρώτο σκίτσο με βόα

• ζωγραφική, τελικό σκίτσο, κουτί

3 9

βιολογικός • ανάγκη  νερού για επιβίωση

• ύπνος στην άμμο

2 6

φύσης • χαρακτηριστικά του ελέφαντα και βόα

• μορφολογική διαφορά αρνιού-κριαριού

2 6

χωρικός • τόπος, έρημος Σαχάρα

• κατοικημένη περιοχή

2 6

αξιών • ευγένεια 1 3

εκπαιδευτικός • γνωστικά αντικείμενα 1 3

Σύνολο Κωδίκων: 9 34 100

Ο κοινωνικός κώδικας (36%) στο 2ο Κεφάλαιο αφορά στη συνάντηση και στην επικοινωνία που

αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο ήρωες, στον πιλότο και στο Μικρό Πρίγκιπα. Ειδικότερα αφορά

στη μοναχική  ζωή του πιλότου,  στο  γεγονός  ότι  ταξιδεύει  μόνος  του χωρίς  συνεπιβάτες,  στην

απομόνωση και μοναχικότητα της ερήμου όπου έπεσε το αεροπλάνο του. Επίσης έχει σχέση με την

παράκληση του Μικρού Πρίγκιπα προς τον πιλότο να του ζωγραφίσει ένα αρνάκι και ακόμη με την

επιμονή του ώστε  να εκπληρωθεί  η  επιθυμία  του από τον  πιλότο.  Επιπλέον σχετίζεται  με  την

πειθαρχία του πιλότου απέναντι στις επιτακτικές παρακλήσεις του Μικρού Πρίγκιπα, με το γεγονός

ότι ο Μικρός Πρίγκιπας κατάφερε να αντιληφθεί τη ζωγραφική του πιλότου πράγμα που δεν είχε

καταφέρει κανένας από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον του πιλότου μέχρι τότε, με την

απόρριψη μιας σειράς σκίτσων και την απαίτηση δημιουργίας ενός νέου σύμφωνα με την επιθυμία

του. Τέλος έχει να κάνει με την αγένεια με την οποία ο πιλότος πέταξε το σκίτσο του στο Μικρό

Πρίγκιπα. Όλα τα παραπάνω συνιστούν κατά τον πιλότο-αφηγητή τον τρόπο γνωριμίας των δύο
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ηρώων.

Ο συναισθηματικός  κώδικας  (21%) έχει  να κάνει  με  τα συναισθήματα που δοκιμάζουν οι  δύο

ήρωες κατά την πρώτη τους συνάντηση. Συγκεκριμένα έχει να κάνει με την έκπληξη του πιλότου

λόγω της απρόσμενης συνάντησής του με το Μικρό Πρίγκιπα, με την απογοήτευση που έχει νιώσει

στο παρελθόν εξαιτίας της απαξιωτικής στάσης των ενηλίκων απέναντι στη ζωγραφική του, με την

έκπληξή του όταν το μικρό ανθρωπάκι ως οπτασία εμφανίστηκε απρόσμενα μπροστά του στη μέση

της ερήμου. Επίσης σχετίζεται με την έκπληξη του πιλότου εξαιτίας της αντίδρασης του Μικρού

Πρίγκιπα στη ζωγραφιά του, με το χάσιμο της υπομονής του από τις επιτακτικές παρακλήσεις του

Μικρού Πρίγκιπα προκειμένου να ικανοποιηθεί η επιθυμία του για ένα αρνάκι, με την ικανοποίηση

του Μικρού Πρίγκιπα από το τελικό σκίτσο.

Ο καλλιτεχνικός κώδικας (9%) προκύπτει από τη μεγάλη και ανεκπλήρωτη αγάπη του πιλότου προς

τη ζωγραφική.  Γίνεται  αναφορά στην αμηχανία που αισθάνεται  σχετικά με τις  ζωγραφικές  του

δεξιότητες. Ωστόσο ζωγραφίζοντας σκίτσα για το Μικρό Πρίγκιπα, συνειδητοποιεί ότι επιτέλους

βρήκε κάποιον που αντιλαμβάνεται τη ζωγραφική του, που δε περιορίζεται στην επιφάνεια αλλά

αντίθετα μπορεί να βλέπει σε βάθος. 

Ο επαγγελματικός κώδικας (9%) αφορά στις μηχανολογικές δεξιότητες του πιλότου, ο οποίος θα

πρέπει να επισκευάσει μόνος του το αεροπλάνο αλλά και στο ανεκπλήρωτο όνειρο της ζωγραφικής.

Ουσιαστικά μέσα από τον επαγγελματικό κώδικα έχουμε την αφορμή έναρξης της  δράσης της

συγκεκριμένης  ιστορίας  αφού η βλάβη αποτέλεσε το λόγο της  αναγκαστικής  προσγείωσης του

πιλότου στην έρημο και  μοιραία της συνάντησής του με το Μικρό Πρίγκιπα.

Ο χωρικός κώδικας (6%) είναι αυτός που προσδιορίζει τον τόπο όπου εξελίσσεται η δράση της

ιστορίας. Έτσι ο αναγνώστης ενημερώνεται ότι η ιστορία εξελίσσεται στην έρημο Σαχάρα. Στο 2ο

Κεφάλαιο υπάρχουν επίσης χωρικές αναφορές με τις οποίες δίνεται έμφαση στην απόσταση του

σημείου δράσης από την κοντινότερη κατοικημένη περιοχή και συνεπώς από τους ανθρώπους.

Ο βιολογικός κώδικας (6%) αναφέρεται στην ανάγκη νερού για επιβίωση στην Έρημο Σαχάρα

καθώς και στη βιολογική ανάγκη για ύπνο ακόμη και πάνω στην άμμο.

Ο κώδικας της φύσης (6%) σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά ζώων και τις μορφολογικές διαφορές

ζώων. 
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Ο εκπαιδευτικός κώδικας (3%) σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάχθηκε ο πιλότος.

Ο  κώδικας αξιών (3%) αφορά στην ευγένεια.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 2ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό 

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες :

• Προσδιορισμός  του  τόπου:  Έρημος  Σαχάρα,  χίλια  μίλια  μακριά  από  κάθε  κατοικημένη

περιοχή.

• Προσδιορισμός του χρόνου: έξι χρόνια πριν.

• Ανεκπλήρωτο  όνειρο  του  πιλότου  αποτελεί  η  ζωγραφική.  Αιτία  της  ματαίωσης  η  κακή

επικοινωνία με τους ενήλικες.

• Ζει μοναχική  ζωή, κουρασμένος από τη σχέση του με τους ενήλικες. 

• Η  ζωγραφική  αποτελεί  κώδικα  επικοινωνίας  ανάμεσα  στον  αφηγητή  και  στον  Μικρό

Πρίγκιπα.

Δυαδικά αντιθετικά σύνολα που εντοπίζουμε:

Κατοικημένη περιοχή=κόσμος  Vs  Έρημος Σαχάρα =μοναξιά  

→   Έρημος=χώρος επικοινωνίας

Η κατοικημένη  περιοχή  συνεπώς  μια  περιοχή  με  πολλούς  ανθρώπους  αντιδιαστέλλεται  με  την

μοναχικότητα στην Έρημο Σαχάρα. Κι όμως τελικά ο ήρωας μας βρίσκει την αληθινή φιλία και

επικοινωνία στην έρημο και όχι ανάμεσα στους πολλούς ενήλικες που δε τον καταλαβαίνουν.

Μικρός Πρίγκιπας  Vs  Πιλότος-Αφηγητής

Ο Μικρός Πρίγκιπας εμφανίζεται επίμονος και διεκδικητικός στην επιθυμία του να αποκτήσει ένα

μικρό αρνάκι. Αντίθετα ο πιλότος-αφηγητής ζει με το ανεκπλήρωτο παιδικό όνειρο της ζωγραφικής,

αφού συμβιβάστηκε και δε το διεκδίκησε.

Μικρός Πρίγκιπας  Vs  Ενήλικες 

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από την ικανότητα του Μικρού Πρίγκιπα να αντιλαμβάνεται τις

ζωγραφιές του αφηγητή-πιλότου πράγμα που κανένας ενήλικας δε κατάφερε μέχρι τότε.
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3ο Κεφάλαιο

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Χρειάστηκα αρκετή ώρα  για να καταλάβω από πού ερχόταν [χωρικός κώδικας-προέλευση Μικρού

Πρίγκιπα]. Ο μικρός πρίγκιπας, που μου έκανε πλήθος ερωτήσεων, δεν φαινόταν να ακούει ποτέ τις

δικές  μου  [κοινωνικός  κώδικας-επικοινωνία,  πλήθος  ερωτήσεων].  Από  λέξεις  μόνο  που  έλεγε

τυχαία μου φανερώθηκαν όλα [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, τυχαίες λέξεις]. Έτσι, μόλις είδε

για πρώτη φορά το αεροπλάνο μου (δεν πρόκειται να σχεδιάσω το αεροπλάνο μου, είναι ένα σχέδιο

αρκετά  περίπλοκο  για  μένα)  [επαγγελματικός  κώδικας-ζωγραφική],  με  ρώτησε:  [κοινωνικός

κώδικας-επικοινωνία, ερώτηση]

«Τι είναι αυτό εδώ το πράγμα;»

«Δεν είναι πράγμα. Πετάει. Είναι ένα αεροπλάνο. Είναι το δικό μου αεροπλάνο».

Κι  ήμουν  περήφανος  [συναισθηματικός  κώδικας-περηφάνια]  που  μάθαινε  πως  πετάω

[επαγγελματικός κώδικας-δεξιότητα πλοήγησης]. Τότε φώναξε:

«Πώς! Εσύ έπεσες από τον ουρανό;» [συναισθηματικός κώδικας-ενθουσιασμός, πέσιμο από τον

ουρανό]

«Ναι», απάντησα με μετριοφροσύνη [κώδικας αξιών-μετριοφροσύνη].

«Α! Πολύ αστείο…»  Και ο μικρός πρίγκιπας ξέσπασε σ’ ένα ξεκαρδιστικό γέλιο [συναισθηματικός

κώδικας-ξεκαρδιστικό γέλιο] που με ενόχλησε πολύ [συναισθηματικός κώδικας-δυσαρέσκεια].

Επιθυμώ να παίρνουν στα σοβαρά τις ατυχίες μου οι υπόλοιποι. Μετά πρόσθεσε:

«Κι εσύ λοιπόν έρχεσαι από τον ουρανό! Από ποιον πλανήτη είσαι;» 

Αμέσως είδα κάτι να φωτίζει το μυστήριο της παρουσίας του και ρώτησα απότομα:

«Έρχεσαι λοιπόν από έναν άλλο πλανήτη;» [κώδικας φύσης-πλανήτης προέλευσης]

Μα,  δεν  μου  απάντησε  καθόλου  [κοινωνικός  κώδικας-επικοινωνία,  αποφυγή  απάντησης].

Κουνούσε το κεφάλι απαλά κοιτάζοντας το αεροπλάνο μου:

«Είναι αλήθεια πως, πάνω σ’ αυτό, δεν μπορείς να έρχεσαι κι από πολύ μακριά…»

Και βυθίστηκε σε μια ονειροπόληση που κράτησε αρκετά. Ύστερα, βγάζοντας το αρνάκι μου από

την τσέπη του, αφοσιώθηκε στον στοχασμό του θησαυρού του [κοινωνικός κώδικας-απομόνωση].

Φαντάζεστε πόσο μου είχαν εξάψει την περιέργεια εκείνα τα μισόλογα περί «άλλων πλανητών». Γι’
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αυτό επιχείρησα να μάθω περισσότερα [συναισθηματικός  κώδικας-περιέργεια για τους  «άλλους

πλανήτες»]:

«Από πού έρχεσαι μικρό ανθρωπάκι; Πού βρίσκεται αυτό που ονομάζεις σπίτι σου; Πού θα πας το

αρνάκι μου;» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, αλλεπάλληλες ερωτήσεις]

Μετά από λίγη ώρα περισυλλογής, μου απάντησε:

«Αυτό που είναι καλό με το κουτί που μου έδωσες είναι ότι τη νύχτα θα του χρησιμεύσει ως σπίτι».

«Φυσικά. Κι αν είσαι ευγενικός, θα σου δώσω επίσης ένα σκοινί για να το δένεις κατά τη διάρκεια

της ημέρας. Και ένα πασσαλάκι». 

Η πρόταση φάνηκε να σοκάρει τον μικρό πρίγκιπα:

«Να το δένω; Τι παράξενη ιδέα!» [συναισθηματικός κώδικας-έκπληξη, παράξενη ιδέα]

«Μα αν δεν το δένεις, θα πηγαίνει από δω κι από κει και θα το χάσεις…»

Κι ο φίλος μου ξέσπασε πάλι σε γέλια: [συναισθηματικός κώδικας-ξέσπασμα σε γέλια]

«Μα πού πιστεύεις ότι θα πάει;»

«Οπουδήποτε. Ευθεία μπροστά του…»

Τότε ο μικρός πρίγκιπας παρατήρησε σοβαρά: «Δεν πειράζει, το σπίτι μου είναι τόσο μικρό!»

Και, με μια μικρή δόση μελαγχολίας [συναισθηματικός κώδικας-μελαγχολία], ίσως, πρόσθεσε:

«Ευθεία μπροστά, δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά…» 

2. Ανάλυση κωδίκων

Στο 3ο Κεφάλαιο η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους δύο ήρωες συνεχίζεται αν και

ο  Μικρός  Πρίγκιπας  παρά  το  γεγονός  ότι  κάνει  πολλές  ερωτήσεις,  δε  δείχνει  πρόθυμος  να

απαντήσει στις ερωτήσεις του πιλότου. Όμως ο πιλότος αντιλαμβάνεται ότι το περίεργο ανθρωπάκι

προέρχεται  από  κάποιον  άλλο  πλανήτη,  πράγμα  που  του  διεγείρει  ακόμη  περισσότερο  την

περιέργεια.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  3ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 3). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνονται συγκριτικά

δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε  σχόλια  και  παρατηρήσεις  που

αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση.

Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα, η οποία
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μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 6 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  κώδικας  αξιών,  επαγγελματικός

κώδικας, κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης, χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  συναισθηματικός  κώδικας  (42%),

κοινωνικός κώδικας (32%),  επαγγελματικός κώδικας (11%), κώδικας αξιών (5%), κώδικας φύσης

(5%), χωρικός κώδικας (5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 3 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 3ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 3

Ανάλυση 3ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

συναισθηματικός  περηφάνια  για  επαγγελματική  δεξιότητα
πλοήγησης

 ενθουσιασμός, πέσιμο από τον ουρανό
 ξεκαρδιστικό γέλιο
 δυσαρέσκεια
 περιέργεια για τους «άλλους πλανήτες»
 έκπληξη, παράξενη ιδέα
 ξέσπασμα σε γέλια
 μελαγχολία

8 42

κοινωνικός  επικοινωνία, πλήθος ερωτήσεων
 επικοινωνία, τυχαίες λέξεις
 επικοινωνία, ερώτηση
 επικοινωνία, αποφυγή απάντησης
 απομόνωση
 επικοινωνία, αλλεπάλληλες ερωτήσεις

6 32

Επαγγελματικός  ζωγραφική
 δεξιότητα πλοήγησης

2 11

αξιών  μετριοφροσύνη 1 5

φύσης  πλανήτης προέλευσης 1 5

χωρικός  προέλευση Μικρού Πρίγκιπα 1 5

Σύνολο Κωδίκων: 6 19 100
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Ο συναισθηματικός κώδικας (42%) στο 3ο Κεφάλαιο  αφορά στα συναισθήματα που προκύπτουν

από  την  επαφή  των  δύο  ηρώων.  Ειδικότερα  αφορά  στην  περηφάνια  του  πιλότου  για  την

επαγγελματική  του δεξιότητα να  πλοηγεί  αεροπλάνα,  στον ενθουσιασμό του Μικρού Πρίγκιπα

όταν αντιλαμβάνεται ότι και ο πιλότος έπεσε από τον ουρανό, στο ξεκαρδιστικό του γέλιο και στη

δυσαρέσκεια  που προκάλεσε αυτό στον πιλότο.  Επιπλέον έχει  να κάνει  με την περιέργεια του

πιλότου σχετικά με τον πλανήτη προέλευσης του Μικρού Πρίγκιπα, στο γεγονός ότι ο Μικρός

Πρίγκιπας εκπλήσσεται και θεωρεί παράξενη την ιδέα του πιλότου να δένει το αρνάκι του, στο

ξέσπασμά του σε γέλια και τέλος στην εναλλαγή της διάθεσής του σε μελαγχολική.

Ο κοινωνικός κώδικας (32%) σχετίζεται με την επικοινωνία και τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα

ανάμεσα στον πιλότο και στο Μικρό Πρίγκιπα. Ειδικότερα αφορά στο πλήθος των ερωτήσεων που

ο Μικρός Πρίγκιπας απευθύνει προς τον πιλότο αν και ο ίδιος δεν απαντάει ποτέ στις ερωτήσεις

του πιλότου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δεύτερος να προσπαθεί να σχηματίσει άποψη μόνο από

τυχαίες λέξεις. Επίσης έχει να κάνει με την απομόνωση του Μικρού Πρίγκιπα και τέλος με την

περιέργεια και τις επίμονες και αλλεπάλληλες ερωτήσεις του πιλότου προκειμένου να μάθει για τον

τόπο προέλευσης του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο επαγγελματικός κώδικας (10%) αφορά στις δύο επαγγελματικές απόπειρες του πιλότου-αφηγητή:

στη ζωγραφική που αποτέλεσε το παιδικό του όνειρο και έληξε με άδοξο τρόπο και στο επάγγελμα

που τελικά  ασκεί, την  πλοήγηση αεροπλάνων.

Ο κώδικας αξιών (5%) σχετίζεται με τη μετριοφροσύνη του πιλότου σχετικά με την ικανότητα του

να πλοηγεί.

Ο κώδικας φύσης (5%) αφορά στον τόπο προέλευσης του Μικρού Πρίγκιπα. Έτσι γίνεται αναφορά

στο γεγονός ότι  ο Μικρός Πρίγκιπας δεν προέρχεται από τη γη αλλά από κάποιον άλλο πλανήτη.

Ο χωρικός κώδικας (5%) αναφέρεται στην προέλευση του Μικρού Πρίγκιπα.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 3ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες :

 Και οι δύο ήρωες προέρχονται από τον ουρανό: ο πιλότος ως ένας άνθρωπος που βρήκε

διέξοδο στους αιθέρες μετά από την παιδική του απογοήτευση ενώ ο Μικρός Πρίγκιπας σαν

ένα περίεργο πλάσμα που ζει σε έναν άλλο πλανήτη και πρόσκαιρα βρίσκεται στη Γη.
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  Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλο.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας παρά το γεγονός ότι προέρχεται από έναν άλλο κόσμο και μοιάζει

τόσο διαφορετικός, διαθέτει έναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο.

Δυαδικά αντιθετικά σύνολα που εντοπίζουμε:

Ουρανός  Vs  Γη

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από τον ιδεατό κόσμο που συμβολίζει ο ουρανός, μέρος από το

οποίο προέρχονται οι δύο ήρωες και από την άλλη πλευρά από τη συμβατικότητα που χαρακτηρίζει

τη ζωή στη Γη, όπου βρίσκονται οι ήρωες αυτή τη στιγμή.
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4ο Κεφάλαιο

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Έτσι είχα μάθει ένα δεύτερο πολύ σημαντικό πράγμα: ο πλανήτης απ’ όπου καταγόταν ήταν μόλις

λίγο μεγαλύτερος από ένα σπίτι! Αυτό δεν μπορούσε να με παραξενέψει πολύ. Ήξερα καλά πως

από τους μεγάλους πλανήτες όπως η Γη, ο Δίας, ο Άρης, η Αφροδίτη, στους οποίους έχουν δώσει

ονόματα, υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι που, καμιά φορά, είναι τόσο μικροί ώστε τους διακρίνεις με

δυσκολία  στο  τηλεσκόπιο  [κώδικας  φύσης-διάστημα,  πλανήτες].  Όταν  κάποιος  αστρονόμος

ανακαλύπτει έναν από αυτούς [κώδικας επιστημών-αστρονομία], του δίνει ως όνομα έναν αριθμό.

Τον ονομάζει, για παράδειγμα: «ο αστεροειδής 962» [κώδικας επιστημών-αστρονομία, ονομασία

πλανητών].

Έχω σοβαρούς λόγους να πιστεύω ότι ο πλανήτης απ’ όπου ερχόταν ο μικρός πρίγκιπας είναι ο

αστεροειδής Β 612  [κώδικας φύσης-αστεροειδής Β612, πλανήτης προέλευσης Μ. Πρίγκιπα].

Τον αστεροειδή αυτόν τον είχε διακρίνει μόλις μία φορά με ένα τηλεσκόπιο, το 1909, ένας Τούρκος

αστρονόμος [κώδικας επιστημών-αστρονομία, ανακάλυψη πλανήτη].

Έκανε  λοιπόν  μια  σπουδαία  παρουσίαση  της  ανακάλυψής  του  σ’  ένα  Διεθνές  Συνέδριο

Αστρονομίας [κώδικας επιστημών-Συνέδριο Αστρονομίας]. Όμως κανείς δεν τον πίστεψε εξαιτίας

της ενδυμασίας του [κοινωνικός κώδικας-απαξίωση επιστημονικής ανακάλυψης λόγω ενδυμασίας].

Έτσι είναι οι ενήλικες. Ευτυχώς για τη φήμη του αστεροειδούς Β 612, ένας Τούρκος δικτάτορας

επέβαλε στον λαό του, με την ποινή του θανάτου, να ντύνεται όπως οι Ευρωπαίοι [κοινωνικός

κώδικας-επιβολή ευρωπαϊκής ενδυμασίας]. Ο αστρονόμος έκανε και πάλι την παρουσίασή του το

1920 φορώντας  ένα πολύ κομψό κουστούμι  [ενδυματολογικός κώδικας-κουστούμι].  Κι  αυτή τη

φορά όλος ο κόσμος συμφώνησε με το εύρημά του [κοινωνικός κώδικας-αποδοχή επιστημονικής

ανακάλυψης λόγω νέας ενδυμασίας του επιστήμονα].

Αν σας διηγήθηκα αυτές τις λεπτομέρειες για τον αστεροειδή Β 612 και αν σας εμπιστεύτηκα τον

αριθμό του, είναι λόγω των ενηλίκων. Οι ενήλικες αγαπούν τους αριθμούς [κώδικας απαξίας-αγάπη

των ενηλίκων προς τους αριθμούς, ορθολογισμός]. Αν τύχει να τους μιλήσετε για έναν καινούριο

φίλο,  ποτέ  δεν  σε  ρωτάνε  για  την  ουσία.  Ποτέ  δεν  θα  σε  ρωτήσουν  [κοινωνικός  κώδικας-

επικοινωνία με ενήλικες (ατελής) ]: «Πώς  είναι η χροιά της φωνής του; Ποια είναι τα παιχνίδια που
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προτιμά; Κάνει συλλογή από πεταλούδες;»

Θα ρωτήσουν: «Πόσο χρονών είναι; Πόσα αδέρφια έχει; Πόσο ζυγίζει; Πόσα χρήματα κερδίζει ο

πατέρας του;» Τότε μόνο νομίζουν ότι τον γνωρίζουν [κώδικας απαξίας-οι ενήλικες παραβλέπουν

την ουσία].

Αν πεις  στους  ενήλικες:  «Είδα ένα ωραίο σπίτι  με ροζ τούβλα,  με γεράνια  στα παράθυρα και

περιστέρια στη στέγη», ποτέ δεν θα μπορέσουν να φανταστούν αυτό το σπίτι.

Πρέπει να τους πεις: «Είδα ένα σπίτι που κοστίζει εκατό χιλιάδες φράγκα». Τότε θα αναφωνήσουν:

«Τι όμορφο!» [κώδικας απαξίας-υλισμός των ενηλίκων]

Έτσι, αν τους πείτε: «Η απόδειξη πως υπήρξε ο μικρός πρίγκιπας είναι ότι ήταν χαριτωμένος και

ότι ήθελε ένα αρνάκι. Επειδή όταν κάποιος θέλει ένα αρνάκι, είναι απόδειξη πως υπάρχει», αυτοί

θα σηκώσουν τους ώμους και θα σας φερθούν σαν να είστε παιδί! [κώδικας απαξίας-απαξιωτική

στάση των ενηλίκων προς τους άλλους]  Όμως αν τους πείτε: «Ο πλανήτης απ’ όπου ήρθε είναι ο

αστεροειδής Β 612», τότε πείθονται και σας αφήνουν ήσυχους με τις ερωτήσεις τους [κοινωνικός

κώδικας-επικοινωνία με  ενήλικες, τέχνασμα]. Έτσι είναι αυτοί. Δεν πρέπει  να τους κατηγορούμε

[κώδικας ηθικής-αποφυγή μομφής προς τους ενήλικες]. Τα παιδιά πρέπει να είναι πολύ επιεική με

τους ενήλικες [κώδικας ηθικής-επιείκεια παιδιών προς τους ενήλικες].

Μα,  εμείς  που  καταλαβαίνουμε  τη  ζωή,  δεν  ενδιαφερόμαστε  και  πολύ  για  τα  νούμερα!  Θα

προτιμούσα να αρχίσω αυτή την ιστορία όπως αρχίζουν τα παραμύθια. Θα ήθελα να έλεγα: «Μια

φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μικρός πρίγκιπας που κατοικούσε σ’ έναν πλανήτη μόλις μεγαλύτερο

από τον ίδιο και είχε ανάγκη από έναν φίλο…». Γι’ αυτούς που καταλαβαίνουν τη ζωή, η ιστορία

θα φαινόταν πολύ πιο αληθινή [κώδικας αξιών-κατανόηση της ζωής από τα παιδιά].

Διότι δεν θα μου άρεσε να διαβαστεί επιπόλαια το βιβλίο μου. Νιώθω τόση θλίψη καθώς διηγούμαι

αυτές τις αναμνήσεις [συναισθηματικός κώδικας-λύπη από τις αναμνήσεις]. Πέρασαν κιόλας έξι

χρόνια από τότε που ο φίλος μου  έφυγε με το αρνάκι του [χρονικός κώδικας-έξι χρόνια πριν]. Κι

αν εδώ προσπαθώ να τον περιγράψω, είναι για να μην τον ξεχάσω . Είναι λυπηρό να ξεχνάς έναν

φίλο. Άλλωστε δεν έχει και ο καθένας έναν φίλο [κώδικας αξιών-φιλία, λυπηρό να ξεχνάς έναν

φίλο].

Κι  έπειτα  μπορεί  να  καταντήσω  κι  εγώ  όπως  τους  ενήλικες  που  μονάχα  οι  αριθμοί  τους

ενδιαφέρουν [συναισθηματικός κώδικας-φόβος για κατάντια όπως οι ενήλικες]. Ακριβώς γι’ αυτό

αγόρασα ένα πακέτο με ξυλομπογιές και μολύβια. Είναι δύσκολο να αρχίσεις πάλι να σχεδιάζεις,

στην ηλικία μου, όταν δεν έχεις κάνει τίποτα άλλο παρά έναν βόα ως προς το εξωτερικό του κι έναν

βόα ως προς το εσωτερικό του, στα έξι σου μάλιστα χρόνια!

Θα δοκιμάσω, φυσικά, να σχεδιάσω πορτρέτα του  όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά [καλλιτεχνικός 

κώδικας-νέα απόπειρα ζωγραφικής]. Μα, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος πως θα τα καταφέρω. Το ένα
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σκίτσο μοιάζει, το άλλο όχι και τόσο. Σφάλω ακόμη και στο ύψος του. Εδώ ο μικρός πρίγκιπας

είναι πολύ μεγάλος. Εκεί είναι πολύ μικρός. Αμφιβάλλω  επίσης και ως προς το χρώμα των ρούχων

του.  Δοκιμάζω  λοιπόν  με  αρκετές  δυσκολίες.  Στο  τέλος  μπορεί  να  μου  ξεφύγουν  κάποιες

λεπτομέρειες  περισσότερο  σημαντικές.  Όμως  αυτό  θα  πρέπει  να  μου  το  συγχωρέσετε

[συναισθηματικός κώδικας-αμφιβολία για τις ζωγραφικές δεξιότητες]. Ο φίλος μου δεν μου έδινε

ποτέ εξηγήσεις. Ίσως νόμιζε ότι είμαι σαν κι αυτόν. Δυστυχώς, εγώ δεν ξέρω να βλέπω αρνάκια

μέσα από κιβώτια [κοινωνικός κώδικας-διαφορετικότητα των δύο ηρώων]. Ίσως κι εγώ να είμαι

όπως τους ενήλικες. Πρέπει να έχω γεράσει [βιολογικός κώδικας-γηρατειά].

2. Ανάλυση  κωδίκων

Στο 4ο Κεφάλαιο η αφήγηση αφορά στην προσπάθεια του πιλότου να μας ενημερώσει για τον

διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνονται τη ζωή οι ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά. Έτσι ενώ τα

παιδιά  καταλαβαίνουν  την  ουσία  της  ζωής,  οι  ενήλικες  την  αγνοούν.  Προκειμένου  να  γίνει

κατανοητό αυτό, ο πιλότος αναφέρει ως παράδειγμα την απαξιωτική στάση των ενηλίκων απέναντι

στην επιστημονική ανακάλυψη ενός Τούρκου αστρονόμου εξαιτίας της ενδυμασίας του. Επίσης

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι ενήλικες απέναντι σε μια καινούρια φιλία.

Αυτή η στάση των ενηλίκων  αποκαρδιώνει τον πιλότο. Ο πιλότος θυμάται την ιστορία του με τον

Μικρό Πρίγκιπα με αγάπη αλλά κυρίως με νοσταλγία και μια δόση μελαγχολίας.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  4ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 4). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνονται συγκριτικά

δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε  σχόλια  και  παρατηρήσεις  που

αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση.

Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα, η οποία

μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 11 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, κώδικας απαξίας,

βιολογικός κώδικας, ενδυματολογικός κώδικας, κώδικας επιστημών, κώδικας ηθικής, καλλιτεχνικός

κώδικας, κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης, χρονικός κώδικας.
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Αντίστοιχα οι κώδικες με φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής: κοινωνικός κώδικας (21,5%), κώδικας

απαξίας (14%), κώδικας επιστημών (14%), συναισθηματικός κώδικας (11%), κώδικας αξιών (7%),

κώδικας  ηθικής  (7%),  καλλιτεχνικός  κώδικας  (7%),  κώδικας  φύσης  (7%),  βιολογικός  κώδικας

(3,5%), ενδυματολογικός κώδικας (3,5%), χρονικός κώδικας (3,5%). 

Ακολουθεί ο Πίνακας 4 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 4ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 4

Ανάλυση 4ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός • απαξίωση  επιστημονικής  ανακάλυψης
λόγω ενδυμασίας

• επιβολή ευρωπαϊκής ενδυμασίας

• αποδοχή  επιστημονικής  ανακάλυψης
λόγω νέας ενδυμασίας του επιστήμονα

• επικοινωνία με ενήλικες (ατελής)

• επικοινωνία με ενήλικες, τέχνασμα

• διαφορετικότητα των δύο ηρώων

6 21,5

απαξίας • αγάπη των ενηλίκων προς τους αριθμούς,
θετικισμός, ορθολογισμός

• παράβλεψη της ουσίας από τους ενήλικες

• υλισμός των ενηλίκων

• απαξιωτική  στάση  των  ενηλίκων  προς
τους άλλους

4 14

επιστημών • αστρονομία

• αστρονομία, ονομασία πλανητών

• αστρονομία, ανακάλυψη πλανήτη

• Συνέδριο Αστρονομίας

4 14

συναισθηματικός • λύπη του πιλότου από τις αναμνήσεις

• φόβος για κατάντια όπως οι ενήλικες

• αμφιβολία για τις ζωγραφικές δεξιότητες

3 11

αξιών • κατανόηση της ζωής από τα παιδιά

• φιλία, λυπηρό να ξεχνάς έναν φίλο

2 7

ηθικής • αποφυγή μομφής προς τους ενήλικες

• επιείκεια παιδιών προς τους ενήλικες

2 7
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καλλιτεχνικός  ζωγραφική αεροπλάνου
 νέα απόπειρα ζωγραφικής

2 7

φύσης  διάστημα, πλανήτες
 αστεροειδής Β612, πλανήτης προέλευσης

Μικρού Πρίγκιπα

2 7

βιολογικός  γηρατειά 1 3,5

ενδυματολογικός  κουστούμι 1 3,5

χρονικός  έξι χρόνια πριν 1 3,5

Σύνολο
Κωδίκων: 11

28 100

Ο κοινωνικός  κώδικας  (21,5%) αφορά στην κοινωνική αλληλεπίδραση των ενηλίκων και  στον

διαφορετικό τρόπο που συμπεριφέρονται τα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Ειδικότερα έχει να

κάνει με την απόρριψη μιας επιστημονικής ανακάλυψης από τους ενήλικες λόγω της ενδυμασίας

του επιστήμονα, στην επιβολή ευρωπαϊκής ενδυμασίας στον ίδιο επιστήμονα και στην αποδοχή της

επιστημονικής του ανακάλυψης λόγω της νέας ενδυμασίας του. Επίσης στην ατελή επικοινωνία των

παιδιών με τους ενήλικες, στην απαξιωτική στάση των ενηλίκων προς τους άλλους, στο γεγονός ότι

η επικοινωνία με τους ενήλικες βασίζεται στον ορθολογισμό τους και πολλές φορές τα παιδιά είναι

αναγκασμένα να καταφύγουν σε τεχνάσματα προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους.  Τέλος

αφορά στη διαφορετικότητα των δύο ηρώων.

Ο κώδικας  επιστημών (14%)  αφορά  στην  επιστήμη  της  αστρονομίας,  στην  οποία  ο  αφηγητής

αναφέρεται μέσα από μία υποαφήγηση.

Ο συναισθηματικός κώδικας (11%) αναφέρεται στη λύπη που αισθάνεται ο αφηγητής όταν φέρνει

στο μυαλό του την ανάμνηση του Μικρού Πρίγκιπα, στο φόβο του μήπως καταντήσει σαν τους

ενήλικες και για μια ακόμη φορά στην αμφιβολία του για τις ζωγραφικές του δεξιότητες.

Ο κώδικας απαξίας (11%) αφορά στον ορθολογισμό των ενηλίκων, στην αγάπη τους προς τους

αριθμούς, στον  υλισμό τους  και στην απαξίωση της ουσίας της ζωής. 

Ο κώδικας αξιών (7%)  αναφέρεται στο γεγονός ότι τα παιδιά κατανοούν την ουσία της ζωής και

στη διαπίστωση ότι είναι λυπηρό να ξεχνάς έναν φίλο.

Ο κώδικας ηθικής (7%) αφορά σε δύο συμβουλές του αφηγητή προς τα παιδιά: να αποφύγουν τη
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μομφή προς τους ενήλικες  και να δείξουν επιείκεια απέναντι τους.

Ο  καλλιτεχνικός  κώδικας  (7%)  έχει  να  κάνει  με  την  άρνηση  του  πιλότου  να  ζωγραφίσει  το

αεροπλάνο του καθώς και  με την νέα του απόπειρα να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, φιλοτεχνώντας

ένα πορτραίτο του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο κώδικας φύσης (7%) σχετίζεται με το διάστημα και τους πλανήτες καθώς και με τον πλανήτη

προέλευσης του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο χρονικός κώδικας (3,5%) αφορά στο χρόνο όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της αφήγησης,

δηλαδή έξι χρόνια πριν.

Ο ενδυματολογικός κώδικας (3,5%) αφορά στο κουστούμι που αποτέλεσε το λόγο αποδοχής της

επιστημονικής ανακάλυψης του Τούρκου αστρονόμου από τους ενήλικες.

Ο βιολογικός κώδικας (3,5%) έχει να κάνει με τη διαπίστωση του πιλότου ότι ίσως έχει γεράσει.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρούμε ότι το 4ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες :

 Οι  ενήλικες  είναι  πολύ  διαφορετικοί  από  τα  παιδιά  αφού  είναι  υλιστές,  αγαπούν  τους

αριθμούς είναι ορθολογιστές και αγνοούν την ουσία της ζωής.  Άρα παιδιά Vs ενήλικες.

 Τα παιδιά και όσοι έχουν το συναισθηματικό κόσμο των παιδιών δίνουν πρωτεύουσα θέση

στην ουσία της ζωής.  Άρα προτεραιότητα των παιδιών=το συναίσθημα.

 Τα παιδιά θα πρέπει να είναι επιεική ως προς τους ενήλικες και να μη τους μέμφονται. Άρα

σχέση παιδιών προς ενήλικες=επιείκεια.

 Η περιπέτεια του πιλότου με τον Μικρό Πρίγκιπα, αποτέλεσε ένα ουσιαστικό κεφάλαιο στη

ζωή του πιλότου, που τη θυμάται με νοσταλγία. Άρα δημιουργία μνήμης=σχέση πιλότου με

Μικρό Πρίγκιπα.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που εντοπίζουμε είναι:

Παιδιά (εμείς) Vs Ενήλικες (οι άλλοι)

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι δύο ομάδες τη ζωή. Από τη

μια πλευρά τα παιδιά καταλαβαίνουν τη ζωή και ενδιαφέρονται για την ουσία της ενώ αντίθετα οι

ενήλικες απαξιούν την ουσία της και είναι υλιστές.
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5ο Κεφάλαιο

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Κάθε μέρα μάθαινα κάτι σχετικά με τον πλανήτη του, για την αναχώρησή του, για το ταξίδι του.

Αυτό γινόταν σιγά σιγά όπως το έφερνε η κουβέντα [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, κουβέντα].

Έτσι έμαθα, την τρίτη ημέρα, για το δράμα των μπαομπάμπ [κώδικας φύσης-δέντρα μπαομπάμπ,

δράμα]. Κι αυτή τη φορά αφορμή ήταν το αρνάκι γιατί ξαφνικά ο μικρός πρίγκιπας με ρώτησε σαν

να τον είχε κυριεύσει μια ανησυχία [συναισθηματικός κώδικας-ανησυχία Μικρού Πρίγκιπα]:

«Είναι αλήθεια ή μήπως δεν είναι ότι τα αρνάκια τρώνε τα δεντράκια;» [κώδικας φύσης-τροφική

αλυσίδα (τροφή των αρνιών)]

«Ναι, είναι αλήθεια».

«Α! Είμαι ευχαριστημένος». 

Δεν  κατάλαβα γιατί  ήταν  τόσο σημαντικό  ότι  τα  αρνάκια  τρώνε  τα  δεντράκια.  Μα,  ο  μικρός

πρίγκιπας, πρόσθεσε:

«Ώστε δηλαδή τρώνε και τα μπαομπάμπ;» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, ερωτήσεις]

Τόνισα στον μικρό πρίγκιπα ότι τα μπαομπάμπ δεν είναι δεντράκια αλλά μεγάλα δέντρα, ψηλά

όπως οι εκκλησίες και ότι  ακόμα κι αν μετέφερε ένα ολόκληρο κοπάδι από ελέφαντες,  δεν θα

μπορούσαν αυτοί  να φέρουν βόλτα ούτε  ένα μπαομπάμπ [κώδικας  φύσης-μορφολογία  δέντρων

μπαομπάμπ].

Η ιδέα του κοπαδιού από ελέφαντες [κώδικας φύσης-ζώα, κοπάδι από ελέφαντες] έκανε τον μικρό

πρίγκιπα να γελάσει: 

«Θα έπρεπε να βάλω τον έναν πάνω στους άλλους…»  [χωρικός κώδικας-διάταξη ελεφάντων]

Παρατήρησε όμως πολύ σοφά: «Τα μπαομπάμπ πριν μεγαλώσουν αρχίζουν από μικρά» [κώδικας

φύσης-ανάπτυξη των μπαομπάμπ].

«Πολύ σωστά! Όμως γιατί θέλεις τα αρνάκια σου να φάνε τα μικρά μπαομπάμπ;» 

Μου απάντησε: «Καλώς! Θα δούμε!», σαν να ήταν ολοφάνερο το γιατί. Και κατέβαλα μια μεγάλη

προσπάθεια να συγκεντρώσω την εξυπνάδα μου για να καταλάβω μόνος μου αυτό το πρόβλημα

[κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, επιστράτευση εξυπνάδας για να καταλάβω].

Πράγματι,  πάνω  στον  πλανήτη  του  μικρού  πρίγκιπα,  όπως  άλλωστε  και  πάνω  σε  όλους  τους
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πλανήτες, υπάρχουν καλά και κακά φυτά . Προφανώς από καλούς σπόρους αναπτύσσονται καλά

φυτά και από κακούς σπόρους κακά φυτά. Όμως οι σπόροι είναι αόρατοι. Κοιμούνται μυστικά

μέσα στη γη, μέχρι να έρθει σε κάποιον από αυτούς η ιδέα να ξυπνήσει. Τότε τεντώνεται και βγάζει

αρχικά, δειλά δειλά, ένα χαριτωμένο βλασταράκι προς τον ήλιο. Αν είναι ένα βλασταράκι ραπανιού

ή τριανταφυλλιάς, μπορούμε να το αφήσουμε να μεγαλώσει όπως θέλει. Αν είναι όμως κανένα κακό

φυτό, θα πρέπει να το ξεριζώσεις μόλις το αναγνωρίσεις [κώδικας φύσης-ανάπτυξη των φυτών στον

πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα].

Υπήρχαν λοιπόν και σπόροι τρομεροί  στον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα…ήταν οι σπόροι των

μπαομπάμπ. Το έδαφος του πλανήτη του είχε γεμίσει τέτοιους σπόρους. Μα, ένα μπαομπάμπ, αν

αργήσεις να το ξεριζώσεις, δεν θα καταφέρεις ποτέ να απαλλαγείς από αυτό. Εξαπλώνεται σ’ όλο

τον πλανήτη [κώδικας  φύσης-εξάπλωση μπαομπάμπ στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα].  Τον

τρυπάει  με τις  ρίζες  του.  Κι  εάν ο πλανήτης είναι  πολύ μικρός  και  τα μπαομπάμπ πολλά, τον

κομματιάζουν [κώδικας  φύσης-καταστροφή του πλανήτη από τα  μπαομπάμπ].  «Αυτό είναι  ένα

θέμα πειθαρχίας» μού έλεγε αργότερα ο μικρός πρίγκιπας. «Το πρωί όταν ολοκληρώνει κάποιος την

καθαριότητά του, πρέπει να φροντίζει για την καθαριότητα και του πλανήτη. Πρέπει να ξεριζώνει

τα μπαομπάμπ το ένα μετά το άλλο, αμέσως μόλις τα αναγνωρίζει ανάμεσα στα βλαστάρια από τις

τριανταφυλλιές καθώς μοιάζουν πολύ μ’ αυτές  όταν είναι  πολύ μικρά.  Είναι  μια δουλειά πολύ

βαρετή  αλλά  και  πολύ  εύκολη»  [επαγγελματικός κώδικας-εργασίες  καθαριότητας,  ξερίζωμα

μπαομπάμπ].

Και μια μέρα  με συμβούλεψε [κοινωνικός κώδικας-συμβουλή, παρότρυνση] να προσπαθήσω να

σχεδιάσω  ένα  καλό  σκίτσο  [καλλιτεχνικός  κώδικας-ζωγραφική,  σκίτσο  μπαομπάμπ]  για  να  το

βάλουν καλά στο μυαλό τους τα παιδιά του πλανήτη μου. «Αν ταξιδέψουν κάποια μέρα», μου είπε,

«μπορεί  να  τους  χρειαστεί.  Υπάρχουν  φορές  που  δεν  πειράζει  να  αναβάλλεις  μια  δουλειά  για

αργότερα. Όμως όταν πρόκειται για μπαομπάμπ, αυτό είναι πάντοτε μια καταστροφή. Γνωρίζω

έναν πλανήτη όπου ζούσε ένας  τεμπέλης.  Είχε  βαρεθεί  να  ξεριζώσει  τρία  μικρά δεντράκια…»

[επαγγελματικός κώδικας-αναβολή ξεριζώματος μπαομπάμπ=κίνδυνος] 

Και ακολουθώντας τις οδηγίες του μικρού πρίγκιπα [κοινωνικός κώδικας-υπακοή στις οδηγίες του

Μικρού  Πρίγκιπα],  σχεδίασα  εκείνον  τον  πλανήτη  [καλλιτεχνικός  κώδικας-σχέδιο  πλανήτη].

Καθόλου δεν μου αρέσει να παίρνω ύφος διδακτικό. Ο κίνδυνος όμως από τα μπαομπάμπ είναι

τόσο λίγο γνωστός και οι κίνδυνοι που καραδοκούν για όποιον χαθεί  σ’ έναν αστεροειδή τόσο

σοβαροί, που, για μία φορά, θα κάνω μια εξαίρεση. Και λέω: «Παιδιά! Προσέξτε τα μπαομπάμπ!»

[κοινωνικός κώδικας-προειδοποίηση, προσέξτε τα μπαομπάμπ]

Αυτό το κάνω για να προειδοποιήσω τους φίλους μου για έναν κίνδυνο που τους περίμενε από

καιρό,  όπως  κι  εμένα,  χωρίς  να  το  ξέρω.  Γι’  αυτό  δούλεψα  σκληρά   πάνω  στο  σκίτσο
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[καλλιτεχνικός κώδικας-σκίτσο, σκληρή δουλειά] αυτό. Το μάθημά μου αυτό αξίζει τον κόπο. Ίσως

αναρωτηθείτε: «γιατί δεν υπάρχουν στο βιβλίο αυτό κι άλλα σκίτσα το ίδιο υπέροχα όπως αυτό με

τα μπαομπάμπ;» 

Η  απάντηση  είναι  αρκετά  απλή:  Προσπάθησα  αλλά  δεν  τα  κατάφερα.  Όταν  σχεδίαζα  τα

μπαομπάμπ,  παρακινούμουν  από  ένα  αίσθημα  κατεπείγον  [συναισθηματικός  κώδικας-αίσθημα

επείγουσας ανάγκης].

2. Ανάλυση κωδίκων

Στο 5ο Κεφάλαιο  η αφήγηση αφορά στον κίνδυνο από τα καταστροφικά,  τεράστια δέντρα,  τα

μπαομπάμπ.  Γνωρίζοντας  την  καταστροφική  δράση  των  μπαομπάμπ,  ο  Μικρός  Πρίγκιπας

προσπαθεί  να  βρει  τρόπο  ώστε  να  απαλλαγεί  από  αυτά.  Επίσης  αισθάνεται  την  ανάγκη  να

προειδοποιήσει  και  με αυτό τον τρόπο να προστατέψει  όλα τα παιδιά από αυτόν τον  κίνδυνο.

Αρωγός του σε αυτή την προσπάθεια είναι ο πιλότος, στον οποίο αναθέτει το έργο να ζωγραφίσει

τα μπαομπάμπ, ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από τα παιδιά. Κάτω από το βάρος της επείγουσας

αυτής ανάγκης, ο πιλότος-αφηγητής βάζει τα δυνατά του και φτιάχνει το καλύτερο σκίτσο.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  5ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 5). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο τέλος της ανάλυσης συμπεριλαμβάνονται

συγκριτικά δεδομένα, τα οποία αφορούν στη σύγκριση των κωδίκων, σε σχόλια και παρατηρήσεις

που αφορούν  σε  σχέσεις  και  αρθρώσεις  κωδίκων  μεταξύ τους,  οι  οποίες  προκύπτουν από την

ανάλυση.  Ως  σημασιολογική  μονάδα  καταγραφής  εμφανίζεται  η  αναφορά  στο  συγκεκριμένο

κώδικα, η οποία μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 6 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  επαγγελματικός  κώδικας,

καλλιτεχνικός κώδικας, κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  κώδικας  φύσης  (36%),  κοινωνικός

κώδικας  (27%),  καλλιτεχνικός  κώδικας  (14%),  επαγγελματικός  κώδικας  (9%),  συναισθηματικός

κώδικας (9%),  χωρικός κώδικας (5%).
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 5 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 5ου Κεφαλαίου.

Πίνακας  5 

Ανάλυση 5ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

φύσης  δέντρα μπαομπάμπ, δράμα
 τροφική αλυσίδα (τροφή των αρνιών)
 μορφολογία δέντρων μπαομπάμπ
 ζώα, κοπάδι από ελέφαντες
 ανάπτυξη των μπαομπάμπ
 ανάπτυξη των φυτών στον πλανήτη του Μικρού

Πρίγκιπα
 εξάπλωση μπαομπάμπ στον πλανήτη του Μικρού

Πρίγκιπα
 καταστροφή του πλανήτη από τα μπαομπάμπ

8 36

κοινωνικός  επικοινωνία, κουβέντα
 επικοινωνία, ερωτήσεις
 επικοινωνία,  επιστράτευση  εξυπνάδας  για  να

καταλάβω
 συμβουλή, παρότρυνση
 υπακοή στις οδηγίες του Μικρού Πρίγκιπα
 προειδοποίηση, προσέξτε τα μπαομπάμπ

6 27

καλλιτεχνικός  ζωγραφική, σκίτσο μπαομπάμπ
 σχέδιο πλανήτη
 σκίτσο, σκληρή δουλειά

3 14

επαγγελματικός  εργασίες καθαριότητας, ξερίζωμα μπαομπάμπ
 αναβολή ξεριζώματος μπαομπάμπ = κίνδυνος

2 9

συναισθηματικός  ανησυχία Μικρού Πρίγκιπα
 αίσθημα επείγουσας ανάγκης

2 9

χωρικός  διάταξη ελεφάντων 1 5

Σύνολο 
Κωδίκων: 6

22 100

Ο κώδικας φύσης (36%) αναφέρεται στη βλάστηση του πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα και στα

δέντρα μπαομπάμπ. Συγκεκριμένα αφορά στη μορφολογία, στην ανάπτυξη και στην καταστροφική

επίδραση των γιγαντιαίων δέντρων μπαομπάμπ. Ο Μικρός Πρίγκιπας με ανακούφιση σκέφτεται ότι

θα μπορούσε να απαλλαγεί από την καταστροφική μανία τους μέσω της τροφικής αλυσίδας (τροφή

αρνιού).  Ωστόσο  τα  μπαομπάμπ  είναι  τεράστια  δέντρα  και  κατά  τη  γνώμη  του  πιλότου  θα

χρειαζόταν ίσως ένα κοπάδι ελεφάντων για να φαγωθούν. Ο Μικρός Πρίγκιπας, αναφέρεται στους
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τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να καταπολεμηθούν τα μπαομπάμπ και στον κίνδυνο του

πλανήτη του από αυτά σε περίπτωση εξάπλωσης τους.

Ο κοινωνικός κώδικας (27%) αφορά στη επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο ήρωες

και  στην  ανάγκη  επιστράτευσης  της  εξυπνάδας  από  μέρους  του  πιλότου,  προκειμένου  να

αντιληφθεί όλα όσα εννοεί ο Μικρός Πρίγκιπας. Ο Μικρός Πρίγκιπας παροτρύνει τον πιλότο να

ζωγραφίσει  ένα  σκίτσο  μπαομπάμπ  και  αυτός  υπακούει.  Με  αυτό  τον  τρόπο  θέλει  να

προειδοποιήσει και κατά συνέπεια να προστατέψει όλα τα παιδιά από τον κίνδυνο των μπαομπάμπ

σε περίπτωση που τα συναντήσουν.

Ο καλλιτεχνικός κώδικας (14%) σχετίζεται με την προτροπή του Μικρού Πρίγκιπα προς τον πιλότο

να αξιοποιήσει τις ζωγραφικές του δεξιότητες και να φτιάξει το σκίτσο των μπαομπάμπ ώστε να

ενημερωθούν τα παιδιά και να προφυλαχθούν. Ο πιλότος υπακούοντας στις οδηγίες του Μικρού

Πρίγκιπα  ζωγράφισε τον πλανήτη του και τα μπαομπάμπ. Μάλιστα το σκίτσο αυτό υπήρξε, όπως ο

ίδιος αξιολογεί, από τα πιο επιτυχημένα του.

Ο συναισθηματικός κώδικας (9%) αναφέρεται στην ανησυχία του Μικρού Πρίγκιπα απέναντι στον

κίνδυνο  εξάπλωσης  των  μπαομπάμπ.  Επίσης  στην  αίσθηση  της  κατεπείγουσας  ανάγκης  που

αισθάνεται ο πιλότος να ζωγραφίσει τα μπαομπάμπ και  με αυτό τον τρόπο να προστατέψει  τα

παιδιά από τον επικείμενο κίνδυνο.

Ο επαγγελματικός κώδικας (9%) αναφέρεται στις εργασίες καθαριότητας και στο ξερίζωμα των

μπαομπάμπ που επιμελείται ο Μικρός Πρίγκιπας στον πλανήτη του ώστε να απαλλαγεί από αυτά.

Αναφέρεται  επίσης  στο  παράδειγμα  του  τεμπέλη  κατοίκου  που  ανέβαλλε  το  ξερίζωμα  των

μπαομπάμπ  και στις καταστροφικές συνέπειες που υπέστη.

Τέλος ο χωρικός κώδικας (5%) αναφέρεται στον τρόπο διάταξης των ελεφάντων στο χώρο ώστε να

χωρέσουν στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα. Με αυτό τον τρόπο εικάζεται το μικρό μέγεθος του

πλανήτη του. 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 5ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Τα μπαομπάμπ είναι  τεράστια δέντρα με καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη του

Μικρού Πρίγκιπα.
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 Ο  καθένας θα πρέπει να κάνει ότι μπορεί για να καταπολεμήσει τα μπαομπάμπ.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας και ο πιλότος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά, προσπαθούν

να  τα  προειδοποιήσουν  και  να  τα  προφυλάξουν  από  τα  μπαομπάμπ.  Το  μέσο  που

χρησιμοποιούν είναι η ζωγραφική. Άρα η ζωγραφική αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με τα

παιδιά.

Τα δυαδικά αντιθετικά σύνολα που εντοπίζονται στο 5ο Κεφάλαιο είναι:

Μπαομπάμπ Vs Πλανήτης Μικρού Πρίγκιπα

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από την καταστροφική επίδραση των μπαομπάμπ στον πλανήτη του

Μικρού Πρίγκιπα.

Μικρός Πρίγκιπας + Πιλότος Vs Μπαομπάμπ

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από την συντεταγμένη προσπάθεια των δύο ηρώων απέναντι στα

μπαομπάμπ προκειμένου να προφυλαχθούν οι ίδιοι αλλά και τα άλλα παιδιά.
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6ο Κεφάλαιο

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Αχ, μικρέ μου πρίγκιπα [συναισθηματικός κώδικας-νοσταλγία, τρυφερότητα]! Σταδιακά κατάλαβα

τη  μελαγχολική  σου  ζωή  [κοινωνικός  κώδικας-ενσυναίσθηση  (μελαγχολική  ζωή  του  Μικρού

Πρίγκιπα)].  Για  αρκετό  καιρό  δεν  είχες  για  τη  διασκέδασή  σου  τίποτα  πέρα  από  τα  απαλά

ηλιοβασιλέματα [κώδικας αναψυχής-μοναδική διασκέδαση τα ηλιοβασιλέματα].

Έμαθα την καινούρια αυτή λεπτομέρεια το πρωί της τέταρτης ημέρας [χρονικός κώδικας-τέταρτη

μέρα], όταν μου είπες:

«Μου  αρέσουν  πολύ  τα  ηλιοβασιλέματα  [κώδικας  αναψυχής-αγάπη  Μικρού  Πρίγκιπα  για  τα

ηλιοβασιλέματα]. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα ηλιοβασίλεμα…» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία,

προτροπή (να δούμε ένα ηλιοβασίλεμα)]

«Μα πρέπει να περιμένουμε…»

«Τι να περιμένουμε;»

«Να περιμένουμε να βασιλέψει ο ήλιος» [κώδικας φύσης-ηλιοβασίλεμα].

Φάνηκε να ξαφνιάζεσαι  στην αρχή και έπειτα γέλασες με τον εαυτό σου. Και μου είπες:

«Πάντα νομίζω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου!»

Πράγματι. Όταν στην Αμερική είναι μεσημέρι, όλος ο κόσμος γνωρίζει πως στη Γαλλία ο ήλιος

βασιλεύει.  Θα αρκούσε  να  πάμε  στη  Γαλλία  μέσα σ’ ένα  λεπτό και  να  βλέπαμε  τον  ήλιο  να

βασιλεύει.  Δυστυχώς,  η  Γαλλία  είναι  πολύ  μακριά.  Όμως  πάνω  στον  μικρό  πλανήτη  σου,  θα

αρκούσε να τραβήξεις την καρέκλα σου μερικά μόλις βήματα. Και θα έβλεπες το δειλινό κάθε φορά

που θα το επιθυμούσες [κώδικας φύσης-εναλλαγή μέρας-νύχτας στον κόσμο και στον πλανήτη του

Μικρού Πρίγκιπα].

«Μία ημέρα, είδα τον ήλιο να βασιλεύει σαράντα τρεις φορές!»

Και μετά από λίγο πρόσθεσες:

«Ξέρεις… όταν κάποιος είναι τόσο λυπημένος [συναισθηματικός κώδικας-λύπη], του αρέσουν  τα

ηλιοβασιλέματα…» [κώδικας αναψυχής-ηλιοβασιλέματα αντίδοτο στη λύπη]

«Την ημέρα λοιπόν με τις σαράντα τρεις φορές ήσουν τόσο λυπημένος;» [κοινωνικός κώδικας-

επικοινωνία,  ενδιαφέρον]  Όμως,  ο  μικρός  πρίγκιπας  δεν  απάντησε  [κοινωνικός  κώδικας-
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επικοινωνία, αποφυγή απάντησης].

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 6ο Κεφάλαιο αφορά στην τρυφερή ανάμνηση που τρέφει ο πιλότος για τον Μικρό Πρίγκιπα και

για τις  στιγμές που πέρασαν μαζί.  Ο πιλότος θυμάται την αγάπη του Μικρού Πρίγκιπα για τα

ηλιοβασιλέματα και την ψυχική ηρεμία που προκαλούσαν στη λυπημένη του ψυχή. Μάλιστα ο

Μικρός Πρίγκιπας εξομολογήθηκε στον πιλότο ότι τα ηλιοβασιλέματα αρέσουν σ' αυτούς που είναι

λυπημένοι. Μια μέρα είδε σαράντα τρία ηλιοβασιλέματα κάνοντας τον πιλότο να αναρωτιέται για

το πόσο λυπημένος μπορεί να ήταν εκείνη τη μέρα.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  6ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 6). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνονται συγκριτικά

δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε  σχόλια  και  παρατηρήσεις  που

αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση.

Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα, η οποία

μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 5 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  κώδικας  αναψυχής,  κοινωνικός

κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης, χρονικός κώδικας.

Αντίστοιχα οι  κώδικες  με  φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (33%),  κώδικας

αναψυχής  (25%),  συναισθηματικός  κώδικας  (16%),  κώδικας  φύσης  (16%),  χρονικός  κώδικας

(10%).

 

Ακολουθεί ο Πίνακας 6 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 6ου Κεφαλαίου.
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Πίνακας 6

Ανάλυση 6ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός  ενσυναίσθηση  (μελαγχολική  ζωή  του  Μικρού
Πρίγκιπα)

 επικοινωνία, προτροπή (να δούμε ένα 
ηλιοβασίλεμα)

 επικοινωνία, ενδιαφέρον
 επικοινωνία, αποφυγή απάντησης

4 33

αναψυχής  μοναδική διασκέδαση τα ηλιοβασιλέματα
 αγάπη Μικρού Πρίγκιπα για τα ηλιοβασιλέματα
 ηλιοβασιλέματα αντίδοτο στη λύπη

3 25

συναισθηματικός  νοσταλγία, τρυφερότητα
 λύπη

2 16

φύσης  ηλιοβασίλεμα
 εναλλαγή  μέρας-νύχτας  στον  κόσμο  και  στον

πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα

2 16

χρονικός  τέταρτη μέρα 1 10

Σύνολο
κωδίκων:5

12 100

Ο  κοινωνικός  κώδικας  (33%)  αφορά  στην  κοινωνική  σχέση  των  δύο  ηρώων.  Ειδικότερα

αναφέρεται στην  ενσυναίσθηση του πιλότου ως προς τη μελαγχολική ζωή του Μικρού Πρίγκιπα,

στην   επικοινωνία-προτροπή  του  Μικρού  Πρίγκιπα  προς  τον  πιλότο  να  πάνε  να  δουν  ένα

ηλιοβασίλεμα,  στο ενδιαφέρον του πιλότου για τη μελαγχολική ζωή του Μικρού Πρίγκιπα και

τέλος στην αποφυγή του Μικρού Πρίγκιπα να δώσει μια απάντηση στην ερώτηση του πιλότου.

Ο κώδικας αναψυχής (25%) σχετίζεται με τα ηλιοβασιλέματα που αποτελούσαν για πολύ καιρό τη

μοναδική διασκέδαση του Μικρού Πρίγκιπα. Επίσης αφορά στην αγάπη του γι'  αυτά και στην

αγχολυτική τους επίδραση στην ψυχολογία του.

Ο συναισθηματικός κώδικας (16%) αφορά στη νοσταλγία-τρυφερότητα που αισθάνεται ο πιλότος

για το Μικρό Πρίγκιπα καθώς τον αναπολεί. Επίσης αφορά στη λύπη που αισθανόταν ο Μικρός

Πρίγκιπας συχνά στη ζωή του.

Ο κώδικας φύσης (16%) αφορά στα ηλιοβασιλέματα και στην εναλλαγή μέρας-νύχτας στον κόσμο
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αλλά και στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο χρονικός κώδικας (10%) αφορά στην τέταρτη μέρα της συνάντησης των δύο ηρώων.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 6ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Η ζωή του Μικρού Πρίγκιπα είναι  μελαγχολική και  συχνά διακατέχεται  από αισθήματα

λύπης.

 Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  ο  Μικρός  Πρίγκιπας  αποσοβεί  το  αρνητικό  συναίσθημα  της

μελαγχολίας είναι τα αγαπημένα του ηλιοβασιλέματα.

 Ο πιλότος έχει αναπτύξει βαθιά αισθήματα φιλίας για τον Μικρό Πρίγκιπα.

Δυαδικά αντιθετικά σύνολα που προκύπτουν:

Ηλιοβασιλέματα Vs Λύπη

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι τα ηλιοβασιλέματα αποτελούν τη διασκέδαση, το

όπλο με το οποίο  ο Μικρός Πρίγκιπας καταπολεμά το συναίσθημα της λύπης που τόσο συχνά τον

κατακλύζει.

Πλανήτης  Μικρού Πρίγκιπα Vs Γη

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το μικρό μέγεθος του πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα, γεγονός

που του επιτρέπει να βλέπει όσα ηλιοβασιλέματα θέλει και όποτε θέλει. Αντίθετα στη Γη για να

απολαύσει τα αγαπημένα του ηλιοβασιλέματα πρέπει να περιμένει πολύ περισσότερο.
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7ο Κεφάλαιο  

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Την πέμπτη μέρα [χρονικός κώδικας-πέμπτη μέρα], πάντοτε χάρη στο αρνάκι, κι αυτό το μυστικό

της ζωής του μικρού πρίγκιπα μού αποκαλύφθηκε.

Με ρώτησε απότομα και χωρίς περιστροφές, σαν να ήταν καρπός ενός προβλήματος που μελετούσε

για αρκετό καιρό, σιωπηλά: [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία των δύο ηρώων]

«Ένα αρνάκι, εφόσον τρώει τα δεντράκια, τρώει επίσης και τα λουλούδια;»

«Ένα αρνάκι τρώει ό,τι τυχόν συναντήσει».

«Και τα λουλούδια ακόμη που έχουν αγκάθια;»

«Ναι.  Ακόμη  και  τα  λουλούδια  που  έχουν  αγκάθια»  [κώδικας  φύσης-τροφική  αλυσίδα,  τροφή

αρνιού].

«Τότε σε τι χρησιμεύουν τα αγκάθια;»

Δεν το γνώριζα αυτό. Άλλωστε ήμουν αρκετά απασχολημένος προσπαθώντας να ξεσφίξω ένα πάρα

πολύ  σφικτό  μπουλόνι  του  κινητήρα  μου  [επαγγελματικός  κώδικας-επισκευή  βλάβης  του

κινητήρα].  Ήμουν  πολύ  ανήσυχος  καθώς  η  βλάβη  άρχιζε  να  φαίνεται  πολύ  σοβαρή  και  το

διαθέσιμο  πόσιμο  νερό  που  λιγόστευε,  με  έκανε  να  φοβάμαι  τα  χειρότερα  [συναισθηματικός

κώδικας-φόβος για επιβίωση εξαιτίας του λιγοστού νερού].

«Και σε τι χρησιμεύουν τα αγκάθια;» [κώδικας φύσης-χρησιμότητα αγκαθιών]

Ο μικρός πρίγκιπας δεν ξεχνούσε ποτέ την ερώτησή του με το που τη διατύπωνε. Είχα εκνευριστεί

με το μπουλόνι μου και του απάντησα ό,τι να ‘ναι: [συναισθηματικός κώδικας-εκνευρισμός]

«Τα αγκάθια  σε  τίποτα  δεν  χρησιμεύουν.  Είναι  μια  καθαρή κακή συνήθεια  από τη  μεριά  των

λουλουδιών!»

«Ω!» Μα, έπειτα από μια μικρή παύση, μου απάντησε με μια κάποια μνησικακία: [κοινωνικός

κώδικας-επικοινωνία, απάντηση με μνησικακία]

«Δεν  σε  πιστεύω  [κοινωνικός  κώδικας-δυσπιστία]!  Τα  λουλούδια  είναι  αδύναμα.  Είναι

λεπτεπίλεπτα. Ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους όπως μπορούν. Νομίζουν πως είναι τρομερά με

τα αγκάθια τους…» [κώδικας φύσης-λουλούδια, νομίζουν πως είναι τρομερά]

Δεν του απάντησα καθόλου. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν: «αν αυτό το μπουλόνι συνεχίσει να
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αντιστέκεται,  θα  το  κοπανήσω  με  ένα  χτύπημα  του  σφυριού»  [συναισθηματικός  κώδικας-

αδιαφορία, εκνευρισμός].

Ο  μικρός  πρίγκιπας  διέκοψε  πάλι  τις  σκέψεις  μου:  [κοινωνικός  κώδικας-επικοινωνία,  διακοπή

σκέψης]

«Κι εσύ πιστεύεις ότι τα λουλούδια…»

«Όχι! Όχι! Δεν πιστεύω τίποτα! Απάντησα ό,τι να 'ναι. Είμαι απασχολημένος με πιο σημαντικά

πράγματα!»  [κοινωνικός  κώδικας-αδιαφορία  για  τις  ερωτήσεις  του  Μικρού  Πρίγκιπα,  μη

αποτελεσματική επικοινωνία]

Με κοίταξε έκπληκτος [συναισθηματικός κώδικας-έκπληξη].

«Με πιο σημαντικά πράγματα!»

Με κοιτούσε με το σφυρί μου στο χέρι και τα δάχτυλα μαύρα από το γράσο, σκυμμένο πάνω από

ένα αντικείμενο που του φαινόταν πολύ άσχημο.

«Μιλάς όπως οι ενήλικες!» [κώδικας απαξίας-απαξίωση, σύγκριση πιλότου με ενήλικες]

Αυτό με έκανε να νιώσω ντροπή [συναισθηματικός κώδικας-ντροπή]. Με, δίχως καμία λύπηση,

πρόσθεσε:

«Εσύ όλα τα μπερδεύεις… Εσύ όλα τα ανακατώνεις!»

Ήταν  πράγματι  πολύ  νευριασμένος.  Τα  χρυσόξανθα  μαλλιά  του  ανέμιζαν  [συναισθηματικός

κώδικας-νευριασμένος].

«Γνωρίζω  έναν  πλανήτη  όπου  ζει  ένας  κύριος  κατακόκκινος.  Δεν  έχει  μυρίσει  ποτέ  του  ένα

λουλούδι. Δεν έχει κοιτάξει ποτέ του ένα αστέρι. Δεν έχει αγαπήσει ποτέ κανέναν. Δεν έχει κάνει

ποτέ του κάτι άλλο πέρα από λογαριασμούς. Και κάθε μέρα επαναλαμβάνει σαν κι εσένα:

«Είμαι σοβαρός άνθρωπος! Είμαι σοβαρός άνθρωπος» κι αυτό τον κάνει να καμαρώνει περήφανα.

Μα,  αυτός  δεν  είναι  ένας  άνθρωπος,  είναι  ένα  μανιτάρι!»  [κώδικας  απαξίας-απαξίωση  των

ενηλίκων και του πιλότου]

«Ένα τι;»

«Ένα μανιτάρι!»

Ο  μικρός  πρίγκιπας  είχε  γίνει  τώρα  κατακίτρινος  από  θυμό  [συναισθηματικός  κώδικας-

κατακίτρινος από θυμό].

«Εδώ  κι  εκατομμύρια  χρόνια  τα  λουλούδια  βγάζουν  αγκάθια.  Εδώ κι  εκατομμύρια  χρόνια  τα

αρνάκια τρώνε τα λουλούδια. Δεν είναι λοιπόν σοβαρό θέμα να προσπαθείς να καταλάβεις γιατί

κοπιάζουν τόσο πολύ για να βγάζουν αγκάθια που δεν θα τους χρησιμεύσουν σε τίποτα; Δεν είναι

σοβαρό θέμα ο πόλεμος μεταξύ αρνιών και  λουλουδιών;  Δεν είναι  σοβαρό θέμα και  πολύ πιο

σημαντικό  από  τους  λογαριασμούς  ενός  χοντρού  κατακόκκινου  Κυρίου;  [κώδικας  απαξίας-

απαξίωση χοντρού κατακόκκινου Κυρίου] Κι αν εγώ γνωρίζω ένα λουλούδι μοναδικό στον κόσμο,
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που δεν υπάρχει πουθενά αλλού εκτός από τον πλανήτη μου, κι ένα μικρό αρνάκι μπορεί να το 

ξεριζώσει με μία και μόνη χαψιά, ένα πρωί, χωρίς να σκεφτεί καθόλου αυτό που κάνει, αυτό δεν

είναι σοβαρό θέμα;» [συναισθηματικός κώδικας-ανησυχία για το λουλούδι]

Κοκκίνισε κι έπειτα συνέχισε:

«Αν κάποιος αγαπάει ένα λουλούδι που δεν υπάρχει όμοιό του ανάμεσα σε εκατομμύρια αστέρια,

αυτό αρκεί για να αισθάνεται ευτυχισμένος όταν το κοιτάζει». Σκέφτεται: «Το λουλούδι μου είναι

κάπου  εκεί…» «Μα αν το  αρνάκι  φάει  το  λουλούδι,  θα  είναι  γι’ αυτόν  σαν  να  έχουν σβήσει

απότομα όλα τα αστέρια! Κι αυτό δεν είναι σοβαρό;» [συναισθηματικός κώδικας-αγάπη για το

λουλούδι]

Δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο. Ξέσπασε ξαφνικά σε αναφιλητά [συναισθηματικός κώδικας-

ξέσπασμα  σε  αναφιλητά].  Η  νύχτα  είχε  πέσει.  Είχα  αφήσει  κι  εγώ  τα  εργαλεία  μου.  Δεν  με

ενδιέφερε πια το σφυρί μου, το μπουλόνι μου, η δίψα και ο θάνατος. Υπήρχε σ’ ένα αστέρι, σ’ έναν

πλανήτη, στον δικό μου πλανήτη, τη Γη, ένας μικρός πρίγκιπας να παρηγορήσω! Τον πήρα στην

αγκαλιά μου. Τον νανούρισα [συναισθηματικός κώδικας-τρυφερότητα].

Του έλεγα: «Το λουλούδι που αγαπάς, δεν κινδυνεύει… Θα ζωγραφίσω ένα φίμωτρο για το αρνάκι

σου… Θα ζωγραφίσω μια πανοπλία για το λουλούδι σου… Θα… ». Δεν ήξερα τι  να του πω.

Ένιωθα πολύ άβολα. Δεν ήξερα πώς να τον προσεγγίσω, πώς να τον πλησιάσω και πάλι… Η χώρα

των δακρύων είναι τόσο μυστήρια [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, παρηγοριά].

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 7ο Κεφάλαιο αφορά στην πέμπτη μέρα της συνάντησης του Μικρού Πρίγκιπα με τον πιλότο.

Έτσι  ενώ ο πιλότος  κάτω από έντονη συναισθηματική  φόρτιση προσπαθεί  να επιδιορθώσει  τη

βλάβη στον κινητήρα του αεροπλάνου, ο Μικρός Πρίγκιπας ρωτά επίμονα τον πιλότο σχετικά με

τις διατροφικές συνήθειες του αρνιού, φοβούμενος μήπως το αγαπημένο λουλούδι του καταλήξει

να φαγωθεί. Ο πιλότος απορροφημένος από την επισκευή του κινητήρα και την κρισιμότητα της

κατάστασης,  αδιαφορεί  και  δε  δείχνει  το αναμενόμενο ενδιαφέρον στις  ανησυχίες  του Μικρού

Πρίγκιπα. Μάλιστα του μιλά απότομα, γεγονός που πυροδοτεί το ξέσπασμα του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο Μικρός Πρίγκιπας απαξιώνει τον πιλότο, λέγοντας του ότι συμπεριφέρεται όπως οι ενήλικες, με

συνέπεια  ο  πιλότος  να  γεμίσει  με  αισθήματα  ντροπής  και  με  τύψεις.  Ο  Μικρός  Πρίγκιπας

εξομολογείται το πόσο σημαντικό είναι το λουλούδι του γι' αυτόν και ξεσπά σε κλάματα. Ο πιλότος

αισθάνεται έντονη την ανάγκη να τον πάρει αγκαλιά και να τον παρηγορήσει.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  7ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται
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παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 7). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνονται συγκριτικά

δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε  σχόλια  και  παρατηρήσεις  που

αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση.

Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα, η οποία

μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από τη ανάλυση προέκυψαν 6 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας απαξίας, επαγγελματικός

κώδικας, κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης, χρονικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  συναισθηματικός  κώδικας  (44%),

κοινωνικός  κώδικας  (24%),  κώδικας  απαξίας  (12%),  κώδικας  φύσης  (12%),  επαγγελματικός

κώδικας (4%), χρονικός κώδικας (4%).

Ακολουθεί ο Πίνακας 7 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 7ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 7

Ανάλυση 7ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

συναισθηματικός  φόβος  για  επιβίωση  εξαιτίας  του  λιγοστού
νερού

 εκνευρισμός λόγω μπουλονιού
 αδιαφορία, εκνευρισμός
 έκπληξη Μικρού Πρίγκιπα
 ντροπή πιλότου
 νευριασμένος
 κατακίτρινος από θυμό
 ανησυχία για το λουλούδι
 αγάπη για το λουλούδι
 αναφιλητά
 τρυφερότητα

11 44

κοινωνικός  επικοινωνία των δύο ηρώων 6 24
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 επικοινωνία, απάντηση με μνησικακία
 δυσπιστία
 επικοινωνία, διακοπή σκέψης
 αδιαφορία για τις ερωτήσεις του Μικρού 

Πρίγκιπα, μη αποτελεσματική επικοινωνία
 επικοινωνία, παρηγοριά

απαξίας  απαξίωση, σύγκριση πιλότου με ενήλικες
 απαξίωση των ενηλίκων και του πιλότου
 απαξίωση χοντρού κατακόκκινου Κυρίου

3 12

φύσης  τροφική αλυσίδα, τροφή αρνιού
 χρησιμότητα αγκαθιών
 λουλούδια, νομίζουν πως είναι τρομερά

3 12

επαγγελματικός  επισκευή βλάβης κινητήρα 1 4

χρονικός  πέμπτη μέρα 1 4

Σύνολο
κωδίκων:6

25 100

Ο συναισθηματικός κώδικας (44%) αφορά στη συναισθηματική φόρτιση των δύο ηρώων κάτω από

συνθήκες έντασης. Ειδικότερα στο φόβο του πιλότου για επιβίωση εξαιτίας του λιγοστού νερού,

στον εκνευρισμό του εξαιτίας του μπουλονιού που δε ξεβιδωνόταν, στην αδιαφορία-εκνευρισμό

που  προέκυπτε  από  τα  επίμονα  ερωτήματα  του  Μικρού  Πρίγκιπα.  Επίσης  σχετίζεται  με  την

έκπληξη του Μικρού Πρίγκιπα λόγω της αδιάφορης στάσης του πιλότου αλλά και με την ντροπή

που αισθάνθηκε όταν ο Μικρός Πρίγκιπας ξέσπασε απέναντί του. Επιπλέον έχει να κάνει με το

νευριασμένο εξαιτίας της αδιαφορίας του πιλότου, Μικρό Πρίγκιπα, με την ανησυχία του και με το

συναίσθημα της αγάπης που νιώθει για το λουλούδι που άφησε πίσω στον πλανήτη του. Τέλος

αφορά στα αναφιλητά του Μικρού Πρίγκιπα και στην τρυφερότητα με την οποία τον περιέβαλε

τελικά ο πιλότος.

Ο  κοινωνικός  κώδικας  (24%)  αναφέρεται  στην  επικοινωνία  ανάμεσα  στους  δύο  ήρωες.  Πιο

συγκεκριμένα αφορά στη μνησίκακη απάντηση του Μικρού Πρίγκιπα προς τον αδιάφορο πιλότο

αλλά και στη δυσπιστία του απέναντι στα λόγια του πιλότου. Επίσης έχει να κάνει με τη διακοπή

της σκέψης του πιλότου από το Μικρό Πρίγκιπα, με την αδιαφορία που δείχνει ο πιλότος στις

ερωτήσεις  του  φίλου  του,  με  τη  μη  αποτελεσματική  επικοινωνία  που  αναπτύσσεται  τελικά

ανάμεσά τους. Τέλος σχετίζεται με την παρηγοριά που προσφέρει ο πιλότος στο λυπημένο Μικρό

Πρίγκιπα.

Ο  κώδικας  απαξίας  (12%)  αφορά  στην  απαξιωτική  στάση  του  Μικρού  Πρίγκιπα  προς  τους

81



ενήλικες. Ειδικότερα έχει να κάνει με την απαξιωτική στάση του Μικρού Πρίγκιπα προς τον πιλότο

όταν τον συγκρίνει με τους ενήλικες. Επίσης με την απαξιωτική του στάση απέναντι σε όλους τους

ενήλικες όπως αυτή εκφράζεται με την απαξίωση στο πρόσωπο του πιλότου καθώς και του χοντρού

κατακόκκινου Κυρίου που συνάντησε κατά την περιπλάνησή του. 

Ο κώδικας φύσης (12%) αφορά στην τροφική αλυσίδα (τροφή αρνιού) που προκαλεί ανησυχία στο

Μικρό Πρίγκιπα, στη χρησιμότητα που προσφέρουν τα αγκάθια στα φυτά και τέλος στα λουλούδια

που νομίζουν πως είναι τρομερά επειδή έχουν αγκάθια.

Ο επαγγελματικός κώδικας (4%) αφορά στην επισκευή της βλάβης του κινητήρα του αεροπλάνου

από τον πιλότο.

Ο χρονικός κώδικας (4%) αναφέρεται στην πέμπτη ημέρα της συνάντησης των δύο ηρώων.

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 7ο Κεφάλαιο, ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο, δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο  Μικρός  Πρίγκιπας  διακατέχεται  από  βαθιά  ανησυχία,  σχετικά  με  την  ασφάλεια  του

αγαπημένου του λουλουδιού.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας απαξιώνει όλους τους ενήλικες και μαζί με αυτούς και τον πιλότο,

εξαιτίας της στάσης τους απέναντι στη ζωή.

 Για τον  πιλότο αποτελεί ηχηρό χαστούκι η σύγκρισή του με τους ενήλικες, γεγονός που τον

επαναφέρει στην τάξη.

 Ο πιλότος αισθάνεται την ανάγκη να προστατέψει τον Μικρό Πρίγκιπα.

Τα δυαδικά αντιθετικά σύνολα που προκύπτουν:

Μικρός Πρίγκιπας Vs Πιλότος

Η αντιθετική  σχέση προκύπτει  από την επιθετική  στάση του Μικρού  Πρίγκιπα απέναντι  στον

πιλότο, λόγω της αδιαφορίας του δεύτερου απέναντι στις ανησυχίες του. 

Μικρός Πρίγκιπας Vs Ενήλικες και Πιλότος

Η  αντιθετική  σχέση  προκύπτει  από  την  απαξίωση  και  την  απόρριψη  όλων  των  ενηλίκων

συμπεριλαμβανομένου  και  του  πιλότου  από  τον  Μικρό  Πρίγκιπα,  λόγω  του   τρόπου  που

αντιμετωπίζουν τη ζωή τους και των προτεραιοτήτων που θέτουν.
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8ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Σύντομα άρχισα να μαθαίνω καλύτερα αυτό το λουλούδι. Υπήρχαν πάντα λουλούδια στον πλανήτη

του μικρού πρίγκιπα, απλά, στολισμένα με μία μονάχα σειρά από πέταλα, που δεν έπιαναν αρκετό

χώρο και δεν ενοχλούσαν κανέναν. Εμφανίζονταν ένα πρωί μέσα στη χλόη κι έπειτα έσβηναν το

βράδυ [κώδικας φύσης-η βλάστηση στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα]. Μα, εκείνο το λουλούδι

είχε  φυτρώσει  κάποια  μέρα,  από  έναν  σπόρο  φερμένο  ποιος  γνωρίζει  από  πού,  και  ο  μικρός

πρίγκιπας είχε παρακολουθήσει από πολύ κοντά αυτό το βλασταράκι που δεν έμοιαζε καθόλου με

τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να ήταν ένα καινούριο είδος μπαομπάμπ. Το δεντράκι όμως σταμάτησε

γρήγορα  να  ψηλώνει  και  ξεκίνησε  να  ετοιμάζει  ένα  λουλούδι.  Ο  μικρός  πρίγκιπας,  ο  οποίος

παρακολουθούσε  την  προετοιμασία  ενός  τεράστιου  μπουμπουκιού,  ένιωθε  καλά  πως  κάτι

θαυμαστό  θα  γεννιόταν.  Όμως,  το  λουλούδι  δεν  σταματούσε  να  προετοιμάζεται  για  να  γίνει

όμορφο, προστατευμένο στο πράσινο δωμάτιό του. Διάλεγε με προσοχή τα χρώματά του. Ντυνόταν

αργά,  προσάρμοζε  ένα  ένα  τα  πέταλά  του.  Δεν  ήθελε  να  εμφανιστεί  τσαλακωμένο  όπως  οι

παπαρούνες. Δεν ήθελε να εμφανιστεί παρά μόνο στο απόγειο της ομορφιάς του. Ναι, ήταν πολύ

φιλάρεσκο [κώδικας απαξίας-φιλαρέσκεια]! Το μυστηριώδες φόρεμά του ετοιμαζόταν μέρες και

μέρες. Κι έπειτα, ένα πρωινό, ακριβώς την ώρα που ξυπνούσε ο ήλιος, εμφανίστηκε. Κι αυτό που

είχε εργαστεί με τόση ακρίβεια, είπε ανάμεσα σε χασμουρητά:

«Α! Μόλις ξύπνησα… Σας ζητώ συγνώμη… Είμαι ακόμη αναμαλλιασμένη…» [κώδικας φύσης-η

γέννηση του λουλουδιού]

Ο μικρός πρίγκιπας δεν μπόρεσε τότε να συγκρατήσει τον θαυμασμό του:  

«Τι όμορφη που είσαστε!» [συναισθηματικός  κώδικας-θαυμασμός]

«Όμορφη δεν είμαι;» απάντησε γλυκά το λουλούδι. Και γεννήθηκα την ίδια στιγμή που γεννήθηκε

κι ο ήλιος… 

Ο μικρός  πρίγκιπας  κατάλαβε  πως  δεν  ήταν  και  τόσο πολύ  μετριόφρων [κώδικας  απαξίας-όχι

μετριόφρων] αλλά ήταν τόσο γοητευτική!

«Νομίζω πως είναι ώρα για το πρωινό», πρόσθεσε το λουλούδι. «Θα είχατε την καλοσύνη να με

φροντίσετε;» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, παράκληση για φροντίδα]
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Και  ο  μικρός  πρίγκιπας,  μπερδεμένος,  έψαξε  να  βρει  να  ποτιστήρι  με  φρέσκο  νερό  και

περιποιήθηκε το λουλούδι [κοινωνικός κώδικας-περιποίηση του λουλουδιού].

Έτσι, άρχισε να τον βασανίζει με την περίεργη ματαιοδοξία της [κώδικας απαξίας-ματαιοδοξία].

Μια μέρα, για παράδειγμα, μιλώντας για τα τέσσερα αγκάθια της, είχε πει στον μικρό πρίγκιπα:

«Μπορούν να έρθουν οι τίγρεις με τα νύχια τους!»

«Δεν υπάρχουν τίγρεις στον πλανήτη μου», απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, «κι έπειτα οι τίγρεις δεν

τρώνε χόρτα».

«Δεν είμαι ένα χόρτο» απάντησε γλυκά το λουλούδι.

«Συγχωρέστε με…» [κοινωνικός κώδικας-συγχώρεση, κανόνες ευγένειας]

«Δεν  φοβάμαι  καθόλου  τις  τίγρεις  αλλά  αντιπαθώ  τα  ρεύματα  του  αέρα.  Δεν  έχετε  κανένα

παραβάν;»

«Αντιπαθεί  τα  ρεύματα  του  αέρα…  αυτό  είναι  ατυχία  για  ένα  φυτό»  είχε  σκεφτεί  ο  μικρός

πρίγκιπας. «Αρκετά περίπλοκο είναι αυτό το λουλούδι» [κοινωνικός κώδικας-κριτική, περίπλοκο

λουλούδι].

«Το βράδυ να με τοποθετήσετε κάτω από μια γυάλα. Κάνει πολύ κρύο εδώ πέρα. Κακό κλίμα. Εκεί

από όπου έρχομαι…»

Μα δεν συνέχισε.  Είχε έρθει με τη μορφή σπόρου.  Δεν θα μπορούσε να είχε γνωρίσει  άλλους

κόσμους. Ταπεινωμένη έχοντας πιαστεί προετοιμάζοντας ένα τόσο απλοϊκό ψέμα, έβηξε δυο τρεις

φορές,  για  να  ρίξει  το  φταίξιμο  στον  μικρό  πρίγκιπα  [κώδικας  απαξίας-υπεροψία  του

τριαντάφυλλου].

«Σχετικά με το παραβάν;»

«Πήγαινα να το αναζητήσω αλλά μου μιλούσατε!» 

Τότε πιέστηκε για να βήξει ώστε να του προκαλέσει τύψεις.

Έτσι, ο μικρός πρίγκιπας, παρά την καλή θέληση της αγάπης του, άρχισε γρήγορα να κυριεύεται

από αμφιβολία  γι’ αυτήν [συναισθηματικός  κώδικας-αμφιβολία].  Είχε  πάρει  στα σοβαρά λόγια

δίχως αξία και είχε γίνει δυστυχισμένος [συναισθηματικός κώδικας-δυστυχισμένος από λόγια δίχως

αξία].

«Δεν  θα  έπρεπε  να  το  ακούω»  μου  εμπιστεύτηκε  μια  μέρα.  «Δεν  πρέπει  ποτέ  να  ακούς  τα

λουλούδια. Πρέπει να τα κοιτάς και να τα μυρίζεις. Το δικό μου αρωματίζει τον πλανήτη μου αλλά

δεν ήξερα πώς να το απολαύσω. Αυτή η ιστορία με τα νύχια, που με είχε ενοχλήσει τόσο πολύ, θα

έπρεπε να με συγκινήσει…» [κοινωνικός κώδικας-στάση απέναντι στα λουλούδια]

Επίσης, μου είπε εμπιστευτικά:

«Δεν μπόρεσα να καταλάβω τίποτα! Θα έπρεπε να το κρίνω από τις πράξεις κι όχι από τα λόγια

του.  Με γέμιζε  αρώματα  και  λάμψη.  Δεν  έπρεπε  να  φύγω ποτέ!  Θα  έπρεπε  να  μαντέψω την
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τρυφερότητά του πίσω από τα κολπάκια της. Τα λουλούδια είναι όλο αντιφάσεις! Ήμουν όμως

πολύ νεαρός για να ξέρω πώς να την αγαπήσω» [συναισθηματικός κώδικας-μετανόηση].

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 8ο Κεφάλαιο αφορά σε πληροφορίες που μας μεταφέρει ο πιλότος σχετικά με το αγαπημένο

λουλούδι  του  Μικρού  Πρίγκιπα.  Αρχικά  μας  ενημερώνει  για  τη  βλάστηση  στον  πλανήτη  του

Μικρού Πρίγκιπα και στη συνέχεια για τον τρόπο που το συγκεκριμένο λουλούδι γεννήθηκε. Έτσι

το λουλούδι φέρεται να εμφανίστηκε μια μέρα με τη μορφή ενός σπόρου άγνωστης προέλευσης

που σιγά σιγά άρχισε να βλασταίνει. Παρά το φόβο του Μικρού Πρίγκιπα ότι ίσως πρόκειται για

ένα μπαομπάμπ, αυτός φρόντισε το μικρό φυτό που γρήγορα φάνηκε ότι ήταν ένα λουλούδι. Μετά

από μεγάλη  προετοιμασία  το  λουλούδι  άνθισε  στο  απώγειο  της  ομορφιάς  του.  Γοητευμένος  ο

Μικρός Πρίγκιπας φρόντισε και περιποιήθηκε το λουλούδι με μεγάλη επιμέλεια παρά το γεγονός

ότι  τελικά  αυτό  αποδείχτηκε  εξαιρετικά  φιλάρεσκο,  ματαιόδοξο  και  υπεροπτικό.  Ο  Μικρός

Πρίγκιπας γρήγορα άρχισε να αισθάνεται δυστυχισμένος κοντά του. Ωστόσο στο τέλος εμφανίζεται

μετανιωμένος που έφυγε από κοντά του, πιστεύοντας ότι το λουλούδι έδινε νόημα στη ζωή του κι

ας μην ήξερε πως να το αγαπήσει.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  8ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 8). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο τέλος της ανάλυσης συμπεριλαμβάνονται

συγκριτικά δεδομένα, τα οποία αφορούν στη σύγκριση των κωδίκων, σε σχόλια και παρατηρήσεις

που αφορούν  σε  σχέσεις  και  αρθρώσεις  κωδίκων  μεταξύ τους,  οι  οποίες  προκύπτουν από την

ανάλυση.  Ως  σημασιολογική  μονάδα  καταγραφής  εμφανίζεται  η  αναφορά  στο  συγκεκριμένο

κώδικα, η οποία μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από τη ανάλυση προέκυψαν 4 κώδικες οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  κώδικας  απαξίας,  κοινωνικός

κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης.

Αντίστοιχα οι  κώδικες  με  φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (33%),  κώδικας

απαξίας (27%), συναισθηματικός κώδικας (27%), κώδικας φύσης (13%).
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 8 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 8ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 8

Ανάλυση 8ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός  επικοινωνία, παράκληση για φροντίδα
 περιποίηση του λουλουδιού
 συγχώρεση, κανόνες ευγένειας
 κριτική, περίπλοκο λουλούδι
 στάση απέναντι στα λουλούδια

5 33

απαξίας  φιλαρέσκεια
 όχι μετριόφρων
 ματαιοδοξία
 υπεροψία του τριαντάφυλλου

4 27

συναισθηματικός  θαυμασμός
 αμφιβολία
 δυστυχισμένος
 μετανόηση

4 27

φύσης  η  βλάστηση  στον  πλανήτη  του  Μικρού
Πρίγκιπα

 η γέννηση του λουλουδιού

2 13

Σύνολο
κωδίκων:4

15 100

Ο  κοινωνικός  κώδικας  (33%)  αφορά  στην  επικοινωνία  και  στις  κοινωνικές  σχέσεις  που

αναπτύσσονται ανάμεσα στον Μικρό Πρίγκιπα και στο τριαντάφυλλο. Συγκεκριμένα αναφέρεται

στην  παράκληση  για  φροντίδα  που  απευθύνει  το  λουλούδι  προς  τον  Μικρό  Πρίγκιπα,  στην

περιποιητικότητα  του  Μικρού  Πρίγκιπα,  στον  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  ευγένειας  τρόπο

συμπεριφοράς του Μικρού Πρίγκιπα απέναντι στο τριαντάφυλλο. Ακόμη στην κριτική του Μικρού

Πρίγκιπα ότι πρόκειται για ένα «περίπλοκο» λουλούδι. Τέλος στη διαπίστωση σχετικά με τη στάση

που θα πρέπει να  κρατά ο ίδιος ή ο οποιοσδήποτε απέναντι στα λουλούδια.

Ο  κώδικας  απαξίας  (27%)  αναφέρεται  στη  φιλαρέσκεια  του  λουλουδιού,  στο  γεγονός  ότι  δεν

χαρακτηρίζεται από μετριοφροσύνη, στη ματαιοδοξία και στην υπεροψία του.

Ο  συναισθηματικός  κώδικας  (27%)  αναφέρεται  στο  θαυμασμό  του  Μικρού  Πρίγκιπα  που

86



προκύπτει από την εξωτερική ομορφιά του λουλουδιού, στην αμφιβολία που γεννήθηκε μέσα του

γι' αυτό, στο γεγονός ότι έγινε δυστυχισμένος και τέλος στη μετάνοιά του σχετικά με τον τρόπο που

συμπεριφέρθηκε στη σχέση του με το λουλούδι.

Ο  κώδικας  φύσης  (13%),  αφορά  στη  βλάστηση  στον  πλανήτη  του  Μικρού  Πρίγκιπα  και  στη

διαδικασία γέννησης του λουλουδιού.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 8ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Το λουλούδι του Μικρού Πρίγκιπα γεννήθηκε με έναν ξεχωριστό τρόπο. Άρα έχουμε ένα

ιδιαίτερο λουλούδι.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας  είναι  βαθιά γοητευμένος  από το νέο πλάσμα που ξεπρόβαλε στον

πλανήτη του. Γοητευμένος = Συναίσθημα έρωτα.

 Ο κακότροπος χαρακτήρας του λουλουδιού βασανίζει το Μικρό Πρίγκιπα και του προκαλεί

δυστυχία.

 Με την πάροδο του χρόνου ο Μικρός Πρίγκιπας αξιολογεί διαφορετικά τη σχέση του με το

λουλούδι  και  αναγνωρίζει  την  απειρία  του  στη  διαπροσωπική  σχέση  που  αναπτύχθηκε

ανάμεσά τους.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει:

Μικρός Πρίγκιπας Vs Λουλούδι 

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από τον αλαζονικό χαρακτήρα του λουλουδιού σε αντίθεση με την

ευγένεια και τα θερμά αισθήματα του Μικρού Πρίγκιπα.
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9ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Θεωρώ πως  για  την  απόδρασή του  αξιοποίησε  ένα  σμήνος  από άγρια  μεταναστευτικά  πουλιά

[κώδικας  φύσης-μεταναστευτικά  πουλιά,  μέσο  απόδρασης].  Το  πρωινό  της  αναχώρησής  του,

τακτοποίησε  τα  πάντα  στον  πλανήτη  του  προσεκτικά.  Καθάρισε  προσεκτικά  τα  ενεργά  του

ηφαίστεια. Είχε δυο ενεργά ηφαίστεια. Και ήταν ιδιαιτέρως βολικό για να ζεσταίνει το πρωινό του.

Είχε επίσης κι ένα ανενεργό ηφαίστειο. Μα, όπως έλεγε: «Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται!»

Καθάρισε λοιπόν εξίσου προσεκτικά και το ανενεργό ηφαίστειο. Όταν είναι καλά καθαρισμένα, τα

ηφαίστεια καίνε σιγά και σταθερά, χωρίς εκρήξεις. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι όπως η φωτιά

του τζακιού. Εμείς βέβαια εδώ στη γη, είμαστε πολύ μικροί για να καθαρίζουμε τα ηφαίστειά μας.

Γι’ αυτό μας προκαλούν τόσα πολλά προβλήματα.

Ο μικρός πρίγκιπας ξερίζωσε επίσης, με μια κάποια μελαγχολία, τα τελευταία βλασταράκια από τα

μπαομπάμπ [κώδικας φύσης-ηφαίστεια, μπαομπάμπ]. Πίστευε ότι ποτέ πια δεν θα επέστρεφε. Όμως

όλες  αυτές  οι  συνηθισμένες  του  δουλειές,  το  πρωί  εκείνο,  του  φάνηκαν  ιδιαίτερα  ευχάριστες

[κώδικας  εργασίας-προετοιμασίες  αποχώρησης].  Και  όταν  πότισε  για  μια  τελευταία  φορά  το

λουλούδι και ετοιμάστηκε να το σκεπάσει με τη γυάλα του, ανακάλυψε την επιθυμία να κλάψει

[συναισθηματικός κώδικας-επιθυμία να κλάψει].

«Αντίο» είπε στο λουλούδι. Αυτή όμως δεν του απάντησε.

«Αντίο» επανέλαβε [κοινωνικός κώδικας-αποχαιρετισμός].

Το λουλούδι έβηξε. Όμως δεν ήταν εξαιτίας του συναχιού.

«Ήμουν ανόητη»  του είπε τελικά [κοινωνικός κώδικας-αυτοκριτική, ήμουν ανόητη]. «Σου ζητώ να

με συγχωρέσεις [κοινωνικός κώδικας-συγχώρεση]. Κοίταξε να είσαι ευτυχισμένος».

Του έκανε εντύπωση η απουσία παραπόνου. Στεκόταν εκεί, παραξενεμένος, με τη γυάλα στον αέρα.

Δεν καταλάβαινε  αυτή  την ήρεμη γλυκύτητα [συναισθηματικός  κώδικας-παραξενεμένος  με  την

ήρεμη γλυκύτητα].

«Μα, ναι, σ’ αγαπώ» του είπε το λουλούδι [συναισθηματικός κώδικας-ομολογία της αγάπης]. «Δεν

κατάλαβες τίποτα από δικό μου σφάλμα. Δεν έχει πια σημασία. Αλλά κι εσύ φέρθηκες το ίδιο

ανόητα  όπως  εγώ.  Κοίτα  να  είσαι  ευτυχισμένος… Άφησε  αυτή  τη  γυάλα.  Δεν  τη  θέλω  πια»

88



[κοινωνικός κώδικας-κριτική και αυτοκριτική].

«Μα ο αέρας…»

«Δεν είμαι τόσο κρυωμένη… Ο δροσερός αέρας της νύχτας μου κάνει καλό. Είμαι ένα λουλούδι».

«Μα, τα ζώα…»

«Θα πρέπει να ανεχτώ δυο ή τρεις κάμπιες αν θέλω να γνωρίσω πεταλούδες. Φαίνεται πως είναι

πάρα πολύ όμορφες. Διαφορετικά ποιος θα με επισκεφτεί; Εσύ θα βρίσκεσαι μακριά. Όσο για τα

μεγάλα θηρία,  δεν φοβάμαι  κανένα.  Έχω τα νύχια μου» [κώδικας  φύσης-ανοχή σε αέρα,  ζώα,

κάμπιες, πεταλούδες].

Και έδειξε με αφέλεια τα τέσσερα αγκάθια της [κώδικας απαξίας-αφέλεια]. Έπειτα πρόσθεσε:

«Μην καθυστερείς  έτσι,  είναι  ενοχλητικό.  Αποφάσισες  να  φύγεις.  Φύγε» [κοινωνικός  κώδικας-

προτροπή για φυγή]. Γιατί δεν ήθελε να τη δει να κλαίει [συναισθηματικός κώδικας-κλάμα λόγω

του αποχωρισμού]. Ήταν ένα λουλούδι πολύ περήφανο… [κώδικας αξιών-περηφάνια]

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 9ο Κεφάλαιο αφορά στη φυγή του Μικρού Πρίγκιπα από τον πλανήτη του και στον αποχωρισμό

του από το αγαπημένο του λουλούδι. Ο Μικρός Πρίγκιπας για την απόδρασή του χρησιμοποίησε

ένα  σμήνος  από  αποδημητικά  πουλιά.  Πριν  τη  φυγή  του  έκανε  για  τελευταία  φορά  όλες  τις

απαραίτητες εργασίες περιποίησης του πλανήτη του, όπως το να καθαρίσει τα τρία του ηφαίστεια

και να ξεριζώσει τα επικίνδυνα μπαομπάμπ. Όταν έφτασε η ώρα να περιποιηθεί για τελευταία φορά

το  αγαπημένο  του  λουλούδι,  αισθάνθηκε  την  ανάγκη  να  κλάψει.  Το  λουλούδι  με  απρόσμενη

γλυκύτητα έκανε  την αυτοκριτική  του,  παραδέχθηκε τα  σφάλματά του και  εξομολογήθηκε την

αγάπη του στο Μικρό Πρίγκιπα. Ο Μικρός  Πρίγκιπας προσπάθησε να το προστατέψει αλλά αυτό

με  δυναμικότητα,  απέρριψε  την  προστατευτικότητά  του.  Αντίθετα  τον  προέτρεψε  να  φύγει,

προκειμένου να  αποφύγει  το  συναισθηματικό ξέσπασμα  μπροστά του,  δείχνοντας  με  αυτό τον

τρόπο την περηφάνια του. 

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  9ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 9). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το

σύνολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων

αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες, καθώς και στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο τέλος της ανάλυσης συμπεριλαμβάνονται

συγκριτικά δεδομένα, τα οποία αφορούν στη σύγκριση των κωδίκων, σε σχόλια και παρατηρήσεις

που αφορούν  σε  σχέσεις  και  αρθρώσεις  κωδίκων  μεταξύ τους,  οι  οποίες  προκύπτουν από την
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ανάλυση.  Ως  σημασιολογική  μονάδα  καταγραφής  εμφανίζεται  η  αναφορά  στο  συγκεκριμένο

κώδικα, η οποία μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από τη ανάλυση προέκυψαν 6 κώδικες οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, κώδικας απαξίας,

κώδικας εργασίας, κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (33,5%),

συναισθηματικός κώδικας (27%), κώδικας φύσης (20%), κώδικας αξιών (6,5%), κώδικας απαξίας

(6,5%), κώδικας εργασίας (6,5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 9 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 9ου Κεφαλαίου.

Πίνακας  9

Ανάλυση 9ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό %

κοινωνικός • αποχαιρετισμός

• αυτοκριτική, ήμουν ανόητη

• συγχώρεση

• κριτική και αυτοκριτική

• προτροπή για φυγή

5 33,5

συναισθηματικός • επιθυμία να κλάψει

• παραξενεμένος για τη ήρεμη γλυκύτητα

• αγάπη

• κλάμα λόγω του αποχωρισμού

4 27

φύσης • μεταναστευτικά πουλιά, μέσο απόδρασης

• ηφαίστεια, μπαομπάμπ

• ανοχή σε αέρα, ζώα, κάμπιες και γνωριμία 
με πεταλούδες

3 20

αξιών • περηφάνια 1 6,5

απαξίας • αφέλεια 1 6,5

εργασίας • προετοιμασίες αποχώρησης 1 6,5

Σύνολο
κωδίκων:6

15 100
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Ο κοινωνικός κώδικας (33,5%) αφορά στην αλληλεπίδραση του Μικρού Πρίγκιπα με το λουλούδι

του λίγο πριν από την αποχώρησή του.  Συγκεκριμένα έχει  να κάνει με τον αποχαιρετισμό του

Μικρού Πρίγκιπα προς το λουλούδι, με την αυτοκριτική του λουλουδιού σχετικά με  τον τρόπο

συμπεριφοράς  του  προς  το  Μικρό  Πρίγκιπα  και  με  την  συγχώρεση  που  του  ζητά.  Επίσης  το

λουλούδι ασκεί κριτική και στο Μικρό Πρίγκιπα, καταλογίζοντας του ανόητη συμπεριφορά. Τέλος

αφορά στην προτροπή του προς το Μικρό Πρίγκιπα να φύγει.

Ο συναισθηματικός κώδικας (27%) σχετίζεται με τη συναισθηματική φόρτιση των δύο ηρώων κατά

την αποχώρηση του Μικρού Πρίγκιπα. Ειδικότερα αφορά στην επιθυμία του Μικρού Πρίγκιπα να

κλάψει  καθώς αποχαιρετά το λουλούδι  του,  στο γεγονός ότι  αισθάνεται  παραξενεμένος  με την

ήρεμη γλυκύτητα του λουλουδιού τώρα που φεύγει,  στην αγάπη που όπως ομολογεί  τρέφει  το

λουλούδι γι' αυτόν και στο κλάμα του λόγω του αποχωρισμού.

Ο  κώδικας  φύσης  (20%)  αφορά  στα  μεταναστευτικά  πουλιά  που  χρησιμοποίησε  ο  Μικρός

Πρίγκιπας ως μέσο απόδρασης, στα ηφαίστεια και στα μπαομπάμπ που υπάρχουν στον πλανήτη

του και τέλος στην ανοχή που σκοπεύει να δείξει το λουλούδι απέναντι σε αέρα, ζώα, κάμπιες ώστε

να γνωρίσει τις πεταλούδες.

Ο κώδικας αξιών (6,5%) αναφέρεται στην περηφάνια του λουλουδιού.

Ο κώδικας απαξίας (6,5%) αναφέρεται στην αφέλεια του λουλουδιού.

Ο κώδικας εργασίας (6,5%) αναφέρεται στις προετοιμασίες αποχώρησης του Μικρού Πρίγκιπα.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 9ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο Μικρός Πρίγκιπας έχει αποφασίσει οριστικά τη φυγή του.

 Το  τριαντάφυλλο  εμφανίζει  έναν  καινούριο,  πολύ  τρυφερό  χαρακτήρα  που  ο  Μικρός

Πρίγκιπας μέχρι τώρα αγνοούσε.

 Το τριαντάφυλλο εξομολογείται τα αισθήματα αγάπης που τρέφει για τον Μικρό Πρίγκιπα

και κάνει την αυτοκριτική του. 

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι:

Τριαντάφυλλο Vs Μικρός Πρίγκιπας
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10ο Κεφάλαιο

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Βρισκόταν στην περιοχή των αστεροειδών 325, 326, 327, 328, 329 και 330 [χωρικός κώδικας-

περιοχή αστεροειδών]. Άρχισε λοιπόν να τους επισκέπτεται, ψάχνοντας για κάποια ασχολία και για

να μορφωθεί.

Στον  πρώτο  κατοικούσε  ένας  βασιλιάς.  Ο  βασιλιάς,  ντυμένος  με  πορφύρα  και  ερμίνα

[ενδυματολογικός κώδικας-ντυμένος με πορφύρα και ερμίνα], καθόταν σ’ έναν θρόνο αρκετά απλό

αλλά μεγαλόπρεπο [κώδικας εξουσίας-βασιλιάς].

«Α! Να ένας υπήκοος» φώναξε ο βασιλιάς μόλις είδε τον μικρό πρίγκιπα [κοινωνικός κώδικας-

επικοινωνία, συζήτηση Μικρού Πρίγκιπα-βασιλιά].

Κι ο μικρός πρίγκιπας αναρωτήθηκε:

«Πώς μπορεί να με γνωρίζει αφού δεν με έχει ξαναδεί ποτέ του!»

Δεν γνώριζε πως για τους βασιλιάδες, ο κόσμος είναι πολύ απλοποιημένος. Όλοι οι άνθρωποι είναι

υπήκοοι [κώδικας εξουσίας-όλοι οι άνθρωποι υπήκοοι].

«Πλησίασε για να σε δω καλύτερα» του είπε ο βασιλιάς πολύ περήφανος που ήταν πλέον βασιλιάς

για κάποιον.

Ο μικρός  πρίγκιπας  αναζήτησε  με  τα  μάτια  ένα  μέρος  για  να  καθίσει  αλλά  ο  πλανήτης  ήταν

κατειλημμένος από τον εξαίσιο μανδύα από ερμίνα [ενδυματολογικός κώδικας-εξαίσιος μανδύας].

Έμεινε  λοιπόν  όρθιος  και,  όπως  ήταν  κουρασμένος,  χασμουρήθηκε  [βιολογικός  κώδικας-

χασμουρητό].

«Είναι αντίθετο ως προς την εθιμοτυπία να χασμουριέται κανείς κατά την παρουσία ενός βασιλιά»

του είπε ο μονάρχης. «Σου το απαγορεύω» [κώδικας εξουσίας-απαγόρευση].

«Δεν μπορώ να το εμποδίσω» απάντησε ταραγμένος ο μικρός πρίγκιπας.

«Έκανα ένα μεγάλο ταξίδι και δεν έχω κοιμηθεί…»

«Τότε  λοιπόν»  του  είπε  ο  βασιλιάς  «σε  διατάζω  να  χασμουρηθείς.  Δεν  έχω  δει  κανέναν  να

χασμουριέται εδώ και αρκετά χρόνια. Τα χασμουρητά είναι για μένα κάτι περίεργο.

Εμπρός! Χασμουρήσου πάλι. Είναι διαταγή!» [κώδικας εξουσίας-διαταγή]

«Αυτό με φοβίζει…[συναισθηματικός κώδικας-φόβος] δεν μπορώ να χασμουρηθώ άλλο…» είπε ο
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μικρός πρίγκιπας κατακόκκινος.

«Χμ, χμ» απάντησε ο βασιλιάς.  «Τότε σε… σε διατάζω πότε να χασμουριέσαι και  πότε να…»

Τραύλιζε λίγο και φαινόταν θυμωμένος.

Γιατί για τον βασιλιά αυτό που είχε σημασία είναι ότι η εξουσία του έπρεπε να γίνεται σεβαστή.

Δεν ανεχόταν καθόλου την ανυπακοή [κώδικας εξουσίας-σεβασμός στην εξουσία, μη ανοχή στην

ανυπακοή]. Ήταν ένας απόλυτος μονάρχης [κώδικας εξουσίας-απόλυτος μονάρχης]. Επειδή όμως

ήταν πολύ καλός, έδινε λογικές διαταγές [κώδικας εξουσίας-λογικές διαταγές].

«Αν διέταζα» συνήθιζε να λέει, «αν διέταζα έναν στρατηγό να μεταμορφωθεί σε θαλασσοπούλι κι ο

στρατηγός δεν υπάκουε, δεν θα έφταιγε ο στρατηγός. Εγώ θα έφταιγα».

«Μπορώ να καθίσω;» ρώτησε δειλά ο μικρός πρίγκιπας.

«Σε διατάζω να καθίσεις» του απάντησε ο βασιλιάς μαζεύοντας μεγαλόπρεπα μια άκρη του μανδύα

του από ερμίνα.

Όμως ο μικρός πρίγκιπας απορούσε. Ο πλανήτης ήταν μικροσκοπικός. Ποιους θα μπορούσε να

κυβερνά ο βασιλιάς; [συναισθηματικός κώδικας-απορία, ποιους κυβερνά]

«Μεγαλειότατε…» του είπε «με συγχωρείτε που σας ρωτάω…»

«Σε διατάζω να με ρωτήσεις» βιάστηκε να πει ο βασιλιάς.

«Μεγαλειότατε… Ποιους κυβερνάτε;»

«Τα πάντα» απάντησε ο βασιλιάς με μια μεγάλη απλότητα.

«Τα πάντα;»

Ο βασιλιάς με μια διακριτική χειρονομία έδειξε τον πλανήτη του, τους άλλους πλανήτες και τα

αστέρια [κώδικας εξουσίας-διακυβέρνηση της φύσης].

«Όλα αυτά;» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Όλα αυτά…» απάντησε ο βασιλιάς.

Γιατί δεν ήταν ένας μονάρχης απόλυτος αλλά ήταν ένας μονάρχης παγκόσμιος [κώδικας εξουσίας-

παγκόσμιος μονάρχης].

«Και τα αστέρια σας υπακούνε;»

«Φυσικά» του απάντησε ο βασιλιάς. «Υπακούνε αμέσως. Δεν ανέχομαι την απειθαρχία.

Τόση δύναμη εντυπωσίασε τον μικρό πρίγκιπα [συναισθηματικός κώδικας-εντυπωσιασμός]. Αν την

είχε ο ίδιος, θα μπορούσε να παρακολουθήσει όχι μόνο σαράντα τέσσερα αλλά εβδομήντα δυο,

ακόμη κι εκατό, ακόμη κι διακόσια ηλιοβασιλέματα την ίδια μέρα, χωρίς ποτέ να μετακινήσει την

καρέκλα του!

Κι όπως ένιωθε λιγάκι θλιμμένος εξαιτίας της ανάμνησης του μικρού εγκαταλελειμμένου πλανήτη

του, τόλμησε να ζητήσει μια χάρη από τον βασιλιά: [κοινωνικός κώδικας-χάρη, επιθυμία]

«Θα ήθελα να δω ένα ηλιοβασίλεμα… Κάντε μου τη χάρη… Διατάξτε τον ήλιο να βασιλέψει…»
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«Αν διέταζα έναν στρατηγό να πετάξει  από λουλούδι  σε λουλούδι,  όπως μια  πεταλούδα,  ή να

γράψει μια τραγωδία ή να μεταμορφωθεί σε θαλασσοπούλι κι αν ο στρατηγός δεν εκτελούσε τη

διαταγή που έλαβε, ποιανού σφάλμα θα ήταν;

Δικό του ή δικό μου;»

«Θα ήταν δικό σας» είπε με σιγουριά ο μικρός πρίγκιπας.

«Ακριβώς. Πρέπει να απαιτούμε από τον καθένα αυτό που μπορεί να δώσει» απάντησε ο βασιλιάς.

«Η εξουσία στηρίζεται πρώτα απ’ όλα στη λογική. Αν διατάξεις τον λαό σου να πάει να πέσει στη

θάλασσα, θα γινόταν επανάσταση. Έχω το δικαίωμα να απαιτώ υπακοή γιατί οι διαταγές μου είναι

λογικές» [κώδικας εξουσίας-λογικές διαταγές].

«Και  το  ηλιοβασίλεμά  μου;»  υπενθύμισε  ο  μικρός  πρίγκιπας  ο  οποίος  ποτέ  δεν  ξεχνούσε  μια

ερώτηση από τη στιγμή που την έκανε.

«Το ηλιοβασίλεμά σου θα το έχεις. Θα το απαιτήσω. Μα θα περιμένω, ως έμπειρος κυβερνήτης, να

γίνουν ευνοϊκές οι συνθήκες»

«Και πότε θα συμβεί αυτό;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

«Χμ, χμ» απάντησε ο βασιλιάς, αφού συμβουλεύτηκε ένα χοντρό ημερολόγιο. «Χμ, χμ, θα γίνει

γύρω στις… γύρω στις… θα γίνει σήμερα το βράδυ γύρω στις επτά και σαράντα!

Και θα δεις πόσο καλά με υπακούνε».

Ο μικρός  πρίγκιπας  χασμουρήθηκε.  Μετάνιωσε για  το  ηλιοβασίλεμα που χάθηκε.  Ύστερα είχε

αρχίσει να βαριέται λιγάκι: [συναισθηματικός κώδικας-πλήξη]

«Δεν έχω πια τίποτα να κάνω εδώ» είπε στον βασιλιά.

«Θα φύγω!»

«Μη φεύγεις» απάντησε ο βασιλιάς που ήταν τόσο περήφανος που είχε έναν υπήκοο [κοινωνικός

κώδικας-προτροπή  να  παραμείνει].  «Μη  φεύγεις,  θα  σε  κάνω  υπουργό!»  [κώδικας  εξουσίας-

υπουργικό αξίωμα]

«Υπουργό με ποιο αντικείμενο;»

«Της… της δικαιοσύνης!»

«Μα δεν υπάρχει κανένας για να δικαστεί!»

«Δεν γνωρίζεις» είπε ο βασιλιάς. «Δεν έχω κάνει ακόμη τον γύρο του βασιλείου μου. Είμαι πολύ

γέρος, δεν έχω χώρο για μια άμαξα και αυτό με κουράζει στο περπάτημα».

«Ω! Μα έχω δει ήδη» είπε ο μικρός πρίγκιπας που έσκυψε για να ρίξει μια ακόμη ματιά στην άλλη

μεριά  του  πλανήτη.  «Δεν  υπάρχει  κανείς,  ούτε  εκεί  κάτω…»  [κοινωνικός  κώδικας-απουσία

πολιτών]

«Τότε θα κρίνεις τον εαυτό σου» του απάντησε ο βασιλιάς.

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κρίνεις τον εαυτό σου από το να κρίνεις
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τους άλλους. Αν καταφέρεις να κρίνεις σωστά τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει πως είσαι πραγματικά

σοφός» [κοινωνικός κώδικας-δυσκολία αυτοκριτικής] .

«Εγώ» είπε ο μικρός πρίγκιπας «μπορώ να κρίνω τον αυτό μου όπου κι αν βρίσκομαι. Δεν υπάρχει

λόγος να κατοικώ εδώ».

«Χμ, χμ» είπε ο βασιλιάς «πιστεύω πως στον πλανήτη μου υπάρχει ένας ηλικιωμένος ποντικός. Τον

ακούω τη νύχτα. Θα μπορούσες να δικάζεις αυτόν τον ηλικιωμένο ποντικό. Θα μπορούσες να τον

καταδικάζεις σε θάνατο κάθε τόσο. Έτσι η ζωή του θα εξαρτιόταν από τη δικαιοσύνη σου. Μα θα

του  δίνεις  χάρη  κάθε  φορά  για  λόγους  οικονομίας.  Δεν  υπάρχει  άλλος»  [κοινωνικός  κώδικας-

θανατική ποινή].

«Εμένα»  απάντησε  ο  μικρός  πρίγκιπας,  «δεν  μου  αρέσει  να  καταδικάζω  σε  θάνατο  [κώδικας

απαξίας-αποδοκιμασία θανατικής καταδίκης] και πιστεύω όσο τίποτα άλλο πως θα φύγω».

«Όχι» είπε ο βασιλιάς.

Όμως  ο  μικρός  πρίγκιπας,  έχοντας  ολοκληρώσει  τις  προετοιμασίες  του,  δεν  θέλησε  να

στεναχωρήσει τον γέρο μονάρχη: «Αν η μεγαλειότητά σας επιθυμεί να την υπακούουν αμέσως, θα

μπορούσατε να μου δώσετε μια λογική διαταγή.

Θα μπορούσατε να με διατάξετε, για παράδειγμα, να φύγω μετά από ένα λεπτό. Μου φαίνεται πως

οι συνθήκες είναι ευνοϊκές…» [κοινωνικός κώδικας-τέχνασμα]

Ο βασιλιάς δεν απάντησε και ο μικρός πρίγκιπας δίστασε λίγο, ύστερα όμως, μ’ έναν αναστεναγμό,

ξεκίνησε να φύγει.  «Σε κάνω πρεσβευτή μου» βιάστηκε τότε να φωνάξει  ο  βασιλιάς [κώδικας

εξουσίας-αξίωμα  πρεσβευτή].  Είχε  έναν  σπουδαίο  αέρα  εξουσίας  [κώδικας  απαξίας-αέρας

εξουσίας, έπαρση].

«Οι ενήλικες είναι πολύ περίεργοι» σκεφτόταν ο μικρός πρίγκιπας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

του [κώδικας απαξίας-περίεργοι ενήλικες]. 

2. Ανάλυση κωδίκων

Το  10ο  Κεφάλαιο  αφορά  στην  επίσκεψη  του  Μικρού  Πρίγκιπα  στον  πρώτο  πλανήτη  της

περιπλάνησης του όπου κατοικούσε ένας  βασιλιάς. Καθισμένος στο θρόνο του και ντυμένος με

εντυπωσιακή  ενδυμασία,  ο  βασιλιάς  αισθάνεται  ενθουσιασμό  όταν  συναντά  τον  απρόσμενο

επισκέπτη, αφού επιτέλους αποκτά έναν υπήκοο. Ζώντας ολομόναχος νομίζει πως βασιλεύει στα

πάντα χωρίς να υπάρχει τίποτα στο οποίο να μπορεί να βασιλέψει πραγματικά ενώ δίνει πάντα

«λογικές» διαταγές  που μπορούν να πραγματοποιηθούν.  Ο Μικρός Πρίγκιπας  πλήττει  γρήγορα

κοντά του και αποφασίζει να φύγει. Αυτό  προκαλεί αναστάτωση στο βασιλιά ο οποίος για να τον

κρατήσει κοντά του, του προσφέρει αξιοζήλευτα αξιώματα. Ο Μικρός Πρίγκιπας τα απορρίπτει και

στην προσπάθειά του να φύγει επινοεί ένα τέχνασμα: ζητά από το βασιλιά να τον διατάξει να φύγει
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σε  ένα  λεπτό.  Η  συνάντηση  με  το  βασιλιά  δημιούργησε  στον  Μικρό  Πρίγκιπα  απαξιωτικά

συναισθήματα για τους ενήλικες.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  10ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 10 ). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στην  ανάλυση

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από τη ανάλυση προέκυψαν 7 κώδικες οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  κώδικας  απαξίας,  βιολογικός

κώδικας,  ενδυματολογικός  κώδικας,  κώδικας  εξουσίας,  κοινωνικός  κώδικας,  συναισθηματικός

κώδικας, χωρικός κώδικας. 

Αντίστοιχα οι  κώδικες με φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής: κώδικας εξουσίας (38%), κοινωνικός

κώδικας  (25%),  κώδικας  απαξίας  (13%),  ενδυματολογικός  κώδικας  (8%),  συναισθηματικός

κώδικας (8%), βιολογικός κώδικας (4%), χωρικός κώδικας (4%).

Ακολουθεί ο Πίνακας 10 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 10ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 10

Ανάλυση 10ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

εξουσίας  βασιλιάς
 υπήκοος
 απαγόρευση
 διαταγή

9 38
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 σεβασμός στην εξουσία, μη ανοχή στην 
ανυπακοή

 απόλυτος μονάρχης
 λογικές διαταγές
 υπουργικό αξίωμα
 αξίωμα πρεσβευτή

κοινωνικός  επικοινωνία, συζήτηση Μικρού 
Πρίγκιπα-βασιλιά

 προτροπή για να μείνει
 απουσία πολιτών
 δυσκολία αυτοκριτικής (σωστή 

αυτοκριτική=σοφία)
 θανατική ποινή
 τέχνασμα

6 25

απαξίας  αποδοκιμασία θανατικής ποινής
 αέρας εξουσίας, έπαρση βασιλιά
 περίεργοι ενήλικες

3 13

ενδυματολογικός  ντυμένος με πορφύρα και ερμίνα
 εξαίσιος μανδύας

2 8

συναισθηματικός  φόβος
 πλήξη

2 8

βιολογικός  χασμουρητό 1 4

χωρικός  περιοχή αστεροειδών 1 4

Σύνολο
κωδίκων:7

24 100

Ο κώδικας εξουσίας (38%) σχετίζεται με την εξουσία που απορρέει από το βασιλικό αξίωμα και το

θεσμό της βασιλείας. Ειδικότερα αφορά στο αξίωμα του βασιλιά, στην ιδιότητα του υπηκόου, στην

απαγόρευση  του  βασιλιά  προς  τον  Μικρό  Πρίγκιπα,  στη  διαταγή  και  στην  απαίτησή  του  για

σεβασμό στην εξουσία του, στη μη ανοχή του στην ανυπακοή. Επίσης αφορά στην ιδιότητα του

απόλυτου μονάρχη αλλά και στις λογικές διαταγές που θεωρεί πως θα πρέπει να δίνει ως άρχοντας.

Επιπλέον στο αξίωμα του υπουργού και του πρεσβευτή που προτείνει  στο Μικρό Πρίγκιπα με

σκοπό να τον δελεάσει και να μείνει κοντά του.

Ο κοινωνικός κώδικας (25%) αφορά στην επικοινωνία που λαμβάνει χώρα ανάμεσα στο Μικρό

Πρίγκιπα και  στο βασιλιά. Συγκεκριμένα στην προτροπή του βασιλιά προς το Μικρό Πρίγκιπα  να

μείνει κοντά του, στην απουσία πολιτών στον πλανήτη 325. Επίσης αφορά στην δυσκολία της

αυτοκριτικής,  στην  επιβολή  της  θανατικής  ποινής  και  στο  τέχνασμα  στο  οποίο  καταφεύγει  ο

Μικρός Πρίγκιπας προκειμένου να πείσει τον βασιλιά να τον αποδεσμεύσει και να φύγει.
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Ο κώδικας απαξίας (13%) αναφέρεται στην αποδοκιμασία της θανατικής ποινής από τον Μικρό

Πρίγκιπα, στον αέρα εξουσίας και στην έπαρση που διακατέχουν τον βασιλιά και στην αρνητικά

φορτισμένη διαπίστωση του Μικρού Πρίγκιπα ότι οι ενήλικες είναι «περίεργοι».

Ο ενδυματολογικός κώδικας (8%) έχει να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές του βασιλιά, ο

οποίος επιλέγει να ντυθεί με ρούχα φτιαγμένα από πορφύρα και ερμίνα και έναν εξαίσιο μανδύα.

Ο συναισθηματικός κώδικας ( 8%) αφορά στον φόβο και στην πλήξη που αισθάνεται ο Μικρός

Πρίγκιπας κοντά στο βασιλιά.

Ο βιολογικός κώδικας (4%) σχετίζεται το χασμουρητό του Μικρού Πρίγκιπα κατά τη συνάντησή

του με το βασιλιά.

Ο χωρικός κώδικας (4%) αφορά στην περιοχή των αστεροειδών από την οποία έχει αρχίσει την  

περιπλάνηση του ο Μικρός Πρίγκιπας.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 10ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Η περιπλάνηση του Μικρού Πρίγκιπα σε νέους τόπους έχει ξεκινήσει. Πρώτος του σταθμός

ο πλανήτης 325 όπου μοναδικός κάτοικος είναι ένας βασιλιάς.

 Παρατηρούμε την εγωκεντρική στάση του βασιλιά που διψά για εξουσία, παρά το γεγονός

ότι δεν έχει κανέναν να εξουσιάσει. Πιστεύει παράλογα ότι μπορεί να εξουσιάσει τη φύση.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας  με την πρώτη του επίσκεψη στον πλανήτη του βασιλιά, αποκτά την

πρώτη του επαφή με τον «έξω» κόσμο. Ωστόσο εκπλήσσεται δυσάρεστα.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας στο πρόσωπο του βασιλιά απαξιώνει όλους τους ενήλικες.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι:

Μικρός Πρίγκιπας Vs Βασιλιάς

Το αντιθετικό σχήμα προκύπτει από το γεγονός ότι ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα παιδί που διψά να

αποκτήσει νέες εμπειρίες που θα κάνουν τη ζωή του πλουσιότερη ενώ από την άλλη πλευρά ο

βασιλιάς κυριευμένος και τυφλωμένος από τη δίψα της εξουσίας, χάνει το πραγματικό νόημα της

ζωής και ζει απομονωμένος στον δικό του κόσμο μέσα σε μια επίπλαστη ευτυχία.
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11ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Στο  δεύτερο  πλανήτη  [χωρικός  κώδικας-δεύτερος  πλανήτης]  κατοικούσε  ένας  ματαιόδοξος

[κώδικας απαξίας-ματαιοδοξία].

«Α! Α! Επίσκεψη από έναν θαυμαστή!» [συναισθηματικός κώδικας-ενθουσιασμός] φώναξε από

μακριά ο ματαιόδοξος μόλις είδε τον μικρό πρίγκιπα [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία]. 

Καθώς, για τους ματαιόδοξους, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι θαυμαστές.

«Καλημέρα» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Έχετε ένα παράξενο καπέλο» [ενδυματολογικός κώδικας-παράξενο καπέλο].

«Είναι  για  να  χαιρετάω»  του  απάντησε  ο  ματαιόδοξος.  «Είναι  για  να  χαιρετάω  όταν  με

χειροκροτούν. Δυστυχώς, ποτέ δεν περνάει κανείς από εδώ» [κοινωνικός κώδικας-μοναχικότητα].

«Α, ναι;» είπε ο μικρός πρίγκιπας που δεν καταλάβαινε.

«Χτύπα τα χέρια σου, το ένα με το άλλο» τον συμβούλεψε ο ματαιόδοξος [κοινωνικός κώδικας-

προτροπή].

Ο  μικρός  πρίγκιπας  χτύπησε  τα  χέρια  του,  το  ένα  με  το  άλλο.  Ο  ματαιόδοξος  χαιρέτισε  με

ευγνωμοσύνη, σηκώνοντας το καπέλο του.

«Εδώ πέρα είναι πιο διασκεδαστικά από την επίσκεψη στον βασιλιά [συναισθηματικός κώδικας-πιο

διασκεδαστικά]» σκέφτηκε ο μικρός πρίγκιπας. Κι άρχισε πάλι να χτυπά τα χέρια του, το ένα με το

άλλο. Ο ματαιόδοξος άρχισε πάλι να χαιρετά σηκώνοντας το καπέλο του. Μετά από πέντε λεπτά

εκγύμνασης, ο μικρός πρίγκιπας κουράστηκε από τη μονοτονία του παιχνιδιού [συναισθηματικός

κώδικας-πλήξη]:

«Και, για να πέσει το καπέλο» ρώτησε, «τι πρέπει να κάνω;»

Μα ο ματαιόδοξος δεν τον άκουσε. Οι ματαιόδοξοι δεν ακούν τίποτα άλλο πέρα από τις επευφημίες

[κώδικας απαξίας-ματαιοδοξία, επευφημίες].

«Στ’ αλήθεια με θαυμάζεις τόσο πολύ;» ρώτησε τον μικρό πρίγκιπα.

«Τι σημαίνει θαυμάζω;»

«Θαυμάζω σημαίνει πως αναγνωρίζεις ότι είμαι ο πιο όμορφος, ο πιο καλοντυμένος, ο πιο πλούσιος

και ο πιο έξυπνος στον πλανήτη» [κοινωνικός κώδικας-θαυμασμός].
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«Μα είσαι μόνος σου στον πλανήτη σου!» [κοινωνικός κώδικας-μοναχικότητα]

«Κάνε μου  αυτή  τη  χάρη.  Θαύμασέ με  ούτως  ή  άλλως!»  [κοινωνικός  κώδικας-παράκληση για

θαυμασμό] 

«Θα σε θαυμάζω» είπε ο μικρός πρίγκιπας ανασηκώνοντας τους ώμους «αλλά γιατί σ’ ενδιαφέρει

τόσο πολύ αυτό;» [συναισθηματικός κώδικας-απορία]

Κι ο μικρός πρίγκιπας έφυγε.

«Οι  ενήλικες  είναι  σίγουρα  αρκετά  παράξενοι»,  σκέφτηκε  κατά  τη  διάρκεια  του  ταξιδιού

του[κώδικας απαξίας-παράξενοι ενήλικες].

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 11ο Κεφάλαιο αφορά στην εμπειρία που αποκόμισε ο Μικρός Πρίγκιπας από την επίσκεψή του

στο δεύτερο πλανήτη. Ο μοναδικός κάτοικος του δεύτερου πλανήτη ήταν ο ματαιόδοξος ο οποίος

ενθουσιάστηκε με την έλευση του Μικρού Πρίγκιπα επειδή πίστεψε ότι βρήκε κάποιον θαυμαστή.

Κρατώντας ένα παράξενο καπέλο προέτρεπε το Μικρό Πρίγκιπα να τον χειροκροτεί. Η διαδικασία

αν και αρχικά φάνηκε διασκεδαστική, γρήγορα έγινε ανιαρή για το Μικρό Πρίγκιπα. Μέσα από την

μεταξύ τους  αλληλεπίδραση ο  Μικρός  Πρίγκιπας  σχημάτισε  πολύ αρνητική  εντύπωση για  τον

ματαιόδοξο,  τόσο  ώστε  κατά  την  αποχώρησή  του  να  μονολογήσει  πόσο  παράξενοι  είναι  οι

ενήλικες.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  11ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 11). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 5 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας απαξίας, ενδυματολογικός

κώδικας, κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, χωρικός κώδικας.
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Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (40%),

συναισθηματικός  κώδικας  (27%),  κώδικας  απαξίας  (20%),  ενδυματολογικός  κώδικας  (6,5%),

χωρικός κώδικας (6,5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 11 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 11ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 11

Ανάλυση 11ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό %

κοινωνικός  επικοινωνία
 μοναχικότητα
 προτροπή 
 θαυμασμός
 μοναχικότητα
 παράκληση για θαυμασμό

6 40

συναισθηματικός  ενθουσιασμός
 πιο διασκεδαστικά
 πλήξη
 απορία

4 27

απαξίας  ματαιοδοξία
 ματαιοδοξία, επευφημίες
 παράξενοι ενήλικες

3 20

ενδυματολογικός  παράξενο καπέλο 1 6,5

χωρικός  δεύτερος πλανήτης 1 6,5

Σύνολο 
κωδίκων:5

15 100

Ο κοινωνικός κώδικας (40%) αφορά στη σχέση ανάμεσα στον Μικρό Πρίγκιπα και στο ματαιόδοξο

κάτοικο  του  δεύτερου  πλανήτη.  Ειδικότερα  σχετίζεται  με  την  επικοινωνία  που  αναπτύσσεται

ανάμεσά τους, με τη μοναχικότητα που βιώνει ο ματαιόδοξος στον πλανήτη του, με την προτροπή

του προς τον Μικρό Πρίγκιπα να τον θαυμάσει και να τον χειροκροτήσει. Επίσης έχει να κάνει με

την έννοια του θαυμασμού όπως την ορίζει ο ματαιόδοξος, με τη μοναχική ζωή του και τέλος με

την παράκληση του ματαιόδοξου προς τον Μικρό Πρίγκιπα να τον θαυμάσει.

Ο  συναισθηματικός  κώδικας  αφορά  στα  συναισθήματα  που  βιώνουν  οι  δύο  ήρωες  κατά  τη

συνάντησή  τους.  Συγκεκριμένα  στον  ενθουσιασμό  που  αισθάνεται  ο  ματαιόδοξος  όταν

101



αντιλαμβάνεται  ότι  κάποιος  επισκέπτεται  τον  πλανήτη  του  και  άρα  ότι  υπάρχει  επίδοξος

θαυμαστής, στο γεγονός ότι ο Μικρός Πρίγκιπας βρίσκει αρχικά διασκεδαστικό το παιχνίδι της

ματαιοδοξίας, στην πλήξη που αισθάνεται λίγο αργότερα και τέλος στην απορία του σχετικά με την

αξία του θαυμασμού.

Ο κώδικας  απαξίας  (20%)  αναφέρεται  στην  απαξίωση  της  ματαιοδοξίας,  στις  επευφημίες  που

λαχταρούσε ο ματαιόδοξος και τέλος στην απαξιωτική διαπίστωση του Μικρού Πρίγκιπα για τους

«παράξενους ενήλικες».

Ο ενδυματολογικός κώδικας (6,5%) αφορά στο παράξενο καπέλο που φορούσε ο ματαιόδοξος.

Ο χωρικός κώδικας (6,5%) αφορά στον χώρο όπου διαδραματίζεται η  ιστορία, δηλαδή στο δεύτερο

πλανήτη.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 11ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο  ματαιόδοξος  μη  συνειδητοποιώντας  την  πραγματική  ουσία  της  ζωής,  αναζητά

ικανοποίηση μέσα από τον υποκριτικό θαυμασμό των άλλων προς το πρόσωπό του.

 Ο Μικρός  Πρίγκιπας  μέσα  από  την  επαφή  του  με  το  ματαιόδοξο  φορτίζεται  αρνητικά

απέναντι στους ενήλικες.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει :

Μικρός Πρίγκιπας Vs Ματαιόδοξος

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι  Μικρός Πρίγκιπας αναζητά την πραγματική

ευτυχία  μέσα από καινούριες εμπειρίες και αναζητήσεις σε αντίθεση με τον ματαιόδοξο, η ευτυχία

του οποίου στηρίζεται στην υποκρισία και στο ψέμα.
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12ο Κεφάλαιο

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Στον επόμενο πλανήτη [χωρικός κώδικας-επόμενος πλανήτης] κατοικούσε ένας μέθυσος [κώδικας

απαξίας-μέθυσος]. Αν κι αυτή η επίσκεψη ήταν πολύ σύντομη, βύθισε τον μικρό πρίγκιπα σε μια

μεγάλη μελαγχολία [συναισθηματικός κώδικας-μελαγχολία].

«Τι κάνεις εκεί;» ρώτησε τον μέθυσο που καθόταν σιωπηλός μπροστά από μια συλλογή άδειες και

μια συλλογή γεμάτες φιάλες [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, ενδιαφέρον].

«Πίνω» απάντησε ο μέθυσος με πένθιμο ύφος [συναισθηματικός κώδικας-πένθιμο ύφος].

«Γιατί πίνεις;» τον ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

«Για να ξεχάσω» απάντησε ο μέθυσος.

«Για να ξεχάσεις τι;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας που είχε αρχίσει να τον λυπάται [συναισθηματικός

κώδικας-οίκτος].

«Για να ξεχάσω πως ντρέπομαι» ομολόγησε ο μέθυσος χαμηλώνοντας το κεφάλι [συναισθηματικός

κώδικας-ντροπή].

«Για ποιο πράγμα ντρέπεσαι;» του είπε ο μικρός πρίγκιπας που ήθελε να τον βοηθήσει [κοινωνικός

κώδικας-βοήθεια προς το συνάνθρωπο].

«Ντρέπομαι που πίνω!» συμπλήρωσε ο μέθυσος που βυθίστηκε αμέσως στη σιωπή.

Κι ο μικρός πρίγκιπας έφυγε απορημένος [συναισθηματικός κώδικας-απορημένος].  «Οι ενήλικες

είναι  αναμφίβολα  πολύ   περίεργοι»,  σκέφτηκε  κατά  τη  διάρκεια  του  ταξιδιού  του  [κώδικας

απαξίας-περίεργοι ενήλικες].

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 12ο Κεφάλαιο αφορά στη σύντομη επίσκεψη του Μικρού Πρίγκιπα στον τρίτο πλανήτη της

περιπλάνησής του, η οποία του προκάλεσε μεγάλη μελαγχολία. Εκεί συνάντησε έναν μέθυσο ο

οποίος έπινε για να ξεχάσει τη δυστυχία του. Το παράξενο με αυτόν ήταν,  ότι  η δυστυχία του

προέρχονταν  από  την  ντροπή  του  για  την  εξάρτησή  του  από  το  ποτό.  Ο  Μικρός  Πρίγκιπας

αποχώρησε  απορημένος  και  πολύ  προβληματισμένος  για  την  παράλογη  συμπεριφορά  των

ενηλίκων.
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Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  12ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 12). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 4 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  κώδικας  απαξίας,  κοινωνικός

κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα οι κώδικες με φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής: συναισθηματικός κώδικας (50%), κώδικας

απαξίας (20%), κοινωνικός κώδικας (20%), χωρικός κώδικας (10%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 12 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 12ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 12

Ανάλυση 12 Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

συναισθηματικός  μελαγχολία
 πένθιμο ύφος
 οίκτο
 ντροπή
 απορημένος

5 50

απαξίας  μέθυσος
 περίεργοι ενήλικες

2 20

κοινωνικός  επικοινωνία, ενδιαφέρον
 βοήθεια

2 20

χωρικός  επόμενος πλανήτης 1 10

Σύνολο κωδίκων:4 10 100
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Ο συναισθηματικός κώδικας (50%)  αφορά στα συναισθήματα του Μικρού Πρίγκιπα αλλά και του

μέθυσου κατά την επίσκεψη στον πλανήτη του δεύτερου. Ειδικότερα αφορά στη μελαγχολία όπου

βυθίστηκε  ο  Μικρός  Πρίγκιπας  όταν  επισκέφθηκε  τον  πλανήτη  αυτόν,  στο  πένθιμο  ύφος  του

μέθυσου, στον οίκτο που αισθάνθηκε ο Μικρός Πρίγκιπας για αυτόν.  Επίσης στην ντροπή του

μέθυσου για την κατάστασή του και στην απορία του Μικρού Πρίγκιπα σχετικά με τη λογική του.

Ο  κώδικας  απαξίας  (20%)  αφορά  στην  απαξιωτική  στάση  απέναντι  στη  μέθη.  Επίσης  στην

απαξίωση των ενηλίκων με την αναφορά «περίεργοι ενήλικες».

Ο κοινωνικός κώδικας (20%) αφορά στην επικοινωνία των δύο ηρώων και  στη βοήθεια που ο

Μικρός Πρίγκιπας είχε την πρόθεση να προσφέρει στο συνάνθρωπό του.

Ο χωρικός κώδικας (10%) αφορά στον προσδιορισμό του τόπου δηλαδή στον τρίτο κατά σειρά

πλανήτη που επισκέφτηκε ο Μικρός Πρίγκιπας.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 12ο Κεφάλαιο ως ένα αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο Μικρός Πρίγκιπας με αγάπη προς το συνάνθρωπο, θλίβεται βαθιά από την κατάσταση

στην οποία βρίσκεται ο μέθυσος. Θα ήθελε πολύ να τον βοηθήσει αλλά αυτό είναι αδύνατο

λόγω της αδυναμίας του μέθυσου να βοηθήσει αρχικά ο ίδιος τον εαυτό του.

 Ο μέθυσος αδυνατεί να βοηθήσει τον εαυτό του, λόγω του παραλογισμού που του προκαλεί

η μέθη.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας αποκομίζει μία ακόμη αρνητική εντύπωση για τους ενήλικες

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει:

Μικρός Πρίγκιπας Vs Μέθυσος

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από την αγάπη του Μικρού Πρίγκιπα προς τη ζωή σε αντίθεση με

τον μέθυσο που αναλώνει τη ζωή του μέσα από την εξάρτησή του στο ποτό.
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13ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Ο  τέταρτος  πλανήτης  [χωρικός  κώδικας-τέταρτος  πλανήτης]  ήταν  αυτός  του  επιχειρηματία

[επαγγελματικός κώδικας-επιχειρηματίας]. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που

δεν σήκωσε καθόλου το κεφάλι του κατά την άφιξη του μικρού πρίγκιπα [κοινωνικός κώδικας-

αδιαφορία].

«Καλημέρα» του είπε. «Το τσιγάρο σας έσβησε» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία].

«Τρία και δυο κάνουν πέντε. Πέντε και επτά κάνουν δώδεκα. Δώδεκα και τρία κάνουν δεκαπέντε.

Καλημέρα.  Δεκαπέντε  και  επτά  κάνουν  είκοσι  δυο.  Είκοσι  δυο  και  έξι  κάνουν  είκοσι  οκτώ.

Καθόλου χρόνος για να το ξανανάψω. Είκοσι έξι και πέντε κάνουν τριάντα ένα. Ουφ! Μας κάνει

λοιπόν πεντακόσια ένα εκατομμύρια, εξακόσιες είκοσι δυο χιλιάδες, επτακόσια τριάντα ένα».

«Πεντακόσια εκατομμύρια από ποιο πράγμα;»

«Ε; Ακόμη εδώ είσαι;  Πεντακόσια εκατομμύρια από… δεν ξέρω πια… Έχω απίστευτα αρκετή

δουλειά! Είμαι  σοβαρός,  εγώ,  δεν διασκεδάζω με σαχλαμάρες! Δυο και  πέντε κάνουν επτά…»

[κώδικας απαξίας-αριθμολατρεία]

«Πεντακόσια εκατομμύρια από ποιο πράγμα» επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας ο οποίος ποτέ δεν

ξεχνούσε μια ερώτηση, από τη στιγμή που την έκανε [κοινωνικός κώδικας-ερώτηση, περιέργεια].

Ο επιχειρηματίας σήκωσε το κεφάλι: «Εδώ και πενήντα τέσσερα χρόνια που κατοικώ σ’ αυτόν τον

πλανήτη, δεν μ’ έχουν ενοχλήσει παρά μόνο τρεις φορές. Η πρώτη φορά ήταν πριν από είκοσι δυο

χρόνια, όταν έπεσε ένα σκαθάρι, ένας Θεός ξέρει από πού. Έκανε τέτοιο φοβερό θόρυβο που έκανα

τέσσερα λάθη σε μια πρόσθεση. Η δεύτερη φορά ήταν πριν από έντεκα χρόνια, από μια κρίση

ρευματισμών.  Είμαι  σοβαρός,  εγώ.  Η  τρίτη  φορά…  μόλις  τώρα!  [κοινωνικός  κώδικας-

μοναχικότητα]

Έλεγα λοιπόν πεντακόσια ένα εκατομμύρια…»

«Εκατομμύρια από ποιο πράγμα;»

Ο επιχειρηματίας κατάλαβε πως δεν είχε καμία ελπίδα να ησυχάσει:

«Εκατομμύρια από αυτά τα μικρά πραγματάκια που βλέπουμε μερικές φορές στον ουρανό».

«Από μύγες;»
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«Μα, όχι. Από αυτά τα μικρά πραγματάκια που λάμπουν».

«Από μέλισσες;»

«Μα,  όχι.  Από  αυτά  τα  μικρά  χρυσαφένια  πραγματάκια  που  κάνουν  τους  αργόσχολους  να

ονειροπολούν.  Αλλά είμαι  σοβαρός εγώ! Δεν έχω χρόνο για ονειροπόληση» [κώδικας απαξίας-

σοβαροφάνεια].

«Α, από αστέρια!»

«Ακριβώς. Από αστέρια» [κώδικας φύσης-μύγες, μέλισσες, αστέρια].

«Και τι τα κάνεις αυτά τα πεντακόσια εκατομμύρια αστέρια;»

«Πεντακόσια  ένα  εκατομμύρια,  εξακόσιες  είκοσι  δυο  χιλιάδες,  εφτακόσια  τριάντα  ένα.  Είμαι

σοβαρός, εγώ, είμαι ακριβής» [κώδικας απαξίας-σοβαροφάνεια].

«Και τι τα κάνεις όλα αυτά τα αστέρια;» [συναισθηματικός κώδικας-περιέργεια]

«Τι τα κάνω;»

«Ναι».

«Τίποτα. Τα έχω στην κατοχή μου» [οικονομικός κώδικας-περιουσία].

«Έχεις στην κατοχή σου τα αστέρια;»

«Ναι».

«Μα γνώρισα ήδη έναν βασιλιά που…»

«Οι βασιλιάδες δεν κατέχουν τίποτα. Απλώς βασιλεύουν. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό».

«Και σε τι χρησιμεύει να έχεις στην κατοχή σου τα αστέρια;»

«Μου χρησιμεύει στο να είμαι πλούσιος» [οικονομικός κώδικας-πλούτος].

«Και σε τι χρησιμεύει να είσαι πλούσιος;»

«Στο να αγοράζω άλλα αστέρια, αν ανακαλυφθεί κάποιο» [οικονομικός κώδικας-επενδύσεις].

«Αυτός εδώ», σκέφτηκε ο μικρός πρίγκιπας, μου θυμίζει κάπως τη λογική του μέθυσου [κώδικας

απαξίας-παράλογος, λογική μέθυσου].

Ωστόσο έθεσε μερικές ακόμη ερωτήσεις:[ κοινωνικός κώδικας -επικοινωνία, επιπλέον ερωτήσεις]

«Πώς μπορεί να κατέχει κάποιος τα αστέρια;»

«Σε  ποιον  ανήκουν;»  απάντησε  νευριασμένος  ο  επιχειρηματίας  [συναισθηματικός  κώδικας-

νευριασμένος].

«Δεν ξέρω. Σε κανέναν».

«Άρα είναι δικά μου καθώς εγώ το σκέφτηκα πρώτος».

«Αρκεί αυτό;»

«Ασφαλώς. Όταν βρίσκεις ένα διαμάντι που δεν είναι κανενός, είναι δικό σου. Όταν βρίσκεις ένα

νησί που δεν είναι κανενός, είναι δικό σου. Όταν έχεις πρώτος μια ιδέα, την κατοχυρώνεις: είναι

δική σου.  Κι  εγώ κατέχω τα αστέρια,  αφού ποτέ κανένας  πριν  από μένα δεν σκέφτηκε να τα
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αποκτήσει» [κώδικας απαξίας-παράλογος συλλογισμός].

«Αυτό είναι αλήθεια» είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Και τι τα κάνεις;»

«Τα διαχειρίζομαι. Τα μετρώ και τα ξαναμετρώ» είπε ο επιχειρηματίας. «Είναι δύσκολο. Μα, είμαι

ένας σοβαρός άνθρωπος!»

Ο μικρός πρίγκιπας δεν είχε ικανοποιηθεί  ακόμη.  «Εγώ, αν έχω στην κατοχή μου ένα μαντίλι,

μπορώ να το τυλίξω στον λαιμό μου και να το πάρω μαζί μου. Εγώ, αν έχω στην κατοχή μου ένα

λουλούδι, μπορώ να το κόψω και να το πάρω μαζί μου. Μα εσύ δεν μπορείς να κόψεις τα αστέρια!»

«Όχι, όμως μπορώ να τα καταθέσω στην τράπεζα».

«Τι σημαίνει αυτό;»

«Σημαίνει πως γράφω σ’ ένα μικρό χαρτάκι τον αριθμό των αστεριών μου. Κι έπειτα το κλειδώνω

μέσα σ’ ένα συρτάρι».

«Κι αυτό είναι όλο;»

«Αυτό αρκεί».

Είναι  διασκεδαστικό,  σκέφτηκε ο μικρός  πρίγκιπας.  Και  κάπως λυρικό.  Μα δεν είναι  καθόλου

σοβαρό [κώδικας απαξίας-μη σοβαρό].

Ο μικρός  πρίγκιπας  είχε  αρκετά διαφορετικές  ιδέες  από τις  ιδέες  των ενηλίκων σχετικά με τα

σοβαρά πράγματα [κοινωνικός κώδικας-διαφορετικές ιδέες].

«Εγώ», είπε ακόμη, «έχω στην κατοχή μου ένα λουλούδι που το ποτίζω καθημερινά. Έχω στην

κατοχή μου τρία ηφαίστεια που τα καθαρίζω κάθε εβδομάδα. Γιατί καθαρίζω και το ανενεργό. Ποτέ

δεν ξέρεις. Είναι χρήσιμο για τα ηφαίστειά μου και είναι εξίσου χρήσιμο για το λουλούδι μου, που

τα κατέχω. Μα, εσύ δεν είσαι χρήσιμος στ’ αστέρια…» [κώδικας απαξίας-μη χρήσιμος]

Ο επιχειρηματίας άνοιξε το στόμα αλλά δεν βρήκε τίποτα να απαντήσει κι ο μικρός πρίγκιπας

έφυγε.

Οι ενήλικες είναι πράγματι ασυνήθιστοι, σκέφτηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του [κώδικας

απαξίας-ασυνήθιστοι ενήλικες].

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 13ο Κεφάλαιο αφορά στην εμπειρία που αποκόμισε ο Μικρός Πρίγκιπας κατά την επίσκεψή του

στον τέταρτο πλανήτη. Εκεί συνάντησε έναν πολυάσχολο επιχειρηματία που περνούσε το χρόνο

του μετρώντας τα αστέρια, αφού νόμιζε ότι ήταν δικά του. Εντυπωσιασμένος αρνητικά ο Μικρός

Πρίγκιπας  από  τη  σοβαροφάνεια  και  τους  παράλογους  συλλογισμούς  του  επιχειρηματία,

αποχώρησε, ενισχύοντας την απαξίωσή του απέναντι στους ενήλικες.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  13ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες
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προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 13). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 7 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας απαξίας, επαγγελματικός

κώδικας,  κοινωνικός κώδικας,  οικονομικός  κώδικας,  συναισθηματικός κώδικας,  κώδικας φύσης,

χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα οι κώδικες με φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής: κώδικας απαξίας (36,5%), κοινωνικός

κώδικας (27,5%), οικονομικός κώδικας (13,5%), συναισθηματικός κώδικας (9%), επαγγελματικός

κώδικας (4,5%), κώδικας φύσης (4,5%), χωρικός κώδικας (4,5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 13 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 13ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 13

Ανάλυση 13ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό %

απαξίας  αριθμολατρεία
 σοβαροφάνεια
 σοβαροφάνεια
 παράλογος, λογική μέθυσου
 παράλογος συλλογισμός
 μη σοβαρό
 μη χρήσιμος
 ασυνήθιστοι ενήλικες

8 36,5

κοινωνικός  αδιαφορία 6 27,5
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 επικοινωνία
 ερώτηση, περιέργεια
 μοναχικότητα
 επικοινωνία, επιπλέον ερωτήσεις
 διαφορετικές ιδέες

οικονομικός  περιουσία
 πλούτος
 επενδύσεις

3 13,5

συναισθηματικός  περιέργεια
 νευριασμένος

2 9

επαγγελματικός  επιχειρηματίας 1 4,5

φύσης  μύγες, μέλισσες, αστέρια 1 4,5

χωρικός  τέταρτος πλανήτης 1 4,5

Σύνολο κωδίκων:7 22 100

Ο κώδικας απαξίας (36,5%) σχετίζεται με την κριτική στάση του Μικρού Πρίγκιπα απέναντι στον

τρόπο ζωής και στις αξίες που πρεσβεύει ο επιχειρηματίας και κατ' επέκταση οι ενήλικες. Αφορά

στην αριθμολατρεία του επιχειρηματία, ο οποίος περνά τη ζωή του κάνοντας λογαριασμούς. Επίσης

στη σοβαροφάνεια του, στους παράλογους συλλογισμούς του και στον παραλληλισμό της λογικής

του με την παράλογη λογική του μέθυσου. Ακόμη αφορά στην άποψη του Μικρού Πρίγκιπα ότι ο

επιχειρηματίας δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη ζωή του. Επίσης στο γεγονός ότι δεν είναι

χρήσιμος  στα  αστέρια  του.  Ο  Μικρός  Πρίγκιπας  στο  τέλος  της  συνάντησής  του  με  τον

επιχειρηματία απαξιώνει όλους τους ενήλικες, αποκαλώντας τους «ασυνήθιστους ενήλικες».

Ο κοινωνικός κώδικας (27,5%) αφορά στη σχέση των δύο ηρώων, του Μικρού Πρίγκιπα και του

επιχειρηματία. Ειδικότερα αφορά στη αδιαφορία του επιχειρηματία απέναντι στο Μικρό Πρίγκιπα

κατά τη συνάντησή τους καθώς τον αγνοεί και απερίσπαστος συνεχίζει τους υπολογισμούς του.

Επίσης στην επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσά τους, στις επίμονες ερωτήσεις που υποβάλει ο

Μικρός Πρίγκιπας λόγω της περιέργειας του να μάθει λεπτομέρειες. Επιπλέον έχει να κάνει με τη

μοναχικότητα του επιχειρηματία ο οποίος ζούσε εντελώς μόνος. Τέλος με τις διαφορετικές ιδέες και

συνεπώς διαφορετικό τρόπο σκέψης του Μικρού Πρίγκιπα από τους ενήλικες.

Ο οικονομικός κώδικας (13,5%) αναφέρεται στην περιουσία του επιχειρηματία που δεν ήταν τίποτα

άλλο από τα αστέρια, στον πλούτο του και στις επενδύσεις.

Ο συναισθηματικός κώδικας (9%) σχετίζεται με την περιέργεια του Μικρού Πρίγκιπα και με το
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γεγονός ότι ο επιχειρηματίας νευρίασε από τα σχόλια του Μικρού Πρίγκιπα. 

Ο επαγγελματικός κώδικας (4,5%) έχει να κάνει με την επαγγελματική δραστηριότητα του ήρωα

που είναι επιχειρηματίας.

Ο κώδικας φύσης (4,5%) αναφέρεται στις μύγες, μέλισσες, αστέρια προκειμένου να προσδιοριστεί

το αντικείμενο από το οποίο αποτελείται η περιουσία του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο χωρικός κώδικας (4,5%) αφορά στον προσδιορισμό του τόπου που είναι ο τέταρτος πλανήτης.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 13ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο  επιχειρηματίας,  όπως και  όλοι  οι  ενήλικες,  έχει  μια ακατανίκητη λατρεία προς  τους

αριθμούς.

 Η ζωή του παίρνει νόημα από τον πλούτο και μάλιστα γοητεύεται κυρίως από τον εύκολο

πλουτισμό.

 Θεωρεί τον εαυτό του απόλυτο κυρίαρχο και πιστεύει ότι του ανήκει ακόμη και η φύση.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας αντιμετωπίζει τον επιχειρηματία όπως και τους υπόλοιπους ενήλικες

με απαξίωση.

Το δυαδικό αντιθετικό σχήμα που προκύπτει είναι:

Μικρός Πρίγκιπας Vs Επιχειρηματίας

Η αντιθετική  σχέση  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  ο  επιχειρηματίας  βρίσκει  τη  χαρά  και  την

ικανοποίηση μέσα από ανούσιους υπολογισμούς και την ψευδαίσθηση ότι του ανήκουν ακόμα και

τα αστέρια  σε αντίθεση με το Μικρό Πρίγκιπα που αναζητά την πραγματική ουσία της ζωής.
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14ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Ο  πέμπτος  πλανήτης  [χωρικός  κώδικας-πέμπτος  πλανήτης]  ήταν  πολύ  παράξενος.  Ήταν  ο

μικρότερος απ’ όλους. Είχε ακριβώς τόσο χώρο για να φιλοξενεί έναν φανοστάτη κι έναν άνθρωπο

που άναβε κι έσβηνε το φανάρι [επαγγελματικός κώδικας-φανοκόρος].  Ο μικρός πρίγκιπας δεν

μπορούσε να εξηγήσει σε τι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, κάπου πάνω στον ουρανό, σ’ έναν

πλανήτη  χωρίς  σπίτια,  χωρίς  πληθυσμό,  ένα  φανάρι  και  ένας  άνθρωπος  που  το  άναβε  και  το

έσβηνε.

Αλλά είπε στον εαυτό του:

«Ίσως να είναι παράλογος αυτός ο άνθρωπος. Όμως είναι λιγότερο παράλογος από τον βασιλιά, τον

ματαιόδοξο, τον επιχειρηματία και τον μέθυσο. Τουλάχιστον η δουλειά του έχει κάποιο νόημα.

Όταν ανάβει το φανάρι του, είναι σαν να γεννιέται ακόμη ένα αστέρι ή ένα λουλούδι. Όταν σβήνει

το φανάρι του, είναι σαν να αποκοιμιέται το λουλούδι ή το αστέρι. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά.

Είναι πραγματικά χρήσιμη, αφού είναι ωραία» [κώδικας αξιών-χρήσιμη δουλειά].

Όταν πλησίασε τον πλανήτη, χαιρέτισε με σεβασμό τον άνθρωπο που άναβε κι έσβηνε το φανάρι

[κώδικας αξιών-σεβασμός στον φανοκόρο].

«Καλημέρα. Γιατί έσβησες το φανάρι σου;» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία]

«Αυτή  είναι  η  διαταγή»  απάντησε  ο  άνθρωπος  που  άναβε  κι  έσβηνε  το  φανάρι  [κοινωνικός

κώδικας-διαταγή]. «Καλημέρα».

«Ποια είναι η διαταγή;»

«Να σβήνω το φανάρι μου. Καληνύχτα».

Και το άναψε ξανά.

«Μα γιατί το άναψες πάλι;»

«Αυτή είναι η διαταγή» απάντησε ο άνθρωπος που άναβε κι έσβηνε το φανάρι.

«Δεν καταλαβαίνω» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Δεν υπάρχει κάτι να καταλάβεις» είπε ο άνθρωπος που άναβε κι έσβηνε το φανάρι.

«Η διαταγή είναι διαταγή. Καλημέρα»

Κι έσβησε το φανάρι του.
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Έπειτα σκούπισε το μέτωπό του μ’ ένα κόκκινο καρό μαντίλι.

«Εδώ κάνω μια απαίσια δουλειά [κώδικας απαξίας-απαίσια δουλειά]. Κάποτε είχε νόημα. Έσβηνα

το πρωί κι άναβα το βράδυ. Είχα την υπόλοιπη μέρα να ξεκουράζομαι και την υπόλοιπη νύχτα για

να κοιμάμαι…» [βιολογικός κώδικας-ξεκούραση, ύπνος] 

«Κι από εκείνη την εποχή η διαταγή άλλαξε;»

«Η διαταγή δεν άλλαξε» είπε ο άνθρωπος που άναβε κι έσβηνε το φανάρι. «Κι αυτό είναι το δράμα

μου!  Ο  πλανήτης  χρόνο  με  το  χρόνο  γυρίζει  γρηγορότερα  και  η  διαταγή  δεν  έχει  αλλάξει!»

[κοινωνικός κώδικας-το δράμα του φανοκόρου, μη αλλαγή της διαταγής]

«Λοιπόν;» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Τώρα  λοιπόν  που  γυρίζει  μια  φορά  το  λεπτό,  δεν  έχω  πάνω  από  ένα  δευτερόλεπτο  για  να

ξεκουραστώ. Ανάβω και σβήνω μια φορά ανά λεπτό!»

«Αυτό είναι αστείο! Οι ημέρες στον τόπο σου διαρκούν ένα λεπτό!» [χρονικός κώδικας-διάρκεια

ημέρας]

«Δεν είναι καθόλου αστείο» είπε ο άνθρωπος που άναβε κι έσβηνε το φανάρι.

«Πέρασε κιόλας ένας μήνας από τότε που αρχίσαμε να συζητάμε».

«Ένας μήνας;»

«Ναι. Τριάντα λεπτά. Τριάντα μέρες! Καληνύχτα».

Και άναψε πάλι το φανάρι του.

Ο μικρός πρίγκιπας τον κοίταξε και συμπάθησε αυτόν τον άνθρωπο που άναβε κι έσβηνε το φανάρι

του [συναισθηματικός κώδικας-συμπάθεια στον φανοκόρο],  ο οποίος υπάκουγε τόσο πιστά στη

διαταγή  [κώδικας  αξιών-πιστή  υπακοή  στη  διαταγή].  Θυμήθηκε  τα  ηλιοβασιλέματα  που

αναζητούσε και ο ίδιος μετακινώντας την καρέκλα του [κώδικας αναψυχής-ηλιοβασιλέματα].

Ήθελε να βοηθήσει τον φίλο του: 

«Ξέρω έναν τρόπο για να ξεκουράζεσαι όποτε το θελήσεις…» [κώδικας αξιών-βοήθεια στον φίλο,

τέχνασμα]

«Πάντοτε το θέλω» απάντησε ο άνθρωπος που άναβε κι έσβηνε το φανάρι.

Γιατί δεν αποκλείεται να είναι κανείς ταυτόχρονα και πιστός και τεμπέλης.

Ο μικρός πρίγκιπας συνέχισε:

«Ο πλανήτης σου είναι τόσο μικρός που μπορείς να κάνεις τον γύρο του με τρείς δρασκελιές. Δεν

έχεις παρά να περπατάς αργά αργά για να μένεις πάντα στην πλευρά με τον ήλιο. Όταν θελήσεις να

ξεκουραστείς, θα περπατάς… και η μέρα θα διαρκεί όσο θέλεις εσύ».

«Αυτό δεν με βοηθάει και πολύ» είπε ο άνθρωπος που άναβε κι έσβηνε το φανάρι.

«Αυτό που μου αρέσει στη ζωή είναι να κοιμάμαι» [κώδικας αναψυχής-ύπνος, ανάπαυση].

«Είσαι άτυχος» είπε ο μικρός πρίγκιπας.
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«Είμαι  άτυχος» είπε ο άνθρωπος που άναβε κι  έσβηνε το φανάρι.  «Καλημέρα».  Κι έσβησε το

φανάρι του.

«Αυτόν  εδώ»,  σκέφτηκε  ο  μικρός  πρίγκιπας  συνεχίζοντας  το  ταξίδι  του,  «αυτόν  εδώ  θα  τον

περιφρονούσαν όλοι οι άλλοι, ο βασιλιάς, ο ματαιόδοξος, ο μέθυσος, ο επιχειρηματίας [κώδικας

απαξίας-περιφρόνηση από τους άλλους]. Ωστόσο είναι ο μόνος που δεν μου φαίνεται γελοίος. Ίσως

επειδή ασχολείται και με άλλα πράγματα πέρα από τον εαυτό του» [κώδικας αξιών-ανιδιοτέλεια,

συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο] αναστέναξε λυπημένος και σκέφτηκε ακόμη: «Αυτός εδώ είναι

ο μόνος που θα μπορούσε να τον κάνω φίλο μου [κώδικας αξιών-φιλία]. Μα ο πλανήτης του είναι

πράγματι τόσο μικρός. Δεν υπάρχει χώρος για δυο…»

Αυτό που ο μικρός πρίγκιπας δεν τολμούσε να ομολογήσει είναι ότι στεναχωριόταν που άφηνε

αυτόν  τον  ευλογημένο  πλανήτη,  κυρίως  για  τα  χίλια  τετρακόσια  σαράντα  ηλιοβασιλέματα  το

εικοσιτετράωρο [συναισθηματικός κώδικας-στεναχώρια]!

2. Ανάλυση κωδίκων

Το  14o Kεφάλαιο  αφορά  στην  επίσκεψη  του  Μικρού  Πρίγκιπα  στον  πέμπτο  πλανήτη  της

περιπλάνησης  του.  Μοναδικός  κάτοικος  του  νέου  πλανήτη  ήταν  ένας  άνθρωπος  που  είχε  ως

ασχολία  του  το  άναμμα  και  το  σβήσιμο  ενός  φαναριού.  Αν  και  στο  Μικρό  Πρίγκιπα  φάνηκε

παράλογος αρχικά, ωστόσο στη συνέχεια είδε με συμπάθεια το φανοκόρο, αφού θεώρησε ότι έκανε

μια  ωραία  και  χρήσιμη  δουλειά.  Κατά  την  μεταξύ  τους  επικοινωνία,  ο  Μικρός  Πρίγκιπας

πληροφορήθηκε  για  το  δράμα  του  συγκεκριμένου  ανθρώπου.  Ο  άνθρωπος  αυτός  ήταν

επιφορτισμένος  με την υποχρέωση να ανάβει  και  να σβήνει  το φανάρι  του πλανήτη του,  κάθε

βράδυ και κάθε ξημέρωμα. Όμως στο πέρασμα του χρόνου, η χρονική διάρκεια της μέρας στον

πλανήτη του έγινε πάρα πολύ σύντομη με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να ξεκουραστεί ποτέ. Ο

Μικρός Πρίγκιπας, θέλησε με ένα τέχνασμα να βοηθήσει τον συμπαθητικό άνθρωπο. Δυστυχώς δεν

τα κατάφερε. Κατά την αποχώρησή του από τον πλανήτη, σκέφτηκε ότι ο φανοκόρος θα ήταν ίσως

το μόνο πρόσωπο από αυτά που συνάντησε στην περιπλάνησή του, με το οποίο θα μπορούσε να

συνάψει φιλική σχέση μαζί του. Ο λόγος της συμπάθειάς του προς το φανοκόρο: η αφοσίωσή του

στο καθήκον του και η ανιδιοτέλειά του.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  14ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 14). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,
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καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 9 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αναψυχής, κώδικας αξιών,

κώδικας  απαξίας,  βιολογικός  κώδικας,  επαγγελματικός  κώδικας,  κοινωνικός  κώδικας,

συναισθηματικός κώδικας, χρονικός κώδικας, χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής: κώδικας  αξιών  (32%),  κοινωνικός

κώδικας (15,5%), κώδικας αναψυχής (10,5%), κώδικας απαξίας (10,5%), συναισθηματικός κώδικας

(10,5%),  βιολογικός  κώδικας  (5,25%),  επαγγελματικός  κώδικας  (5,25%),  χρονικός  κώδικας

(5,25%), χωρικός κώδικας (5,25%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 14  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 14ου  Κεφαλαίου.

Πίνακας 14

Ανάλυση Κεφαλαίου 14

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

αξιών  χρήσιμη δουλειά
 σεβασμός στον φανοκόρο
 πιστή υπακοή στη διαταγή
 βοήθεια στο φίλο, τέχνασμα
 ανιδιοτέλεια,  συνεισφορά  στο  κοινωνικό

σύνολο
 φιλία

6 32

κοινωνικός  επικοινωνία
 διαταγή
 το  δράμα  του  φανοκόρου,  μη  αλλαγή  της

διαταγής

3 15,5

αναψυχής  ηλιοβασιλέματα
 ύπνος, ανάπαυση

2 10,5
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απαξίας  απαίσια δουλειά
 περιφρόνηση από τους άλλους

2 10,5

συναισθηματικός  συμπάθεια στον άνθρωπο
 στεναχώρια

2 10,5

βιολογικός  ξεκούραση, ύπνος 1 5,25

επαγγελματικός  φανοκόρος 1 5,25

χρονικός  διάρκεια μέρας 1 5,25

χωρικός  πέμπτος πλανήτης 1 5,25

Σύνολο
κωδίκων:9

19 100

Ο κώδικας αξιών (36%) αφορά σε αξίες που εμπνέουν τους δύο ήρωες. Συγκεκριμένα αφορά στη

χρησιμότητα  της  δουλειάς  του  φανοκόρου,  στο  σεβασμό  με  τον  οποίο  ο  Μικρός  Πρίγκιπας

αντιμετωπίζει τον ήρωα, στην πιστή υπακοή του φανοκόρου στη διαταγή που έλαβε. Επίσης στην

ανάγκη που αισθάνεται ο Μικρός Πρίγκιπας να βοηθήσει το συνάνθρωπό του, στην ανιδιοτέλεια

και στη συνεισφορά του φανοκόρου προς το κοινωνικό σύνολο. Τέλος στη φιλία που θα μπορούσε

να συνδέσει τους δύο ήρωες.

Ο κοινωνικός κώδικας (15,5%) σχετίζεται με την επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους

δύο ήρωες, με την υπακοή του φανοκόρου στη διαταγή που του υποβλήθηκε και με το δράμα στο

οποίο έχει περιέλθει λόγω της μη αλλαγής της διαταγής.

Ο κώδικας  αναψυχής (10,5%) αφορά στους  τρόπους που λειτουργούν ως μέσο ανάπαυλας και

ευχαρίστησης των δύο ηρώων. Έτσι ο Μικρός Πρίγκιπας αγαπά τα ηλιοβασιλέματα ενώ από την

άλλη ο φανοκόρος την ξεκούραση και τον ύπνο.

Ο κώδικας απαξίας (10,5%) αναφέρεται στην απαξίωση του φανοκόρου προς τη δουλειά του, την

οποία αποκαλεί  «απαίσια δουλειά» και  στην περιφρόνηση με  την  οποία  θα  αντιμετώπιζαν τον

φανοκόρο οι κάτοικοι των προηγούμενων πλανητών που επισκέφθηκε ο Μικρός Πρίγκιπας.

Ο συναισθηματικός κώδικας (10,5%) έχει να κάνει με την συμπάθεια του Μικρού Πρίγκιπα προς

τον φανοκόρο και με την στεναχώρια που αισθάνεται καθώς φεύγει από τον πλανήτη.

Ο  βιολογικός  κώδικας  (5,25%)  αφορά  στη  βιολογική  ανάγκη  του  φανοκόρου  για  ύπνο  και

ξεκούραση.
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Ο επαγγελματικός κώδικας (5,25%) σχετίζεται με το επάγγελμα του φανοκόρου.

Ο χρονικός κώδικας (5,25%) έχει σχέση με τη μείωση της χρονικής διάρκειας της μέρας στον

πλανήτη όπου ζει ο φανοκόρος.

Ο χωρικός κώδικας (5,25%) αφορά στον προσδιορισμό του χώρου όπου λαμβάνει χώρα η δράση

της αφήγησης, δηλαδή τον πέμπτο πλανήτη που επισκέφθηκε ο Μικρός Πρίγκιπας.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 14ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο φανοκόρος παρά τη βιολογική κούραση παραμένει πιστός στο καθήκον του.

 Ο  Μικρός  Πρίγκιπας  εκτιμά  στον  φανοκόρο  την  αξία  της  ανιδιοτέλειας  και  της

συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο και τον διαχωρίζει από τους υπόλοιπους ενήλικες που

συνάντησε στους προηγούμενους πλανήτες.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας θεωρεί ότι ο φανοκόρος θα μπορούσε να είναι φίλος του και πιστός

στην αξία της φιλίας προσπαθεί να τον βοηθήσει.

Τα δυαδικά αντιθετικά σύνολα που προκύπτουν είναι:

Κάτοικοι προηγούμενων πλανητών Vs Φανοκόρος

Η  αντιθετική  σχέση  προκύπτει  από  τον  ατομισμό  και  εγωκεντρισμό  των  κατοίκων  των

προηγούμενων πλανητών σε αντίθεση με την αφοσίωση στο καθήκον και την ανιδιοτέλεια του

φανοκόρου.

Μικρός Πρίγκιπας Vs Φανοκόρος

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι ο φανοκόρος πιστός στις διαταγές που έλαβε, δε

τολμά να αλλάξει τη ζωή του και υποφέρει, ενώ ο Μικρός Πρίγκιπας, ασυμβίβαστος, αναζητά το

νέο και την πραγματική ευτυχία.

Ηλιοβασιλέματα Vs Ύπνος και ξεκούραση

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι ως τρόποι αναψυχής, ο ύπνος και η ξεκούραση

αποτελούν  μια  αυτονόητη,  βασική  βιολογική  ανάγκη  ενώ  από  την  άλλη  τα  ηλιοβασιλέματα

συνυποδηλώνουν ρομαντισμό, μελαγχολία αλλά και φιλοσοφική διάθεση.
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15ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Ο  έκτος  πλανήτης  [χωρικός  κώδικας-έκτος  πλανήτης]  ήταν  ένας  πλανήτης  δέκα  φορές

μεγαλύτερος. Κατοικούσε σ’ αυτόν ένας ηλικιωμένος Κύριος που έγραφε πελώρια βιβλία.

«Να  ένας  εξερευνητής!»  φώναξε  μόλις  είδε  τον  μικρό  πρίγκιπα  [συναισθηματικός  κώδικας-

ενθουσιασμός ηλικιωμένου κυρίου].

Ο μικρός πρίγκιπας κάθισε στο τραπέζι, λίγο λαχανιασμένος. Είχε ήδη ταξιδέψει τόσο πολύ!

«Από πού έρχεσαι;» τον ρώτησε ο ηλικιωμένος Κύριος [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία].

«Τι είναι αυτό το χοντρό βιβλίο;» είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Τι κάνετε εδώ;»

«Είμαι γεωγράφος» απάντησε ο ηλικιωμένος Κύριος [επαγγελματικός κώδικας-γεωγράφος].

«Ποιος είναι ο γεωγράφος;»

«Είναι  ένας  επιστήμονας που γνωρίζει  πού βρίσκονται  οι  θάλασσες,  τα  ποτάμια,  οι  πόλεις,  τα

βουνά και οι έρημοι» [επαγγελματικός κώδικας-επιστήμονας, αντικείμενο του γεωγράφου].

«Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον» είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Αυτό είναι επιτέλους ένα πραγματικό

επάγγελμα!» [επαγγελματικός κώδικας-πραγματικό επάγγελμα]

Κι  έριξε  μια  ματιά  γύρω  στον  πλανήτη  του  γεωγράφου.  Ποτέ  πριν  δεν  είχε  δει  έναν  τόσο

μεγαλοπρεπή πλανήτη.

«Είναι πολύ ωραίος ο πλανήτης σας. Υπάρχουν μήπως ωκεανοί;» 

«Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό» είπε ο γεωγράφος.

«Α! (ο μικρός πρίγκιπας ήταν απογοητευμένος) [συναισθηματικός κώδικας-απογοήτευση Μικρού

Πρίγκιπα]. Και βουνά;» 

«Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό» είπε ο γεωγράφος.

«Και πόλεις και ποτάμια και ερήμους;» [κώδικας φύσης-μορφολογία πλανήτη γεωγράφου]

«Δεν μπορώ να το γνωρίζω ούτε αυτό» απάντησε ο γεωγράφος .

«Μα είσαστε γεωγράφος!» [συναισθηματικός κώδικας-έκπληξη (αρνητικά φορτισμένη)]

«Σωστά» είπε ο γεωγράφος «αλλά δεν είμαι  εξερευνητής. Έχω έλλειψη από εξερευνητές. Δεν είναι

δουλειά του γεωγράφου να μετρήσει τις πολιτείες, τα ποτάμια, τα βουνά, τις θάλασσες και τους

ωκεανούς. Ο γεωγράφος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για να περιπλανιέται. Δεν αποχωρεί
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ποτέ  από  το  γραφείο  του.  Δέχεται  όμως  τους  εξερευνητές.  Τους  θέτει  ερωτήσεις  και  κρατά

σημειώσεις  των  αναμνήσεών  τους.  Κι  αν  οι  αναμνήσεις  κάποιου  απ’  αυτούς  του  φανούν

ενδιαφέρουσες, ο γεωγράφος κάνει μια έρευνα για το ήθος του εξερευνητή»

[επαγγελματικός κώδικας -εξερευνητές, συνεργάτες γεωγράφου].

«Γιατί αυτό;»

«Γιατί ένας εξερευνητής που λέει ψέματα θα ήταν καταστροφή για τα βιβλία της γεωγραφίας. Το

ίδιο κι ένας εξερευνητής που πίνει πολύ».

«Γιατί αυτό;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

«Γιατί οι μέθυσοι τα βλέπουν διπλά. Επομένως ο γεωγράφος θα σημείωνε δυο βουνά εκεί όπου

υπάρχει μόνο ένα».

«Γνωρίζω κάποιον» είπε ο μικρός πρίγκιπας «που θα γινόταν πολύ κακός εξερευνητής».

«Είναι πιθανό. Λοιπόν, αν το ήθος του εξερευνητή φαίνεται καλό, γίνεται μια έρευνα σχετικά με

την ανακάλυψή του».

«Επί τόπου;»

«Όχι.  Είναι  πολύπλοκο.  Απαιτούμε  όμως  από  τον  εξερευνητή  να  παρουσιάσει  αποδείξεις.  Αν

πρόκειται,  για παράδειγμα, για την ανακάλυψη ενός μεγάλου βουνού, πρέπει να φέρει  μεγάλες

πέτρες» [επαγγελματικός κώδικας-επιστημονικότητα].

Ο γεωγράφος ξαφνικά ενθουσιάστηκε.

«Όμως κι εσύ έρχεσαι από μακριά! Είσαι ένας εξερευνητής! Θα μου περιγράψεις  τον πλανήτη

σου!» [συναισθηματικός κώδικας-ενθουσιασμός, συνάντηση με εξερευνητή]

Και ο γεωγράφος, ανοίγοντας το βιβλίο του, έξυσε το μολύβι του. «Σημειώνουμε πρώτα με μολύβι

τις διηγήσεις των εξερευνητών. Περιμένουμε, για να τις γράψουμε με μελάνι, ο εξερευνητής να μας

παρουσιάσει τις αποδείξεις».

«Λοιπόν;» ρώτησε ο γεωγράφος.

«Α, ο τόπος μου» είπε ο μικρός πρίγκιπας «δεν έχει τόσο ενδιαφέρον, είναι όλα μικρά. Έχω τρία

ηφαίστεια. Δυο ενεργά ηφαίστεια κι ένα ηφαίστειο ανενεργό. Μα, κανείς δεν ξέρει ποτέ».

«Κανείς δεν ξέρει ποτέ» είπε ο γεωγράφος.

«Έχω επίσης κι ένα λουλούδι» [κώδικας φύσης-ο πλανήτης του Μικρού Πρίγκιπα, τα ηφαίστεια, το

λουλούδι].

«Δεν καταγράφουμε καθόλου τα λουλούδια» είπε ο γεωγράφος.

«Γιατί αυτό; Δεν είναι ωραίο!»

«Γιατί τα λουλούδια είναι εφήμερα» [κώδικας φύσης-εφήμερα λουλούδια].

«Τι σημαίνει εφήμερο;»

«Οι γεωγραφίες» είπε ο γεωγράφος «είναι τα πολυτιμότερα βιβλία απ’ όλα. Δεν παλιώνουν ποτέ.
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Είναι σπάνιο ένα βουνό να αλλάξει θέση. Είναι πολύ σπάνιο ένας ωκεανός να αδειάσει από το νερό

του. Γράφουμε για πράγματα αιώνια» [επαγγελματικός κώδικας- καταγραφή αιώνιων πραγμάτων].

«Μα τα ανενεργά ηφαίστεια μπορούν να ξυπνήσουν» διέκοψε ο μικρός πρίγκιπας. «Τι σημαίνει

εφήμερο;»

«Το  ότι  τα  ηφαίστεια  είναι  ανενεργά  ή  θα  ξυπνήσουν,  εμάς  το  ίδιο  μας  κάνει»  απάντησε  ο

γεωγράφος. «Αυτό που μετράει για εμάς είναι το βουνό. Αυτό δεν αλλάζει καθόλου».

«Μα τι σημαίνει εφήμερο;» επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας που, στη ζωή του, δεν εγκατέλειπε την

ερώτηση από τη στιγμή που θα την έθετε .

«Σημαίνει αυτό που κινδυνεύει να χαθεί προσεχώς».

«Το λουλούδι μου κινδυνεύει να χαθεί προσεχώς;»

«Φυσικά».

«Το  λουλούδι  μου  είναι  εφήμερο»  σκέφτηκε  ο  μικρός  πρίγκιπας,  και  δεν  έχει  παρά  τέσσερα

αγκάθια για να υπερασπίσει τον εαυτό του απέναντι στον κόσμο! Κι εγώ το άφησα ολομόναχο στον

τόπο μου!

Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε μετανιωμένος [συναισθηματικός κώδικας-μετανιωμένος, τύψεις].

Μα ξαναπήρε κουράγιο [συναισθηματικός κώδικας-κουράγιο]:

«Ποιο μέρος με συμβουλεύετε να επισκεφτώ;» τον ρώτησε.

«Τον  πλανήτη  Γη»  [χωρικός  κώδικας-πλανήτης  Γη]  απάντησε  ο  γεωγράφος.  «Έχει  μια  καλή

φήμη…» [κοινωνικός κώδικας-καλή φήμη]

Και ο μικρός πρίγκιπας έφυγε, σκεπτόμενος το λουλούδι του.

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 15ο Κεφάλαιο αφορά στην επίσκεψη του Μικρού Πρίγκιπα στον πλανήτη όπου κατοικούσε

ένας γεωγράφος. Ο γεωγράφος όταν συνάντησε το Μικρό Πρίγκιπα ενθουσιάστηκε, πιστεύοντας

πως είχε κοντά του έναν εξερευνητή. Αφού του εξήγησε ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο του

γεωγράφου και τις αρχές της επιστημονικότητας που διέπουν την επιστήμη της γεωγραφίας, άρχισε

να  καταγράφει  τις  πληροφορίες  που  του  καταμαρτυρούσε  ο  Μικρός  Πρίγκιπας  από  την

περιπλάνησή του στους πλανήτες. Ο Μικρός Πρίγκιπας, με έκπληξη διαπίστωσε ότι ο γεωγράφος

δε γνώριζε καλά ούτε τον πλανήτη του. Στην επικοινωνία που έλαβε χώρα ανάμεσά τους, άλλη μια

δυσάρεστη έκπληξη  περίμενε το Μικρό Πρίγκιπα: έμαθε ότι το λουλούδι του είναι εφήμερο. Τότε

αισθάνθηκε μετανιωμένος  και  γεμάτος  τύψεις  που το  εγκατέλειψε.  Ωστόσο στη συνέχεια πήρε

κουράγιο και αποφάσισε να συμβουλευτεί το γεωγράφο για τον επόμενο προορισμό του. Αυτός τον

παρότρυνε να επισκεφτεί τη Γη.

120



Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  15ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 15). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 5 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): επαγγελματικός κώδικας, κοινωνικός

κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης, χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  επαγγελματικός  κώδικας  (31,5%),

συναισθηματικός κώδικας (31,5%), κώδικας φύσης (16%), κοινωνικός κώδικας (10,5%), χωρικός

κώδικας (10,5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 15  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 15ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 15

Ανάλυση 15ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

επαγγελματικός  γεωγράφος
 επιστήμονας, αντικείμενο του γεωγράφου
 πραγματικό επάγγελμα
 εξερευνητές, συνεργάτες γεωγράφου
 επιστημονικότητα
 καταγραφή αιώνιων πραγμάτων

6 31,5

συναισθηματικός  ενθουσιασμός ηλικιωμένου κυρίου
 απογοήτευση Μικρού Πρίγκιπα
 έκπληξη (αρνητικά φορτισμένη)

6 31,5

121



 ενθουσιασμός, συνάντηση με εξερευνητή
 μετανιωμένος, τύψεις
 κουράγιο

φύσης  μορφολογία πλανήτη γεωγράφου
 ο  πλανήτης  του  Μικρού  Πρίγκιπα,  τα

ηφαίστεια, το λουλούδι
 εφήμερα λουλούδια

3 16

κοινωνικός  επικοινωνία
 καλή φήμη

2 10,5

χωρικός  έκτος πλανήτης
 πλανήτης Γη

2 10,5

Σύνολο
κωδίκων:5

19 100

Ο επαγγελματικός  κώδικας  (31,5%)  αναφέρεται  στο  επάγγελμα  του  γεωγράφου.  Συγκεκριμένα

αφορά στην ιδιότητα του γεωγράφου, στο γεγονός ότι ο γεωγράφος είναι ένας επιστήμονας. Επίσης

στο αντικείμενο εργασίας του γεωγράφου, στην άποψη του Μικρού Πρίγκιπα ότι πρόκειται για ένα

πραγματικό επάγγελμα. Επιπλέον έχει να κάνει και με τους εξερευνητές που είναι συνεργάτες του

γεωγράφου, με την επιστημονικότητα των μεθόδων που ακολουθεί,  με την καταγραφή αιώνιων

πραγμάτων.

Ο συναισθηματικός κώδικας (31,5%) αφορά στα συναισθήματα που δοκιμάζουν οι δύο ήρωες κατά

τη  συνάντησή  τους.  Ειδικότερα  στον  ενθουσιασμό  του  ηλικιωμένου  κυρίου  κατά  την  πρώτη

συνάντησή του με τον Μικρό Πρίγκιπα, στην απογοήτευση και στην αρνητικά φορτισμένη έκπληξη

του Μικρού Πρίγκιπα όταν διαπίστωσε ότι οι γνώσεις του γεωγράφου περιορίζονται στα χαρτιά και

δε γνωρίζει ούτε τον πλανήτη όπου ζει.  Επίσης αφορά στον ενθουσιασμό του γεωγράφου όταν

αντιλαμβάνεται πως έχει μπροστά του κάποιον που θα μπορούσε να είναι ένας εξερευνητής, στις

τύψεις που κατακλύζουν τον Μικρό Πρίγκιπα όταν μαθαίνει ότι το αγαπημένο του λουλούδι είναι

εφήμερο και τέλος στο κουράγιο που ξαναπήρε ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του.

Ο κώδικας φύσης (16%) έχει να κάνει με τη μορφολογία του πλανήτη του γεωγράφου, με τον

πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα που έχει τα τρία ηφαίστεια και το λουλούδι του και με το γεγονός

ότι τα λουλούδια είναι εφήμερα και ακολουθούν έναν σύντομο κύκλο ζωής.

Ο κοινωνικός  κώδικας  (10,5%) σχετίζεται  με  την επικοινωνία  ανάμεσα στο γεωγράφο και  στο

Μικρό Πρίγκιπα και με την καλή φήμη της Γης.
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Ο χωρικός κώδικας (10,5%) αφορά στον έκτο πλανήτη όπου βρίσκεται ο Μικρός Πρίγκιπας αλλά

και στον πλανήτη Γη,  ο οποίος αποτελεί τον επόμενο προορισμό του.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 15ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο γεωγράφος παρά το γεγονός ότι είναι ο επιστήμονας ο οποίος γνωρίζει πού βρίσκονται οι

θάλασσες, τα ποτάμια, οι πόλεις, τα βουνά και οι έρημοι στην πραγματικότητα δεν έχει

γνωρίσει ποτέ από κοντά όλα αυτά που καταγράφει και κατά συνέπεια δεν έχει αντικρύσει

ποτέ την ομορφιά τους.

 Για τον Μικρό Πρίγκιπα αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη η παθητική ζωή του γεωγράφου.

 Η  προστατευτικότητα  του  Μικρού  Πρίγκιπα  απέναντι  στο  τριαντάφυλλο  του  προκαλεί

τύψεις όταν μαθαίνει πως είναι εφήμερο.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι :

Μικρός Πρίγκιπας Vs Γεωγράφος

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι ο Μικρός Πρίγκιπας περιπλανιέται από πλανήτη

σε  πλανήτη  με  σκοπό  να  γνωρίσει  νέους  κόσμους,  να  αποκτήσει  νέες  εμπειρίες.  Αντίθετα  ο

γεωγράφος  παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο της δουλειάς του είναι η μελέτη του κόσμου, ζει με

παθητικότητα πίσω από ένα γραφείο και αναζητά την αλήθεια μέσα από τις εμπειρίες τρίτων. 
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16ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Ο έβδομος πλανήτης λοιπόν ήταν η Γη [χωρικός κώδικας-Γη]. Η Γη δεν ήταν ένας συνηθισμένος

πλανήτης [συναισθηματικός κώδικας-θαυμασμός, ασυνήθιστος πλανήτης]! Εκεί υπάρχουν εκατόν

έντεκα  βασιλιάδες  (χωρίς  βέβαια  να  ξεχνάμε  τους  βασιλιάδες  των  μαύρων),  επτά  χιλιάδες

γεωγράφοι, εννιακόσιες χιλιάδες επιχειρηματίες, εφτάμισι εκατομμύρια μέθυσοι, τριακόσια έντεκα

εκατομμύρια  ενήλικες  [κοινωνικός  κώδικας-κάτοικοι,  κοινωνική  διαστρωμάτωση].  Για  να  σας

δώσω μια ιδέα των διαστάσεων της Γης, θα σας πω ότι πριν την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού,

έπρεπε να συντηρούν, μαζί και στις έξι ηπείρους, μια πραγματική στρατιά από τετρακόσιες εξήντα

δυο χιλιάδες πεντακόσιους έντεκα ανθρώπους να ανάβουν και να σβήνουν φανάρια.

Βλέποντάς  το  από  μακριά,  το  θέαμα  ήταν  υπέροχο.  Οι  κινήσεις  αυτής  της  στρατιάς  ήταν

συντονισμένες  όπως  τις  κινήσεις  ενός  μπαλέτου  [συναισθηματικός  κώδικας-θαυμασμός  για

υπέροχο θέαμα, διαδοχικό άναμμα των φαναριών όλης της Γης]. Πρώτα άρχιζαν αυτοί που άναβαν

τα φανάρια της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας [χωρικός κώδικας-Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία].

Μόλις άναβαν τα φανάρια τους, πήγαιναν να κοιμηθούν. Τότε ήταν η σειρά των ανθρώπων που

άναβαν τα φανάρια στην Κίνα και στη Σιβηρία [χωρικός κώδικας-Κίνα, Σιβηρία] να πάρουν μέρος

στον  χορό.  Μετά  κι  αυτοί  θα  αποσύρονταν  στα  παρασκήνια.  Έπειτα  ερχόταν  η  σειρά  των

ανθρώπων που άναβαν τα φανάρια στη Ρωσία και στην Ινδία [χωρικός κώδικας-Ρωσία, Ινδία].

Μετά της  Αφρικής  και  της  Ευρώπης [χωρικός  κώδικας-Αφρική,  Ευρώπη].  Κατόπιν της  Νότιας

Αμερικής. Ύστερα της Βόρειας Αμερικής [χωρικός κώδικας- Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική]. Και

ποτέ  δεν  γινόταν  λάθος  στη  σειρά  εμφάνισής  τους  στη  σκηνή.  Ήταν  εκπληκτικό.  Μονάχα  ο

άνθρωπος που άναβε το μοναδικό φανάρι στο Βόρειο Πόλο και ο συνάδελφός του που άναβε το

φανάρι στον Νότιο Πόλο, περνούσαν μια ζωή χαλαρή και ξεκούραστη: δούλευαν μονάχα δυο φορές

τον χρόνο [χωρικός κώδικας-Βόρειος Πόλος, Νότιος Πόλος].

2. Ανάλυση κωδίκων

Το  16ο  Κεφάλαιο  είναι  ένα  κεφάλαιο  όπου  ο  πιλότος-αφηγητής  προϊδεάζει  τους  αναγνώστες

σχετικά με τον επόμενο τόπο που επισκέφτηκε ο Μικρός Πρίγκιπας, τον πλανήτη Γη. Έτσι δίνει τις
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πληροφορίες ότι η Γη είναι ένας πλανήτης πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τους πλανήτες που είχε

επισκεφθεί μέχρι τότε ο Μικρός Πρίγκιπας και ότι κατοικείται από χιλιάδες κατοίκους, διαφόρων

κοινωνικών  στρωμάτων.  Προκειμένου  να  αντιληφθεί  ο  αναγνώστης  το  μέγεθος  του  πλανήτη,

χρησιμοποιεί  ως  παράδειγμα  το  άναμμα  των  φώτων  στη  Γη  από  φανοκόρους,  πριν  από  την

ανακάλυψη του ηλεκτρισμού. Ως πιλότος ο ίδιος, που προφανώς έχει δει το συγκεκριμένο θέαμα

από κάποια πτήση του, δηλώνει εντυπωσιασμένος από το υπέροχο θέαμα. 

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  16ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 16). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 3 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  κοινωνικός  κώδικας,

συναισθηματικός κώδικας, χωρικός κώδικας,

Αντίστοιχα οι κώδικες με φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής: χωρικός κώδικας (70%), συναισθηματικός

κώδικας (20%), χωρικός κώδικας (10%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 16  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 16ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 16

Ανάλυση 16ου Κεφαλαίου

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

χωρικός   Γη
 Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία
 Κίνα, Σιβηρία

7 70

125



 Ρωσία, Ινδία
 Αφρική, Ευρώπη
 Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική
 Βόρειος Πόλος, Νότιος Πόλος

συναισθηματικός  θαυμασμός, ασυνήθιστος πλανήτης
 θαυμασμός  για  υπέροχο  θέαμα,  διαδοχικό

άναμμα των φαναριών όλης της Γης

2 20

κοινωνικός  κάτοικοι, κοινωνική διαστρωμάτωση 1 10

Σύνολο
κωδίκων:3

10 100

Ο χωρικός κώδικας (70%) αφορά στη Γη και σε διάφορα μέρη της Γης, όπως οι ήπειροι και κράτη. 

Έτσι γίνεται αναφορά στον πλανήτη Γη, στη Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, στην Κίνα και στη 

Σιβηρία, στη Ρωσία και στην Ινδία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, στη Βόρεια και Νότια Αμερική,

στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο.

Ο συναισθηματικός κώδικας (20%) αφορά στο θαυμασμό του αφηγητή-πιλότου για τον πλανήτη

Γη. Συγκεκριμένα αφορά στο θαυμασμό του για το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ασυνήθιστο

πλανήτη, καθώς και στο υπέροχο θέαμα των  φανοκόρων με το συντονισμένο, διαδοχικό άναμμα

των φαναριών όλης της Γης.

Ο  κοινωνικός  κώδικας  (10%)  αφορά  στους  κατοίκους  της  Γης  και  στην  κοινωνική  τους

διαστρωμάτωση.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 16ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Η Γη αποτελεί έναν ασυνήθιστο και πολύ διαφορετικό πλανήτη. 

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι:

Γη Vs Υπόλοιποι Πλανήτες

Η αντιθετική  σχέση προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  η  Γη  αποτελεί  έναν  πολύ  διαφορετικό  και

ασυνήθιστο  πλανήτη  σε  σχέση  με  τους  υπόλοιπους  πλανήτες  που  επισκέφτηκε  ο  Μικρός

Πρίγκιπας.
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17ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Όταν θέλεις να το παίξεις έξυπνος, συμβαίνει να λες και κανένα ψεματάκι. Δεν ήμουν απόλυτα

ειλικρινής μιλώντας σας για τους ανθρώπους που άναβαν κι έσβηναν τα φανάρια [κώδικας αξιών-

ειλικρίνεια].

Κινδύνευσα να δώσω μια ψεύτικη ιδέα για τον  πλανήτη μας  σε όσους δεν τον γνωρίζουν.  Οι

άνθρωποι καταλαμβάνουν πολύ περιορισμένο χώρο πάνω στη γη. Αν τα δυο δισεκατομμύρια των

κατοίκων της στέκονταν όρθιοι και λίγο στριμωγμένοι, όπως σε μια συγκέντρωση, θα χωρούσαν

άνετα σ’ έναν δημόσιο χώρο μήκους είκοσι χιλιάδων και πλάτους είκοσι χιλιάδων. Η ανθρωπότητα

θα μπορούσε να στριμωχθεί στο μικρότερο νησάκι του Ειρηνικού [χωρικός κώδικας-χωρητικότητα

Γης].

Οι ενήλικες, βέβαια, δεν θα σας πιστέψουν. Φαντάζονται πως πιάνουν αρκετό χώρο. Βλέπουν τον

εαυτό τους τόσο σημαντικό όπως τα μπαομπάμπ. Να τους συμβουλεύσετε λοιπόν να κάνουν τον

υπολογισμό. Λατρεύουν τους αριθμούς: θα τους αρέσει πολύ αυτό . Αλλά μη χάσετε τον καιρό σας

με αυτό το βάσανο. Είναι μάταιο. Εμπιστευτείτε με [κώδικας απαξίας-αριθμολατρεία ενηλίκων,

απαξίωση].

Ο μικρός πρίγκιπας, μόλις πάτησε στη γη, ήταν έκπληκτος που δεν είδε κανέναν [συναισθηματικός

κώδικας-έκπληξη λόγω της απουσίας ανθρώπων]. Φοβόταν μήπως είχε έρθει σε λάθος πλανήτη

μέχρι που ένα δαχτυλίδι στο χρώμα του φεγγαριού, κουνήθηκε στην άμμο [κώδικας φύσης-φίδι].

«Καληνύχτα» είπε ο μικρός πρίγκιπας με την ευκαιρία [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία ανάμεσα

σε Μικρό Πρίγκιπα και φίδι].

«Καληνύχτα» είπε το φίδι.

«Σε ποιον πλανήτη προσγειώθηκα;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

«Στη Γη, στην Αφρική» απάντησε το φίδι [χωρικός κώδικας-Γη, Αφρική].

«Α… Ώστε δεν υπάρχει κανείς στη Γη;»

«Εδώ είναι η έρημος. Δεν υπάρχει κανένας στις ερήμους [κοινωνικός κώδικας-απουσία ανθρώπων

στην έρημο]. Η Γη είναι μεγάλη» είπε το φίδι .

Ο μικρός πρίγκιπας κάθισε σε μια πέτρα και σήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό.
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«Αναρωτιέμαι» είπε «αν τα αστέρια λάμπουν μόνο και μόνο για να μπορέσει μια μέρα να βρει πάλι

ο καθένας το δικό του. Κοίταξε τον πλανήτη μου. Είναι ακριβώς από πάνω μας… Όμως τι μακριά

που είναι!» [κώδικας φύσης-ουράνιο στερέωμα]

«Είναι ωραίος» είπε το φίδι. «Τι ήρθες να κάνεις εδώ;»

«Έχω προβλήματα με  ένα  λουλούδι»  είπε  ο  μικρός  πρίγκιπας  [κοινωνικός  κώδικας-προσωπικά

προβλήματα με το λουλούδι].

«Α!» είπε το φίδι. Και σώπασαν.

«Πού βρίσκονται  οι άνθρωποι;» ξαναρώτησε ο μικρός  πρίγκιπας.  «Είναι  κάπως μοναχικά στην

έρημο…»

«Μοναχικά  νιώθεις  επίσης  και  ανάμεσα στους  ανθρώπους» είπε  το  φίδι  [κοινωνικός  κώδικας-

μοναχικότητα ακόμη και ανάμεσα στους ανθρώπους].

Ο μικρός πρίγκιπας το κοίταξε για αρκετή ώρα:

«Είσαι κάπως παράξενο ζώο» του είπε τελικά, «λεπτό όπως ένα δάχτυλο…» [κώδικας φύσης-φίδι,

μορφολογικά παράξενο ζώο]

«Όμως είμαι  πιο  δυνατό κι  από το  δάχτυλο  ενός  βασιλιά» είπε  το  φίδι  [κώδικας  δύναμης-πιο

δυνατό και από το βασιλιά].

Ο μικρός πρίγκιπας χαμογέλασε:

«Δεν είσαι και τόσο ισχυρό… Δεν έχεις καν πόδια… Δεν μπορείς καν να ταξιδέψεις…» [κώδικας

δύναμης-αμφισβήτηση της δύναμης του φιδιού]

«Μπορώ να σε μεταφέρω πιο μακριά κι από ένα καράβι» είπε το φίδι.

Τυλίχτηκε γύρω από τον αστράγαλο του μικρού πρίγκιπα, σαν ένα χρυσό βραχιόλι:

«Όποιον αγγίζω εγώ τον μεταφέρω στη γη απ’ όπου βγήκε» πρόσθεσε επίσης [κώδικας δύναμης-

επιστροφή στη Γη, θάνατος].

«Όμως εσύ είσαι αγνός και έρχεσαι από ένα αστέρι…» [κώδικας αξιών-αγνότητα]

Ο μικρός πρίγκιπας δεν απάντησε.

«Με  κάνεις  να  νιώθω  λύπη,  είσαι  τόσο  αδύναμος  πάνω  σ’  αυτή  τη  Γη  από  γρανίτη

[συναισθηματικός κώδικας-λύπη]. Μπορώ να σε βοηθήσω καμιά μέρα αν νοσταλγήσεις πολύ τον

πλανήτη σου. Μπορώ…» [κοινωνικός κώδικας-βοήθεια]

«Α! Κατάλαβα πολύ καλά» είπε ο μικρός πρίγκιπας «μα γιατί μου μιλάς πάντα με αινίγματα;»

«Εγώ λύνω τα πάντα» είπε το φίδι [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία με αινίγματα].

Και σώπασαν [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, σιωπή].

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 17ο Κεφάλαιο αφορά στη συνάντηση του Μικρού Πρίγκιπα με το φίδι. Έτσι αφού ο πιλότος-
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αφηγητής  απολογήθηκε  για  το  γεγονός  ότι  δεν  υπήρξε  απόλυτα  ειλικρινής  απέναντι  στους

αναγνώστες του σχετικά με την εικόνα της Γης που τους μετέφερε, τους συμβουλεύει να μη δίνουν

πολύ μεγάλη σημασία στους ενήλικες γιατί είναι μάταιο. Η αφήγηση συνεχίζεται με την περιγραφή

της  άφιξης  του  Μικρού Πρίγκιπα στη  Γη και  με  την  έκπληξή του  για  τη  μεγάλη ερημιά  που

συνάντησε. Το μοναδικό πλάσμα που βρέθηκε κοντά του, στη μέση της ερήμου, ήταν ένα φίδι. Το

φίδι τον πληροφόρησε ότι στην έρημο είναι μοναχικά αλλά εξίσου μοναχικά μπορεί να αισθάνεται

κάποιος  και  ανάμεσα σε ανθρώπους.  Μαζί  θαύμασαν τον ουρανό και  το φίδι  καυχήθηκε στον

Μικρό Πρίγκιπα σχετικά με τη δύναμή του. Ωστόσο όχι μόνο δεν έκανε κακό στο Μικρό Πρίγκιπα

αλλά όπως δήλωσε του προκάλεσε συναισθήματα συμπάθειας, λόγω της αθωότητάς του και λύπης

λόγω της αδυναμίας του πάνω στη Γη. Μιλώντας αινιγματικά, δήλωσε ότι μπορεί να τον βοηθήσει. 

 

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  17ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 17). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 7 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, κώδικας απαξίας,

κώδικας  δύναμης,  κοινωνικός  κώδικας,  συναισθηματικός  κώδικας,  κώδικας  φύσης,  χωρικός

κώδικας. 

Αντίστοιχα οι  κώδικες  με  φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (35%),  κώδικας

δύναμης (15%), κώδικας φύσης (15%), κώδικας αξιών (10%), συναισθηματικός κώδικας (10%),

χωρικός κώδικας (10%), κώδικας απαξίας (5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 17  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 17ου Κεφαλαίου.
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Πίνακας 17

Ανάλυση 17ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός  επικοινωνία  ανάμεσα  σε  Μικρό  Πρίγκιπα  και
φίδι, συζήτηση

 απουσία ανθρώπων στην έρημο
 προσωπικά προβλήματα με το λουλούδι
 μοναχικότητα  ακόμη  και  ανάμεσα  στους

ανθρώπους
 βοήθεια
 επικοινωνία με αινίγματα
 επικοινωνία, σιωπή

7 35

δύναμης  πιο δυνατό και από το βασιλιά
 αμφισβήτηση της δύναμης του φιδιού
 επιστροφή στη Γη, θάνατος

3 15

φύσης  φίδι
 ουράνιο στερέωμα
 φίδι, μορφολογικά παράξενο ζώο

3 15

αξιών  ειλικρίνεια
 αγνότητα

2 10

συναισθηματικός  έκπληξη λόγω της απουσίας ανθρώπων
 λύπη

2 10

χωρικός  χωρητικότητα Γης
 Γη,  Αφρική

2 10

απαξίας  αριθμολατρεία ενηλίκων, απαξίωση 1 5

Σύνολο
κωδίκων:7

20 100

Ο κοινωνικός κώδικας (35%) αφορά στη διαπροσωπική  επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα

στο φίδι  και  στο Μικρό Πρίγκιπα. Ειδικότερα ο κοινωνικός  κώδικας αφορά στην επικοινωνία-

συζήτηση μεταξύ του Μικρού Πρίγκιπα και  του φιδιού,  στην απουσία των ανθρώπων από την

έρημο, στα προσωπικά προβλήματα του Μικρού Πρίγκιπα με το αγαπημένο του λουλούδι. Επίσης

στην ενημέρωση του Μικρού Πρίγκιπα από το φίδι ότι μοναχικότητα υπάρχει ακόμα και ανάμεσα

στους  ανθρώπους,  στη  βοήθεια  που  προτίθεται  το  φίδι  να  προσφέρει  στο  Μικρό Πρίγκιπα αν

χρειαστεί, στον αινιγματικό τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το φίδι και τέλος στη σιωπή όπου

καταλήγουν οι δύο ήρωες.
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Ο κώδικας δύναμης (15%) αφορά στη δύναμη του φιδιού. Συγκεκριμένα στην αναφορά του φιδιού

ότι είναι πιο δυνατό ακόμα και από το βασιλιά, στην αμφισβήτηση της δύναμης του φιδιού από τον

Μικρό Πρίγκιπα και τέλος στην αναφορά του φιδιού ότι η δύναμη του είναι τόση ώστε μπορεί να

στείλει κάποιον πίσω στη Γη, κάνοντας υπαινιγμό στο θάνατο.

Ο κώδικας φύσης (15%) έχει να κάνει με την παρουσία του φιδιού, με το ουράνιο στερέωμα που

θαυμάζουν οι δύο ήρωες καθώς φιλοσοφούν, με την αναφορά του Μικρού Πρίγκιπα στο γεγονός

ότι το φίδι είναι ένα μορφολογικά παράξενο ζώο.

Ο κώδικας αξιών (10%) αφορά στην ειλικρίνεια,  η οποία σύμφωνα με τον πιλότο αφηγητή θα

πρέπει να χαρακτηρίζει τα λεγόμενα κάποιου και στην αγνότητα από την οποία χαρακτηρίζεται ο

Μικρός Πρίγκιπας.

Ο  συναισθηματικός  κώδικας  (10%)  σχετίζεται  με  την  έκπληξη  του  Μικρού  Πρίγκιπα  όταν

αντιλαμβάνεται την απουσία των ανθρώπων. Επίσης με τη λύπη που αισθάνεται το φίδι, λόγω της

αδυναμίας του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο χωρικός κώδικας (10%) αφορά στη χωρητικότητα της Γης και στον τόπο άφιξης του Μικρού

Πρίγκιπα πάνω στη Γη, την Αφρική.

Ο κώδικας απαξίας (5%) αφορά στην απαξίωση των ενηλίκων λόγω της αριθμολατρείας τους.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 17ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Η ειλικρίνεια είναι μια αξία που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τα παιδιά και όσους αισθάνονται

σαν τα παιδιά.

 Η μοναχικότητα  δεν  είναι  χαρακτηριστικό  μόνο  της  ερήμου και  συνεπώς  της  έλλειψης

κοινωνικής ζωής αλλά  υπάρχει ακόμη και ανάμεσα στους ανθρώπους. 

 Ακόμη  και  το  κακό  (φίδι)  εάν  δε  το  πειράξεις  (αθωότητα  του  Μικρού  Πρίγκιπα)  δε

πρόκειται να σε βλάψει.

Τα δυαδικά αντιθετικά σύνολα που προκύπτουν είναι:

Ενήλικες Vs Παιδιά
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Η  αντιθετική  σχέση  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  τα  παιδιά  είναι  αυθεντικά,  καθώς

αντιπροσωπεύουν την ειλικρίνεια και την αλήθεια, ενώ αντίθετα οι ενήλικες είναι ορθολογιστές και

ανάξιοι εμπιστοσύνης.

Μικρός Πρίγκιπας Vs Φίδι

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι το φίδι εκπροσωπεί το κακό και πονηρό ενώ ο

Μικρός Πρίγκιπας την αθωότητα και την αγνότητα.
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18ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Ο μικρός πρίγκιπας, διασχίζοντας την έρημο, συνάντησε ένα μονάχα λουλούδι. Ένα λουλούδι με

τρία πέταλα, ένα λουλούδι ασήμαντο…[κώδικας φύσης-ένα λουλούδι ασήμαντο]

«Καλημέρα»  είπε  ο  μικρός  πρίγκιπας  [κοινωνικός  κώδικας-επικοινωνία  Μικρού  Πρίγκιπα  και

λουλουδιού].

«Καλημέρα» είπε το λουλούδι.

«Πού βρίσκονται οι άνθρωποι;» ρώτησε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας.

Το λουλούδι, μια μέρα, είχε δει να περνάει ένα καραβάνι:

«Οι άνθρωποι; Νομίζω ότι υπάρχουν έξι-επτά [κοινωνικός κώδικας-ύπαρξη έξι-επτά ανθρώπων].

Τους είχα δει πριν χρόνια [χρονικός κώδικας-πριν χρόνια]. Μα δεν ξέρεις ποτέ πού να τους βρεις.

Τους  παρασέρνει  ο  άνεμος.  Δεν  έχουν  ρίζες  κι  αυτό  τους  δυσκολεύει  πολύ» [κώδικας  φύσης-

άνεμος, ρίζες].

«Αντίο» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Αντίο» είπε το λουλούδι.

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 18ο Κεφάλαιο αφορά στη συνάντηση του Μικρού Πρίγκιπα με ένα λουλούδι της ερήμου. Το

λουλούδι  πολύ  ασήμαντο,  με  τρία  πέταλα  μόνο,  δε  του  θύμισε  σε  τίποτα  το  πανέμορφο

τριαντάφυλλό  του.  Ο  Μικρός  Πρίγκιπας  αναζητά  τους  ανθρώπους,  όμως  το  λουλούδι  τον

πληροφορεί ότι είναι ακριβοθώρητοι και ότι τους παρασέρνει ο άνεμος.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  18ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 18). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,
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καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στη

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 3 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κοινωνικός κώδικας, κώδικας φύσης,

χρονικός κώδικας.

Αντίστοιχα οι  κώδικες  με  φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (40%),  κώδικας

φύσης (40%), χρονικός κώδικας (20%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 18  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 18ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 18

Ανάλυση 18ου Κεφαλαίου

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό %

κοινωνικός  επικοινωνία  Μικρού  Πρίγκιπα  και
λουλουδιού

 ύπαρξη έξι-επτά ανθρώπων

2 40

φύσης  ένα λουλούδι ασήμαντο
 άνεμος, ρίζες

2 40

χρονικός  πριν χρόνια 1 20

Σύνολο
κωδίκων:3

5 100

Ο κοινωνικός κώδικας (40%) αφορά στην επικοινωνία του Μικρού Πρίγκιπα με το λουλούδι της

ερήμου και στη δήλωση του λουλουδιού ότι όλο κι όλο υπάρχουν έξι-επτά άνθρωποι στη Γη.

Ο κώδικας φύσης (40%) αφορά στο ασήμαντο λουλούδι που συνάντησε ο Μικρός Πρίγκιπας στην

έρημο και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δε διαθέτουν ρίζες με αποτέλεσμα να τους παρασέρνει ο

άνεμος.
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Ο χρονικός κώδικας (20%) αφορά στην τελευταία φορά που το λουλούδι είδε ανθρώπους, πριν

χρόνια.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 18ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Δεν έχουν όλα τα λουλούδια την ομορφιά του λουλουδιού του Μικρού Πρίγκιπα.

 Οι άνθρωποι δεν έχουν σταθερότητα, τους παρασέρνει ο άνεμος.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι:

Λουλούδι της ερήμου Vs Λουλούδι του Μικρού Πρίγκιπα

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από την ασημαντότητα του λουλουδιού της ερήμου σε σχέση με την

ομορφιά και τη μοναδικότητα του λουλουδιού του Μικρού Πρίγκιπα.
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19ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Ο μικρός πρίγκιπας προχώρησε στην ανάβαση ενός ψηλού βουνού. Τα μόνα βουνά που γνώρισε

ποτέ του ήταν τα τρία ηφαίστεια που του έφταναν ως το γόνατο. Και χρησιμοποιούσε το ανενεργό

ηφαίστειο για σκαμνάκι. «Από ένα τόσο ψηλό βουνό όπως αυτό» σκέφτηκε «θα μπορούσα με μια

ματιά να δω ολόκληρο τον πλανήτη και όλους τους ανθρώπους…» Μα δεν μπόρεσε να δει τίποτα

άλλο πέρα από μυτερές κορυφές από πέτρα [κώδικας φύσης-βουνό].

«Καλημέρα» είπε με την ευκαιρία [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, καλημέρα].

«Καλημέρα… Καλημέρα… Καλημέρα» απάντησε ο αντίλαλος [κώδικας φύσης-αντίλαλος].

«Ποιοι είσαστε εσείς;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

«Ποιοι είσαστε εσείς… ποιοι είσαστε εσείς… ποιοι είσαστε εσείς…» απάντησε ο αντίλαλος.

«Γίνετε φίλοι μου, είμαι μόνος μου» είπε [κοινωνικός κώδικας-μοναξιά, αναζήτηση φίλου].

«Είμαι μόνος μου… είμαι μόνος μου… είμαι μόνος μου» απάντησε ο αντίλαλος.

«Τι παράξενος πλανήτης!» σκέφτηκε. Είναι εντελώς ξερός, είναι όλο μύτες και τελείως αλμυρός

[κώδικας φύσης-παράξενος πλανήτης, εντελώς ξερός, όλο μύτες, αλμυρός].

Και οι άνθρωποι δεν έχουν αρκετή φαντασία. Επαναλαμβάνουν αυτό που τους λες…[κοινωνικός

κώδικας-ατελής επικοινωνία, άνθρωποι χωρίς φαντασία] Στον τόπο μου είχα ένα λουλούδι: πάντα

μιλούσε πρώτο…

2. Ανάλυση κωδίκων

Το 19ο Κεφάλαιο αφορά στην απόπειρα εξερεύνησης της Γης από το Μικρό Πρίγκιπα. Ο Μικρός

Πρίγκιπας ανεβαίνει σε ένα βουνό και έχοντας ως μοναδικό μέσο σύγκρισης τα χαμηλά ηφαίστεια

του  πλανήτη  του,  έχει  την  προσδοκία  ότι  θα  δει  ολόκληρο  τον  κόσμο.  Η προσδοκία  του  δεν

επαληθεύεται. Ο Μικρός Πρίγκιπας αναζητά την επαφή με τους ανθρώπους, αναζητά τη φιλία τους,

ψάχνει να τους βρει, τους φωνάζει αλλά η μόνη απόκριση που λαμβάνει είναι ο αντίλαλος της

φωνής του. Αρνητικά εντυπωσιασμένος αναπολεί τη σχέση με το αγαπημένο του λουλούδι.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  19ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες
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προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 19). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 2 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κοινωνικός κώδικας, κώδικας φύσης.

Αντίστοιχα οι  κώδικες  με  φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (50%),  κώδικας

φύσης (50%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 19 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 19ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 19

Ανάλυση 19ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός  επικοινωνία, καλημέρα
 μοναξιά, αναζήτηση φίλου
 ατελής επικοινωνία, άνθρωποι χωρίς φαντασία

3 50

φύσης  βουνό
 αντίλαλος
 παράξενος  πλανήτης,  εντελώς  ξερός,  όλο  μύτες,

αλμύρα

3 50

Σύνολο
κωδίκων:2

6 100

Ο κοινωνικός κώδικας (50%) αφορά στην απόπειρα επικοινωνίας του Μικρού Πρίγκιπα με κάποιον

άνθρωπο στη Γη, στη μοναξιά που αισθάνεται και στην αναζήτηση κάποιου φίλου. Τέλος στην
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ατελή επικοινωνία που νομίζει ότι αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτόν και στους ανθρώπους.

Ο κώδικας φύσης (50%) αφορά στο βουνό που βρήκε μπροστά του ο Μικρός Πρίγκιπας, στον

αντίλαλο  της  φωνής  του,  στη  μορφολογία  της  Γης  και  στην  περιγραφή της  ως  έναν  πλανήτη

εντελώς ξερό, όλο μύτες και αλμύρα.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 19ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο Μικρός Πρίγκιπας διακατέχεται από μεγάλη επιθυμία να γνωρίσει τον πλανήτη και να

συναντήσει ανθρώπους με στόχο να συνάψει μαζί τους δεσμούς φιλίας αλλά αυτό τελικά

φαντάζει πολύ δύσκολο.

 Η εντύπωση που αποκομίζει ο Μικρός Πρίγκιπας από τη Γη είναι αρνητικά φορτισμένη.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι: 

Πλανήτης Μικρού Πρίγκιπα Vs Πλανήτης Γη

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι ο πλανήτης Γη μοιάζει ένας παράξενος πλανήτης

σε σχέση την «κανονικότητα» που επικρατεί στον δικό του πλανήτη.
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20ο Κεφάλαιο  

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Έχοντας  περπατήσει  για  αρκετό  καιρό μέσα στην άμμο,  στα  βράχια  και  στα χιόνια,  έφτασε η

στιγμή  που,  επιτέλους,  ανακάλυψε  έναν  δρόμο.  Κι  οι  δρόμοι  οδηγούν  όλοι  στους  ανθρώπους

[κοινωνικός κώδικας-οι δρόμοι οδηγούν στους ανθρώπους].

«Καλημέρα»  είπε.  Ήταν  ένας  κήπος  ολάνθιστος  με  τριαντάφυλλα  [κώδικας  φύσης-κήπος  με

τριαντάφυλλα].

«Καλημέρα»  είπαν  τα  τριαντάφυλλα  [κοινωνικός  κώδικας-επικοινωνία  με  τριαντάφυλλα,

καλημέρα]. Ο μικρός πρίγκιπας τα κοίταξε. Έμοιαζαν πολύ με το δικό του λουλούδι.

«Τι είσαστε;» τα ρώτησε έκπληκτος. «Είμαστε τριαντάφυλλα» είπαν τα τριαντάφυλλα.

«Α!» έκανε ο μικρός πρίγκιπας… Κι αισθάνθηκε πολύ δυστυχισμένος [συναισθηματικός κώδικας-

δυσάρεστη έκπληξη, δυστυχισμένος]. Το λουλούδι του τού είχε πει ότι ήταν το μοναδικό του είδους

του σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Και να λοιπόν που υπήρχαν πέντε χιλιάδες, όλα ακριβώς ίδια μεταξύ

τους, σ’ έναν μόνο κήπο [κώδικας φύσης-μορφολογική ομοιότητα τριαντάφυλλων]! «Θα θύμωνε

πάρα πολύ» σκέφτηκε «αν το έβλεπε αυτό… Θα έβηχε υπερβολικά και θα έκανε πως πεθαίνει για

να  γλιτώσει  το  ρεζίλεμα.  Και  σίγουρα  θα  ήμουν  υποχρεωμένος  να  προσποιηθώ  πως  την

περιποιούμαι, διαφορετικά, για να ταπεινώσει κι εμένα, θα αφηνόταν να πεθάνει στ’ αλήθεια…»

[κώδικας απαξίας-εγωκεντρική συμπεριφορά του λουλουδιού] Έπειτα σκέφτηκε: «Θεωρούσα πως

ήμουν πλούσιος μ’ ένα λουλούδι μοναδικό και δεν κατέχω παρά ένα συνηθισμένο τριαντάφυλλο.

Αυτό και τα τρία ηφαίστειά μου που μου φτάνουν ως το γόνατο, και το ένα απ’ αυτά, ίσως να είναι

ανενεργό για πάντα, δεν με κάνουν έναν σπουδαίο πρίγκιπα…»

Και ξαπλωμένος πάνω στο χορτάρι, έκλαψε [συναισθηματικός κώδικας-απογοήτευση, κλάμα].

2. Ανάλυση Κωδίκων

Το 20ο Κεφάλαιο αφορά στην περιπλάνηση του Μικρού Πρίγκιπα στη Γη. Αφού βρήκε ένα δρόμο,

οδηγήθηκε σε ένα κήπο με τριαντάφυλλα. Εκεί ανακάλυψε ότι το τριαντάφυλλό του δεν ήταν το

μοναδικό στον κόσμο αλλά ότι υπάρχουν χιλιάδες ίδια. Απογοητευμένος από την υποκρισία του
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αγαπημένου του λουλουδιού, ξέσπασε σε κλάματα.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  20ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 20). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 4 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  κώδικας  απαξίας,  κοινωνικός

κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (28,5%),

συναισθηματικός κώδικας (28,5%), κώδικας φύσης  (28,5%), κώδικας απαξίας (14,5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 20 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 20ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 20

Ανάλυση 20ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός  οι δρόμοι οδηγούν στους ανθρώπους
 επικοινωνία με τριαντάφυλλα, καλημέρα

2 28,5

συναισθηματικός  δυσάρεστη έκπληξη, δυστυχισμένος
 απογοήτευση, κλάμα

2 28,5

φύσης  κήπος με τριαντάφυλλα
 μορφολογική ομοιότητα τριαντάφυλλων

2 28,5

απαξίας  εγωκεντρική συμπεριφορά του λουλουδιού 1 14,5

Σύνολο
κωδίκων:4

7 100
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Ο κοινωνικός κώδικας (28,5 %) αφορά στην επιθυμία του Μικρού Πρίγκιπα να έρθει σε επαφή με

τους ανθρώπους και στην ανακάλυψη ενός δρόμου που οδηγεί σε αυτούς. Επίσης στην επικοινωνία

του με τα τριαντάφυλλα που συνάντησε σε κάποιον κήπο.

Ο συναισθηματικός κώδικας (28,5%) έχει να κάνει με τη δυσάρεστη έκπληξη που ένιωσε ο Μικρός

Πρίγκιπας στη συνάντησή του με τα τριαντάφυλλα του κήπου και  με την απογοήτευση και  το

κλάμα που του προκάλεσε η αποκάλυψη της υποκρισίας του αγαπημένου του τριαντάφυλλου.

Ο  κώδικας  φύσης  (28,5%)  αφορά  στον  κήπο  με  τα  τριαντάφυλλα  όπου  βρέθηκε  ο  Μικρός

Πρίγκιπας. Επίσης στη μορφολογική ομοιότητα των τριαντάφυλλων του κήπου με το τριαντάφυλλο

του Μικρού Πρίγκιπα. 

Ο κώδικας απαξίας (14,5%) σχετίζεται με την απαξίωση του λουλουδιού από το  Μικρό Πρίγκιπα,

λόγω της εγωκεντρικής συμπεριφοράς του.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 20ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Το τριαντάφυλλο του Μικρού Πρίγκιπα είναι όμοιο με χιλιάδες άλλα.

 Ο Μικρός Πρίγκιπας αισθάνεται μεγάλη απογοήτευση όταν ανακαλύπτει ότι το λουλούδι

του δεν είναι μοναδικό.

 Η υποκρισία του λουλουδιού πληγώνει το Μικρό Πρίγκιπα.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι: 

Τριαντάφυλλο Vs  Μικρός Πρίγκιπας

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από την αλαζονική και υποκριτική στάση του τριαντάφυλλου σε

αντίθεση με την αθωότητα και ειλικρίνεια του Μικρού Πρίγκιπα.
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21ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Τότε ήταν που εμφανίστηκε η αλεπού [κώδικας φύσης-αλεπού].

«Καλημέρα» είπε η αλεπού [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία με αλεπού].

«Καλημέρα» απάντησε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας που γύρισε αλλά δεν είδε τίποτα.

«Είμαι εδώ πέρα» είπε η φωνή «κάτω από τη μηλιά».

«Τι είσαι εσύ;» είπε ο μικρός πρίγκιπας.  «Είσαι πολύ χαριτωμένη…» [κώδικας αξιών-ευγένεια,

χαριτωμένη]

«Είμαι μια αλεπού» είπε η αλεπού.

«Ένα να παίξεις μαζί μου» της πρότεινε ο μικρός πρίγκιπας [κοινωνικός κώδικας-πρόσκληση στην

αλεπού για παιχνίδι]. «Είμαι πολύ λυπημένος…» [συναισθηματικός κώδικας-λυπημένος]

«Δεν μπορώ να παίξω μαζί σου» είπε η αλεπού. «Δεν είμαι εξημερωμένη» [κοινωνικός κώδικας-μη

εξημερωμένη].

«Α! συγνώμη!» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

Μα κατόπιν σκέψης, πρόσθεσε:

«Τι σημαίνει εξημερώνω;»

«Δεν είσαι από εδώ» είπε η αλεπού «τι ψάχνεις;»

«Ψάχνω τους ανθρώπους» είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Τι σημαίνει εξημερώνω;»

«Οι άνθρωποι» είπε η αλεπού «έχουν όπλα και κυνηγούν. Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό! Εκτρέφουν

επίσης και κότες.  Αυτό είναι  το μόνο ενδιαφέρον τους.  Ψάχνεις  για κότες;» [κώδικας απαξίας-

ενοχλητικοί άνθρωποι, κυνηγούν με τα όπλα]

«Όχι» είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Ψάχνω για φίλους. Τι σημαίνει εξημερώνω;»

«Είναι κάτι που έχει ξεχαστεί αρκετά» είπε η αλεπού.

«Σημαίνει δημιουργώ δεσμούς» [κοινωνικός κώδικας-εξημέρωση=δημιουργία δεσμών]

«Δημιουργώ δεσμούς;»

«Φυσικά» είπε η αλεπού. «Μέχρι στιγμής είσαι για μένα ένα μικρό αγόρι, ίδιο ακριβώς με άλλα

εκατό χιλιάδες μικρά αγόρια. Κι εγώ δεν σ’ έχω ανάγκη. Ούτε κι εσύ μ’ έχεις ανάγκη. Δεν είμαι για

σένα παρά μια αλεπού ίδια ακριβώς με άλλες εκατό χιλιάδες αλεπούδες. Αν όμως με εξημερώσεις,
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θα έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Θα είσαι για μένα μοναδικός στον κόσμο. Θα είμαι για σένα

μοναδική στον κόσμο…» [κοινωνικός κώδικας-αξία της εξημέρωσης, μοναδικότητα της σχέσης]

«Αρχίζω να καταλαβαίνω» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Υπάρχει ένα λουλούδι… νομίζω ότι μ’ έχει εξημερώσει…» [κοινωνικός κώδικας-εξημέρωση του

Μικρού Πρίγκιπα από το λουλούδι του]

«Είναι πιθανό» είπε η αλεπού. «Βλέπει κανείς πάνω στη Γη τόσα και τόσα…»

«Α! Δεν βρίσκεται πάνω στη Γη» είπε ο μικρός πρίγκιπας. Η αλεπού φάνηκε να παραξενεύεται:

«Πάνω σ’ έναν άλλο πλανήτη;»

«Ναι».

«Υπάρχουν κυνηγοί στον πλανήτη αυτό;»

«Όχι».

«Ενδιαφέρον αυτό! Και κότες;»

«Όχι».

«Τίποτα δεν είναι τέλειο» αναστέναξε η αλεπού.

Αλλά η αλεπού επέστρεψε στην αρχική της ιδέα:

«Η ζωή μου είναι μονότονη. Κυνηγώ κότες, οι άνθρωποι με κυνηγάνε. Όλες οι κότες μοιάζουν κι

όλοι  οι  άνθρωποι  μοιάζουν.  Έτσι  βαριέμαι  λιγάκι.  Μα αν εσύ με  εξημερώσεις,  η  ζωή μου θα

λάμψει. Θα αναγνωρίζω έναν ήχο βημάτων που θα είναι διαφορετικά από όλους τους άλλους. Τα

βήματα των άλλων με κάνουν και χώνομαι στη γη. Τα δικά σου θα με καλούν έξω απ’ τη γη σαν μια

μουσική. Έπειτα δες! Βλέπεις, κάτω εκεί, τα χωράφια με το σιτάρι; Δεν τρώω καθόλου ψωμί. Το

σιτάρι για μένα είναι άχρηστο. Και τα χωράφια με σιτάρι δεν μου θυμίζουν τίποτα. Κι αυτό είναι

λυπηρό!  Όμως  εσύ  έχεις  ξανθά  μαλλιά.  Επομένως  αυτό  θα  είναι  υπέροχο  όταν  θα  μ’ έχεις

εξημερώσει! Το σιτάρι που είναι χρυσό, θα με κάνει να θυμάμαι εσένα. Και θ’ αγαπώ τον ήχο του

αέρα  ανάμεσα  από  τα  σιτάρια…» [συναισθηματικός  κώδικας-συναισθηματικό  όφελος  από  την

εξημέρωση]

Η αλεπού έμεινε για αρκετή ώρα να κοιτάζει τον μικρό πρίγκιπα:

«Σε  παρακαλώ…  εξημέρωσέ  με!»  είπε  [κοινωνικός  κώδικας-παράκληση  αλεπούς  στο  Μικρό

Πρίγκιπα για να την εξημερώσει].

«Το θέλω πολύ» απάντησε ο μικρός πρίγκιπας «αλλά δεν έχω αρκετό χρόνο. Έχω να ανακαλύψω

φίλους και πολλά πράγματα να γνωρίσω» [συναισθηματικός κώδικας-επιθυμία να γνωρίσει φίλους

και πολλά πράγματα].

«Γνωρίζει κάποιος μόνο τα πράγματα που εξημερώνει» είπε η αλεπού. «Οι άνθρωποι δεν έχουν πια

τον χρόνο να καταλάβουν τίποτα. Αγοράζουν διάφορα πράγματα φτιαγμένα από τους εμπόρους.

Αφού δεν υπάρχει κάποιος έμπορος που να πουλάει φίλους, οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον φίλους
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[κώδικας απαξίας-οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον φίλους, τα αγοράζουν όλα έτοιμα]. Αν θέλεις έναν

φίλο, εξημέρωσέ με!»

«Τι πρέπει να κάνω;» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Θα πρέπει να είσαι πολύ υπομονετικός» απάντησε η αλεπού. «Πρώτα θα κάθεσαι λιγάκι μακριά

μου, έτσι, στο χορτάρι. Θα σε κοιτάζω με την άκρη του ματιού μου κι εσύ δεν θα λες τίποτα. Τα

λόγια είναι  πηγή παρεξηγήσεων.  Όμως κάθε μέρα θα μπορείς  να κάθεσαι λιγάκι  πιο κοντά…»

[κοινωνικός κώδικας-οδηγίες προς εξημέρωση]

Την επόμενη ημέρα ήρθε πάλι ο μικρός πρίγκιπας.

«Θα ήταν καλύτερα να έρχεσαι πάντα την ίδια ώρα» είπε η αλεπού. «Αν έρχεσαι, για παράδειγμα

στις τέσσερις το απόγευμα, από τις τρεις θα αρχίζω να νιώθω ευτυχισμένη. Όσο θα περνά η ώρα,

τόσο περισσότερο θα νιώθω ευτυχισμένη. Στις τέσσερις πια θα αγχώνομαι και θα ανησυχώ· θα

ανακαλύψω την αξία της ευτυχίας! Όμως αν εσύ έρχεσαι όποτε να ‘ναι, δεν θα ξέρω ποτέ ποια ώρα

να  ετοιμάσω  την  καρδιά  μου…[συναισθηματικός  κώδικας-ευχάριστη  συναισθηματική  φόρτιση

λόγω της  συνάντησης] Πρέπει να έχουμε το τελετουργικό μας».

«Τι είναι το τελετουργικό;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

«Είναι κάτι που έχει ξεχαστεί αρκετά» είπε η αλεπού.

«Είναι αυτό που κάνει μια μέρα να διαφέρει από τις υπόλοιπες, μια ώρα από τις άλλες. Υπάρχει ένα

τελετουργικό, για παράδειγμα, για τους κυνηγούς μου. Χορεύουν κάθε Πέμπτη με τις κοπέλες του

χωριού. Η Πέμπτη λοιπόν είναι μια θαυμάσια μέρα! Πηγαίνω έναν περίπατο μέχρι τα αμπέλι. Αν οι

κυνηγοί  χόρευαν  όποτε  να  ‘ναι,  όλες  οι  μέρες  θα  ήταν ίδιες  και  δεν  θα  είχα  ούτε  στιγμή για

ξεκούραση».

Έτσι  ο  μικρός  πρίγκιπας  εξημέρωσε την αλεπού [κοινωνικός  κώδικας-εξημέρωση αλεπούς].  Κι

όταν άρχισε να πλησιάζει η ώρα της αναχώρησης:

«Α!» είπε η αλεπού «θα κλάψω» [συναισθηματικός κώδικας-κλάμα αλεπούς λόγω αποχωρισμού].

«Είναι δικό σου λάθος» είπε ο μικρός πρίγκιπας «εγώ δεν ήθελα καθόλου το κακό σου αλλά εσύ

ήθελες να σ’ εξημερώσω…» 

«Φυσικά» είπε η αλεπού.

«Μα θα κλάψεις!» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Φυσικά» είπε η αλεπού.

«Άρα δεν κέρδισες τίποτα!»

«Κέρδισα» είπε η αλεπού «το χρώμα του σιταριού» [συναισθηματικός κώδικας-συναισθηματικό

κέρδος, το χρώμα του σιταριού].

Και πρόσθεσε:

«Πήγαινε  να  δεις  πάλι  τα τριαντάφυλλα.  Θα καταλάβεις  ότι  το  δικό  σου είναι  μοναδικό στον
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κόσμο. Θα επιστρέψεις για να μου πεις αντίο και κι εγώ θα σου κάνω δώρο ένα μυστικό».

Ο μικρός πρίγκιπας πήγε να δει πάλι τα τριαντάφυλλα.

«Δεν είστε καθόλου ίδια με το τριαντάφυλλό μου, δεν είστε ακόμη τίποτα» τους είπε.

«Κανείς  δεν  σας  έχει  εξημερώσει  και  δεν  έχετε  εξημερώσει  κανέναν  [κώδικας  απαξίας-

κατωτερότητα των τριαντάφυλλων σε σχέση με το τριαντάφυλλο του Μικρού Πρίγκιπα]. Είστε

όπως ήταν η αλεπού μου. Δεν ήταν παρά μια αλεπού ίδια με εκατό χιλιάδες άλλες. Όμως έγινε

πλέον φίλη μου και τώρα είναι μοναδική στον κόσμο» [κώδικας αξιών-ο δεσμός φιλίας με την

αλεπού την κάνει μοναδική].

Και τα τριαντάφυλλα στενοχωρήθηκαν 

[συναισθηματικός κώδικας-στεναχώρια των τριαντάφυλλων].

«Είσαστε όμορφα αλλά άδεια» τους είπε ακόμη. «Κανένας δεν θα πέθαινε για χάρη σας [κώδικας

απαξίας-όμορφα αλλά άδεια τριαντάφυλλα].  Βέβαια,  ένας τυχαίος περαστικός θα νόμιζε ότι  το

τριαντάφυλλό μου σας μοιάζει. Όμως εκείνο από μόνο του είναι πιο σημαντικό απ’ όλα εσάς μαζί

επειδή εκείνο είναι αυτό που πότισα. Επειδή εκείνο είναι αυτό που προστάτευσα με το παραβάν.

Επειδή εκείνο είναι αυτό που για χάρη του σκότωσα τις κάμπιες (εκτός από δυο τρεις για να γίνουν

πεταλούδες).

Επειδή εκείνο είναι αυτό που άκουσα να παραπονιέται ή να περηφανεύεται ή ακόμα και να μένει

αμίλητο μερικές φορές.

Επειδή εκείνο είναι το τριαντάφυλλό μου» [κώδικας αξιών-η διαπροσωπική επαφή δίνει νόημα στη

σχέση].

Και γύρισε στην αλεπού:

«Αντίο» είπε...

«Αντίο» είπε η αλεπού. «Ορίστε λοιπόν το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό: μονάχα με την καρδιά

βλέπεις  καθαρά.  Το ουσιώδες  είναι  αόρατο για τα μάτια» [κώδικας  αξιών-μόνο με την  καρδιά

βλέπεις καθαρά].

«Το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια» επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας για να το θυμάται.

«Είναι ο χρόνος που έχασες για το τριαντάφυλλό σου που το κάνει τόσο σημαντικό».

«Είναι ο χρόνος που έχασα για το τριαντάφυλλό μου…» είπε ο μικρός πρίγκιπας για να το θυμάται.

«Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει αυτή την αλήθεια» [κώδικας απαξίας-οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει την

αλήθεια] είπε η αλεπού. «Αλλά εσύ δεν πρέπει να την ξεχάσεις. Γίνεσαι για πάντα υπεύθυνος γι’

αυτό  που  έχεις  εξημερώσει.  Είσαι  υπεύθυνος  για  το  τριαντάφυλλό  σου…»  [κώδικας  αξιών-

υπευθυνότητα]

«Είμαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό μου…» επανέλαβε ο μικρός πρίγκιπας για να το θυμάται.
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2. Ανάλυση Κωδίκων

Το  21ο  Κεφάλαιο  αφορά  στη  συνάντηση  του  Μικρού  Πρίγκιπα  με  την  αλεπού.  Ο  Μικρός

Πρίγκιπας την κάλεσε σε παιχνίδι γιατί αισθανόταν πολύ λυπημένος. Ωστόσο η αλεπού αρχικά

αρνήθηκε  γιατί  όπως  είπε  «δεν  ήταν  εξημερωμένη».  Αφού  εξήγησε  στο  Μικρό  Πρίγκιπα  ότι

εξημερώνω σημαίνει  δημιουργώ δεσμούς  και  τη  διαδικασία  με  την  οποία  κάποιος  εξημερώνει

κάποιον,  τον  παρακάλεσε  να  την  εξημερώσει.  Ο  Μικρός  Πρίγκιπας  την  εξημέρωσε  και

αναπτύχθηκε  μεταξύ  τους  φιλικός  και  συναισθηματικός  δεσμός.  Όταν  ήρθε  η  ώρα  του

αποχωρισμού η αλεπού αισθάνθηκε την ανάγκη να κλάψει. Ο Μικρός Πρίγκιπας κατάλαβε, πως

παρά τη λύπη που βίωνε η αλεπού, είχε αποκομίσει ένα τεράστιο συναισθηματικό κέρδος από την

μεταξύ  τους  σχέση.  Αυτό  τον  βοήθησε  να  αντιληφθεί  ότι  αυτό  που  έκανε  ξεχωριστό  το

τριαντάφυλλό του ήταν η προσωπική σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους. Ο Μικρός Πρίγκιπας

απαξίωσε τα υπόλοιπα τριαντάφυλλα και  έμαθε από την αλεπού το μυστικό της:  μόνο με την

καρδιά βλέπεις σωστά, την ουσία τα μάτια δε την βλέπουν.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  21ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 21). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 5 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά):  κώδικας αξιών, κώδικας απαξίας,

κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (33%),

συναισθηματικός  κώδικας  (26%),  κώδικας  αξιών  (18,5%),  κώδικας  απαξίας  (18,5%),  κώδικας

φύσης (4%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 21 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 21ου Κεφαλαίου.
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Πίνακας 21

Ανάλυση 21ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός  επικοινωνία με αλεπού
 πρόσκληση στην αλεπού για παιχνίδι
 μη εξημερωμένη
 εξημέρωση=δημιουργία δεσμών
 αξία  της  εξημέρωσης,  μοναδικότητα  της

σχέσης
 εξημέρωση  του  Μικρού  Πρίγκιπα  από  το

λουλούδι του
 παράκληση  αλεπούς  στο  Μικρό  Πρίγκιπα

για να την εξημερώσει
 οδηγίες προς εξημέρωση
 εξημέρωση αλεπούς

9 33

συναισθηματικός  λυπημένος
 συναισθηματικό όφελος από την εξημέρωση
 επιθυμία  να  γνωρίσει  φίλους  και  πολλά

πράγματα
 ευχάριστη  συναισθηματική  φόρτιση  λόγω

της  συνάντησης
 κλάμα αλεπούς λόγω αποχωρισμού
 συναισθηματικό  κέρδος,  το  χρώμα  του

σιταριού
 στεναχώρια των τριαντάφυλλων

7 26

αξιών  ευγένεια, χαριτωμένη
 ο δεσμός  φιλίας  με  την  αλεπού την κάνει

μοναδική
 η  διαπροσωπική  επαφή  δίνει  νόημα  στη

σχέση
 μόνο με την καρδιά βλέπεις καθαρά
 υπευθυνότητα

5 18,5

απαξίας  ενοχλητικοί άνθρωποι, κυνηγούν με τα όπλα
 οι  άνθρωποι  δεν  έχουν  πλέον  φίλους,  τα

αγοράζουν όλα έτοιμα 
 κατωτερότητα των τριαντάφυλλων σε σχέση

με το τριαντάφυλλό του Μικρού Πρίγκιπα
 όμορφα αλλά άδεια τριαντάφυλλα
 οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει την αλήθεια

5 18,5

φύσης  αλεπού 1 4

Σύνολο
κωδίκων: 5

27 100
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Ο κοινωνικός κώδικας  (33%) αφορά στην αλληλεπίδραση του Μικρού Πρίγκιπα με την αλεπού.

Ειδικότερα στην επικοινωνία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στο Μικρό Πρίγκιπα και στην αλεπού,

στην πρόσκληση της αλεπούς σε παιχνίδι από το Μικρό Πρίγκιπα, στο γεγονός ότι η αλεπού ήταν

«μη εξημερωμένη». Επίσης στον ορισμό της εξημέρωσης ως «δημιουργία δεσμών», στην αξία της

εξημέρωσης και στη μοναδικότητα της σχέσης που δημιουργείται μέσα από αυτή, στη διαπίστωση

του Μικρού Πρίγκιπα ότι εξημερώθηκε από το λουλούδι του. Ακόμη στην παράκληση της αλεπούς

προς το Μικρό Πρίγκιπα να την εξημερώσει, στις οδηγίες εξημέρωσης και στην εξημέρωσή της

τελικά από το Μικρό Πρίγκιπα.

Ο συναισθηματικός κώδικας (26%) αφορά στη συναισθηματική φόρτιση του Μικρού Πρίγκιπα και

της  αλεπούς  κατά  τη  συνάντησή  τους.  Ειδικότερα  αφορά  στη  λυπημένη  διάθεση  του  Μικρού

Πρίγκιπα, στο συναισθηματικό όφελος που προέρχεται  από την εξημέρωση, στην επιθυμία του

Μικρού Πρίγκιπα να  γνωρίσει  φίλους  και  πολλά καινούρια  πράγματα.  Επίσης  στην ευχάριστη

συναισθηματική  διάθεση της  αλεπούς  κατά την  προσδοκία  της  συνάντησής  της  με  τον  Μικρό

Πρίγκιπα στην περίπτωση που θα την εξημέρωνε, στο κλάμα της αλεπούς όταν ήρθε η ώρα του

αποχωρισμού  με  το  Μικρό  Πρίγκιπα.  Επιπλέον  ο  συναισθηματικός  κώδικας  σχετίζεται  με  το

συναισθηματικό κέρδος της αλεπούς από τη γνωριμία της με το Μικρό Πρίγκιπα που ήταν κατά τα

λεγόμενά  της  το  χρώμα  του  σιταριού  και  τέλος  με  τη  στεναχώρια  των  τριαντάφυλλων  που

προκλήθηκε από την απαξίωση του Μικρού Πρίγκιπα απέναντί τους.

Ο κώδικας αξιών (18,5%) αφορά σε αξίες που εμφανίζονται κατά την αφήγηση. Συγκεκριμένα έχει

να κάνει με την ευγένεια με την οποία πλησιάζει ο Μικρός Πρίγκιπας την αλεπού καθώς μάλιστα

την αποκαλεί   χαριτωμένη,  με το  γεγονός  ότι  ο  δεσμός φιλίας  που αναπτύχθηκε ανάμεσα στο

Μικρό Πρίγκιπα και  στην αλεπού είναι  ο  λόγος  που την κάνει  μοναδική,  με το γεγονός  ότι  η

διαπροσωπική επαφή είναι αυτή που δίνει νόημα και αξία στις σχέσεις. Επίσης ο κώδικας αξιών

αφορά στο γεγονός ότι μόνο με την καρδιά βλέπεις καθαρά. Τέλος στην υπευθυνότητα με την οποία

θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο Μικρός Πρίγκιπας στη σχέση του με το τριαντάφυλλο.

Ο κώδικας απαξίας (18,5%) αφορά στη διαπίστωση της αλεπούς ότι οι άνθρωποι είναι ενοχλητικοί

και κυνηγούν με όπλα ενώ δεν έχουν πλέον φίλους και αγοράζουν τα πάντα έτοιμα. Επίσης στη

διαπίστωση του Μικρού Πρίγκιπα ότι τα τριαντάφυλλα που συνάντησε στον κήπο είναι κατώτερα

από το δικό του αφού είναι όμορφα αλλά άδεια και τέλος στο γεγονός ότι  οι  άνθρωποι έχουν

ξεχάσει την αλήθεια.
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Ο κώδικας φύσης (4%) αφορά στην αλεπού.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 21o Kεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Το  εξημέρωμα=δημιουργία  δεσμών  δίνει  μοναδικότητα  στη  σχέση  που  αναπτύσσεται

ανάμεσα σε  δύο πρόσωπα.  Δημιουργεί  έντονα συναισθήματα,  άλλοτε  χαράς  και  άλλοτε

μελαγχολίας. Ωστόσο οδηγεί σε συναισθηματική ολοκλήρωση και κάθαρση.

 Οι  άνθρωποι  δεν  έχουν  πλέον  φίλους,  τα  αγοράζουν  όλα  έτοιμα.  Έχουν  ξεχάσει  την

αλήθεια.

 Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά, την ουσία τα μάτια δεν την βλέπουν.

 Το τριαντάφυλλο του  Μικρού  Πρίγκιπα είναι  μοναδικό εξαιτίας  της  μοναδικότητας  της

διαπροσωπικής  σχέσης που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους.

Τα δυαδικά αντιθετικά σύνολα που προκύπτουν είναι: 

Άνθρωποι Vs Αλεπού και Μικρός Πρίγκιπας

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν φίλους, έχουν ξεχάσει την

αλήθεια συνεπώς έχουν χάσει την αυθεντικότητά τους και έχουν αλλοτριωθεί. Αντίθετα ο Μικρός

Πρίγκιπας  και  η  αλεπού  αναζητούν  τις  ουσιαστικές  σχέσεις,  την  πραγματική  φιλία  γι΄αυτό

δημιουργούν δεσμούς, «εξημερώνονται» και χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα στις σχέσεις τους.

Τριαντάφυλλα Vs Τριαντάφυλλο Μικρού Πρίγκιπα

Η  αντιθετική  σχέση  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  τα  τριαντάφυλλα  που  συναντά  ο  Μικρός

Πρίγκιπας στη Γη είναι όμορφα αλλά άδεια. Αντίθετα το τριαντάφυλλο στον πλανήτη του είναι

ξεχωριστό λόγω της μοναδικής διαπροσωπικής σχέσης που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους.

Μάτια Vs Καρδιά

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι τα μάτια βλέπουν μόνο την επιφάνεια και όχι την

βαθύτερη αξία των πραγμάτων. Αντίθετα με την καρδιά μπορεί να αντιληφθεί κανείς την ουσία και 

την πραγματική αξία των πραγμάτων. 
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22ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

«Καλημέρα» είπε ο μικρός πρίγκιπας [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία με κλειδούχο τρένων].

«Καλημέρα» είπε ο κλειδούχος του τρένου [επαγγελματικός κώδικας-κλειδούχος τρένου].

«Τι κάνεις εδώ;» είπε ο μικρός πρίγκιπας.

«Χωρίζω τους επιβάτες ανά χίλιους» είπε ο κλειδούχος.

«Στέλνω  τα  τρένα  που  τους  μεταφέρουν,  άλλοτε  δεξιά,  άλλοτε  αριστερά»  [επαγγελματικός

κώδικας-αρμοδιότητες του κλειδούχου].

Και  μια  κατάφωτη  υπερταχεία,  βροντώντας  όπως  ο  κεραυνός,  τράνταξε  το  φυλάκιο  του

κλειδούχου.

«Φαίνονται πολύ βιαστικοί» είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Τι ψάχνουν;»

«Ούτε ο μηχανοδηγός δεν το ξέρει αυτό» είπε ο κλειδούχος.

Και μια δεύτερη κατάφωτη υπερταχεία πέρασε μουγκρίζοντας από την αντίθετη κατεύθυνση.

«Επιστρέφουν κιόλας;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας…

«Δεν είναι οι ίδιοι» είπε ο κλειδούχος. «Εδώ πέρα είναι διασταύρωση».

«Δεν  ήταν  ευχαριστημένοι  εκεί  όπου  βρίσκονταν;»  [κοινωνικός  κώδικας-επικοινωνία,  απορίες

Μικρού Πρίγκιπα]

«Κανένας δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος εκεί όπου βρίσκεται» είπε ο κλειδούχος [συναισθηματικός

κώδικας-κανένας ευχαριστημένος].

Μια τρίτη, κατάφωτη υπερταχεία, πέρασε βροντώντας όπως ο κεραυνός.

«Μήπως αυτοί κυνηγούν τους πρώτους ταξιδιώτες» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

«Δεν κυνηγάνε τίποτα απολύτως» είπε ο κλειδούχος.

«Εκεί  μέσα  κοιμούνται  ή  χασμουριούνται  [κώδικας  απαξίας-δεν  κυνηγούν  τίποτα  απολύτως,

κοιμούνται ή χασμουριούνται]. Μόνο τα παιδιά κολλάνε τις μύτες τους στα τζάμια».

«Μόνο τα παιδιά ξέρουν τι  ζητάνε» [κώδικας αξιών-τα παιδιά ξέρουν τι  ζητάνε] είπε ο μικρός

πρίγκιπας. «Χάνουν τον καιρό τους με μια πάνινη κούκλα κι αυτή γίνεται πολύ σημαντική κι αν

τους τη στερήσει κανείς, κλαίνε…»

«Είναι τυχερά» είπε ο κλειδούχος.
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2. Ανάλυση Κωδίκων

Το  22ο  Κεφάλαιο  αφορά  στη  συνάντηση  του  Μικρού  Πρίγκιπα  με  τον  ανθρώπινο  τύπο  του

κλειδούχου των τρένων. Ο κλειδούχος απαντώντας  στην απορία του Μικρού Πρίγκιπα σχετικά με

την ασχολία του, του εξήγησε ότι η δουλειά του ήταν να ξεδιαλέγει ταξιδιώτες, να τους χωρίζει ανά

χίλιους και να τους στέλνει άλλοτε δεξιά και άλλοτε αριστερά. Απορημένος ο Μικρός Πρίγκιπας

αναρωτήθηκε τι ψάχνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο κλειδούχος του απάντησε ότι δε γνωρίζουν και

ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι ευχαριστημένος από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Ο Μικρός

Πρίγκιπας  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  μόνο  τα  παιδιά  ξέρουν  τι  ζητάνε,  ενώ ο  κλειδούχος

συμφωνώντας μαζί του, υποστήριξε ότι είναι τυχερά.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  22ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 22). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 5 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, κώδικας απαξίας,

επαγγελματικός κώδικας, κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  επαγγελματικός  κώδικας  (29%),

κοινωνικός  κώδικας  (29%),  κώδικας  αξιών  (14%),  κώδικας  απαξίας  (14%),  συναισθηματικός

κώδικας (14%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 22  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 22ου Κεφαλαίου.
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Πίνακας 22

Ανάλυση 22ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

επαγγελματικός  κλειδούχος τρένου
 αρμοδιότητες του κλειδούχου

2 29

κοινωνικός  επικοινωνία με κλειδούχο τρένων
 επικοινωνία, απορίες Μικρού Πρίγκιπα

2 29

αξιών  τα παιδιά ξέρουν τι ζητάνε 1 14

απαξίας  δεν  κυνηγούν  τίποτα  απολύτως,
κοιμούνται ή χασμουριούνται

1 14

συναισθηματικός  κανένας ευχαριστημένος 1 14

Σύνολο
κωδίκων:5

7 100

Ο επαγγελματικός  κώδικας  (29%)  αφορά  στο  επάγγελμα  του  κλειδούχου  των  τρένων  και  των

αρμοδιοτήτων του.

Ο κοινωνικός κώδικας (29%) αφορά στη επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ήρωες, τον κλειδούχο και

τον Μικρό Πρίγκιπα. Επίσης  στις απορίες του Μικρού Πρίγκιπα. 

Ο κώδικας αξιών (14%) σχετίζεται με τη διαπίστωση ότι τα παιδιά ξέρουν τι ζητάνε.

Ο  κώδικας  απαξίας  (14%)  αναφέρεται  στην  απαξίωση  των  ενηλίκων,  οι  οποίοι  περιφέρονται

άσκοπα χωρίς να  κυνηγούν τίποτα απολύτως, παρά μόνο κοιμούνται ή χασμουριούνται.

Ο συναισθηματικός κώδικας (14%) έχει να κάνει με τη  δυσαρέσκεια των ενηλίκων αφού κανένας

δεν είναι ευχαριστημένος.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 22ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Οι ενήλικες περιφέρονται άσκοπα δίχως σκοπό και προορισμό, έχοντας χάσει το νόημα της

ζωής και την ουσία της. Γι' αυτό είναι δυστυχισμένοι.

 Τα παιδιά είναι τα μόνα που ξέρουν τι ζητάνε, γι' αυτό είναι τυχερά. Συνεπώς οι ενήλικες

απαξιώνονται σε σχέση με τα παιδιά.
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Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι: 

Επιβάτες Vs Παιδιά

Η αντιθετική σχέση προκύπτει  από το γεγονός ότι  οι  επιβάτες  περιφέρονται  άσκοπα,  χωρίς  να

επενδύουν χρόνο στις ανθρώπινες σχέσεις και χωρίς ποτέ να είναι ευχαριστημένοι. Αντίθετα  τα

παιδιά  είναι τα μόνα που ξέρουν τι ζητάνε και γι' αυτό είναι τυχερά.
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23ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

«Καλημέρα» είπε ο μικρός πρίγκιπας [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία με έμπορο χαπιών].

«Καλημέρα» είπε ο έμπορος που εμπορευόταν χάπια [επαγγελματικός κώδικας-έμπορος χαπιών]

τελειοποιημένα που σταματούν τη δίψα. Παίρνεις ένα την εβδομάδα και δεν νιώθεις πλέον την

ανάγκη να πιεις νερό [βιολογικός κώδικας-επίδραση χαπιών, σταματούν τη δίψα].

«Γιατί τα πουλάς αυτά;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, απορία].

«Είναι μεγάλη οικονομία χρόνου» είπε ο έμπορος. «Οι ειδικοί έκαναν τους υπολογισμούς. Γλιτώνει

κανείς πενήντα τρία λεπτά την εβδομάδα» [κώδικας απαξίας-ανώφελη εξοικονόμηση χρόνου].

«Και τι τα κάνει αυτά τα πενήντα τρία λεπτά;»

«Τα κάνει ό,τι θέλει…»

Εγώ, σκέφτηκε ο μικρός πρίγκιπας, αν είχα πενήντα τρία λεπτά στη διάθεσή μου, θα πήγαινα αργά

αργά σε μια πηγή… [κώδικας αξιών-απόλαυση της ζωής, θα πήγαινα αργά σε μια πηγή]

2. Ανάλυση Κωδίκων

Το  23ο  Κεφάλαιο  αφορά  στη  συνάντηση  του  Μικρού  Πρίγκιπα  με  τον  ανθρώπινο  τύπο  του

εμπόρου χαπιών. Ο έμπορος αυτός πουλούσε ειδικά χάπια που σταματούσαν τη δίψα, με στόχο οι

άνθρωποι  που  τα  χρησιμοποιούσαν  να  εξοικονομούν  χρόνο.  Έκπληκτος  ο  Μικρός  Πρίγκιπας

σκέφτηκε πόσο ανούσια  και ανώφελη είναι αυτή η εξοικονόμηση χρόνου και πόσο διαφορετικά θα

συμπεριφερόταν ο ίδιος στη θέση τους.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  23ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 23). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε
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σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 5 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, κώδικας απαξίας,

βιολογικός κώδικας, επαγγελματικός κώδικας, κοινωνικός κώδικας.

Αντίστοιχα οι  κώδικες  με  φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (34%),  κώδικας

αξιών (16,5%), κώδικας απαξίας (16,5%), βιολογικός κώδικας (16,5%), επαγγελματικός κώδικας

(16,5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 23  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 23ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 23

Ανάλυση 23ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό %

κοινωνικός  επικοινωνία με έμπορο χαπιών
 επικοινωνία, απορία

2 34

αξιών  απόλαυση της ζωής, θα πήγαινα αργά σε
μια πηγή

1 16,5

απαξίας  ανώφελη εξοικονόμηση χρόνου 1 16,5

βιολογικός  επίδραση χαπιών, σταματούν τη δίψα 1 16,5

επαγγελματικός  έμπορος χαπιών 1 16,5

Σύνολο
κωδίκων:5

6 10

Ο κοινωνικός κώδικας (34%) αφορά στην επικοινωνία ανάμεσα στον Μικρό Πρίγκιπα και στον

έμπορο χαπιών. Επίσης στην απορία του Μικρού Πρίγκιπα σχετικά με τη χρησιμότητα των χαπιών

που πουλούσε ο έμπορος.

Ο κώδικας  αξιών  (16,5%) σχετίζεται  με  την  αξιακό γίγνεσθαι  του Μικρού  Πρίγκιπα,  που  του

επιβάλλει να δώσει προτεραιότητα στη χαρά της ζωής και να προτιμήσει να πάει αργά σε μια πηγή
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για να πιει νερό παρά να χρησιμοποιήσει τα χάπια κατά της δίψας. 

Ο κώδικας απαξίας (16,5%) αφορά στην απαξίωση της ανώφελης εξοικονόμησης χρόνου από την

πλευρά των ενηλίκων, με τη χρήση των χαπιών κατά της δίψας.

Ο βιολογικός κώδικας (16,5%) αφορά στην επίδραση των χαπιών στον οργανισμό του ανθρώπου,

που είναι το σταμάτημα της δίψας.

Ο  επαγγελματικός  κώδικας  (16,5%)  έχει  να  κάνει  με  την  επαγγελματική  δραστηριότητα  του

ενήλικα με τον οποίο συναντήθηκε ο Μικρός Πρίγκιπας, ο οποίος ήταν έμπορος χαπιών.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 23ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο Μικρός Πρίγκιπας αντιμετωπίζει με κριτική διάθεση τους ενήλικες και τις επιλογές τους, 

οι οποίες αντιδιαστέλλονται με τη δική του φιλοσοφία ζωής.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι: 

Άνθρωποι Vs Μικρός Πρίγκιπας 

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι οι άνθρωποι φαίνεται να κάνουν επιλογές στη

ζωή τους που δε δίνουν πραγματικό νόημα σ' αυτήν. Αντίθετα ο Μικρός Πρίγκιπας φαίνεται να μη

συμφωνεί μαζί τους και να κάνει τις επιλογές του με πιο ουσιαστικά κριτήρια και σύμφωνα με τις

αξίες που πρεσβεύει.
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24ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Βρισκόμασταν στην όγδοη μέρα μετά τη βλάβη μου στην έρημο κι είχα ακούσει την ιστορία του

εμπόρου πίνοντας την τελευταία σταγόνα από το νερό που μου απόμεινε [χρονικός κώδικας-όγδοη

μέρα].

«Αχ!» είπα στον μικρό πρίγκιπα «οι αναμνήσεις σου είναι πολύ ωραίες αλλά δεν έχω φτιάξει ακόμη

το αεροπλάνο μου, δεν έχω πια τίποτα να πιω και θα ήμουνα ευτυχισμένος αν μπορούσα να πάω κι

εγώ αργά αργά σε μια πηγή!» [συναισθηματικός κώδικας-ευτυχία αν μπορούσα να πάω σε πηγή]

«Η φίλη μου η αλεπού» μου είπε…

«Μικρέ μου, δεν έχει καμία σχέση η αλεπού!»

«Γιατί;»

«Γιατί θα πεθάνουμε από τη δίψα…» [βιολογικός κώδικας-κίνδυνος θανάτου από δίψα]

Μου απάντησε χωρίς να καταλάβει τον συλλογισμό μου [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, χωρίς

να καταλάβει το συλλογισμό μου]:

«Είναι  ωραίο  να  έχεις  αποκτήσει  έναν  φίλο  ακόμη  κι  αν  είναι  να  πεθάνεις.  Εγώ  είμαι  πολύ

χαρούμενος που είχα για φίλη μου μια αλεπού…» [κώδικας αξιών-φιλία με την αλεπού]

Δεν υπολογίζει τον κίνδυνο, σκέφτηκα. Δεν νιώθει ποτέ ούτε πείνα, ούτε δίψα. Λίγος ήλιος του

αρκεί… Αλλά με κοίταξε και απάντησε στη σκέψη μου:

«Κι εγώ διψάω…[βιολογικός κώδικας-δίψα Μικρού Πρίγκιπα] Ας ψάξουμε για κάποιο πηγάδι…»

[κοινωνικός κώδικας-προτροπή, ψάξιμο πηγαδιού]

Έκανα μια βαριεστημένη κίνηση: είναι παράλογο να ψάχνεις έτσι στην τύχη να βρεις πηγάδι μέσα

στην αχανή έρημο. Ωστόσο αρχίσαμε να περπατάμε. Έχοντας περπατήσει για ώρες, σιωπηλοί, η

νύχτα έπεσε και τα αστέρια άρχισαν να λάμπουν. Τα κοίταζα όπως μέσα σ’ όνειρο, έχοντας λίγο

πυρετό εξαιτίας της δίψας μου. Τα λόγια του μικρού πρίγκιπα χόρεψαν μέσα στη μνήμη μου:

«Ώστε κι εσύ διψάς;» τον ρώτησα.

Αλλά δεν απάντησε καθόλου στην ερώτησή μου. Μου είπε απλά:

«Το νερό μπορεί επίσης να κάνει καλό και στην καρδιά…» 
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Δεν κατάλαβα την απάντησή του αλλά σώπασα… Ήξερα καλά πως δεν έπρεπε να τον ρωτάω

[κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, αποφυγή ερωτήσεων].

Ήταν κουρασμένος. Κάθισε. Κάθισα κι εγώ πλάι του.

Και, μετά από ένα διάστημα σιωπής, είπε:

«Τα αστέρια είναι όμορφα χάρη σ’ ένα λουλούδι που δεν το βλέπουμε καθόλου…»

Απάντησα «φυσικά» και κοίταζα σιωπηλός τους αμμολόφους υπό το φως του φεγγαριού.

«Η  έρημος  είναι  όμορφη»  πρόσθεσε…  [κώδικας  φύσης-ομορφιά  των  αστεριών,  ομορφιά  της

ερήμου]

Κι ήταν αλήθεια. Πάντα αγαπούσα την έρημο. Κάθεσαι πάνω σ’ έναν αμμόλοφο. Δεν φαίνεται

τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα. Κι όμως κάτι λάμπει σιωπηλά… [συναισθηματικός κώδικας-ψυχική

ηρεμία, αναψυχή κοντά στην έρημο]

«Αυτό  που  ομορφαίνει  την  έρημο»  είπε  ο  μικρός  πρίγκιπας,  «είναι  πως  κάπου  κρύβει  ένα

πηγάδι…» [κώδικας φύσης-η ομορφιά της ερήμου οφείλεται στο κρυμμένο πηγάδι]

Ξαφνιάστηκα που κατάλαβα απότομα αυτό το μυστήριο της λάμψης της άμμου. Όταν ήμουν μικρό

αγόρι, κατοικούσα σ’ ένα παλιό σπίτι κι ο θρύλος έλεγε έναν θησαυρό που ήταν θαμμένος σ’ αυτό.

Φυσικά, ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να τον ανακαλύψει ή ίσως να μην έψαξε καν. Όμως ο θρύλος

έδινε σ’ αυτό το σπίτι κάτι μαγευτικό. Το σπίτι μου έκρυβε ένα μυστικό στα βάθη της καρδιάς

του…

«Ναι» είπα στον μικρό πρίγκιπα «είτε πρόκειται για σπίτι είτε γι’ αστέρια ή έρημο, αυτό που τα

ομορφαίνει είναι αόρατο!» [κώδικας φύσης-αόρατο μυστικό ομορφιάς]

«Χαίρομαι» είπε «που συμφωνείς με την αλεπού μου» [κοινωνικός κώδικας-σύγκλιση απόψεων με

αλεπού].

Καθώς ο μικρός πρίγκιπας αποκοιμήθηκε, τον σήκωσα στην αγκαλιά μου και συνέχισα την πορεία.

Ήμουν συγκινημένος. Ένιωθα σαν να κουβαλούσα έναν εύθραυστο θησαυρό. Μου φαινόταν πως

δεν υπήρχε τίποτα πιο εύθραυστο πάνω στη Γη [συναισθηματικός κώδικας-τρυφερότητα, βαθιά

αισθήματα για το Μικρό Πρίγκιπα]. Κοιτούσα στο φως του φεγγαριού αυτό το χλωμό μέτωπο,

αυτά τα κλειστά μάτια, αυτές τις μπούκλες των μαλλιών που ανέμιζαν κι έλεγα μέσα μου: αυτό που

βλέπω δεν είναι παρά μόνο η φλούδα. Το πιο σημαντικό είναι αόρατο… [κώδικας αξιών-το πιο

σημαντικό είναι αόρατο]

Καθώς τα χείλη του άνοιξαν ελαφρώς, ένα χαμόγελο φάνηκε και σκέφτηκα: «Αυτό που με συγκινεί

τόσο έντονα σ’ αυτόν τον μικρό πρίγκιπα που κοιμάται, είναι η αφοσίωσή του για ένα λουλούδι,

είναι η εικόνα ενός τριαντάφυλλου που λάμπει μέσα του σαν τη φλόγα ενός λυχναριού ακόμη κι

όταν  κοιμάται…»  [κώδικας  αξιών-αφοσίωση  στο  λουλούδι]  Και  τον  αισθανόμουν  ακόμη  πιο

εύθραυστο. Πρέπει να προστατεύουμε καλά τις λάμπες: ένα φυσηματάκι του ανέμου μπορεί να τις
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σβήσει…  [συναισθηματικός  κώδικας-τον  αισθανόμουν  εύθραυστο,  ανάγκη  προστασίας]  Και,

περπατώντας  έτσι,  ανακάλυψα  κατά  τα  ξημερώματα  ένα  πηγάδι  [κώδικας  φύσης-ανακάλυψη

πηγαδιού].

2. Ανάλυση Κωδίκων

Το 24ο Κεφάλαιο αφορά στην όγδοη μέρα της συνάντησης του πιλότου με τον Μικρό Πρίγκιπα.

Έχοντας πιει και τη τελευταία σταγόνα νερού, ο πιλότος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο του

θανάτου από τη δίψα. Μετά από προτροπή του Μικρού Πρίγκιπα αρχίζουν να αναζητούν στη μέση

της ερήμου ένα πηγάδι. Ο Μικρός Πρίγκιπας εκμυστηρεύεται στον πιλότο τη σπουδαιότητα της

φιλίας όπως τη βίωσε με την αλεπού. Κατά την περιπλάνησή τους, διαπιστώνουν ότι η ομορφιά των

πραγμάτων κρύβεται σε κάτι που δε βλέπουμε, άποψη την οποία υποστήριζε και η αλεπού και τώρα

πια  ενστερνίζεται  και  ο  πιλότος.  Τα  συναισθήματα  του  πιλότου  για  τον  Μικρό  Πρίγκιπα

δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Η πίστη και η αφοσίωση του Μικρού Πρίγκιπα στο λουλούδι

του, τον εξυψώνουν ακόμα περισσότερο στα μάτια του πιλότου. Τα ξημερώματα ανακαλύπτουν

τελικά ένα πηγάδι.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  24ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 24). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 6 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, βιολογικός κώδικας,

κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης, χρονικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (22%),

συναισθηματικός κώδικας (22%), κώδικας φύσης (22%), κώδικας αξιών (17%), βιολογικός κώδικας
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(11%), χρονικός κώδικας (6%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 24  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 24ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 24

Ανάλυση 24ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός  επικοινωνία,  χωρίς  να  καταλάβει  το
συλλογισμό μου

 προτροπή, ψάξιμο πηγαδιού
 επικοινωνία, αποφυγή ερωτήσεων
 σύγκλιση απόψεων με αλεπού

4 22

συναισθηματικός  ευτυχία αν μπορούσα να πάω σε πηγή
 ψυχική ηρεμία, αναψυχή κοντά στην έρημο
 τρυφερότητα,  βαθιά  αισθήματα  για  το

Μικρό Πρίγκιπα
 τον  αισθανόμουν  εύθραυστο,  ανάγκη

προστασίας

4 22

φύσης  ομορφιά των αστεριών, ομορφιά της ερήμου
 η  ομορφιά  της  ερήμου  οφείλεται  στο

κρυμμένο πηγάδι
 αόρατο μυστικό ομορφιάς
 ανακάλυψη πηγαδιού

4 22

αξιών   φιλία με την αλεπού
 το πιο σημαντικό είναι αόρατο
 αφοσίωση στο λουλούδι

3 17

βιολογικός  κίνδυνος θανάτου από δίψα
 δίψα Μικρού Πρίγκιπα

2 11

χρονικός  όγδοη μέρα 1 6

Σύνολο
κωδίκων:6

18 100

Ο κοινωνικός  κώδικας  (22%)  αφορά  στην  επικοινωνία  ανάμεσα  στους  δύο  ήρωες.  Ειδικότερα

αφορά στον ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας ανάμεσά τους καθώς ο Μικρός Πρίγκιπας δε δείχνει να

καταλαβαίνει  το  συλλογισμό  του  πιλότου  και  την  ανησυχία  του  εξαιτίας  της  έλλειψης  νερού.

Επίσης στην προτροπή του Μικρού Πρίγκιπα προς τον πιλότο να ψάξουν για ένα πηγάδι και στον

ιδιότυπο τρόπο επικοινωνίας του Μικρού Πρίγκιπα που σχετίζεται με την αποφυγή ερωτήσεων

προς το πρόσωπό του. Τέλος στη σύγκλιση των απόψεων του πιλότου με αυτές της αλεπούς.
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Ο συναισθηματικός κώδικας (22%) αναφέρεται στα συναισθήματα που δοκιμάζουν οι δύο ήρωες.

Αναλυτικότερα στην ευτυχία που θα ένιωθε ο πιλότος αν θα μπορούσε να πάει σε κάποια πηγή για

να πιεί νερό, στην ψυχική ηρεμία που αισθάνεται κοντά στην έρημο. Επίσης στην τρυφερότητα και

στα βαθιά αισθήματα του πιλότου για το Μικρό Πρίγκιπα, στην εσωτερική του ανάγκη να τον

προστατέψει επειδή τον αισθανόταν εύθραυστο και ευάλωτο.

Ο κώδικας φύσης (22%) αφορά στην ομορφιά των αστεριών και στην ομορφιά της ερήμου, στο

γεγονός ότι η ομορφιά της ερήμου οφείλεται σε ένα κρυμμένο πηγάδι, στο γεγονός ότι υπάρχει ένα

αόρατο μυστικό ομορφιάς που δίνει γοητεία στη φύση και τέλος στην ανακάλυψη του πηγαδιού στη

μέση της ερήμου.

Ο κώδικας αξιών (17%) αφορά στη φιλία ανάμεσα στο Μικρό Πρίγκιπα και στην αλεπού, στην

πίστη ότι το πιο σημαντικό μέρος ενός πράγματος δεν είναι αυτό που φαίνεται αλλά κάτι που είναι

αόρατο και τέλος στην αφοσίωση του Μικρού Πρίγκιπα στο λουλούδι του.

Ο βιολογικός κώδικας (11%) αφορά στον κίνδυνο θανάτου από δίψα που διατρέχει ο πιλότος λόγω

της έλλειψης νερού. Επίσης στο γεγονός ότι και ο Μικρός Πρίγκιπας αισθάνεται το αίσθημα της

δίψας.

Ο χρονικός κώδικας (6%) αφορά στον χρονικό προσδιορισμό της αφήγησης, δηλαδή στην όγδοη

μέρα της συνάντησης των δύο ηρώων.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 24ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Η αναζήτηση  του  πηγαδιού  στη  μέση  της  ερήμου αποτελεί  μια  επίπονη  διαδικασία  με

θαυμάσιο αποτέλεσμα.

 Η πραγματική ομορφιά και αξία δε περιορίζεται σε αυτό που βλέπουν τα μάτια αλλά είναι

αόρατη και βαθύτερη.

 Η φιλία και η αφοσίωση είναι ανεκτίμητες αξίες.

Τα δυαδικά αντιθετικά σύνολα που προκύπτουν είναι:

Ορατό Vs  Αόρατο

μέρος των πραγμάτων

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι η πραγματική ομορφιά δε περιορίζεται στην
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επιφάνεια, σε αυτό που  μπορούν να δουν τα μάτια αλλά στην αθέατη, βαθύτερη έννοια και ουσία

των πραγμάτων.

Έρημος Vs Πηγάδι με νερό

Η αντιθετική  σχέση  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  η  έρημος  είναι  ένας  τόπος  άγονος,  ξερός,

υπέρμετρα ζεστός, χωρίς ζωή. Από την άλλη το πηγάδι με το νερό δίνουν ζωή, δροσιά, αναγέννηση,

ξύπνημα των αισθήσεων.
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25ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

«Οι  άνθρωποι»  είπε  ο  μικρός  πρίγκιπας  «χώνονται  μέσα σε υπερταχείες  μα  δεν  ξέρουν πια τι

ψάχνουν. Έτσι συγχύζονται και γυρίζουν διαρκώς γύρω γύρω…»

Και πρόσθεσε:

«Αυτό δεν αξίζει τον κόπο…» [κώδικας απαξίας-άσκοπη περιπλάνηση ανθρώπων]

Το πηγάδι που είχαμε βρει  δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα πηγάδια της Σαχάρας.  Τα πηγάδια της

Σαχάρας είναι απλές τρύπες σκαμμένες στην άμμο. Αυτό εδώ έμοιαζε με πηγάδι του χωριού. Μα

εκεί δεν υπήρχε κανένα χωριό και νόμιζα πως ονειρευόμουν.

«Είναι  παράξενο»  είπα  στον  μικρό  πρίγκιπα  «όλα  είναι  έτοιμα:  το  μαγκάνι,  ο  κουβάς  και  το

σκοινί…»

Γέλασε,  έπιασε  το  σκοινί  και  γύρισε  το  μαγκάνι.  Και  το  μαγκάνι  στέναξε  όπως  ένα  παλιό

ανεμοδούρι που το φυσά ο άνεμος έπειτα από αρκετά χρόνια [πολιτισμικός κώδικας-πηγάδι].

«Ακούς;» είπε ο μικρός πρίγκιπας «ξυπνάμε το πηγάδι κι αυτό τραγουδάει…»

Δεν ήθελα να κουραστεί με την προσπάθεια:

«Άφησε εμένα να το κάνω» του είπα «είναι  πολύ βαρύ για σένα» [συναισθηματικός  κώδικας-

τρυφερότητα, προστασία].

Μαλακά ανέβασα τον κουβά ως την άκρη του πηγαδιού. Τον στερέωσα καλά. Στ’ αυτιά μου ηχούσε

ακόμη το τραγούδι του μαγκανιού και, μέσα στο νερό που έτρεμε ακόμη, είδα να τρεμοπαίζει ο

ήλιος.

«Διψώ γι’ αυτό εδώ το νερό» είπε ο μικρός πρίγκιπας «δώσε μου να πιω…» [συναισθηματικός

κώδικας-επιθυμία, δίψα Μικρού Πρίγκιπα για το νερό του πηγαδιού]

Και κατάλαβα τι ήταν αυτό που έψαχνε!

Σήκωσα τον κουβά μέχρι τα χείλη του. Ήπιε με κλειστά τα μάτια. Ήταν γλυκό όπως μια γιορτή.

Αυτή είχε γεννηθεί από την πορεία κάτω από τα αστέρια, από το τραγούδι του μαγκανιού, από την

προσπάθεια των χεριών μου. Έδινε χαρά στην καρδιά όπως ένα δώρο [συναισθηματικός κώδικας-

ευχαρίστηση από το νερό του πηγαδιού]. Όταν ήμουν μικρό αγόρι, το φως του χριστουγεννιάτικου

δέντρου, η μουσική της μεσονύχτιας λειτουργίας, η γλυκύτητα από τα χαμόγελα αντανακλούσαν
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όλη τη λάμψη του χριστουγεννιάτικου δώρου που δεχόμουν [κώδικας αξιών-οι εμπειρίες και οι

μικρές χαρές δίνουν νόημα στη ζωή].

«Οι άνθρωποι του τόπου σου» είπε ο μικρός πρίγκιπας «καλλιεργούν πέντε χιλιάδες τριαντάφυλλα

στον ίδιο κήπο… και δεν βρίσκουν καθόλου αυτό που ψάχνουν…» [κώδικας απαξίας-άνθρωποι

που δε βρίσκουν αυτό που ψάχνουν]

«Δεν το βρίσκουν καθόλου» απάντησα…

«Κι όμως αυτό που ψάχνουν θα μπορούσε να βρεθεί σ’ ένα μόνο τριαντάφυλλο ή σε λίγο νερό…»

[κώδικας  αξιών-μικρά  και  ασήμαντα  πράγματα  όπως  ένα  τριαντάφυλλο  ή  λίγο  νερό  δίνουν

πραγματικό νόημα στη ζωή]

Κι ο μικρός πρίγκιπας πρόσθεσε:

«Όμως τα μάτια είναι τυφλά. Πρέπει να ψάχνεις με την καρδιά» [κώδικας αξιών-η καρδιά σωστός

οδηγός, όχι τα μάτια].

Είχα πιει. Ανέπνεα καλά. Η άμμος, τα ξημερώματα, έχει το χρώμα του μελιού. Ήμουν ευτυχισμένος

και από αυτό το χρώμα του μελιού.

Γιατί όμως αισθανόμουν ότι με κυρίευε η λύπη… [συναισθηματικός κώδικας-χαρμολύπη πιλότου]

«Πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεσή σου» μου είπε σιγά ο μικρός πρίγκιπας που κάθισε πάλι στο

πλάι μου.

«Ποια υπόσχεση;» [κώδικας αξιών-τήρηση υπόσχεσης]

«Ξέρεις… ένα φίμωτρο για το αρνάκι μου… είμαι υπεύθυνος γι’ αυτό το λουλούδι!» [κώδικας

αξιών-υπευθυνότητα απέναντι στο λουλούδι]

Έβγαλα από την τσέπη μου το μπλοκ με τα σκίτσα μου.

Ο μικρός πρίγκιπας τα κοίταξε και είπε γελώντας:

«Τα μπαομπάμπ σου μοιάζουν λιγάκι με λάχανα…»

«Α!» Κι εγώ που ήμουν τόσο περήφανος για τα μπαομπάμπ!

«Η  αλεπού  σου…  τα  αυτιά  της…  μοιάζουν  λιγάκι  με  κέρατα…  κι  είναι  πολύ  μεγάλα!»

[καλλιτεχνικός κώδικας-αποδοκιμασία ζωγραφικής]

Και γέλασε πάλι.

«Είσαι  άδικος,  μικρέ  μου,  δεν  ήξερα  να  ζωγραφίζω  τίποτα  άλλο  πέρα  από  βόες,  ως  προς  το

εξωτερικό και το εσωτερικό τους» [κοινωνικός κώδικας-απολογία για τη ζωγραφική].

«Ω! Μη σε νοιάζει» είπε «τα παιδιά ξέρουν» [κώδικας αξιών-τα παιδιά ξέρουν].

Σκιτσάρισα λοιπόν ένα φίμωτρο. Ένιωσα ένα σφίξιμο στην καρδιά καθώς του το έδινα:

«Έχεις σχέδια που δεν τα γνωρίζω…»

Μα δεν μου απάντησε καθόλου [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία,  μη απόκριση σε ερωτήσεις].

Μου είπε: «Ξέρεις από τότε που προσγειώθηκα στη Γη… αύριο κλείνει ένας χρόνος…» [χρονικός
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κώδικας-ένας χρόνος στη Γη]

Έπειτα από μια περίοδο σιωπής είπε: «Προσγειώθηκα κάπου εδώ κοντά…» Και κοκκίνισε.

Και πάλι, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί, ένιωσα μια περίεργη λύπη. Ωστόσο μία ερώτηση μου ήρθε:

«Δηλαδή το πρωί που συναντηθήκαμε, πριν οχτώ μέρες, δεν περιπλανιόσουν τυχαία, μόνος σου,

χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή! Ξαναγύρισες εκεί όπου είχες προσγειωθεί».

Ο μικρός πρίγκιπας κοκκίνισε πάλι. Δεν απαντούσε ποτέ σε ερωτήσεις αλλά όταν κανείς κοκκινίζει,

αυτό σημαίνει «ναι», έτσι δεν είναι;

«Αχ!» του είπα «φοβάμαι…» [συναισθηματικός κώδικας-φόβος του πιλότου]

Αλλά  μου  απάντησε:  «Πρέπει  να  δουλέψεις  τώρα.  Πρέπει  να  επιστρέψεις  στη  μηχανή  σου

[κοινωνικός  κώδικας-παρότρυνση  για  επισκευή  μηχανής].  Σε  περιμένω  εδώ.  Έλα  πάλι  αύριο

βράδυ…» [κοινωνικός κώδικας- πρόσκληση σε επόμενη συνάντηση]

Μα  δεν  ήμουν  καθησυχασμένος.  Θυμόμουν  την  αλεπού.  Κινδυνεύεις  να  κλάψεις  λιγάκι  όταν

αφήνεσαι να σ’ εξημερώσουν… [συναισθηματικός κώδικας-ανησυχία, φόβος αποχωρισμού]

2. Ανάλυση Κωδίκων

Το 25ο Κεφάλαιο αφορά στην ανακάλυψη ενός πηγαδιού μέσα στην καρδιά της ερήμου και στην

απόλαυση του νερού του.  Μετά από μεγάλη περιπλάνηση,  ο  Μικρός Πρίγκιπας  και  ο  πιλότος

ανακάλυψαν ένα πηγάδι στην έρημο. Αμέσως έριξαν τον κουβά μέσα του και έβγαλαν το νερό που

ήταν γλυκό όπως μια γιορτή. Απολαμβάνοντας το νερό οι δύο ήρωες, επισημαίνουν ότι είναι οι

μικρές καθημερινές χαρές που δίνουν αξία και νόημα στη ζωή αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι δε το

καταλαβαίνουν. Την ευτυχία του πιλότου γρήγορα επισκίασε ένα συναίσθημα λύπης. Ο Μικρός

Πρίγκιπας  ζήτησε  από  τον  πιλότο  να  κρατήσει  την  υπόσχεσή  του  και  να  του  ζωγραφίσει  ένα

φίμωτρο για το αρνάκι του. Η ζωγραφική του πιλότου γίνεται αντικείμενο κριτικής από τον Μικρό

Πρίγκιπα, πράγμα που οδηγεί τον πιλότο σε απολογία. Ο πιλότος ανησυχεί για τις προθέσεις του

αγαπημένου του φίλου. Ωστόσο ο Μικρός Πρίγκιπας τον παροτρύνει να επιστρέψει στο αεροπλάνο

του και να προσπαθήσει να το επισκευάσει. Ο φόβος του αποχωρισμού έχει κυριεύσει τον πιλότο.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  εικοστού  25ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και

κώδικες προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία

δίνονται  παρακάτω  σε  μορφή  πίνακα  (Πίνακας  25).  Η  ποσοτική  επεξεργασία  των  δεδομένων

περιλαμβάνει  το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική

επεξεργασία των δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ

τους οι κώδικες, καθώς και στο συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο τέλος της

ανάλυσης  συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των

165



κωδίκων, σε σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ

τους, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται

η  αναφορά στο συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,

πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 6 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, κώδικας απαξίας,

καλλιτεχνικός κώδικας, κοινωνικός κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, χρονικός κώδικας.

Αντίστοιχα οι κώδικες με φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής: συναισθηματικός κώδικας (30%), κώδικας

αξιών (30%), κοινωνικός κώδικας (20%), κώδικας απαξίας (10%), καλλιτεχνικός κώδικας (5%),

χρονικός κώδικας (5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 25 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 25ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 25

Ανάλυση 25ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

αξιών  οι εμπειρίες και οι μικρές χαρές δίνουν νόημα
στη ζωή

 μικρά  και  ασήμαντα  πράγματα  όπως  ένα
τριαντάφυλλο ή λίγο νερό δίνουν πραγματικό
νόημα στη ζωή

 η καρδιά σωστός οδηγός, όχι τα μάτια
 τήρηση υπόσχεσης
 υπευθυνότητα απέναντι στο λουλούδι
 τα παιδιά ξέρουν

6 30

συναισθηματικός  τρυφερότητα, προστασία
 επιθυμία, δίψα Μικρού Πρίγκιπα για το νερό

του πηγαδιού
 ευχαρίστηση από το νερό του πηγαδιού
 χαρμολύπη πιλότου
 φόβος του πιλότου
 ανησυχία, φόβος αποχωρισμού

6 30

κοινωνικός  απολογία για τη ζωγραφική
 επικοινωνία, μη απόκριση σε ερωτήσεις
 παρότρυνση για επισκευή μηχανής

4 20
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 πρόσκληση σε επόμενη συνάντηση

απαξίας  άσκοπη περιπλάνηση ανθρώπων
 άνθρωποι που δε βρίσκουν αυτό που ψάχνουν

2 10

καλλιτεχνικός  αποδοκιμασία ζωγραφικής 1 5

χρονικός  ένας χρόνος στη Γη 1 5

Σύνολο
κωδίκων:6

20 100

Ο κώδικας  αξιών  (30%)  αφορά σε  αξίες  που  επιδοκιμάζουν  οι  δύο  ήρωες.  Συγκεκριμένα  στο

γεγονός ότι οι εμπειρίες και οι μικρές χαρές ή τα απλοϊκά πράγματα όπως ένα τριαντάφυλλο και

λίγο νερό, μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή των ανθρώπων. Επίσης στο γεγονός ότι η καρδιά

είναι ο σωστός οδηγός στη ζωή και όχι τα μάτια. Ακόμη στην τήρηση της υπόσχεσης του πιλότου

προς  το  Μικρό  Πρίγκιπα  να  του  ζωγραφίσει  ένα  φίμωτρο,  στην  υπευθυνότητα  του  Μικρού

Πρίγκιπα απέναντι στο λουλούδι του. Τέλος στο γεγονός ότι τα παιδιά ξέρουν να ξεχωρίζουν το

ουσιώδες από το επιφανειακό.

Ο συναισθηματικός  κώδικας  (30%) αφορά στη  συναισθηματική  συμπεριφορά των δύο ηρώων.

Συγκεκριμένα αφορά στην τρυφερότητα και στην προστασία που αισθάνεται την ανάγκη ο πιλότος

να προσφέρει στο Μικρό Πρίγκιπα, στη μεγάλη επιθυμία του Μικρού Πρίγκιπα να πιει από το νερό

του πηγαδιού και  στην ευχαρίστηση που αισθάνεται όταν το πίνει.  Επίσης στη χαρμολύπη του

πιλότου η οποία προκύπτει από τα ανάμεικτα συναισθήματα της χαράς και της ευχαρίστησης που

του προσφέρει το νερό και της λύπης που του προκαλεί η πρόθεση του Μικρού Πρίγκιπα να φύγει.

Επιπλέον αφορά στο φόβο του πιλότου για ότι πρόκειται να συμβεί και τέλος στην ανησυχία του

εξαιτίας του επικείμενου αποχωρισμού.

Ο κοινωνικός κώδικας (20%) αφορά στην επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ήρωες. Ειδικότερα στην

απολογία  του  πιλότου-αφηγητή  για  τη  ζωγραφική  του,  στον  ιδιότυπο  τρόπο  επικοινωνίας  του

Μικρού Πρίγκιπα και συγκεκριμένα στη μη απόκρισή του σε ερωτήσεις. Επίσης στην παρότρυνση

του Μικρού Πρίγκιπα προς τον πιλότο να προσπαθήσει να επισκευάσει τη μηχανή του αεροπλάνου

του και τέλος στην πρόσκληση σε επόμενη συνάντηση που απευθύνει ο  Μικρός Πρίγκιπας προς

τον πιλότο.

Ο κώδικας απαξίας (10%) αφορά στην απαξίωση προς την άσκοπη περιπλάνηση την ανθρώπων

καθώς και προς το γεγονός ότι οι άνθρωποι δε βρίσκουν αυτό που ψάχνουν.
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Ο καλλιτεχνικός κώδικας (5%) αφορά στην απόπειρα του πιλότου να  ζωγραφίσει ένα φίμωτρο για

το αρνάκι του Μικρού Πρίγκιπα.

Ο χρονικός κώδικας (5%) αφορά στη χρονική περίοδο που ο Μικρός Πρίγκιπας βρίσκεται στη Γη

που είναι ένας χρόνος.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 25ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Η χαρά της ζωής βρίσκεται σε μικρά καθημερινά πράγματα.

 Οι άνθρωποι  παραβλέπουν όσα έχουν δίπλα τους  και  ψάχνουν την ευτυχία  σε  ανούσια

πράγματα χωρίς τελικά να τη βρουν.

 Η καρδιά είναι ο σωστός οδηγός και όχι τα μάτια.

 Ένας αποχωρισμός είναι πάντα επώδυνος.

Τα δυαδικά αντιθετικά σύνολα που προκύπτουν είναι:

Χαρά Vs Λύπη

του πιλότου

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από τη χαρά που γεύτηκε ο πιλότος πίνοντας το πολυπόθητο νερό

του πηγαδιού και από τη λύπη που του προκαλεί η επικείμενη αποχώρηση του Μικρού Πρίγκιπα.

Προσέλευση στη Γη  Vs Αποχώρηση από τη Γη

Μικρού Πρίγκιπα 

Ο Μικρός Πρίγκιπας ήρθε στη Γη ψάχνοντας τη φιλία και την ουσιαστική σχέση με κάποιον. Αν

και περιπλανήθηκε πολύ  ώσπου να τα βρει, αποχωρεί για να επιστρέψει στον πλανήτη του γεμάτος

εμπειρίες από τις περιπέτειές του.

Άνθρωποι Vs Μικρός Πρίγκιπας και Πιλότος

Παρά το γεγονός ότι ο Μικρός Πρίγκιπας και ο πιλότος βρήκαν την αληθινή ευχαρίστηση μέσα από

μικρές  καθημερινές  χαρές  όπως  το  νερό  του  πηγαδιού  και  το  τριαντάφυλλο,  οι  άνθρωποι

περιπλανούνται άσκοπα χωρίς να ξέρουν τι ψάχνουν, χάνοντας την πραγματική χαρά της ζωής.
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26ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Κοντά στο πηγάδι υπήρχαν τα ερείπια ενός παλιού πέτρινου τοίχου. Όταν γύρισα από τη δουλειά

μου, το άλλο βράδυ, είδα από μακριά τον μικρό μου πρίγκιπα καθισμένο εκεί πάνω, με τα πόδια

κρεμασμένα. Και τον άκουσα που μιλούσε:

«Δεν θυμάσαι πλέον;» έλεγε. «Δεν είναι ακριβώς εδώ!»

Μια άλλη φωνή θα του απάντησε, αναμφίβολα, γιατί ξανάπε:

«Ναι, ναι! Η μέρα είναι σωστή, μα δεν είναι εδώ το μέρος…» [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία

Μικρού Πρίγκιπα με μυστηριώδες πλάσμα]

Συνέχισα τον δρόμο μου προς τον τοίχο. Ούτε έβλεπα ούτε άκουγα κανέναν. Ωστόσο, ο μικρός

πρίγκιπας ξανάπε:

«…Ασφαλώς. Θα δεις πού αρχίζουν τα ίχνη μου πάνω στην άμμο. Δεν έχεις παρά να με περιμένεις

εκεί! Θα ’ρθω εκεί απόψε» [κοινωνικός κώδικας-επικείμενη συνάντηση του Μικρού Πρίγκιπα με

το μυστηριώδες πλάσμα].

Ήμουν σε είκοσι μέτρα απόσταση από τον τοίχο, και ακόμα δεν έβλεπα τίποτα.

Ο μικρός πρίγκιπας είπε μετά από ένα μικρό διάστημα σιωπής:

«Έχεις καλό δηλητήριο; Είσαι σίγουρο πως δεν θα με κάνεις να υποφέρω πολύ;» [συναισθηματικός

κώδικας-ανησυχία, φόβος του σωματικού  πόνου]

Σηκώθηκα αμέσως, με σφιγμένη καρδιά, χωρίς να καταλαβαίνω ακόμα [συναισθηματικός κώδικας-

σφιγμένη καρδιά πιλότου].

«Πήγαινε τώρα σπίτι…» είπε, «θέλω να ξανακατέβω!»

Τότε  χαμήλωσα  κι  εγώ  τα  μάτια  προς  τη  βάση  του  τοίχου  και  αναπήδησα!  Ήταν  εκεί  κάτω,

σηκωμένο προς τον μικρό πρίγκιπα, ένα από εκείνα τα κίτρινα φίδια που σε σκοτώνουν μέσα σε

τριάντα δευτερόλεπτα. Άρχισα να τρέχω προς τα εκεί, ψάχνοντας στην τσέπη μου για να βρω το

πιστόλι  μου,  μα,  με  το  θόρυβο  που  έκανα,  το  φίδι  γλίστρησε  μέσα στην  άμμο  και,  χωρίς  να

βιάζεται,  τρύπωσε  μέσα  στις  πέτρες  μ’  έναν  ανάλαφρο  μεταλλικό  κρότο  [κώδικας  φύσης-

θανατηφόρο φίδι].

Έφτασα  στον  τοίχο  ακριβώς  πάνω στην  ώρα  για  να  δεχτώ στην  αγκαλιά  μου  τον  μικρό  μου
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πρίγκιπα, κάτασπρο σαν το χιόνι.

«Τι είναι πάλι αυτή η ιστορία! Μιλάς τώρα και με τα φίδια!»

Έλυσα το αιώνιο κασκόλ του στο χρώμα του χρυσού. Του έβρεξα τα μηνίγγια και του έδωσα να

πιει. Και πλέον δεν τολμούσα τώρα να τον ρωτήσω τίποτα [κοινωνικός κώδικας-επικοινωνία, δεν

τολμούσα να ρωτήσω τίποτα]. Με κοίταξε σοβαρά και πέρασε τα χέρια του γύρω στον λαιμό μου.

Ένιωθα την καρδιά  του να  χτυπάει  όπως  η  καρδιά ενός  ετοιμοθάνατου πουλιού που το έχουν

χτυπήσει με καραμπίνα [συναισθηματικός κώδικας-φόβος, χτύπημα καρδιάς Μικρού Πρίγκιπα σαν

ετοιμοθάνατου πουλιού]. Μου είπε:

«Είμαι χαρούμενος που βρήκες τι έλειπε από τη μηχανή σου. Θα μπορέσεις να ξαναγυρίσεις στον

τόπο σου…»

«Πώς το ξέρεις;»

Ερχόμουν ακριβώς για να του ανακοινώσω πως, πέρα από κάθε ελπίδα, τα είχα καταφέρει! Δεν

απάντησε στην ερώτησή μου αλλά πρόσθεσε:

«Κι  εγώ  γυρίζω  σήμερα  στον  τόπο  μου…»  [κοινωνικός  κώδικας-επικοινωνία,  ανακοίνωση

επιστροφής]

Ύστερα, μελαγχολικά:

«Είναι πολύ πιο μακριά… είναι πολύ πιο δύσκολο…»

Ένιωθα πως συνέβαινε κάτι παράξενο και ασυνήθιστο. Τον έσφιγγα στην αγκαλιά μου όπως ένα

μικρό παιδάκι και όμως μου φαινόταν πως κατρακυλούσε κατακόρυφα σε μια άβυσσο χωρίς να

μπορώ να κάνω τίποτα για να τον κρατήσω… Το βλέμμα του ήταν σοβαρό, χαμένο μακριά:

«Έχω το αρνάκι σου. Και έχω και το κουτί για το αρνάκι. Κι έχω και το φίμωτρο…»

Και  χαμογέλασε  μελαγχολικά  [συναισθηματικός  κώδικας-μελαγχολικό  χαμόγελο  Μικρού

Πρίγκιπα].

Περίμενα αρκετά. Ένιωθα πως συνερχόταν λίγο λίγο:

«Μικρέ, φοβήθηκες…»

Και βέβαια είχε φοβηθεί! Μα χαμογέλασε γλυκά:

«Θα φοβηθώ πολύ περισσότερο απόψε…» [συναισθηματικός κώδικας-φόβος Μικρού Πρίγκιπα]

Πάλι ένιωσα να παγώνω απ’ το αίσθημα του ανεπανόρθωτου. Και κατάλαβα πως δεν άντεχα την

ιδέα ότι δεν θα άκουγα ποτέ πια αυτό το γέλιο [συναισθηματικός κώδικας-φόβος πιλότου, αίσθημα

του ανεπανόρθωτου]. Ήταν για μένα σαν μια πηγή μέσα στην έρημο.

«Μικρέ, θέλω να σε ακούσω να γελάς πάλι…» [συναισθηματικός κώδικας-επιθυμία, θέλω να σε

ακούσω να γελάς]

Μα εκείνος μου είπε:

«Απόψε θα συμπληρωθεί ένας χρόνος. Το αστέρι μου θα βρίσκεται ακριβώς πάνω απ’ το μέρος
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όπου προσγειώθηκα πέρυσι».

«Μικρέ, πες μου πως δεν είναι παρά ένα κακό όνειρο αυτή η ιστορία με το φίδι, το ραντεβού και το

αστέρι…»

Αλλά δεν απάντησε στην ερώτησή μου. Μου είπε:

«Αυτό που είναι σημαντικό, δεν φαίνεται…»

«Φυσικά…»

«Είναι όπως με το λουλούδι. Αν αγαπάς ένα λουλούδι που βρίσκεται σ’ ένα αστέρι, είναι όμορφο τη

νύχτα να κοιτάς τον ουρανό. Όλα τα αστέρια είναι ανθισμένα. Όπως και με το νερό. Αυτό που μου

έδωσες  να  πιω  ήταν  σαν  μουσική  χάρη  στο  μαγκάνι  και  το  σκοινί… θυμάσαι… ήταν  καλό»

[κώδικας αξιών-το σημαντικό δε φαίνεται].

«Φυσικά…»

«Θα βλέπεις τη νύχτα τα αστέρια. Το δικό μου είναι πολύ μικρό για να σου δείξω πού βρίσκεται.

Είναι καλύτερα έτσι. Το αστέρι μου θα είναι για σένα ένα απ’ όλα τα αστέρια.

Έτσι, θα σου αρέσει να τα κοιτάζεις όλα… Θα γίνουν όλα φίλοι σου… Κι ύστερα θα σου κάνω κι

ένα δώρο…» [κώδικας αξιών-φιλία με όλα τα αστέρια]

Γέλασε πάλι.

«Α! μικρέ, μικρέ, μου αρέσει να ακούω αυτό το γέλιο!» [συναισθηματικός κώδικας-ευχαρίστηση,

μου αρέσει να ακούω το γέλιο]

«Αυτό ακριβώς θα είναι το δώρο μου… θα είναι όπως και με το νερό…»

«Τι θέλεις να πεις;»

«Οι άνθρωποι έχουν αστέρια που δεν είναι τα ίδια. Γι’ αυτούς που ταξιδεύουν, τα αστέρια είναι

οδηγοί. Γι’ άλλους δεν είναι παρά μικρά φωτάκια. Γι’ άλλους που είναι σοφοί, είναι προβλήματα.

Για  τον  επιχειρηματία μου,  ήταν χρυσάφι.  Μα όλα αυτά τα αστέρια σωπαίνουν.  Εσύ θα έχεις

αστέρια που δεν θα τα έχει κανένας» [κώδικας αξιών-αστέρια, διαφορετική η σημασία τους για τον

καθένα].

«Τι θέλεις να πεις;»

«Όταν θα κοιτάζεις τον ουρανό, τη νύχτα, αφού θα κατοικώ σ’ ένα από αυτά, αφού θα γελώ σ’ ένα

από αυτά, θα είναι τότε για σένα σαν να γελάνε όλα τα αστέρια. Εσύ θα έχεις αστέρια που θα

ξέρουν να γελούν!» [κώδικας αξιών-κέρδος πιλότου : αστέρια που ξέρουν να γελούν]

Και γέλασε πάλι.

«Και όταν θα παρηγορηθείς (πάντα παρηγορείται κανείς) [συναισθηματικός κώδικας-παρηγοριά,

πάντα παρηγορείται κανείς], θα είσαι ευχαριστημένος που με έχεις γνωρίσει.  Θα είσαι πάντοτε

φίλος μου. Θα σου έρχεται να γελάσεις μαζί μου. Και θα ανοίγεις καμιά φορά το παράθυρό σου,

έτσι, για ευχαρίστηση…[συναισθηματικός κώδικας-ευχαρίστηση από την ανάμνηση στου Μικρού
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Πρίγκιπα] Και οι φίλοι σου θα παραξενευτούν βλέποντας εσένα να γελάς κοιτάζοντας τον ουρανό.

Τότε θα τους πεις: ναι, τα αστέρια με κάνουν πάντα να γελάω! Και θα σε περάσουν για τρελό. Θα

σου έχω σκαρφιστεί έτσι μια άσχημη βρωμοδουλειά…»

Και γέλασε πάλι.

«Θα  είναι  σαν  να  σου  έχω  δώσει,  αντί  γι’ αστέρια,  ένα  σωρό  κουδουνάκια  που  ξέρουν  να

γελούν…»

Και γέλασε για ακόμη μια φορά. Έπειτα σοβάρεψε πάλι:

«Απόψε, ξέρεις, μην έρθεις».

«Δεν θα σ’ εγκαταλείψω».

«Θα φαίνομαι άρρωστος… Θα φαίνομαι λιγάκι σαν ετοιμοθάνατος. Έτσι είναι. Μην έρθεις να το

δεις αυτό, δεν αξίζει τον κόπο…» [κοινωνικός κώδικας-προτροπή, μην έρθεις]

«Δεν θα σ’ εγκαταλείψω» [κοινωνικός κώδικας-συμπαράσταση, δε θα σε εγκαταλείψω].

Όμως ανησυχούσε.

«Στο λέω αυτό… εξαιτίας  του φιδιού.  Δεν  πρέπει  να  σε  δαγκώσει… Τα φίδια  είναι  μοχθηρά.

Μπορεί  να  σε  δαγκώσει  έτσι,  για  ευχαρίστηση…»  [συναισθηματικός  κώδικας-ανησυχία,

προστατευτικότητα]

«Δεν θα σ’ εγκαταλείψω».

Μα κάτι τον καθησύχασε:

«Είναι αλήθεια πως δεν τους απομένει δηλητήριο για δεύτερη δαγκωνιά…»

Εκείνη τη νύχτα δεν τον είδα που ξεκίνησε. Το έσκασε αθόρυβα. Όταν κατάφερα να τον φτάσω,

βάδιζε αποφασιστικά, με γρήγορο βήμα. Μου είπε μονάχα:

«Α! Εδώ βρίσκεσαι…»

Και μ’ έπιασε από το χέρι. Στεναχωριόταν όμως ακόμη:

«Λάθος  έκανες.  Θα  πονέσεις.  Θα  φαίνομαι  σαν  ετοιμοθάνατος  και  δεν  θα  είναι  αλήθεια…»

[συναισθηματικός κώδικας-στεναχώρια]

Εγώ σώπαινα.

«Καταλαβαίνεις.  Είναι  πολύ μακριά.  Δεν μπορώ να πάρω μαζί  μου αυτό το σώμα.  Είναι  πολύ

βαρύ».

Εγώ σώπαινα.

Έχασε λίγο το κουράγιο του. Μα έκανε μια προσπάθεια ακόμα:

«Θα είναι όμορφα, ξέρεις. Θα κοιτάζω κι εγώ τα αστέρια. Όλα τα αστέρια θα είναι πηγάδια μ’ ένα

σκουριασμένο μαγκάνι. Όλα τα αστέρια θα μου δίνουν να πιω…» 

Εγώ σώπαινα.

«Θα είναι τόσο διασκεδαστικό!
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Θα έχεις πεντακόσια εκατομμύρια κουδουνάκια, θα έχω πεντακόσια εκατομμύρια πηγές…» 

[κοινωνικός κώδικας-παρηγοριά από τα αστέρια]

Και σώπασε κι αυτός, επειδή έκλαιγε…[συναισθηματικός κώδικας-κλάμα Μικρού Πρίγκιπα]

«Έτσι είναι. Άφησέ με να κάνω ένα βήμα μόνος μου».

Και κάθισε γιατί φοβόταν [συναισθηματικός κώδικας-φόβος].

Είπε ακόμα:

«Ξέρεις… το λουλούδι μου… είμαι υπεύθυνος γι’ αυτό! Κι είναι τόσο λεπτοκαμωμένο! Είναι τόσο

απλοϊκό. Έχει τέσσερα ανώφελα αγκάθια για να αμυνθεί ενάντια στον κόσμο…» [κώδικας αξιών-

υπευθυνότητα απέναντι στο λουλούδι]

Κι εγώ κάθισα καθώς δεν μπορούσα πια να σταθώ όρθιος.

 Είπε: «Να… Αυτό είναι όλο…»

Δίστασε λιγάκι ακόμα κι ύστερα σηκώθηκε. Έκανε ένα βήμα. Εγώ δεν μπορούσα να κουνηθώ.

Δεν είδα τίποτα πέρα από μια κίτρινη αστραπή κοντά στον ουρανό. Έμεινε για μια στιγμή ακίνητος.

Δεν φώναξε. Έπεσε απαλά, όπως πέφτει ένα δέντρο. Και δεν έκανε καθόλου θόρυβο χάρη στην

άμμο [κοινωνικός κώδικας-αποχώρηση, φυγή].

2. Ανάλυση Κωδίκων

Το 26ο Κεφάλαιο αφορά στην προετοιμασία της αποχώρησης και στην αποχώρηση του Μικρού

Πρίγκιπα για τον πλανήτη του. Έτσι ο Μικρός Πρίγκιπας έρχεται σε επαφή με το δηλητηριώδες

φίδι της ερήμου, με σκοπό να τον βοηθήσει στη φυγή του. Συναισθήματα φόβου κυριεύουν τόσο το

Μικρό Πρίγκιπα όσο και τον πιλότο. Από τη μια πλευρά ο Μικρός Πρίγκιπας κυριεύεται από το

φόβο του σωματικού πόνου που θα του προκαλέσει το θανατηφόρο τσίμπημα του φιδιού αλλά και

αυτού που θα επακολουθήσει. Από την άλλη ο πιλότος διακατέχεται από φόβο τόσο για την  τύχη

του φίλου του όσο και για τη μοναξιά που πρόκειται να βιώσει μετά τον αποχωρισμό τους.  Ο

Μικρός Πρίγκιπας, προσπαθεί να παρηγορήσει με τον τρόπο του τον πιλότο και να του απαλύνει

τον πόνο. Του ζητά να μην παρευρεθεί στην φυγή του, ενώ του υποδεικνύει μετά τη φυγή του να

κοιτάζει  τα αστέρια ως τρόπο παρηγοριάς,  αφού ο ίδιος  θα βρίσκεται  σε  κάποιο  από αυτά.  Η

διάθεση και των δύο ηρώων είναι μελαγχολική και ο ένας προσπαθεί να προφυλάξει τον άλλο. Στο

τέλος  ο  Μικρός  Πρίγκιπας  αφήνεται  στο  έλεος  του  φιδιού  και  σαν  μια  λάμψη  εξαφανίζεται

αφήνοντας πίσω τον αγαπημένο του φίλο.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  26ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 26). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει
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το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 4 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): κώδικας αξιών, κοινωνικός κώδικας,

συναισθηματικός κώδικας, κώδικας φύσης.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  συναισθηματικός  κώδικας  (50%),

κοινωνικός κώδικας (28%), κώδικας αξιών (18%), κώδικας φύσης (4%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 26 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 26ου Κεφαλαίου.

Πίνακας 26

Ανάλυση 26ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

συναισθηματικός  ανησυχία, φόβος του σωματικού πόνου
 σφιγμένη καρδιά πιλότου
 φόβος,  χτύπημα  καρδιάς  Μικρού  Πρίγκιπα

σαν ετοιμοθάνατου πουλιού
 μελαγχολικό χαμόγελο Μικρού Πρίγκιπα
 φόβος Μικρού Πρίγκιπα
 φόβος πιλότου, αίσθημα του ανεπανόρθωτου
 επιθυμία, θέλω να σε ακούσω να γελάς
 ευχαρίστηση πιλότου, μου αρέσει να ακούω

το γέλιο
 παρηγοριά, πάντα παρηγορείται κανείς
 ευχαρίστηση από την ανάμνηση στου Μικρού

Πρίγκιπα
 ανησυχία, προστατευτικότητα
 στεναχώρια Μικρού Πρίγκιπα 
 κλάμα Μικρού Πρίγκιπα

14 50
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 φόβος  Μικρού Πρίγκιπα

κοινωνικός  επικοινωνία  Μικρού  Πρίγκιπα  με
μυστηριώδες πλάσμα

 επικείμενη συνάντηση του Μικρού Πρίγκιπα
με το μυστηριώδες πλάσμα

 επικοινωνία, δεν τολμούσα να ρωτήσω τίποτα
 επικοινωνία, ανακοίνωση επιστροφής
 προτροπή, μην έρθεις
 συμπαράσταση, δε θα σε εγκαταλείψω
 παρηγοριά από τα αστέρια
 αποχώρηση, φυγή

8 28

αξιών  το σημαντικό δε φαίνεται
 φιλία με όλα τα αστέρια
 αστέρια, διαφορετική η σημασία τους για τον

καθένα
 κέρδος  πιλότου  :  αστέρια  που  ξέρουν  να

γελούν
 υπευθυνότητα απέναντι στο λουλούδι

5 18

φύσης  θανατηφόρο φίδι 1 4

Σύνολο κωδίκων:4 28 100

Ο συναισθηματικός κώδικας (50%) αφορά στα συναισθήματα που βιώνουν ο πιλότος και ο Μικρός

Πρίγκιπας λίγο πριν και κατά τον αποχωρισμό τους. Ειδικότερα στην ανησυχία που αισθάνεται ο

Μικρός Πρίγκιπας εξαιτίας του φόβου του για το σωματικό πόνο που μπορεί να του προκαλέσει το

δάγκωμα του φιδιού, στη σφιγμένη καρδιά του πιλότου από όσα πρόκειται να συμβούν, στο φόβο

που  αισθάνεται  ο  Μικρός  Πρίγκιπας  και  που  κάνει  την  καρδιά  του  να  χτυπά  σαν  καρδιά

ετοιμοθάνατου  πουλιού,  στο  μελαγχολικό  του  χαμόγελο.  Επίσης  στο  φόβο  που  προκαλεί  το

αίσθημα του ανεπανόρθωτου στον πιλότο, στην επιθυμία του να ακούσει το Μικρό Πρίγκιπα να

γελάει, στην ευχαρίστηση που του προκαλεί το γέλιο του Μικρού Πρίγκιπα. Ακόμη στην παρηγοριά

που πρόκειται να βρει ο πιλότος και που πάντα βρίσκει κανείς, στην ευχάριστη ανάμνηση του

Μικρού Πρίγκιπα όταν αυτός θα έχει φύγει, στην ανησυχία και προστατευτικότητα του Μικρού

Πρίγκιπα απέναντι στον πιλότο μη τυχόν και το φίδι του κάνει κακό. Τέλος στο κλάμα του Μικρού

Πρίγκιπα και στο φόβο του να προχωρήσει.

Ο κοινωνικός κώδικας (28%) αφορά στην επικοινωνία που λαμβάνει χώρα ανάμεσα στους δύο

χαρακτήρες,  του  πιλότου  και  του  Μικρού  Πρίγκιπα  λίγο  πριν  ο  δεύτερος  φύγει.  Επίσης  στην

επικοινωνία ανάμεσα στο Μικρό Πρίγκιπα και στο φίδι, το οποίο προτίθεται να τον βοηθήσει να

φύγει. Συγκεκριμένα αφορά στη συνομιλία του Μικρού Πρίγκιπα με ένα μυστηριώδες πλάσμα (το
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φίδι), στην επικείμενη συνάντησή του με το μυστηριώδες πλάσμα, στη στάση  του πιλότου που δε

τολμούσε να ρωτήσει τίποτα. Επίσης στην ανακοίνωση επιστροφής του Μικρού Πρίγκιπα στον

πλανήτη του,  στην προτροπή του Μικρού  Πρίγκιπα προς  τον  πιλότο  να  μην παρευρεθεί  στην

αποχώρησή του.  Ακόμη στη δήλωση του πιλότου ότι  δε προτίθεται  να τον εγκαταλείψει,  στην

παρηγοριά που όπως υποστηρίζει ο Μικρός Πρίγκιπας θα βρίσκει ο πιλότος βλέποντας τα αστέρια

και τέλος στην αποχώρηση-φυγή του Μικρού Πρίγκιπα για τον πλανήτη του.

Ο κώδικας αξιών (18%) αφορά σε αξίες που αναδύονται μέσα από το κείμενο και ασπάζονται οι

δύο ήρωες. Πιο συγκεκριμένα στο γεγονός ότι το σημαντικό (η ουσιαστική αξία ενός πράγματος)

δε φαίνεται (δεν είναι ορατή με τα μάτια). Επίσης στη φιλία με όλα τα αστέρια που πρόκειται να

συνάψει ο πιλότος μετά τη φυγή του Μικρού Πρίγκιπα αλλά και στη διαφορετική σημασία και αξία

που έχουν τα αστέρια για τον καθένα. Ακόμη στο κέρδος που θα αποκομίσει ο πιλότος αφού φύγει

ο Μικρός Πρίγκιπας που δεν είναι κάτι άλλο παρά αστέρια που γελούν. Τέλος στην υπευθυνότητα

του Μικρού Πρίγκιπα απέναντι στο λουλούδι του.

Ο κώδικας φύσης (4%) αφορά στο θανατηφόρο φίδι, που προτίθεται να βοηθήσει με το δηλητήριό

του το Μικρό Πρίγκιπα ώστε να επιστρέψει στον πλανήτη του.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 26ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό

μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο σωματικός πόνος αποτελεί ανθρώπινη αδυναμία που προκαλεί φόβο.

 'Ένας αποχωρισμός είναι πάντα συναισθηματικά επώδυνος.

 Ο άνθρωπος βρίσκει πάντα παρηγοριά στον πόνο του.

 Στη ζωή συνυπάρχουν το καλό με το κακό.

Το δυαδικά αντιθετικά σύνολα που προκύπτουν είναι:

Φυγή  Vs  Παραμονή στη Γη

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από τη φυγή-επιστροφή του Μικρού Πρίγκιπα στον πλανήτη του και

από την παραμονή του πιλότου πίσω στη Γη.

Ουρανός Vs Γη

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από τον ιδεατό κόσμο του ουρανού όπου στο εξής θα βρίσκεται

χαρούμενος ο Μικρός Πρίγκιπας και τη συμβατικότητα της Γης όπου θα παραμείνει μελαγχολικός

ο πιλότος.
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Πόνος Vs Λύτρωση, Κάθαρση

Η  αντιθετική  σχέση  προκύπτει  από  τον  πόνο  που  πρόκειται  να  βιώσει  ο  Μικρός  Πρίγκιπας

προκειμένου να επιστρέψει στον πλανήτη του, ένας πόνος που ωστόσο μέλλει να τον οδηγήσει στη

λύτρωση και στην κάθαρση.

Ζωή  Vs  Θάνατος 

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από τη ζωή που εγκαταλείπει ο Μικρός Πρίγκιπας και το θάνατο δια

μέσου του οποίου ελπίζει ότι θα επιστρέψει στην ιδεατή σχέση με το αγαπημένο του τριαντάφυλλο.

Φίδι Vs Πιλότος

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το δηλητηριώδες δάγκωμα του φιδιού, που θα αφαιρέσει τη ζωή

του Μικρού Πρίγκιπα σε αντίθεση με την αγάπη και την προστατευτικότητα του πιλότου. 
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27ο Κεφάλαιο 

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Και τώρα έχουν πια περάσει έξι χρόνια από τότε… [χρονικός κώδικας-έξι χρόνια από τότε] Δεν έχω

διηγηθεί ποτέ ξανά την ιστορία αυτή. Οι συνάδελφοι ήταν χαρούμενοι που με είδαν ξανά ζωντανό.

Ήμουν λυπημένος αλλά τους έλεγα: είναι από την κούραση… [συναισθηματικός κώδικας-λύπη]

Τώρα  παρηγορήθηκα  κάπως.  Δηλαδή…  όχι  εντελώς.  Όμως  ξέρω  καλά  πως  ξαναγύρισε  στον

πλανήτη του, γιατί, όταν ξημέρωσε, δεν βρήκα εκεί το σώμα του. Και δεν ήταν ένα τόσο βαρύ

σώμα.  Και  μου  αρέσει  τη  νύχτα  να  ακούω  τα  αστέρια.  Είναι  σαν  πεντακόσια  εκατομμύρια

κουδουνάκια… [συναισθηματικός κώδικας-παρηγοριά, επιστροφή στον πλανήτη του]

Να όμως που συμβαίνει και κάτι παράξενο. Στο φίμωτρο που σχεδίασα για τον μικρό πρίγκιπα,

ξέχασα να προσθέσω το πέτσινο λουρί! Δεν θα μπορέσει ποτέ να το βάλει στο αρνάκι του. Και

αναρωτιέμαι λοιπόν: «Τι να έγινε στον πλανήτη του; Μπορεί το αρνί να έφαγε το λουλούδι…»

[συναισθηματικός κώδικας-αναρωτιέμαι, τι κάνει]

Μα αμέσως λέω: «Σίγουρα όχι! Ο μικρός πρίγκιπας βάζει το λουλούδι του κάθε βράδυ κάτω από τη

γυάλα και προσέχει πολύ το αρνί του…» Και τότε νιώθω ευτυχισμένος [συναισθηματικός κώδικας-

ευτυχισμένος].

Και όλα τα αστέρια γελάνε γλυκά.

Άλλοτε πάλι λέω: «Μια φορά ν’ αφαιρεθείς, αρκεί! Ξέχασε ένα βράδυ τη γυάλα και το αρνί βγήκε

έξω τη νύχτα αθόρυβα…» Και τότε τα κουδουνάκια κλαίνε [συναισθηματικός κώδικας-ανησυχία,

λύπη]!

Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Για εσάς, που αγαπάτε εξίσου τον μικρό πρίγκιπα, όπως και

για μένα, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στον κόσμο αν σε κάποιο μέρος, άγνωστο πού, ένα αρνί που

δεν το ξέρουμε, έφαγε ή όχι ένα τριαντάφυλλο…

Κοιτάξτε τον ουρανό.  Αναρωτηθείτε:  το αρνί  έφαγε ή όχι  το λουλούδι;  Και  θα  δείτε  πως όλα

αλλάζουν… [κοινωνικός κώδικας-παρότρυνση προς τα παιδιά, κοιτάξτε τον ουρανό]

Και  κανένας  ενήλικας  δεν  θα  καταλάβει  ποτέ  πως  αυτό  έχει  τόσο  μεγάλη  σημασία  [κώδικας

απαξίας-ενήλικες, κανένας δε θα καταλάβει]!
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2. Ανάλυση Κωδίκων

Το 27ο Κεφάλαιο αφορά στην επιστροφή του πιλότου-αφηγητή στη συμβατική του ζωή μετά τη

φυγή του Μικρού Πρίγκιπα και  στην ανάμνησή του.  Έτσι  έξι  χρόνια μετά,  ο  πιλότος  έχοντας

γυρίσει  πίσω,  ζει  έχοντας  κάπως  παρηγορηθεί  αλλά  πάντα  στην  σκέψη  και  στην  καρδιά  του

βρίσκεται ο Μικρός Πρίγκιπας και η ιδιαίτερη φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους. Άλλες φορές

ο πιλότος βλέπει τα αστέρια στον ουρανό φέρνοντας στη μνήμη του τον αγαπημένο του φίλο και

είναι  χαρούμενος.  Άλλες  φορές  πάλι,  ανησυχεί  στη  σκέψη  ότι  το  αρνάκι  μπορεί  να  έφαγε  το

λουλούδι του Μικρού Πρίγκιπα και λυπάται. Ο πιλότος-αφηγητής απευθυνόμενος στα παιδιά, τα

παροτρύνει να κοιτάξουν τον ουρανό και να αναρωτηθούν αν τελικά το αρνί έφαγε το λουλούδι ή

όχι. Πιστεύει πως έτσι θα γίνουν κοινωνοί μιας σημαντικής εμπειρίας που κανένας ενήλικας δε θα

καταλάβει ποτέ.

Με  την  ολοκλήρωση  της  ανάλυσης  του  27ου  Κεφαλαίου  σε  Γλωσσικό  επίπεδο  και  κώδικες

προέκυψαν ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται

παρακάτω σε μορφή πίνακα (Πίνακας 27). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει

το  σύνολο  και  τη  συχνότητα  των  αναφορών  κάθε  κώδικα,  ενώ  η  ποιοτική  επεξεργασία  των

δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο δομούνται και συνδέονται μεταξύ τους οι κώδικες,

καθώς  και  στο  συσχετισμό  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων.  Στο  τέλος  της  ανάλυσης

συμπεριλαμβάνονται  συγκριτικά  δεδομένα,  τα  οποία  αφορούν  στη  σύγκριση  των  κωδίκων,  σε

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων μεταξύ τους, οι οποίες

προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σημασιολογική μονάδα καταγραφής εμφανίζεται η αναφορά στο

συγκεκριμένο  κώδικα,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  λέξη,  λέξεις,  μέρος  πρότασης,  πρόταση  ή

παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 4 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου.  Πρόκειται  για  τους  κώδικες  (με  αλφαβητική  σειρά):  κώδικας  απαξίας,  κοινωνικός

κώδικας, συναισθηματικός κώδικας, χρονικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα  σειρά  έχουν  ως  εξής:  συναισθηματικός  κώδικας  (62,5%),

κώδικας απαξίας (12,5%), κοινωνικός κώδικας (12,5%),  χρονικός κώδικας (12,5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 27  όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του 27ου Κεφαλαίου.
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Πίνακας 27

Ανάλυση 27ου Κεφαλαίου 

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

συναισθηματικός  λύπη
 παρηγοριά, επιστροφή στον πλανήτη του
 αναρωτιέμαι, τι κάνει
 ευτυχισμένος
 ανησυχία, λύπη

5 62,5

απαξίας  ενήλικες, κανένας δε θα καταλάβει 1 12,5

κοινωνικός  παρότρυνση προς τα παιδιά, κοιτάξτε τον
ουρανό

1 12,5

χρονικός  έξι χρόνια από τότε 1 12,5

Σύνολο
κωδίκων:4

8 100

Ο συναισθηματικός κώδικας (62,5%) αφορά στα συναισθήματα του πιλότου έξι χρόνια μετά τη

γνωριμία του με το Μικρό Πρίγκιπα. Ειδικότερα στο συναίσθημα της λύπης που αισθάνεται γενικά

στη  ζωή  του,  στην  παρηγοριά  που  βρίσκει  όταν  αναλογίζεται  ότι  ο  Μικρός  Πρίγκιπας  έχει

επιστρέψει στον πλανήτη του, στο γεγονός ότι αναρωτιέται τι να κάνει. Επιπλέον στην ευτυχία που

αισθάνεται όταν κοιτάζει τα αστέρια που του θυμίζουν το Μικρό Πρίγκιπα και του φέρνουν στο

μυαλό το ενδεχόμενο ο Μικρός Πρίγκιπας να ζει μια ευτυχισμένη ζωή μαζί με το λουλούδι του.

Ακόμη στην ανησυχία και στη λύπη του, όταν σκέφτεται το ενδεχόμενο το αρνάκι να έφαγε το

λουλούδι του Μικρού Πρίγκιπα.

 

Ο κώδικας απαξίας (12,5%) αφορά στην απαξίωση προς τους ενήλικες, οι οποίοι δε μπορούν να

κατανοήσουν τη σημασία μιας πράξης όπως το να κοιτάξουν τον ουρανό.

Ο κοινωνικός κώδικας (12,5%) αφορά στην παρότρυνση του πιλότου προς τα παιδιά να κοιτάξουν

τον ουρανό και να αναλογιστούν αν το αρνάκι έφαγε το λουλούδι.

Ο χρονικός  κώδικας  (12,5%) αφορά στον προσδιορισμό του χρόνου της  αφήγησης δηλαδή έξι

χρόνια μετά τη συνάντηση των δύο ηρώων.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 27ο Κεφάλαιο  ως ένα  αφηγηματικό
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μοντέλο δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Ο πιλότος-αφηγητής έχει επιστρέψει πίσω στον κόσμο του και στην καθημερινότητά του

αλλά η φιλία του με το Μικρό Πρίγκιπα συνεχίζει να φωτίζει και να δίνει νόημα στη ζωή

του.

 Οι ενήλικες είναι ανίκανοι να κατανοήσουν την ουσία σε αντίθεση με τα παιδιά.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι:

Ενήλικες Vs Πιλότος και Παιδιά

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι ο πιλότος και τα παιδιά σε αντίθεση με τους

ενήλικες, μπορούν να βρουν τη χαρά και να δώσουν νόημα στη ζωή τους μέσα από απλές εμπειρίες,

όπως το να κοιτάξουν τον ουρανό και τα αστέρια, κάτι που αντίθετα φαίνεται ανούσιο και χωρίς

αξία στους ενήλικες.
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Επίλογος

Ανάλυση

1. Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Το «Γλωσσικό κείμενο-κώδικες» αφορά στο πρωτότυπο κείμενο του corpus ανάλυσης ενώ μέσα σε

αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύμφωνα με το σημασιολογικό περιεχόμενό

του.

Πρωτότυπο κείμενο

Αυτό είναι για μένα το πιο όμορφο και το πιο μελαγχολικό τοπίο του κόσμου. Είναι το ίδιο τοπίο μ’

εκείνο  της  προηγούμενης  σελίδας,  μα  το  ζωγράφισα  ακόμα  μια  φορά  να  το  δείτε  καλά

[καλλιτεχνικός κώδικας-ζωγραφική του τοπίου]. Εδώ είναι που ο μικρός πρίγκιπας φανερώθηκε

στη Γη και  ύστερα χάθηκε [χωρικός κώδικας-το μέρος  που φανερώθηκε και  χάθηκε ο Μικρός

Πρίγκιπας].  Κοιτάξτε  προσεκτικά  αυτό  το  τοπίο  [κοινωνικός  κώδικας-προτροπή,  κοιτάξτε

προσεκτικά το τοπίο], για να είστε σίγουροι πως θα το αναγνωρίσετε, αν καμιά μέρα ταξιδέψετε

στην Αφρική, στην έρημο [χωρικός κώδικας-Αφρική, έρημος]. Κι αν τύχει και περάσει από κει, μη

βιαστείτε,  σας  ικετεύω,  περιμένετε  λιγάκι  ακριβώς  κάτω  από  το  αστέρι  [κοινωνικός  κώδικας-

ικεσία, περιμένετε για λίγο κάτω από το αστέρι]! Κι αν πλησιάσει προς το μέρος σας ένα παιδί που

γελάει, που έχει χρυσαφένια μαλλιά, που δεν απαντάει όταν το ρωτάτε, θα μαντέψετε βέβαια ποιος

είναι [κοινωνικός κώδικας-πιθανή συνάντηση παιδιών με το Μικρό Πρίγκιπα]. Κάντε μου μια χάρη,

και μη μ’ αφήσετε τόσο λυπημένο: γράψτε μου γρήγορα πως ξαναγύρισε [κοινωνικός κώδικας-

παράκληση, γράψτε μου γράμμα πως ξαναγύρισε].

2. Ανάλυση Κωδίκων

Στον Επίλογο του έργου ο πιλότος-αφηγητής νιώθοντας ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό από την

απουσία του αγαπημένου του φίλου,  χρησιμοποιεί  τις  ζωγραφικές  του δεξιότητες  με  σκοπό να

αποτυπώσει στο χαρτί το μέρος όπου φανερώθηκε και στη συνέχεια χάθηκε ο Μικρός Πρίγκιπας. Ο

λόγος που κάνει αυτή την προσπάθεια, είναι να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναγνωρίζουν

αυτόν τον  τόπο και  σε περίπτωση που βρεθούν εκεί  να  αναζητήσουν τον  Μικρό Πρίγκιπα.  Ο

πιλότος ικετεύει τα παιδιά να μην τον ξεχάσουν στην περίπτωση που τον συναντήσουν, αλλά να

του γράψουν γρήγορα ένα γράμμα με τα ευχάριστα νέα που θα τον παρηγορήσουν.

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης του Επιλόγου σε  Γλωσσικό επίπεδο και κώδικες προέκυψαν

ορισμένα ποσοτικά, ποιοτικά και συγκριτικά δεδομένα, ορισμένα από τα οποία δίνονται παρακάτω 

σε μορφή πίνακα (Πίνακας 28). Η ποσοτική επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει το σύνολο

182



και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων αφορά

στον  τρόπο  με  τον  οποίο  δομούνται  και  συνδέονται  μεταξύ  τους  οι  κώδικες,  καθώς  και  στο

συσχετισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο τέλος της ανάλυσης συμπεριλαμβάνονται

συγκριτικά δεδομένα, τα οποία αφορούν στη σύγκριση των κωδίκων, σε σχόλια και παρατηρήσεις

που αφορούν  σε  σχέσεις  και  αρθρώσεις  κωδίκων  μεταξύ τους,  οι  οποίες  προκύπτουν από την

ανάλυση.  Ως  σημασιολογική  μονάδα  καταγραφής  εμφανίζεται  η  αναφορά  στο  συγκεκριμένο

κώδικα, η οποία μπορεί να είναι λέξη, λέξεις, μέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν 3 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σημασιολογικό περιεχόμενο του

κειμένου. Πρόκειται για τους κώδικες (με αλφαβητική σειρά): καλλιτεχνικός κώδικας, κοινωνικός

κώδικας, χωρικός κώδικας.

Αντίστοιχα  οι  κώδικες  με  φθίνουσα σειρά έχουν ως εξής:  κοινωνικός  κώδικας  (57%),  χωρικός

κώδικας (28,5 %), καλλιτεχνικός κώδικας (14,5%).

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 28 όπου παρουσιάζεται η ανάλυση του  Επιλόγου.

Πίνακας 28

Ανάλυση Επιλόγου

Κώδικες Σημασιολογικό περιεχόμενο Σύνολο
αναφορών

Ποσοστό
%

κοινωνικός  προτροπή, κοιτάξτε προσεκτικά το τοπίο
 ικεσία, περιμένετε για λίγο κάτω από το αστέρι
 πιθανή  συνάντηση  παιδιών  με  το  Μικρό

Πρίγκιπα
 παράκληση, γράψτε μου γράμμα πως ξαναγύρισε

4 57

χωρικός  το μέρος που φανερώθηκε και χάθηκε ο Μικρός
Πρίγκιπας

 Αφρική, έρημος

2 28,5

καλλιτεχνικός  ζωγραφική του τοπίου 1 14,5

Σύνολο
κωδίκων:3

7 100

Ο  κοινωνικός  κώδικας  (57%)  αφορά  στην  επικοινωνία  του  πιλότου-αφηγητή  με  τα  παιδιά-

αναγνώστες. Ειδικότερα αφορά στην παρότρυνσή του προς τα παιδιά να κοιτάξουν προσεκτικά το

σκίτσο του, όπου απεικονίζεται ο τόπος όπου συναντήθηκε με το Μικρό Πρίγκιπα και στην ικεσία
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του να περιμένουν λίγο κάτω από το αστέρι του Μικρού Πρίγκιπα μη τυχόν και αυτός εμφανιστεί.

Επίσης  έχει  να  κάνει  με  την  πιθανή  συνάντηση  των  παιδιών  με  το  Μικρό  Πρίγκιπα  και  την

παράκλησή του προς αυτά να του γράψουν ένα γράμμα και να τον ενημερώσουν σε περίπτωση που

συναντηθούν μαζί του.

Ο χωρικός κώδικας (28,5%) αφορά στο μέρος, όπου φανερώθηκε και χάθηκε ο Μικρός Πρίγκιπας,

την έρημο της Αφρικής.

Ο καλλιτεχνικός κώδικας (14,5%) αφορά στην καλλιτεχνική απόπειρα του πιλότου να ζωγραφίσει

το τοπίο όπου συνάντησε το Μικρό Πρίγκιπα.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι Επίλογος  ως ένα  αφηγηματικό μοντέλο

δομείται στις παρακάτω εννοιολογικές ενότητες:

 Τα παιδιά είναι τα μόνα που μπορούν να καταλάβουν τον πιλότο-αφηγητή.

 Ο  πιλότος  ζει  με  την  ελπίδα,  πως  κάποια  στιγμή  στη  ζωή  του,  θα  έχει  νέα  από  τον

αγαπημένο του φίλο.

 Η  ζωγραφική  εξακολουθεί  να  είναι  σημαντική  για  τον  πιλότο  και  αποτελεί  το  μέσο

επικοινωνίας του με τα παιδιά.

Το δυαδικό αντιθετικό σύνολο που προκύπτει είναι:

Μικρός Πρίγκιπας Vs Πιλότος

Η αντιθετική σχέση προκύπτει από το γεγονός ότι ο Μικρός Πρίγκιπας έχει φύγει, βρίσκεται στον

πλανήτη του, πιθανόν μαζί με το λουλούδι του και δεν έχει δώσει ξανά το στίγμα του. Αντίθετα ο

πιλότος έμεινε πίσω και ζει με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα έχει νέα από τον αγαπημένο του

Μικρό Πρίγκιπα.
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6. Συνολική Ανάλυση-Παρατηρήσεις

6.1 Οι ισοτοπίες της νουβέλας

Κατά τη διαδικασία της σημειωτικής ανάλυσης των 27 κεφαλαίων και του επιλόγου της νουβέλας

Ο Μικρός Πρίγκιπας του  Antoine de Saint Exupéry, προέκυψαν δέκα επτά ομάδες κωδίκων. Πιο

αναλυτικά αυτοί είναι: κοινωνικός κώδικας 28%, συναισθηματικός κώδικας 23%, κώδικας φύσης

9%, κώδικας απαξίας 9%, κώδικας αξιών 6%, χωρικός κώδικας 5%, επαγγελματικός κώδικας 5%,

βιολογικός  κώδικας  3%,  καλλιτεχνικός  κώδικας  2%,  κώδικας  εξουσίας/δύναμης  2%,  χρονικός

κώδικας  2%,  κώδικας  αναψυχής  1%,  ενδυματολογικός  κώδικας  1%,  κώδικας  επιστημών  1%,

εκπαιδευτικός  κώδικας  1%,  οικονομικός  κώδικας  1%,  κώδικας  ηθικής  1%.  Το  σημασιολογικό

περιεχόμενο των αναφορών του κάθε κώδικα, αναλύθηκε διεξοδικά κατά την ανάλυση του κάθε

κεφαλαίου ξεχωριστά.

Ταξινομώντας τους παραπάνω κώδικες προκύπτουν οι εξής ισοτοπίες (ομάδες κωδίκων με συναφές

σημασιολογικό  περιεχόμενο):  κοινωνική  ισοτοπία  41%  (κοινωνικός  κώδικας,  επαγγελματικός

κώδικας, καλλιτεχνικός κώδικας, κώδικας εξουσίας, εκπαιδευτικός κώδικας, οικονομικός κώδικας,

κώδικας επιστημών, ενδυματολογικός κώδικας), ισοτοπία συναισθημάτων 24% (συναισθηματικός

κώδικας,  κώδικας αναψυχής),  αξιακή ισοτοπία 16% (κώδικας αξιών, κώδικας απαξίας,  κώδικας

ηθικής), ισοτοπία φύσης 12% (κώδικας φύσης, βιολογικός κώδικας), χωρική ισοτοπία 5%, χρονική

ισοτοπία 2%. Η διαγραμματική απεικόνιση των ισοτοπιών παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.

Διάγραμμα 1. Διαγραμματική απεικόνιση των ισοτοπιών της νουβέλας Ο Μικρός Πρίγκιπας.
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Παρατηρώντας  τις  ισοτοπίες,  διαπιστώνουμε  την  ποσοτική  υπεροχή  της  κοινωνικής,  της

συναισθηματικής και της αξιακής ισοτοπίας. Ακολουθούν η ισοτοπία της φύσης, η χωρική και η

χρονική  ισοτοπία.  H άρθρωση  των  ισοτοπιών  είναι  αυτή  που  θα  αποτελέσει  τη  δομή  της

αφηγηματικής δράσης της νουβέλας όπως θα φανεί και παρακάτω μαζί και με την ανάλυση των

αφηγηματικών προγραμμάτων των ηρώων της νουβέλας.

6.2 Τα πρόσωπα της νουβέλας

Τα  βασικά  πρόσωπα  της  νουβέλας  είναι  ο  Μικρός  Πρίγκιπας,  o οποίος  είναι  ένα  παιδί  που

προέρχεται από έναν άλλο πλανήτη γεμάτος με φιλοσοφικές αναζητήσεις και ερωτήματα για τη ζωή

και  ο  πιλότος-αφηγητής,  ο  οποίος  κουρασμένος  από  τη  σχέση  του  με  τους  ανθρώπους  έχει

αποτραβηχτεί  από  την  κοινωνική  ζωή.  Θα  μπορούσαμε  να  εντάξουμε  τα  πρόσωπα  που

εμφανίζονται στη νουβέλα σε τρεις ομάδες: στην ομάδα των ενηλίκων, στην ομάδα των παιδιών και

στην ομάδα των προσώπων που προέρχονται από τον κόσμο της φύσης (ανιμισμός). 

Στην ομάδα των παιδιών ανήκουν ο πιλότος-αφηγητής -ο οποίος αν και ηλικιακά ανήκει στη ομάδα

των ενηλίκων ωστόσο αισθάνεται, σκέφτεται και φιλοσοφεί τη ζωή με τον αυθεντικό τρόπο ενός

παιδιού- και ο Μικρός Πρίγκιπας. Στην ομάδα των ενηλίκων συγκαταλέγονται οι ενήλικες από το

οικογενειακό  και  κοινωνικό  περιβάλλον  του  πιλότου-αφηγητή  καθώς  και  διάφοροι  ανθρώπινοι

τύποι με τους οποίους ο Μικρός Πρίγκιπας συγχρωτίστηκε κατά την περιπλάνησή του. Αυτοί είναι

οι  ανθρώπινοι  τύποι  του  βασιλιά,  του  ματαιόδοξου,  του  επιχειρηματία,  του  φανοκόρου,  του

μέθυσου, του γεωγράφου. Επίσης του κλειδούχου των τρένων και του εμπόρου που πουλάει χάπια

κατά της δίψας.  Στα πρόσωπα που προέρχονται από τη φύση ανήκουν το τριαντάφυλλο, η αλεπού

και το φίδι. Όλοι μαζί συναποτελούν τα δρώντα πρόσωπα της νουβέλας (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2. Τα δρώντα πρόσωπα της νουβέλας Ο Μικρός Πρίγκιπας.
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6.3 Τα αφηγηματικά προγράμματα των ηρώων

Μια έννοια κλειδί της γραμματικής του Greimas είναι το προσωπικό αφηγηματικό πρόγραμμα. Στο

ρεαλιστικό μυθιστόρημα εμφανίζεται το φαινόμενο, διάφοροι χαρακτήρες να έχουν διαφορετικά

σχέδια δράσης και η πλοκή να δημιουργείται από το σύμπλεγμα των δράσεων των χαρακτήρων

στην  προσπάθειά  τους  να  πραγματοποιήσουν  τα  σχέδια  τους.  Η  έννοια  του  προσωπικού

αφηγηματικού προγράμματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων

που διαθέτουν πολλούς κύριους χαρακτήρες (Κακλαμανίδου 2006:42). Στην αφήγηση της νουβέλας

Ο  Μικρός  Πρίγκιπας διακρίνουμε  ως  βασικούς  ήρωες  2  πρόσωπα  (Υποκείμενα)  τα  οποία

ολοκληρώνουν συνολικά 8 αφηγηματικά προγράμματα. Είναι ο Πιλότος-Αφηγητής και ο Μικρός

Πρίγκιπας.

 Τα αφηγηματικά προγράμματα του Πιλότου-Αφηγητή

Ο  πιλότος-αφηγητής  εμφανίζεται  σαν  ένας  άνθρωπος,  που  κουρασμένος  από  τις  χωρίς  βάθος

ανθρώπινες σχέσεις, ζει αποτραβηγμένος από την κοινωνική ζωή αποφεύγοντας τις επαφές με τους

ενήλικες.  Η  κακή  του  σχέση  με  αυτούς  ξεκίνησε,  όταν  μικρό  παιδί  ακόμη  προσπαθούσε  να

επικοινωνήσει μαζί τους μέσω της αγαπημένης του ενασχόλησης,  της ζωγραφικής.  Οι ενήλικες

χωρίς ίχνος φαντασίας και αυθορμητισμού, δεν κατάφεραν να κατανοήσουν ποτέ το περιεχόμενο

της  ζωγραφικής  του,  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργηθεί  ένα  κενό  στη  μεταξύ  τους  επικοινωνία.

Μεγαλώνοντας  έγινε πιλότος και  πετώντας  με το αεροπλάνο του,  προσπαθούσε να καλύψει  το

συναισθηματικό κενό που άφηνε η κακή επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Ώσπου σε κάποιο

ταξίδι του, χρειάστηκε λόγω μηχανικής βλάβης να προσγειωθεί αναγκαστικά στην έρημο Σαχάρα

με ελάχιστα αποθέματα νερού. Στο πιο απομονωμένο μέρος του κόσμου εμφανίστηκε απρόσμενα

μπροστά του ένα περίεργο ανθρωπάκι, ο Μικρός Πρίγκιπας, που απογοητευμένος κι αυτός από τα

προσωπικά  του  προβλήματα  εξαιτίας  της  σχέσης  του  με  ένα  τριαντάφυλλο,  αναζητούσε  έναν

πραγματικό φίλο. Οι δύο ήρωες πέρασαν μαζί οκτώ ημέρες στην έρημο και ήταν αρκετές για να

βρουν αυτό που πραγματικά έψαχναν: την αληθινή φιλία και μια ουσιαστική σχέση. Ωστόσο η

νοσταλγία του Μικρού Πρίγκιπα για το τριαντάφυλλό του, τον έκανε να επιστρέψει στον πλανήτη

του.  Ενώ πέρασαν έξι  χρόνια  από την επιστροφή του Μικρού Πρίγκιπα στον  πλανήτη του,  ο

πιλότος  νοσταλγεί  τον αγαπημένο του φίλο.  Προσπαθώντας  να παρηγορηθεί,  ζητά από όλα τα

παιδιά, αν ποτέ συναντηθούν με τον Μικρό Πρίγκιπα, να του γράψουν ένα γράμμα.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  ο  πιλότος-αφηγητής  εκτελεί  τρία  αφηγηματικά  προγράμματα.  Στο

πρώτο από αυτά ο πιλότος (Υποκείμενο) προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους ενήλικες μέσω της

ζωγραφικής του (Αντικείμενο). Η ενέργεια (Λειτουργία) αυτή εκπορεύεται από την εσωτερική του
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ανάγκη  να  εκφραστεί  και  να  επικοινωνήσει  μέσω  της  ζωγραφικής  (Αποστολέας)  και  έχει  ως

αποδέκτη τους ενήλικες του οικογενειακού και του κοινωνικού του περιβάλλοντος (Παραλήπτης).

Παρά  το  γεγονός  ότι  έχει  την  υπομονή  και  την  επιμονή  (Βοηθός)  να  κάνει  αλλεπάλληλες

προσπάθειες, τελικά δεν καταφέρνει να επικοινωνήσει μαζί τους, λόγω της επιφανειακής σκέψης

και  της  έλλειψης  φαντασίας  που  χαρακτηρίζει  τους  ενήλικες  (Αντίμαχος).  Ο  Πίνακας  29

παρουσιάζει το 1ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Πιλότου-Αφηγητή.

Πίνακας 29

Το 1ο  Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Πιλότου-Αφηγητή

1ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Πιλότου-Αφηγητή

Υποκείμενο Ο Πιλότος-Αφηγητής

Αντικείμενο Να επικοινωνήσει με τους ενήλικες μέσω της ζωγραφικής του

Αποστολέας Η επιθυμία-εσωτερική ανάγκη να εκφραστεί μέσω της ζωγραφικής

Παραλήπτης Οι  ενήλικες  του  οικογενειακού  και  κοινωνικού  περιβάλλοντος  του
πιλότου

Βοηθός Η υπομονή και η επιμονή του Πιλότου-Αφηγητή

Αντίμαχος Η έλλειψη φαντασίας και η επιφανειακή σκέψη των ενηλίκων

Κατά  το  δεύτερο  αφηγηματικό  πρόγραμμα,  ο  πιλότος-αφηγητής  (Υποκείμενο),  ενώ  έχει

αποτραβηχτεί  από  την  κοινωνική  ζωή,  η  δημιουργία  ουσιαστικών  σχέσεων  και  η  βαθύτερη

επικοινωνία  με  κάποιον  (Αντικείμενο)  εξακολουθεί  να  είναι  ζητούμενο  καθώς  εκπορεύεται  ως

εσωτερική ανάγκη (Αποστολέας). Η απρόσμενη συνάντηση με τον Μικρό Πρίγκιπα φέρνει στο

προσκήνιο ένα νέο πρόσωπο (Παραλήπτης) προς την κατεύθυνση αυτή. Η επιθυμία του Μικρού

Πρίγκιπα να κάνει έναν φίλο (Βοηθός), η αποτυχημένη προσωπική του σχέση με το τριαντάφυλλο

(Βοηθός), η αρνητική εικόνα που σχημάτισε από την επαφή του με πολλούς ενήλικες (Βοηθός) και

η συνάντησή του με μια αλεπού που του έδωσε ένα μάθημα ζωής (Βοηθός), ενώ από την άλλη

πλευρά η κακή σχέση του πιλότου με τους ενήλικες (Βοηθός), συνεπικουρούν στο να εκτιμήσουν

γρήγορα ο ένας τον άλλο και να δημιουργηθεί μια βαθιά φιλία. Ωστόσο η νοσταλγία  του Μικρού

Πρίγκιπα για το τριαντάφυλλό του (Αντίμαχος) δε θα τον αφήσει για πολύ κοντά στον πιλότο. Με

τη βοήθεια ενός φιδιού (Αντίμαχος) που τσιμπάει και φαρμακώνει το Μικρό Πρίγκιπα, επιστρέφει

στον πλανήτη του και έτσι έρχεται ο αποχωρισμός. 

Ο Πίνακας 30 παρουσιάζει το 2ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Πιλότου-Αφηγητή.
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Πίνακας 30

Το 2ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Πιλότου-Αφηγητή

2ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Πιλότου-Αφηγητή

Υποκείμενο Ο Πιλότος-Αφηγητής

Αντικείμενο Η  δημιουργία  ουσιαστικών  σχέσεων,  η  βαθύτερη  επικοινωνία  με
κάποιον

Αποστολέας Η εσωτερική ανάγκη για επικοινωνία και ουσιαστική σχέση με κάποιον

Παραλήπτης Ο Μικρός Πρίγκιπας

Βοηθοί  Η επιθυμία του Μικρού Πρίγκιπα να κάνει έναν φίλο
 Η αποτυχημένη προσωπική σχέση του Μικρού Πρίγκιπα με ένα

τριαντάφυλλο
 Η αρνητική εικόνα που σχημάτισε ο Μικρός Πρίγκιπας από την

επαφή του με πολλούς ενήλικες
 Η  συνάντησή  του  Μικρού  Πρίγκιπα  με  μια  αλεπού  που  του

έδωσε ένα μάθημα ζωής 
 Η κακή σχέση του πιλότου με τους ενήλικες 

Αντίμαχος Το φίδι, το τριαντάφυλλο

Σύμφωνα με το τρίτο αφηγηματικό πρόγραμμα του πιλότου-αφηγητή (Υποκείμενο),  ενώ έχουν

περάσει έξι χρόνια από την αποχώρηση του Μικρού Πρίγκιπα, ο πιλότος-αφηγητής αισθάνεται ένα

μεγάλο συναισθηματικό κενό (Αποστολέας) και αποζητά να ξανασυναντήσει ή έστω να μάθει νέα

του  Μικρού  Πρίγκιπα  (Αντικείμενο).  Απευθύνεται  σε  όλα  τα  παιδιά  (Παραλήπτης)  να  τον

βοηθήσουν, γράφοντας του ένα γράμμα στην περίπτωση που κάποτε συναντηθούν με τον Μικρό

Πρίγκιπα.  Για το λόγο αυτό σχεδιάζει  ένα σκίτσο (Βοηθός)  όπου απεικονίζεται  το μέρος όπου

διαδραματίστηκε  η  συνάντησή  του  με  το  Μικρό  Πρίγκιπα.  Ο  Πίνακας  31  παρουσιάζει  το  3ο

Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Πιλότου-Αφηγητή.

Πίνακας 31

Το 3ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Πιλότου-Αφηγητή

3ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Πιλότου-Αφηγητή

Υποκείμενο Ο Πιλότος-Αφηγητής

Αντικείμενο Να μάθει νέα από τον Μικρό Πρίγκιπα

Αποστολέας Η νοσταλγία

Παραλήπτης Τα παιδιά

Βοηθός Η ζωγραφική και το σκίτσο
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Αντίμαχος -

 Τα αφηγηματικά προγράμματα του Μικρού Πρίγκιπα

Ο Μικρός Πρίγκιπας εμφανίζεται ως ένα παιδί που ζει μόνο του σε έναν μικρό πλανήτη. Μια μέρα

φυτρώνει  εκεί  ένα  πανέμορφο  τριαντάφυλλο,  το  οποίο  με  περίσσια  αγάπη,  τρυφερότητα  και

φροντίδα  περιποιείται.  Όμως  ο  δύστροπος  χαρακτήρας  και  η  κακή  συμπεριφορά  του

τριαντάφυλλου θα αναγκάσουν το Μικρό Πρίγκιπα να φύγει από τον πλανήτη του. Περιπλανιέται

σε διάφορους πλανήτες και συναντά αρκετούς ενήλικες οι οποίοι όμως τον απογοητεύουν με τον

εγωισμό τους. Καταλήγει στη γη, όπου συναντά μια αλεπού από την οποία παίρνει  πολύ σημαντικά

μαθήματα ζωής και γίνονται φίλοι. Αργότερα, στη μέση της ερήμου συναντά τον πιλότο-αφηγητή,

ο οποίος ζει μοναχικά. Οι δύο ήρωες θα συνδεθούν με βαθιά φιλία. Όμως η αγάπη και η νοσταλγία

του Μικρού Πρίγκιπα για το τριαντάφυλλό του, δε θα τον αφήσουν να μείνει για πολύ στη γη, παρά

το γεγονός ότι ο πιλότος προσπαθεί να τον μεταπείσει. Με τη βοήθεια ενός φιδιού επιστρέφει στον

πλανήτη του και έτσι οι δύο φίλοι χωρίζουν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Μικρός Πρίγκιπας εκτελεί πέντε αφηγηματικά προγράμματα. Κατά το

πρώτο αφηγηματικό πρόγραμμα ο Μικρός Πρίγκιπας (Υποκείμενο),  προσπαθεί να κερδίσει την

αγάπη (Αντικείμενο) ενός όμορφου τριαντάφυλλου (Παραλήπτης), επιστρατεύοντας όλη του την

ευγένεια και τρυφερότητα (Βοηθός). Ο δύστροπος χαρακτήρας του τριαντάφυλλου (Αντίμαχος) θα

τον διώξουν μακριά του. 

Ο Πίνακας 32 παρουσιάζει το 1ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα.

Πίνακας 32

Το 1ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα

1ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Μικρού Πρίγκιπα

Υποκείμενο Ο Μικρός Πρίγκιπας

Αντικείμενο Η αγάπη του τριαντάφυλλου

Αποστολέας Η εσωτερική επιθυμία για αγάπη, ο έρωτας

Παραλήπτης Το τριαντάφυλλο

Βοηθός Η ευγένεια και η τρυφερότητα του Μικρού Πρίγκιπα

Αντίμαχος Ο δύστροπος χαρακτήρας του τριαντάφυλλου
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Κατά  το  δεύτερο  αφηγηματικό  πρόγραμμα  του  Μικρού  Πρίγκιπα,  ο  Μικρός  Πρίγκιπας

(Υποκείμενο),  έχοντας  την  ανάγκη  (Αποστολέας)  να  βρει  κάποιον  φίλο  (Αντικείμενο)

περιπλανιέται  στους  πλανήτες  αναζητώντας  τον.  Κατά την περιπλάνησή του σε  επτά  πλανήτες

συναντά διάφορους ενήλικους, ανθρώπινους χαρακτήρες (Παραλήπτης) οι οποίοι ήταν ο βασιλιάς,

ο  ματαιόδοξος,  ο  μέθυσος,  ο  φανοκόρος,  ο  επιχειρηματίας,  ο  γεωγράφος.  Ο  εγωισμός  τους

(Αντίμαχος) τον απομάκρυνε γρήγορα από κοντά τους.

Στον Πίνακα 33 παρουσιάζεται το 2ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα.

Πίνακας 33

Το 2ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα

2ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Μικρού Πρίγκιπα

Υποκείμενο Ο Μικρός Πρίγκιπας

Αντικείμενο Η φιλία

Αποστολέας Η εσωτερική ανάγκη και επιθυμία

Παραλήπτης Οι ενήλικοι χαρακτήρες που συνάντησε κατά την περιπλάνησή του

Βοηθός -

Αντίμαχος Ο δύστροπος χαρακτήρας και ο εγωισμός των ενηλίκων

Κατά το τρίτο αφηγηματικό  πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα, ο Μικρός Πρίγκιπας (Υποκείμενο)

βρέθηκε στη γη, όπου προς μεγάλη του απογοήτευση ανακάλυψε ότι το τριαντάφυλλό του δεν ήταν

σπάνιο.  Κλαίγοντας  συνάντησε μια αλεπού (Παραλήπτης).  Η ανάγκη του για παρηγοριά και  η

επιθυμία  του  (Αποστολέας)  να  αποκτήσει  ένα  φίλο  (Αντικείμενο)  πραγματοποιήθηκε  αφού  η

αλεπού τον  «ημέρωσε» και  του έμαθε καινούρια  πράγματα.  Ο Πίνακας  34 παρουσιάζει  το  3ο

Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα.

Πίνακας 34

Το 3ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Μικρού Πρίγκιπα

3ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Μικρού Πρίγκιπα

Υποκείμενο Μικρός Πρίγκιπας

Αντικείμενο Φιλία, παρηγοριά

Αποστολέας Η ανάγκη για παρηγοριά, η επιθυμία για φίλο

Παραλήπτης Αλεπού
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Βοηθός

Αντίμαχος

Κατά  το  τέταρτο  αφηγηματικό  πρόγραμμα  του  Μικρού  Πρίγκιπα,  ο  Μικρός  Πρίγκιπας

(Υποκείμενο) έχοντας πάντα την εσωτερική ανάγκη να βρει έναν πραγματικό φίλο (Αποστολέας),

συναντά  τον  πιλότο-αφηγητή  (Παραλήπτης),  ο  οποίος  αισθάνεται  ακριβώς  την  ίδια  εσωτερική

ανάγκη (Βοηθός) εξαιτίας της μη ολοκληρωμένης επικοινωνίας του με τους ενήλικες, γεγονός που

τον βοηθά να εκτιμήσει γρήγορα την αξία του νέου προσώπου που εμφανίστηκε στη ζωή του.

Επίσης  το  μάθημα  ζωής  που  πήρε  ο  Μικρός  Πρίγκιπας  από  την  αλεπού  (Βοηθός)  θα

συνεπικουρήσει και αυτό με τη σειρά του ώστε να δημιουργηθεί  μια βαθιά φιλική σχέση. Στη

σχέση  αυτή  θα  σταθεί  εμπόδιο  η  νοσταλγία  του  Μικρού  Πρίγκιπα  για  το  τριαντάφυλλό  του

(Αντίμαχος) που θα τον κάνει να επιστρέψει στον πλανήτη του.

 Το 4ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα παρουσιάζεται στον Πίνακα 35.

Πίνακας 35

Το 4ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα

4ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Μικρού Πρίγκιπα

Υποκείμενο Ο Μικρός Πρίγκιπας

Αντικείμενο Η φιλία, η επικοινωνία, η ουσιαστική σχέση

Αποστολέας Η εσωτερική ανάγκη

Παραλήπτης Ο πιλότος

Βοηθός Η αλεπού, οι ενήλικες

Αντίμαχος Το τριαντάφυλλο

Κατά  το  πέμπτο  αφηγηματικό  πρόγραμμα  του  Μικρού  Πρίγκιπα,  ο  Μικρός  Πρίγκιπας

(Υποκείμενο) αισθάνεται νοσταλγία (Αποστολέας) για το τριαντάφυλλό του. Ο Μικρός Πρίγκιπας

(Παραλήπτης) φεύγει για να ξανασυναντήσει το αγαπημένο του τριαντάφυλλο (Αντικείμενο) με τη

βοήθεια του φιδιού (Βοηθός), παρά την αντίθετη επιθυμία του πιλότου (Αντίμαχος) που προσπαθεί

να τον μεταπείσει και να τον κρατήσει κοντά του.

Ο Πίνακας 36 παρουσιάζει το 5ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα.
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Πίνακας 36

Το 5ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα του Μικρού Πρίγκιπα

5ο Αφηγηματικό Πρόγραμμα Μικρού Πρίγκιπα

Υποκείμενο Ο Μικρός Πρίγκιπας

Αντικείμενο Η επιστροφή στον πλανήτη

Αποστολέας Η νοσταλγία για το τριαντάφυλλο, ο έρωτας

Παραλήπτης Ο Μικρός Πρίγκιπας

Βοηθός Το φίδι

Αντίμαχος Ο πιλότος

• Παρατηρήσεις

Μελετώντας τα οκτώ αφηγηματικά προγράμματα των δύο δρώντων υποκειμένων, διαπιστώνουμε

ότι τα προγράμματα παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον  Greimas όλες οι αφηγήσεις ξεκινούν με ένα είδος απουσίας. Και οι δύο ήρωες

αισθάνονται την απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας με τον περίγυρό τους. Πολύτιμο αντικείμενο σε

όλα  τα  αφηγηματικά  προγράμματα  που  παρουσιάστηκαν  είναι  η  σύναψη  κάποιου  δεσμού,  η

ουσιαστική σχέση με κάποιον. Επίσης σε όλα τα αφηγηματικά προγράμματα τα συναισθήματα και

η εσωτερική ανάγκη των ηρώων λειτουργούν ως αποστολέας. 

Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των υποκειμένων των αφηγηματικών προγραμμάτων είναι το γεγονός

ότι  και  οι  δύο  ήρωες  επιλέγουν  τη  φυγή  ύστερα  από  την  απογοήτευση  εξαιτίας  της  κακής

επικοινωνίας με κάποιον. Ο πιλότος  δεν μπορεί να επικοινωνήσει ουσιαστικά με τους ενήλικες και

ο Μικρός Πρίγκιπας με το αγαπημένο του τριαντάφυλλο. Ο πιλότος ως μέσο φυγής επιλέγει το

αεροπλάνο του, με το οποίο ταξιδεύει στον κόσμο ελεύθερος και μακριά από τις παραξενιές των

ενηλίκων. Ο Μικρός Πρίγκιπας φεύγει με ένα σμήνος αποδημητικών πουλιών. Ωστόσο ο δεύτερος

δεν κλείνεται στον εαυτό του, παρά αναζητά νέα πρόσωπα με σκοπό τη φιλία.

Και  οι  δύο ήρωες  έχουν αρνητική  γνώμη για  τους  ενήλικες.  Ο πιλότος  γιατί  δε  μπόρεσαν να

καταλάβουν  ποτέ  τη  ζωγραφική  του.  Ο  Μικρός  Πρίγκιπας  γιατί  τους  συνάντησε  κατά  την

περιπλάνησή του και σχημάτισε αρνητική εντύπωση για αυτούς. Έτσι προκύπτει ένα δίπολο που

είναι κυρίαρχο σε όλο το έργο και γύρω από το οποίο αρθρώνονται όλες οι αφηγηματικές σχέσεις:

Ενήλικες Vs  Παιδιά
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Ωστόσο παρά την απογοήτευση των δύο ηρώων λόγω της ατελέσφορης σχέσης τους με πρόσωπα

που δεν  άξιζαν,  τελικά  κατάφεραν  να  βρουν  αυτό  που  πραγματικά  ποθούσε  η  ψυχή  τους  και

μάλιστα στο πιο απρόσμενο μέρος του κόσμου: στην ερημιά της ερήμου, μακριά από τα πλήθη των

ανθρώπων, ο Μικρός Πρίγκιπας βρήκε τον πιλότο και ο πιλότος το Μικρό Πρίγκιπα δικαιώνοντας

τις αναζητήσεις τους.

6.4 Σημασιολογική ανάλυση 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ισοτοπίες που εντοπίστηκαν έπειτα από την ανάλυση των οκτώ

αφηγηματικών  προγραμμάτων  καθώς  και  από  την  ανάλυση  των  κεφαλαίων  της  νουβέλας.  Οι

αντιθέσεις που προέκυψαν από  την κοινωνική ισοτοπία, την αξιακή ισοτοπία, την ισοτοπία των

συναισθημάτων  και  τη  χωρική  ισοτοπία  θεωρήθηκαν  βασικές  στην  συγκρότηση  πολλών

αρθρώσεων μεταξύ των ισοτοπιών. 

 Κοινωνική Ισοτοπία

Η κοινωνική ισοτοπία αφορά στα πρόσωπα της νουβέλας,  στην επικοινωνία που αναπτύσσεται

ανάμεσά τους, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και ότι τις επηρεάζει. Τα πρόσωπα της νουβέλας

έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν.

Στο κομμάτι της επικοινωνίας επικρατεί η δυαδική αντίθεση 

Επιθυμία για ουσιαστική επικοινωνία Vs Απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας

που αφορά στα παιδιά και στους ενήλικες. Εμφανίζονται διάφορα σχήματα επικοινωνίας τα οποία

θα περιγραφούν στη συνέχεια.

Πιλότος-Aφηγητής - Ενήλικες

Η επικοινωνία του πιλότου-αφηγητή με τους ενήλικες διαγράφεται αναποτελεσματική και ατελής

από την παιδική κιόλας ηλικία του πρώτου. Είναι τότε που μικρό παιδί προσπαθούσε να εκφραστεί

και να επικοινωνήσει με τους ενήλικες μέσω ενός διαφορετικού μέσου επικοινωνίας, αυτού της

ζωγραφικής. Οι ενήλικες ποτέ δεν κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τη ζωγραφική του και να

καταλάβουν αυτά που ήθελε να τους επικοινωνήσει. Αυτό προκάλεσε απογοήτευση στο μικρό παιδί

με αποτέλεσμα την αποξένωση και την απομάκρυνσή του από αυτούς.  

Συνεπώς Επικοινωνία Πιλότου – Ενηλίκων = Ατελής.

Μικρός Πρίγκιπας - Τριαντάφυλλο

Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα παιδί που ζούσε μόνο του, στον δικό του μικρό πλανήτη. Μια μέρα
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φύτρωσε εκεί ένα νέο, πανέμορφο λουλούδι, ένα τριαντάφυλλο. Με μεγάλη ευγένεια, τρυφερότητα

και  λεπτότητα  το  φρόντισε.  Όμως  το  τριαντάφυλλο  αποδείχθηκε  υπεροπτικό  και  αλαζονικό.

Βασάνιζε το Μικρό Πρίγκιπα και έτσι αυτός απογοητευμένος, αποφάσισε να φύγει μακριά του.  

Άρα Επικοινωνία Μικρού Πρίγκιπα – Τριαντάφυλλου = Ατελής και προβληματική.

Μικρός Πρίγκιπας - Ενήλικες

Κατά την περιπλάνησή του σε διάφορους πλανήτες, ο Μικρός Πρίγκιπας γνώρισε και επικοινώνησε

με διάφορους ανθρώπινους  τύπους,  ενήλικων ανθρώπων,  οι  οποίοι  είχαν πολλές αδυναμίες και

ιδιοτροπίες. Αυτοί ήταν ο βασιλιάς, ο ματαιόδοξος, ο επιχειρηματίας, ο μέθυσος, ο φανοκόρος και ο

γεωγράφος. Επίσης ένας κλειδούχος τρένων και ένας έμπορος χαπιών. Κατά την επικοινωνία μαζί

τους ο Μικρός Πρίγκιπας τους υπέβαλε συνεχώς ερωτήματα σχετικά με τη ζωή και την ανθρώπινη

ύπαρξή αλλά οι απαντήσεις τους τον φόρτισαν αρνητικά απέναντι τους και κατ΄ επέκταση και σε

όλους τους ενήλικες. Εξαίρεση αποτέλεσε ο φανοκόρος που ήταν ο μόνος που δε λειτουργούσε

εγωιστικά. Άρα  Επικοινωνία Μικρού  Πρίγκιπα - Ενηλίκων = Μη αποτελεσματική.

Μικρός Πρίγκιπας - Φίδι

Η πρώτη συνάντηση του Μικρού Πρίγκιπα στη Γη ήταν με το φίδι της ερήμου. Το φίδι μιλούσε με

γρίφους και αυτό ξένισε το Μικρό Πρίγκιπα. Δεν αναπτύχθηκε κάποια ζεστή σχέση ανάμεσά τους.

Ωστόσο  το  φίδι  αναγνώρισε  την  αθωότητα  του  Μικρού  Πρίγκιπα  και  δεν  του  έκανε  κακό.

Προσφέρθηκε  να  τον  βοηθήσει  στην  περίπτωση  που  θα  ήθελε  να  γυρίσει  στον  πλανήτη  του

χρησιμοποιώντας το θανατηφόρο τσίμπημά του.

 Άρα Επικοινωνία Μικρού Πρίγκιπα-Φιδιού = Ουδέτερη.

Μικρός Πρίγκιπας - Αλεπού

Ο Μικρός Πρίγκιπας συνάντησε την αλεπού στη γη και της ζήτησε να παίξουν. Η αλεπού του

δίδαξε το «ημέρωμα», του έλυσε πολλές απορίες σχετικά με τη ζωή και τις σχέσεις. Αναπτύχθηκε

ανάμεσά τους μια ξεχωριστή φιλική σχέση που έδωσε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και στους δύο.

Ο  αποχωρισμός  τους  ήταν  επώδυνος,  λόγω  του  ιδιαίτερου  δεσμού  φιλίας  που  δημιουργήθηκε

ανάμεσά  τους.  Το  μάθημα  ζωής  που  πρόσφερε  η  αλεπού  στον  Μικρό  Πρίγκιπα  υπήρξε  πολύ

ουσιαστικό. Άρα Επικοινωνία Μικρού Πρίγκιπα – Αλεπούς = Ουσιαστική και αποτελεσματική.

Μικρός Πρίγκιπας - Πιλότος 

Ο Μικρός Πρίγκιπας συναντήθηκε με τον πιλότο στο πιο απομονωμένο μέρος του κόσμου: την

έρημο Σαχάρα. Ο Μικρός Πρίγκιπας αποκωδικοποίησε αμέσως τα σκίτσα του πιλότου. Μέσα  από

195



μια ιδιότυπη επικοινωνία που αναπτύχθηκε ανάμεσά τους, πλησίασαν ο ένας τον άλλο και έτσι

δημιουργήθηκε ένας πολύ δυνατός δεσμός φιλίας που τους σημάδεψε καθοριστικά στη μετέπειτα

ζωή τους. Άρα Επικοινωνία Μικρού Πρίγκιπα-Πιλότου = Ουσιαστική.

Ενήλικες - Ενήλικες

Οι ενήλικες φαίνεται να βασίζουν τα πάντα στον ορθολογισμό, στο ενδιαφέρον τους για το χρήμα

και τη δύναμη, στον εγωισμό, στην αλαζονεία τους. Δεν επενδύουν χρόνο στις ανθρώπινες σχέσεις

κι έτσι οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται από τυπικότητα, μοναχικότητα, αδιαφορία.

Άρα Επικοινωνία Ενηλίκων = Μη αποτελεσματική.

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται  η  διαγραμματική απεικόνιση των σχημάτων επικοινωνίας  που

αναπτύσσονται στη νουβέλα.

Διάγραμμα 3.  Διαγραμματική απεικόνιση σχημάτων επικοινωνίας της  νουβέλας  Ο Μικρός

Πρίγκιπας.
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Σε  ότι  αφορά  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις,  από  την  ανάλυση  προκύπτει  ότι  η  ποιότητα  των

διαπροσωπικών σχέσεων καθορίζεται από τις αξίες από τις οποίες είναι διαποτισμένα τα πρόσωπα.

Σε ότι αφορά τα παιδιά φαίνεται να υπερισχύει μια θετική στάση απέναντι στη σύναψη σχέσεων

που βασίζονται στη συντροφικότητα, στην κατανόηση, στο ενδιαφέρον, στην ανιδιοτέλεια, στην

εμπιστοσύνη  και  στην  ουσιαστικότητα.  Οι  κοινωνικές  σχέσεις  από  την  πλευρά  των  ενηλίκων

φαίνεται να χαρακτηρίζονται από τη μοναχικότητα, την αποξένωση, την αδιαφορία, τη δυσπιστία,

την  επιφανειακότητα,  την  αλλοτρίωση,  το  συμφέρον.  Συνεπώς  έχουμε  το  αντιθετικό  σχήμα

Ουσιαστικές σχέσεις Vs Επιφανειακές σχέσεις.

Αντιθετική  σχέση  στην  κοινωνική  ισοτοπία  φαίνεται  να  προκύπτει  και  από  την  εργασιακή

δραστηριότητα των χαρακτήρων. Από την πλευρά των ενηλίκων ο βασιλιάς είναι ένα αξίωμα που

δείχνει την αίγλη και τη δίψα για εξουσία, στο πρόσωπο του ματαιόδοξου αναγνωρίζουμε όλους

αυτούς που επιζητούν το θαυμασμό μέσα από την επαγγελματική τους καταξίωση όπως πολιτικοί,

άνθρωποι  του θεάματος  κ.α.  Επίσης  στο  πρόσωπο του μέθυσου αναγνωρίζουμε τον  άεργο και

τεμπέλη,  στον  επιχειρηματία  τον  αδίστακτο  φιλοχρήματο  άνθρωπο  που  επιζητά  τον  εύκολο

πλουτισμό, στο γεωγράφο τον επιστήμονα που δεν έχει όμως βαθιά γνώση της επιστήμης του. Στον

κλειδούχο, τον άνθρωπο που «κρατά τα κλειδιά» και συνεπώς την εξουσία, στον έμπορο χαπιών

τον  άνθρωπο  που  προσπαθεί  να  αποκομίσει  όφελος  από  κενές  υποσχέσεις.  Όλοι  τους  λοιπόν

ασκούν επαγγέλματα που δεν εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο παρά μόνο τις προσωπικές τους

φιλοδοξίες. Εξαίρεση αποτελεί ο φανοκόρος που ασκεί ένα χρήσιμο στους άλλους επάγγελμα.

Από την άλλη πλευρά ο αφηγητής  είναι πιλότος, ένα επάγγελμα που ονειρεύονται χιλιάδες παιδιών

και δείχνει την ανάγκη για ελευθερία και περιπέτεια αλλά και την προσπάθεια προσέγγισης του

ιδεατού  κόσμου  που  συμβολίζει  ο  ουρανός.  Επίσης  το  παιδικό  όνειρο  του  πιλότου  υπήρξε  η

ζωγραφική,  που  υποδηλώνει  ευαισθησίες,  λεπτά  αισθήματα  και  φαντασία.  Οι  εργασιακές

δραστηριότητες του Μικρού Πρίγκιπα έχουν να κάνουν με την περιποίηση του πλανήτη του, όπως

η καθαριότητα των ηφαιστείων του, η φροντίδα των φυτών κ.α συνεπώς οι ασχολίες του έχουν

κάποια χρησιμότητα. Άρα Επαγγέλματα παιδιών Vs Επαγγέλματα ενηλίκων.

Στον Πίνακα 37 παρουσιάζεται οι κοινωνική ισοτοπία και οι αντιθετικές σχέσεις που προκύπτουν

από αυτήν.
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Πίνακας 37

Αντιθετικές σχέσεις που προκύπτουν από την κοινωνική ισοτοπία

Κοινωνική 
Ισοτοπία

Περιεχόμενο Αντιθετική σχέση

Πρόσωπα Παιδιά Vs Ενήλικες

Επικοινωνία

Πιλότος – αφηγητής Vs Ενήλικες

Μικρός Πρίγκιπας Vs Τριαντάφυλλο

Μικρός Πρίγκιπας Vs Ενήλικες

Παιδιά Vs Ενήλικες

Ενήλικες Vs Ενήλικες

Διαπροσωπικές
σχέσεις

Συντροφικότητα Vs Μοναχικότητα 

Ημέρωμα Vs Αποξένωση

Κατανόηση Vs Μη Κατανόηση

Ενδιαφέρον Vs Αδιαφορία

Ουσιαστικότητα, βάθος στη σχέση Vs Επιφανειακότητα  

Εμπιστοσύνη Vs Αμφιβολία, δυσπιστία

Ανιδιοτέλεια Vs Συμφέρον

Επαγγέλματα Επαγγέλματα «καρδιάς» Vs Επαγγέλματα κύρους

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η διαγραμματική απεικόνιση της κοινωνικής, συναισθηματικής και

αξιακής ισοτοπίας και των μεταξύ τους αρθρώσεων.

Σύμφωνα με τις αρθρώσεις που παρατηρούμε στο Διάγραμμα 4, διαπιστώνουνε ότι τα παιδιά με την

αποτελεσματική  επικοινωνία  που μπορούν να  αναπτύσσουν  ανάμεσά τους  μπορούν να  κάνουν

ουσιαστικές σχέσεις,  να επιλέγουν επαγγέλματα που αγαπούν και που συνεισφέρουν στο κοινό

καλό.  Όλα  αυτά  εκπορεύονται  από  το  αξιακό  φορτίο  που  διαθέτουν  και  οδηγούν  σε  θετικά

συναισθήματα.

Αντίθετα  οι  ενήλικες  με  το  έλλειμμα  επικοινωνίας  που  παρουσιάζουν,  οδηγούνται  σε  τυπικές

σχέσεις. Επίσης επιλέγουν επαγγέλματα κύρους με στόχο τον εύκολο πλουτισμό και την κοινωνική

καταξίωση. Όλα αυτά σχετίζονται αμφίδρομα με το αρνητικό αξιακό τους γίγνεσθαι και οδηγούν σε

αρνητικά συναισθήματα.
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Διάγραμμα  4.  Διαγραμματική  απεικόνιση  της  κοινωνικής,  συναισθηματικής  και  αξιακής

ισοτοπίας και των μεταξύ τους αρθρώσεων.
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 Αξιακή Ισοτοπία

Η  αξιακή  ισοτοπία,  η  οποία  συναποτελείται  από  τον  κώδικα  αξιών  και  τον  κώδικα  απαξίας

αντικατοπτρίζει το αξιακό γίγνεσθαι των ηρώων της νουβέλας και εμφανίζεται με ποσοστό 16%.

Από τη μια πλευρά ο κώδικας αξιών με θετικά φορτισμένο περιεχόμενο, δείχνει σύμφωνα με τον

αφηγητή  τις  αξίες  από  τις  οποίες  χαρακτηρίζονται  κυρίως  τα  παιδιά  και  όσοι  αισθάνονται  ή

σκέφτονται όπως τα παιδιά. Αντίθετα ο κώδικας απαξίας με εντελώς αρνητική χροιά αφορά κυρίως

στο αξιακό γίγνεσθαι των ενηλίκων και αντανακλά τη γνώμη του αφηγητή αλλά και του Μικρού

Πρίγκιπα για αυτούς. Έτσι προκύπτει το δίπολο Αξία Vs Απαξία να διαχωρίζει το αξιακό  πιστεύω

των παιδιών από των ενηλίκων.

Στον πίνακα 38 παρουσιάζεται συνοπτικά η αξιακή ισοτοπία όπως προέκυψε από την ανάλυση της

νουβέλας και οι εσωτερικές αντιθετικές σχέσεις που προκύπτουν από αυτήν.

Πίνακας 38

Αξιακή  Ισοτοπία  της  νουβέλας  Ο  Μικρός  Πρίγκιπας  και  οι  εσωτερικές  αντιθετικές  σχέσεις  που

προκύπτουν

Αξιακή
Ισοτοπία

Κώδικας Αξιών

Vs

Κώδικας Απαξίας 

Παιδιά Ενήλικες

Κατανόηση  της  ουσίας  της
ζωής

Μη κατανόηση της ουσίας της ζωής

Συναίσθημα Ορθολογισμός, αριθμολατρεία, υλισμός

Φιλία Αποξένωση

Ανιδιοτέλεια Συμφέρον

Μη συμβιβασμός Συμβιβασμός

Αναζήτηση του νέου Κατεστημένο/Συμβατικότητα

Ευγένεια Αγένεια

Ζουν τη ζωή Δε ξέρουν τι ζητάνε

Σεβασμός Απαξιωτική στάση προς τους άλλους

Αποφυγή μομφής Επικριτική στάση

Απλότητα Εγωισμός, έπαρση

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος άρθρωσης της αξιακής ισοτοπίας με την κοινωνική ισοτοπία και

την ισοτοπία των συναισθημάτων και οι αντιθέσεις που προκύπτουν (Διάγραμμα 5). 
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Διάγραμμα 5. Η άρθρωση της αξιακής ισοτοπίας με την κοινωνική ισοτοπία και την ισοτοπία

συναισθημάτων.

Σύμφωνα με  τα παραπάνω τα παιδιά με το θετικό  αξιακό φορτίο που διαθέτουν,  μπορούν και

κατανοούν την ουσία της ζωής, η οποία συνίσταται στη δημιουργία φιλικών σχέσεων που με τη

σειρά τους οδηγούν σε συναισθηματική πληρότητα.

Αντίθετα  οι  ενήλικες  με  το  αρνητικό  αξιακό  φορτίο  από  το  οποίο  είναι  εμποτισμένοι,  δεν

κατανοούν την ουσία της ζωής με αποτέλεσμα να συνάπτουν τυπικές  σχέσεις  που οδηγούν σε

συναισθηματικό κενό.
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 Ισοτοπία συναισθημάτων

Κατά την ανάλυση της νουβέλας προέκυψε ότι οι ήρωες δοκιμάζουν πολλά συναισθήματα, που

προκύπτουν κυρίως από την επαφή τους  με τους  άλλους.  Τα συναισθήματα άλλες  φορές  είναι

αρνητικά και άλλες φορές καθαίρουν την ψυχή τους. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να δούμε τι

είδους συναισθήματα προκύπτουν από τη σχέση των ηρώων μεταξύ τους.

Η συμπεριφορά των ενηλίκων προς τον πιλότο-αφηγητή είναι αποκαρδιωτική, με αποτέλεσμα ο

δεύτερος να  βιώνει συναισθήματα λύπης, θυμού και απογοήτευσης όταν σχετίζεται μαζί τους.

Άρα Πιλότος + Ενήλικες=Αρνητικά συναισθήματα.

Η επαφή του Μικρού Πρίγκιπα με τους ενήλικες προκάλεσε δυσάρεστα συναισθήματα σε αυτόν.

Απογοήτευση, οίκτος, πλήξη, απαξίωση, απορία είναι μερικά από αυτά.

Άρα Μικρός Πρίγκιπας + Ενήλικες=Αρνητικά συναισθήματα.

Η επαφή του Μικρού Πρίγκιπα με το τριαντάφυλλο του προκάλεσε συναισθήματα όπως θαυμασμό,

ενθουσιασμό,  τρυφερότητα, περιποιητικότητα,  αγάπη,  έρωτα αλλά και  μελαγχολία,  στεναχώρια,

λύπη, ματαίωση.

Άρα Μικρός Πρίγκιπας + Τριαντάφυλλο=Θετικά και αρνητικά συναισθήματα.

Σε διαφορετικό επίπεδο εξελίχθηκε η σχέση του Μικρού Πρίγκιπα με την αλεπού, μέσα από την

οποία βίωσε χαρά, διασκέδαση, ικανοποίηση, παρηγοριά. 

Άρα Μικρός Πρίγκιπας + Αλεπού=Θετικά συναισθήματα.

Η επαφή του Μικρού Πρίγκιπα με το φίδι δεν είχε ουσιαστική επίδραση στον συναισθηματικό

κόσμο του Μικρού Πρίγκιπα.

Άρα Μικρός Πρίγκιπας+Φίδι = Ουδέτερα συναισθήματα

Η  επαφή  του  Μικρού  Πρίγκιπα  με  τον  πιλότο-αφηγητή  σε  συναισθηματικό  επίπεδο  υπήρξε

εκρηκτική. Μέσα από μια διαδρομή όπου βίωσαν έκπληξη, περιέργεια, ενθουσιασμό, χαρά, λύπη,

φόβο,  τρυφερότητα,  προστατευτικότητα,  συγκρούσεις,  θαυμασμό,  αμφιβολία,  συμπάθεια

οδηγήθηκαν  στην  πλήρη  ψυχική  επαφή  και  ταύτιση,  σε  συναισθήματα  αμοιβαίας  αγάπης  και

φιλίας.

Άρα Μικρός Πρίγκιπας + Πιλότος=Συναισθηματική κάθαρση και ψυχική ανάταση.
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 Στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η ισομορφία της συναισθηματικής κατάστασης των ηρώων όπως

προκύπτει από τη μεταξύ τους επαφή και σχέση.

Διάγραμμα 6. Διαγραμματική απεικόνιση της συναισθηματικής αλληλεπίδρασης των ηρώων.
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 Χωρική Ισοτοπία

Η  χωρική  ισοτοπία  αφορά  στη  χωροταξική  και  τοπολογική  τοποθέτηση  των  ηρώων  και  των

σημείων δράσης τους. Συγκεκριμένα η δράση εντοπίζεται στη Γη, στην έρημο Σαχάρα παρά το

γεγονός ότι και οι δύο ήρωες προέρχονται από κάποιον άλλο τόπο. Τόπος προέλευσης του Μικρού

Πρίγκιπα είναι  ο  δικός  του πλανήτης  ενώ του πιλότου κάποια κατοικημένη περιοχή.  Επίσης  ο

Μικρός  Πρίγκιπας  επισκέφτηκε  διάφορους  πλανήτες  πριν  την  επίσκεψή  του  στη  Γη.  Συνεπώς

έχουμε το χωροταξικό δίπολο:

Έρημος  Vs Κατοικημένη περιοχή + Πλανήτες περιπλάνησης + Πλανήτης Μικρού Πρίγκιπα

αλλά και Γη Vs Πλανήτης Μικρού Πρίγκιπα.

Η  άρθρωση  της  χωρικής  ισοτοπίας  με  την  κοινωνική  ισοτοπία  και  την  ισοτοπία  των

συναισθημάτων διαγράφεται στο Διάγραμμα 7.

Διάγραμμα 7. Άρθρωση της χωρικής ισοτοπίας με την κοινωνική ισοτοπία και την ισοτοπία

των συναισθημάτων.

Συγκεκριμένα η έρημος, είναι ο τόπος συνάντησης του Μικρού Πρίγκιπα με τον πιλότο και έχει ως

αποτέλεσμα τη φιλία και τη συντροφικότητα που οδηγούν σε θετικά συναισθήματα.

Η κατοικημένη περιοχή, είναι ο χώρος επαφής του πιλότου με τους ενήλικες του οικογενειακού και
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κοινωνικού του περιβάλλοντος, που οδηγεί σε έλλειψη επικοινωνίας και αρνητικά συναισθήματα.

Οι πλανήτες που επισκέφθηκε ο Μικρός Πρίγκιπας κατά την περιπλάνησή του είναι ο τόπος όπου

ήρθε  σε  επαφή  με  διάφορους  ενήλικες,  με  τους  οποίους  όμως  δε  μπόρεσε  να  επικοινωνήσει

ουσιαστικά. Έτσι τα συναισθήματα που του δημιουργήθηκαν είναι αρνητικά.

Τέλος ο πλανήτης του Μικρού Πρίγκιπα, είναι ο χώρος συνεύρεσης του με το τριαντάφυλλο, όπου

δημιουργούνται συγκρούσεις αλλά εκεί βρίσκει χώρο επίσης και ο έρωτας. Τα συναισθήματα είναι

θετικά και αρνητικά. 

Θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την άρθρωση της χωρικής ισοτοπίας και με ένα διαφορετικό

τρόπο που θα δούμε αμέσως, και βασίζεται στο δίπολο Πάνω  Vs Κάτω  και παρουσιάζεται στο

Διάγραμμα 8. 

Διάγραμμα 8. Άρθρωση της χωρικής ισοτοπίας με βάση το δίπολο Πάνω Vs Κάτω.
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7. Η διδακτική αξιοποίηση του Μικρού Πρίγκιπα στο Νηπιαγωγείο

Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα λογοτεχνικό έργο που απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά. Η έκτασή

του,  οι  έννοιες  και  οι  συμβολισμοί  του  είναι  δύσκολο  να  κατανοηθούν  από  τα  παιδιά  της

προσχολικής ηλικίας. Όμως είναι ένα εξαιρετικό κείμενο, με διαχρονικές αξίες και πιστεύουμε ότι

τα παιδιά έχουν πολλά να ωφεληθούν από την προσέγγισή του. Για παράδειγμα καθώς η φιλία

αποτελεί το κύριο μήνυμα του έργου, τα παιδιά από την τρυφερή αυτή ηλικία θα μπορούσαν να

μυηθούν στα μυστικά της αληθινής φιλίας και να βάλουν τις βάσεις για γνήσιες και ουσιαστικές

σχέσεις στη ζωή τους. 

Θα προσπαθήσουμε να  προσαρμόσουμε το έργο και  να το  κάνουμε λειτουργικό για  διδακτική

αξιοποίηση στο νηπιαγωγείο.  Σε αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ χρήσιμη η σημειωτική

ανάλυση του κειμένου που προηγήθηκε, η οποία αποδόμησε  το κείμενο, φάνηκαν οι κρυφές δομές

του κειμένου, τα κρυμμένα νοήματα. Πάνω σε αυτά θα σχεδιάσουμε δραστηριότητες κατάλληλες

για τα παιδιά του νηπιαγωγείου, οι οποίες θα είναι στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος και

της διαθεματικότητας. Ως γνωστόν η παιδική λογοτεχνία είναι στενά συνδεδεμένη με τον τομέα της

γλώσσας,  όμως  μπορεί  να  αποτελέσει  την  αφορμή  και  να  συνδεθεί  με  όλους  τους  τομείς:

μαθηματικά,  πληροφορική, δημιουργία-έκφραση, ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση.

Πρωταρχικός μας στόχος σε αυτή την προσπάθεια είναι να δικαιώσουμε αισθητικά τα παιδιά, να

καλλιεργήσουμε την αγάπη για το βιβλίο, να μυηθούν σε αξίες.

Μέσα από την ανάλυση της νουβέλας προέκυψε η ισχυρή παρουσία του συναισθηματικού κώδικα

και της άρθρωσής του με όλους τους υπόλοιπους κώδικες με τρόπο ουσιαστικό και καθοριστικό για

την  εξαγωγή  των  νοημάτων.  Τόσο  ο  κοινωνικός  όσο  και  ο  αξιακός  ή  ο  χωρικός  κώδικας

αρθρώνονται άμεσα ή έμμεσα με τον συναισθηματικό κώδικα. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση πάνω

στην οποία θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τις δραστηριότητες μας για διδασκαλία στο

νηπιαγωγείο.

Η  εμπλοκή  του  συναισθηματικού  κώδικα  στην  δημιουργία  δραστηριοτήτων  είναι  πάρα  πολύ

σημαντική  γιατί  αξιοποιώντας  τον  θα  μας  δοθεί  η  ευκαιρία  να  προάγουμε  τη  συναισθηματική

αγωγή των παιδιών και την καλλιέργεια της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Αυτό είναι πολύ

ουσιαστικό γιατί «τα ίδια τα  παιδιά διερευνώντας και κατανοώντας τον εσωτερικό τους κόσμο,

έχουν  την  ευκαιρία  να  αξιοποιήσουν  καλύτερα  τις  δυνατότητες  τους  και  να  αισθάνονται  πιο

χαρούμενα, δημιουργικά και ικανά να ανταποκριθούν στις  απατήσεις  της κοινωνίας» (Κάντζου,

2009).
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Πριν  προχωρήσουμε  σε  ενδεικτικές  δραστηριότητες,  κατάλληλα  προσαρμοσμένες  για  την

προσχολική ηλικία που αφορούν στο λογοτεχνικό έργο του Μικρού Πρίγκιπα, θεωρούμε ότι πρέπει

να  προτείνουμε  έναν  διαφορετικό  τρόπο  ανάγνωσης  του  έργου.  Αυτό  επιβάλλεται  λόγω  της

μεγάλης  έκτασής  του,  που  το  καθιστά  δύσκολο  για  τα  παιδιά  της  προσχολικής  ηλικίας.

Προτείνουμε  λοιπόν  έναν  μικτό  τρόπο  προσέγγισης,  που  θα  συνδυάζει  την  αφήγηση  με  την

ανάγνωση. Πιο συγκεκριμένα η νηπιαγωγός αφού διαβάσει πάρα πολύ καλά και έχει κατανοήσει

πλήρως  το  κείμενο,  μπορεί  να  αφηγηθεί  την  ιστορία  εμπλέκοντας  κατά  την  αφήγησή  της  την

ανάγνωση  αυτούσιων,  καίριων  κομματιών  του  βιβλίου  που  θα  επιλέξει  η  ίδια.  Εναλλακτικά

προτείνουμε τη διασκευή που προτείνεται από την ιστοσελίδα «Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός» στον

παρακάτω υπερσύνδεσμο: https://app.box.com/s/c6nqhub3hucpt6rr4s82

Ενδεικτικές Δραστηριότητες 

 Στόχος: Να κατατάσσουν χρονολογικά  γεγονότα της αφήγησης και να τα αναδιηγούνται.

Αναδιήγηση της ιστορίας βάζοντας εικόνες στη σωστή σειρά (χρονολογικά με βάση την αφήγηση).

Αντιστοίχηση των ενηλίκων που συνάντησε ο Μικρός Πρίγκιπας με τους πλανήτες τους.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Μαθηματικά.

• Στόχος: Να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που βίωσαν οι ήρωες και να τα ονομάσουν.

Αφού διαβάσουμε-αφηγηθούμε τη νουβέλα στα παιδιά, συζητούμε μαζί τους λύνοντας απορίες και

θέτοντας ερωτήσεις κατανόησης και προβληματισμού. Έτσι διαπιστώνουμε ότι οι ήρωες βίωσαν

πολλά  συναισθήματα.  Η νηπιαγωγός  διαβάζει  μικρά  αποσπάσματα  και  ζητά  από  τα  παιδιά  να

αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των ηρώων. Τα καταγράφουμε σε χαρτί του μέτρου και βάζουμε

δίπλα στο κάθε συναίσθημα το ανάλογο εικονίδιο. 

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα.

• Στόχος: Να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν συναισθήματα.

Ο τροχός με τα συναισθήματα: φτιάχνουμε έναν κύκλο από χαρτόνι και βάζουμε έναν δείχτη στη

μέση.  Γύρω γύρω  φατσούλες   με  συναισθηματικές  εκφράσεις.  Διαβάζοντας  αποσπάσματα,  τα

παιδιά αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που απορρέουν από το κείμενο και γυρνούν τον δείχτη στο

ανάλογο συναίσθημα.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Μαθηματικά.
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• Στόχος: Να ενθαρρυνθούν τα παιδιά  να κάνουν συσχετισμούς και να εκφραστούν.

Συζητούμε με τα παιδιά σχετικά με τα συναισθήματα που συναντήσαμε στο κείμενο και ζητάμε να

θυμηθούν αν ποτέ ένιωσαν κάποιο από αυτά και ποιος ήταν ο λόγος. Αναφέρουν αν ήταν ευχάριστο

ή δυσάρεστο. Σκορπίζουμε στην τάξη εικόνες με πρόσωπα που απεικονίζουν συναισθήματα. Με τη

συνοδεία  μουσικής  τα  παιδιά  περιφέρονται  στην  τάξη  και  μαζεύουν  τα  καρτελάκια.  Μόλις

σταματήσει η μουσική επιστρέφουν όλα τα παιδιά στην παρεούλα. Το κάθε παιδί σηκώνεται και

παρουσιάζει τα καρτελάκια που μάζεψε, ονομάζει το συναίσθημα που εικονίζεται και προσπαθεί να

το συνδέσει με την ιστορία. Για παράδειγμα ο Μικρός Πρίγκιπας αισθάνθηκε χαρά όταν έπαιξε με

την αλεπού κ.α. 

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Μουσική.

• Στόχος: να κάνουν συσχετισμούς και να καταλήγουν σε συμπεράσματα

Συσχετίζουμε τα συναισθήματα των ηρώων με  τις  κοινωνικές  τους  επαφές.  Έχοντας  ετοιμάσει

εικόνες με τους διάφορους ήρωες κάνουμε διάφορους συνδυασμούς και τα παιδιά αναγνωρίζουν τα

συναισθήματα  που  βιώθηκαν.  Για  παράδειγμα  Πιλότος  +  Ενήλικες  =  Απογοήτευση,  Μικρός

Πρίγκιπας + Τριαντάφυλλο = Αγάπη κτλ. Αφού εξετάσουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς

καταμετρούμε πόσες φορές προέκυψε ευχάριστο συναίσθημα και πόσες δυσάρεστο. Καταλήγουμε

στο  συμπέρασμα  ότι  η  επαφή  των  ηρώων  μας  με  τους  ενήλικες  οδήγησε  σε  αρνητικά

συναισθήματα. Αντίθετα οι επαφές με τον κόσμο των παιδιών οδήγησε σε θετικά συναισθήματα.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Μαθηματικά.

• Στόχος: Να εκφραστούν δημιουργικά, να καλλιεργηθεί η φαντασία των παιδιών.

Στον επίλογο του βιβλίου ο συγγραφέας εμπλέκει τον αναγνώστη, ζητώντας από τα παιδιά που θα

διαβάσουν το  βιβλίο  να  συμμεριστούν την  αγωνία  του και  να  του  γράψουν ένα  γράμμα στην

περίπτωση που συναντήσουν τον Μικρό Πρίγκιπα. Έτσι φανταζόμαστε ότι κάνουμε ένα ταξίδι στην

έρημο και συναντούμε το Μικρό Πρίγκιπα. Το κάθε παιδί δημιουργεί τη δική του συνέχεια για την

ιστορία. Καταγράφουμε τις ιδέες των παιδιών και όλοι μαζί συναποφασίζουμε για την εξέλιξη της

ιστορίας. Στο τέλος γράφουμε το γράμμα στον πιλότο και τον ενημερώνουμε για την τύχη του

Μικρού Πρίγκιπα.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση, Γλώσσα.

Στόχος: Να αντιληφθούν την αξία της φιλίας. Επίσης να αντιληφθούν ότι τα κείμενα επικοινωνούν

μεταξύ τους (διακειμενικότητα). Να εκφραστούν δημιουργικά.
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Διαβάζουμε  στα  παιδιά  το  βιβλίο  Ο  κάστορας  και  η  ηχώ  (MacDonald,  Α. 1990) και  το

παραλληλίζουμε με το 19ο Κεφάλαιο του Μικρού Πρίγκιπα. 

Παραθέτουμε  δύο αποσπάσματα:

Μικρός Πρίγκιπας

«Από ένα τόσο ψηλό βουνό όπως αυτό» σκέφτηκε «θα μπορούσα με μια ματιά να δω ολόκληρο τον

πλανήτη και όλους τους ανθρώπους…» Μα δεν μπόρεσε να δει τίποτα άλλο πέρα από μυτερές

κορυφές από πέτρα.

«Καλημέρα» είπε με την ευκαιρία.

«Καλημέρα… Καλημέρα… Καλημέρα» απάντησε ο αντίλαλος.

«Ποιοι είσαστε εσείς;» ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας.

«Ποιοι είσαστε εσείς… ποιοι είσαστε εσείς… ποιοι είσαστε εσείς…» απάντησε ο αντίλαλος.

«Γίνετε φίλοι μου, είμαι μόνος μου» είπε .

«Είμαι μόνος μου… είμαι μόνος μου… είμαι μόνος μου» απάντησε ο αντίλαλος.

«Τι παράξενος πλανήτης!» σκέφτηκε.

Ο μικρός κάστορας και η ηχώ

Ο μικρός κάστορας σταμάτησε να κλαίει.

«Γεια σου!» φώναξε.

«Γεια σου!» φώναξε και η φωνή από την απέναντι πλευρά της λίμνης.

«Γιατί κλαις;» ρώτησε ο μικρός κάστορας.

«Γιατί  κλαις;»  ρώτησε  και  η  φωνή  από την  απέναντι  πλευρά  της  λίμνης.  Ο μικρός  κάστορας

σκέφτηκε για ένα λεπτό.

«Είμαι μόνος μου», είπε. « Χρειάζομαι ένα φίλο».

«Είμαι  μόνος  μου»,  είπε  και  η  φωνή  από  την  απέναντι  πλευρά  της  λίμνης.  «Χρειάζομαι  ένα

φίλο...».

Κάνουμε  την  υπόθεση  ότι  ο  Μικρός  Πρίγκιπας  και  ο  μικρός  κάστορας  συναντιούνται.

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δώσουν τη δική τους συνέχεια στην ιστορία.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση, Γλώσσα.

 Στόχος: Να αντιληφθούν την αξία της άνευ όρων αγάπης. Να αντιληφθούν την επικοινωνία

των κειμένων (διακειμενικότητα).

Παράλληλο κείμενο:  Το δέντρο που  έδινε  του Σελ Σιλβερστάιν.  Αφηγούμαστε  την  ιστορία  και

παραλληλίζουμε τη σχέση Αγοριού-Μηλιάς με τη σχέση  Μικρού Πρίγκιπα-Τριαντάφυλλου.
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Μια σημαντική ομοιότητα ανάμεσα στα δύο έργα είναι  ότι  το βιβλίο  Το δέντρο που έδινε έχει

εικονογραφηθεί από τον ίδιο του τον συγγραφέα όπως ακριβώς και  Ο Μικρός Πρίγκιπας και έχει

επίσης μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες.

Εμπλεκόμενοι Τομείς: Γλώσσα, Ανθρωπογενές Περιβάλλον.

• Στόχος: Να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να προβληματιστούν σχετικά με την αξία της φιλίας.

Με αφορμή τη φιλική σχέση του πιλότου με τον Μικρό Πρίγκιπα, τα παιδιά προβληματίζονται

σχετικά με το πως θα πρέπει να είναι μια πραγματική φιλία.  Καταγράφουμε τις ιδέες τους και

φτιάχνουμε μια Συνταγή Φιλίας.

Παράδειγμα:

Υλικά για μια αγνή φιλία: αγάπη, συντροφιά, παιχνίδι, αλήθεια, αλληλοβοήθεια κ.α.

Εκτέλεση:  Οι φίλοι δε στεναχωρούν ο ένας τον άλλο

                    Οι φίλοι μοιράζονται τα παιχνίδια μεταξύ τους

                    Οι φίλοι παίζουν μαζί 

                    Οι φίλοι αγαπούν ο ένας τον άλλο κ.α.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Δημιουργία-Έκφραση.

• Στόχος: Να αναγνωρίζουν συναισθήματα και να τα αποδίδουν με εκφράσεις.

Σβήνουμε  με  κατάλληλο  πρόγραμμα του  υπολογιστή  τα  χαρακτηριστικά  από το  πρόσωπο του

Μικρού Πρίγκιπα. Μοιράζουμε στα παιδιά αντίγραφα και τα παροτρύνουμε να ζωγραφίσουν τα

χαρακτηριστικά  του,  αποδίδοντας  κάποια έκφραση.  Παρουσιάζουν τη ζωγραφιά μιμούμενα την

έκφραση με το δικό τους πρόσωπο.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση.

 Στόχος:  Να  αντιλαμβάνονται  συναισθήματα  μέσα  από  μουσικά  ακούσματα  και  να  τα

εκφράζουν μέσα από τη ζωγραφική.

Ξαπλώνουμε τα παιδιά στη γωνιά της χαλάρωσης και ακούμε τον  Μικρό Πρίγκιπα της Ευανθίας

Ρεμπούτσικα και το  Μικρό Πρίγκιπα από το Μάριο Φραγκούλη. Μετά το τέλος της χαλάρωσης

δίνουμε  στα  παιδιά  υλικά  και  τα  προτρέπουμε  να  ζωγραφίσουν  όπως  ένιωσαν.  Το  κάθε  παιδί

περιγράφει τη ζωγραφιά του. Την επόμενη μέρα επαναλαμβάνουμε τη δραστηριότητα με μουσική

από τη μουσική επένδυση της ταινίας Ο Μικρός Πρίγκιπας της Feel good 2015. 

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση: Μουσική, Ζωγραφική.
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• Στόχος: Να εκφραστούν κινητικά, να αυτοσχεδιάσουν.

Κινητικό παιχνίδι: αποφασίζουμε όπως ο Μικρός Πρίγκιπας έτσι κι εμείς να ταξιδέψουμε και να

επισκεφτούμε πλανήτες. Με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση επισκεπτόμαστε τον πλανήτη της

χαράς  (Μουσική υπόκρουση: Για την Ελίζα  του  Beethoven),  τον πλανήτη της λύπης (Μουσική

υπόκρουση:  Χειμώνας  από  τις  4  Eποχές   του  Vivaldi),  τον  πλανήτη  του  φόβου  (Μουσική

υπόκρουση:  Ο χορός των σπαθιών  του Aram  Khachaturian). Σε χαρτί του μέτρου σχηματίζουμε

τους πλανήτες και φιλοτεχνούμε, αποδίδοντας εικαστικά το ανάλογο συναίσθημα.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση.

 Στόχος:  Να  εμπλουτιστεί  το  λεξιλόγιο  των  παιδιών  με  λέξεις  που  περιγράφουν

συναισθήματα.

Σχηματίζουμε το αλφαβητάρι των συναισθημάτων με συναισθήματα από τον Μικρό Πρίγκιπα: 

Α, α: Αγάπη, Απογοήτευση 

Β, β: Βαρετός

Γ, γ: Γοητευμένος

Δ, δ: Δυστυχία

Ε, ε: Ευτυχία, Ενθουσιασμός, Έρωτας

Ζ, ζ: Ζήλια

Η, η: Ηρεμία

Θ, θ: Θλίψη

Ι, ι: Ικανοποίηση

Κ, κ: Κακία

Λ, λ: Λύπη

Μ, μ: Μοναξιά

Ν, ν:  Ντροπαλότητα

Ξ, ξ: Ξάφνιασμα

Ο, ο: Οίκτος

Π, π: Πλήξη

Ρ, ρ: Ράκος

Σ, σ: Στοργή

Τ, τ: Ταραχή

Υ , υ: Υπερηφάνεια

Φ, φ: Φιλία, Φόβος

Χ, χ: Χαρά

Ψ, ψ: Ψευδαίσθηση

Ω, ω:  
Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα.

 Στόχος: Να καταγράψουν λέξεις και να φιλοτεχνήσουν μια αφίσα.

Λέξεις που μας μιλάνε στην καρδιά. Κατασκευή αφίσας όπου καταγράφονται λέξεις ή φράσεις που

έκαναν εντύπωση στα παιδιά και επηρέασαν το συναισθηματικό τους κόσμο όπως: αγάπη, φιλία,

λουλούδι, λύπη, χαρά, μόνο με την καρδιά βλέπεις σωστά κ.α. Για λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα 

μπορούσαμε να αναζητήσουμε τις λέξεις και στη γαλλική γλώσσα ή αν έχουμε παιδιά διαφορετικών

εθνικοτήτων στη γλώσσα της πατρίδας τους.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Δημιουργία-Έκφραση.
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 Στόχος:  Να  αναπτύξουν  τα  παιδιά  την  κινητικότητά  τους  και  να  αναγνωρίζουν

συναισθήματα.

Παίζουμε  τα  ακόλουθο  κινητικό  παιχνίδι:  μεταμφιέζουμε  τα  παιδιά  με  υλικά  από τη  θεατρική

γωνιά, σε ήρωες της ιστορίας. Κάθε παιδί κρατά στα χέρια του από ένα μπαλόνι πάνω στο οποίο

έχουμε ζωγραφίσει μια χαρούμενη και μια λυπημένη φατσούλα. Τα παιδιά κινούνται ελεύθερα και

με  τη συνοδεία μουσικής, παίζουν, ελίσσονται, αγγίζουν το ένα το άλλο. Στην παύση της μουσικής

το κάθε παιδί γίνεται ζευγάρι με το διπλανό του. Ανάλογα με τον συνδυασμό των ηρώων που θα

προκύψει σηκώνουν το μπαλόνι δείχνοντας ανάλογα τη λυπημένη ή χαρούμενη πλευρά του.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Ψυχοκινητικότητα.

• Στόχος:  να καλλιεργηθεί η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών, να γνωρίσουν έναν

σπουδαίο καλλιτεχνη και να απολαύσουν τα έργα του, να εκφραστούν καλλιτεχνικά.

Ο Μικρός Πρίγκιπας αγαπούσε πολύ τα ηλιοβασιλέματα γιατί τον βοηθούσαν να ξεπεράσει τη

λύπη του. Τα παιδιά προβληματίζονται γιατί μπορεί να ήταν λυπημένος ο Μικρός Πρίγκιπας και

κάνουν διάφορες υποθέσεις. Σκέφτονται αν ποτέ ένιωσαν το συναίσθημα της λύπης και ποιος ήταν

ο  λόγος  που  το  προκάλεσε.  Επίσης  σκέφτονται  τι  είναι  αυτό  που  τα  βοηθάει  να  αισθανθούν

καλύτερα όταν είναι λυπημένα. Το ζωγραφίζουν. Αναζητούμε στο διαδίκτυο έργα ζωγραφικής με

θέμα το ηλιοβασίλεμα. Ανακαλύπτουμε πολλά και μάλιστα πολλά από αυτά έχουν φιλοτεχνηθεί

από τον ίδιο ζωγράφο: τον Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Αναζητούμε πληροφορίες, εκτυπώνουμε έργα του

και φτιάχνουμε μια αφίσα για τον διάσημο καλλιτέχνη. Επιχειρούμε να ζωγραφίσουμε το δικό μας

ηλιοβασίλεμα με λαδοπαστέλ.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Δημιουργία-΄Εκφραση

 Στόχος:  Να απολαύσουν ένα σπουδαίο έργο ζωγραφικής, να δημιουργήσουν το δικό τους

έργο τέχνης. Να αντιληφθούν την έννοια της ενσυναίσθησης.

Οι ήρωες στο Μικρό Πρίγκιπα θαύμασαν πολλές φορές το νυχτερινό, έναστρο ουρανό. Επίσης ο

Μικρός Πρίγκιπας λίγο πριν αποχωριστεί τον πιλότο, τον συμβούλευσε να κοιτάζει τα αστέρια

στον νυχτερινό ουρανό ως παρηγοριά. Με αφορμή τα παραπάνω παρουσιάζουμε στα παιδιά την

Έναστρη Νύχτα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ και τα παροτρύνουμε να μπουν στη θέση του πιλότου που

κοιτάζει τα αστέρια. Επίσης παρουσιάζουμε την εντυπωσιακή, διαδραστική μορφή του ίδιου πίνακα

η  οποία  υπάρχει  στον  παρακάτω  υπερσύνδεσμο:  (https://www.youtube.com/watch?

v=IatArCau_vA&feature=share).  Παρακολουθώντας  το  διαδραστικό   βίντεο  παροτρύνουμε  τα

παιδιά  να  ακούσουν  τα  «κουδουνάκια»  του  Μικρού  Πρίγκιπα.  Ενθαρρύνουμε  τα  παιδιά  να
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περιγράψουν  πως  αισθάνονται.  Στη  συνέχεια  μοιράζουμε  τέμπερες,  πινέλα,  χρυσόσκονη  και

αφήνουμε τα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους έργο με θέμα τον έναστρο ουρανό.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση.

 Στόχος: Να αξιοποιούν τα παιδιά με ευφάνταστο τρόπο διάφορα υλικά, να καλλιεργηθεί η

φαντασία τους. 

Ένα αερόστατο για το Μικρό Πρίγκιπα. Φτιάχνουμε ένα αερόστατο χρησιμοποιώντας ένα κουτί ως

καλάθι  και  ένα  μπαλόνι  με  ήλιον  δεμένο  στις  άκρες  του  κουτιού.  Τα  παιδιά  σκέφτονται  και

γράφουν ένα μήνυμα ή κατασκευάζουν μια αφίσα για το Μικρό Πρίγκιπα. Απελευθερώνουμε το

αερόστατο που θα μεταφέρει το μήνυμά μας στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση, Γλώσσα, Ανθρωπογενές Περιβάλλον.

 Στόχος: να εξερευνούν το διαδίκτυο με σκοπό την εύρεση πληροφοριών

Ιστοεξερεύνηση  για τη δημιουργία αφίσας. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια ιστοεξερεύνηση

στο διαδίκτυο σχετικά με τον Μικρό Πρίγκιπα και τον συγγραφέα του με σκοπό την κατασκευή

αφίσας.  Τα  παιδιά  χωρισμένα  σε  ομάδες  και  με  τη  βοήθεια  της  νηπιαγωγού,  αναζητούν  στο

διαδίκτυο  πληροφορίες,  τις  αποθηκεύουν,  επιλέγουν  εικόνες,  εκτυπώνουν.  Στη  συνέχεια

επεξεργάζονται το υλικό, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού διαβάζουν τις πληροφορίες, κόβουν τις

εικόνες,  γράφουν  ή  αντιγράφουν  τίτλους,  ονόματα,  λέξεις,  ζωγραφίζουν,  χρωματίζουν  και

φτιάχνουν μια αφίσα για το Μικρό Πρίγκιπα.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Πληροφορική, Γλώσσα, Δημιουργία-Έκφραση.

 Στόχος: Να  αντιληφθούν  ότι  με  τη  χρήση  κατάλληλου  λογισμικού  μπορούν  να

δημιουργήσουν μια ψηφιακή αφήγηση .

Δημιουργία  ψηφιακής  αφήγησης: τα  παιδιά  αφού  ακούσουν  προσεκτικά  και  κατανοήσουν  την

ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα, μπορούν με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού να προχωρήσουν στη

δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης. Για το σκοπό αυτό τα παιδιά σχεδιάζουν με ελεύθερο σχέδιο

και  διάφορα υλικά,  εικόνες  σχετικές  με  την  αφήγηση.  Στη  συνέχεια  οι  εικόνες  με  τη  βοήθεια

σαρωτή σαρώνονται, μαγνητοφωνούνται οι φωνές των παιδιών που αφηγούνται την ιστορία και με

ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή δημιουργείται η ψηφιακή αφήγηση. 

Εμπλεκόμενοι τομείς: Πληροφορική, Δημιουργία-Έκφραση, Γλώσσα.

 Στόχος: Να περιηγούνται στο διαδίκτυο με στόχο την αναζήτηση πληροφοριών.
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Περιήγηση στην ιστοσελίδα του Μικρού Πρίγκιπα ή του συγγραφέα του Antoine de Saint Exupery

http://www.lepetitprince.com/2010/10/francois-d’agay-nous-parle-de-la-serie-du-petit-prince/

http://www.antoinedesaintexupery.com/

Εμπλεκόμενοι τομείς: Πληροφορική, Γλώσσα.

• Στόχος: Να αντιληφθούν τον επικοινωνιακό χαρακτήρα του διαδικτύου.

Δημοσίευση  καλλιτεχνικής  δημιουργίας  μέσω  του  διαδικτύου.  Μπορούμε  να  δημιουργήσουμε

οποιοδήποτε  έργο τα παιδιά επιθυμούν με θέμα το  Μικρό Πρίγκιπα,  για  παράδειγμα ελεύθερο

σχέδιο,  κολάζ,  προπλάσματα με  πλαστελίνη  και  να δημοσιεύσουμε το  έργο μας  στην επίσημη

ιστοσελίδα  του  Μουσείου  Μικρού  Πρίγκιπα  στη  Γαλλία,  σε  ειδικό  χώρο  όπου  φιλοξενεί

δημιουργίες παιδιών από όλο τον κόσμο.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Πληροφορική, Δημιουργία-Έκφραση.

• Στόχος: Να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν διάφορα υλικά με δημιουργικό τρόπο.

Δημιουργία ομαδικής εργασίας κολάζ.  Τα παιδιά εργάζονται συλλογικά και με τη βοήθεια και της

νηπιαγωγού φτιάχνουν ομαδικό κολάζ με το οποίο διακοσμούν την τάξη.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία-Έκφραση, Ανθρωπογενές περιβάλλον.

 Στόχος: να εκφράζονται δημιουργικά.

Δημιουργία  Lapbook.  Τα παιδιά δημιουργούν το καθένα το δικό του  Lapbook στο οποίο κολλάνε

εικόνες, ζωγραφιές, γράφουν ονόματα ή φράσεις  που τους άρεσαν από τον Μικρό Πρίγκιπα.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Δημιουργία -Έκφραση, Γλώσσα.

 Στόχος: να μυηθούν στην αξία της υπευθυνότητας.

Με  αφορμή  την  υπεύθυνη  στάση  του  Μικρού  Πρίγκιπα  απέναντι  στο  λουλούδι  του,

αποσαφηνίζουμε  την  έννοια  θέτοντας  το  ερώτημα  ποιες  πράξεις  του  Μικρού  Πρίγκιπα  μας

δείχνουν την υπευθυνότητά του. Σε χαρτί του μέτρου καταγράφουμε τις απαντήσεις (το πότιζε, το

προφύλαγε από το κρύο και τον αέρα, το φρόντιζε, ζητούσε φίμωτρο για να μη το φάει το αρνάκι,

φοβόταν μήπως πάθει κάποιο κακό κ.α). Συζητάμε με τα παιδιά για την αξία της υπευθυνότητας και

παίζουμε ένα παιχνίδι με λέξεις. Ο παιδαγωγός ξεκινά μια φράση την οποία συμπληρώνουν τα

παιδιά: 

 Είμαι υπεύθυνος για ένα ζωάκι και (συμπληρώνουν τα παιδιά με πιθανές απαντήσεις) το

ταΐζω, το πάω βόλτα, του δίνω νεράκι...
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 Όταν δανείζομαι ένα βιβλίο είμαι υπεύθυνος και δεν το σκίζω, δεν το μουντζουρώνω, δεν το

λερώνω...

 Όταν παίζω με τα παιχνίδια μου είμαι υπεύθυνος και τα συμμαζεύω, δεν τα καταστρέφω,

δεν τα πετάω...

 Είμαι υπεύθυνος για τα λουλούδια και τα ποτίζω, δεν τα κόβω, δεν τα ξεριζώνω...

 Όταν βρίσκω κάτι το επιστρέφω σε αυτόν που το έχασε, το δίνω στην κυρία, δεν το κρατάω

για τον εαυτό μου...

Στη  συνέχεια  προτείνουμε  την  κατασκευή  μιας  αφίσας  για  την  υπευθυνότητα,  γράφοντας  στο

κέντρο με μεγάλα γράμματα τη λέξη  Υπευθυνότητα και από πάνω ένα ουράνιο τόξο ή ότι άλλο

μπορεί να φανταστούν και να προτείνουν τα παιδιά, στις γραμμές του οποίου γράφουμε ιδέες που

προτείνουν τα παιδιά για την υπευθυνότητα. Τέλος μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα ψαράκι στην

τάξη μας και να γίνουμε «υπεύθυνοι» για αυτό.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Δημιουργία-Έκφραση, Ανθρωπογενές Περιβάλλον.

• Στόχος: να αντιληφθούν τη χρήση του χάρτη και το συμβολικό τρόπο απεικόνισης του.  

Εντοπίζουμε  στο  χάρτη  την  περιοχή  όπου  εξελίσσεται  η  ιστορία,  δηλαδή  την  έρημο  Σαχάρα.

Επίσης  τη  Γαλλία  που  είναι  η  χώρα  καταγωγής  του  συγγραφέα.  Ακόμη  θα  μπορούσαμε  να

εντοπίσουμε  και  να  μαρκάρουμε  χώρες  στη  γλώσσα  των  οποίων  έχει  μεταφραστεί  Ο Μικρός

Πρίγκιπας. Αν υπάρχει η δυνατότητα περιηγούμαστε στη Σαχάρα με το πρόγραμμα Google Earth.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Παιδί και Ανθρωπογενές περιβάλλον, Μαθηματικά, Πληροφορική.

 Στόχος: Να αντιληφθούν την πολυγλωσσία και τη δημοφιλία του Μικρού Πρίγκιπα σε όλο

τον κόσμο μέσα από τις γλώσσες που μεταφράστηκε.

Εκτυπώνουμε  από  την  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Μικρού  Πρίγκιπα,  το  εξώφυλλο  του  βιβλίου

μεταφρασμένο  σε  διάφορες  γλώσσες.  Διαβάζουμε  τον  τίτλο  σε  διάφορες  γλώσσες.

Πλαστικοποιούμε και κόβουμε σε κομμάτια σχηματίζοντας πάζλ, τα οποία ανασυνθέτουμε.

Εμπλεκόμενοι τομείς: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ανθρωπογενές Περιβάλλον.

 Στόχος: Να χρησιμοποιούν δημιουργικά τα μουσικά όργανα του σχολείου

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να επενδύσουν μουσικά το έργο, με τη χρήση μουσικών οργάνων από τη

μουσική γωνιά του σχολείου μας.
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 Στόχος: Να εκφραστούν τα παιδιά μέσω της δραματοποίησης.

Αφού  τα  παιδιά  κατανοήσουν  καλά  την  ιστορία,  έρχεται  η  ώρα  της  δραματοποίησης.  Αφού

ετοιμαστούν από την ομάδα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως μάσκες, καπέλα, αεροπλάνο κ.α., τα

παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους και η δραματοποίηση ξεκινά.

 Στόχος:  Να εκφραστούν τα παιδιά μέσω της παντομίμας. 

Τα  παιδιά  χρησιμοποιούν  τη  γλώσσα  του  σώματος  για  να  αποδώσουν  εκφραστικά  διάφορα

συναισθήματα των ηρώων.

 Στόχος: Να εκφραστούν τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.

Τα  παιδιά  χρησιμοποιώντας  διάφορα  αντικείμενα  από  τη  θεατρική  γωνιά,  μεταμφιέζονται  και

αυτοσχεδιάζουν στην ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα.

Οι παραπάνω προτεινόμενες δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και επιλογή και  η αξιοποίησή τους

εξαρτάται από το ενδιαφέρον των παιδιών και από τη χρονική διάρκεια της θεματικής ενότητας.
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8. Συμπεράσματα

Στην  παρούσα  εργασία  το  ερευνητικό  ενδιαφέρον  επικεντρώθηκε,  στο  να  αποκαλυφθούν  οι

μηχανισμοί δόμησης νοήματος ενός λογοτεχνικού κειμένου, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά

τον  εκπαιδευτικό  σχεδιασμό  και  να  δώσουν  ένα  καινοτόμο  εργαλείο  στη  διάθεση  του  κάθε

ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού, που θέλει να προσεγγίσει βαθύτερα το λογοτεχνικό λόγο και να

σχεδιάσει καλύτερα και αποτελεσματικότερα την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον Greimas η λογοτεχνία δεν είναι παρά ένα σύνολο από παιχνίδια συνείδησης, που

έχουν σκοπό να μας προσφέρουν αισθητική απόλαυση μέσα από την αποκάλυψη των κρυμμένων

ισοτοπιών. Εννοείται ότι από τη μία πλευρά τα πάντα είναι φανερά σ’ ένα κείμενο, με την έννοια

ότι  ο  ίδιος  ο  δέκτης  είναι  ο  παραλήπτης  του μηνύματος,  από την άλλη όμως,  τα  πάντα είναι

λανθάνοντα, καθώς ο λόγος είναι πάντα κωδικοποιημένος και η λειτουργία της αποκωδικοποίησης

ανήκει ολοκληρωτικά στο δέκτη (Greimas, 2005: 176-177).

Η παρούσα εργασία έχει ως σημείο αναφοράς τη νουβέλα Ο Μικρός Πρίγκιπας του  Antoine de

Saint Exupéry.  Θα  μπορούσε  στη  θέση  του  να  βρίσκεται  οποιοδήποτε  λογοτεχνικό  κείμενο

ενδιαφέροντος. Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου βασίστηκε στο γεγονός ότι αποτελεί ένα έργο

σταθμό στην ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας, που συγκίνησε και εξακολουθεί να συγκινεί τους

αναγνώστες  έως  σήμερα,  με  πολλούς  συμβολισμούς  και  κρυμμένα  νοήματα.  Η  αγάπη  και  ο

ενθουσιασμός  της  ερευνήτριας  για  το  συγκεκριμένο  έργο,  που  κρύβει  διαχρονικές  αξίες  και

προβληματισμούς, αποτέλεσαν το εναρκτήριο λάκτισμα μιας προσπάθειας με στόχο να δοθεί στα

παιδιά της προσχολικής ηλικίας με τα οποία ασχολείται, η ευκαιρία να απολαύσουν το έργο  και να

μυηθούν σε αξίες.

Η νουβέλα αποτελεί ένα είδος Παιδικής Λογοτεχνίας που δεν θεωρείται κατάλληλο για τα μικρά

παιδιά  κυρίως  λόγω  της  έκτασης  και  των  σύνθετων  νοημάτων  που  περιέχει.  Μέσα  από  την

παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να αποδομηθεί το κείμενο της νουβέλας ώστε να φανούν οι κρυφές

δομές και τα κρυμμένα νοήματα, με σκοπό να σχεδιαστούν διδακτικές δραστηριότητες κατάλληλες

για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έτσι με τρόπο εκλαϊκευμένο και προσαρμοσμένο να καταστεί

δυνατή η διδασκαλία της νουβέλας στην προσχολική αγωγή.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας και την αποδόμηση του κειμένου χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η

σημειωτική ανάλυση. Ειδικότερα, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στηρίχθηκε στη θεωρία του

Greimas καθώς  σύμφωνα  με  τη  μέθοδό  του,  τη  μέθοδο  της  δομικής  σημαντικής,  η  αφήγηση
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αναζητεί τις βασικές δομές σημασίας του κειμένου και αποκαλύπτει την εσωτερική τους σχέση η

οποία  μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε  λογοτεχνικά  κείμενα,  στα  οποία  ανήκει  και  το  κείμενο

ενδιαφέροντος  μας,  αλλά  και  σε  διάφορα  σημειωτικά  συστήματα  όπως  στην  τέχνη,  στην

αρχιτεκτονική, στην εικόνα (Χριστοδούλου, 2012: 74-75).

Το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει το έργο στους αναγνώστες, είναι ένα μήνυμα με καθαρά αξιακό

περιεχόμενο που δεν είναι άλλο από την αξία της φιλίας στη ζωή του ανθρώπου και «έναν μεγάλο

προβληματισμό  για  τον  άνθρωπο,  τις  αξίες,  τους  στόχους,  το  ρόλο  τους  στη  ζωή  και  τα

συναισθήματά του» (Ερωτοκρίτου, 2012: 8).

Ο  Antoine de Saint Exupéry με πολύ απλή γλώσσα, εμπλέκει αριστοτεχνικά τις ισοτοπίες μεταξύ

τους, για να μας κάνει κοινωνούς των μηνυμάτων του. Τρεις είναι οι σημαντικότερες ισοτοπίες οι

οποίες  αλληλοεμπλέκονται  και  γύρω  από  την  άρθρωση  τους  αγκυρώνεται  όλο  το  κείμενο.  Η

κοινωνική  ισοτοπία  η  οποία  αφορά  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις,  η  αξιακή  ισοτοπία  η  οποία

καθορίζει την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των

ηρώων, ενώ η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων προκαλεί θετικά ή αρνητικά συναισθήματα

που ορίζουν τη συναισθηματική ισοτοπία και οδηγεί στη σύγκρουση ή στην κάθαρση.

Αποδομώντας  το  κείμενο  αντιληφθήκαμε  ότι  σε  όλο  το  κείμενο  υπερισχύει  μια  σημαντική

αντιθετική σχέση σε κοινωνικό και αξιακό επίπεδο, αυτή των ενηλίκων με τα παιδιά και του τρόπου

που αντιλαμβάνονται τη ζωή. Σύμφωνα με τον  Greimas οι περισσότερες αφηγήσεις στηρίζονται σε

κάποιο  είδος  απουσίας.  Η  απουσία  στην  περίπτωση  του  Μικρού  Πρίγκιπα βρίσκεται  στην

επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά (και σε όσους αισθάνονται όπως τα παιδιά, στους ανθρώπους που

δεν  έχουν  αλλοτριωθεί  και  συνεχίζουν  να  έχουν  την  αυθεντικότητα  των  παιδιών)  και  στους

ενήλικες. Με διαφορετικό αξιακό φορτίο ο καθένας τους, βλέπει τη ζωή μέσα από διαφορετικό

πρίσμα,  σύμφωνα  με  τις  προτεραιότητες  και  τα  πιστεύω  του,  με  αποτέλεσμα  τη  μεταξύ  τους

σύγκρουση και την απομάκρυνση.

Τα παιδιά  με  ένα  αξιακό φορτίο  εμποτισμένο από τις  αξίες  της  φιλίας,  της  ανιδιοτέλειας,  της

ευγένειας, του σεβασμού, με το συναίσθημα να κατέχει πρωταρχική θέση στη ζωή τους ζουν την

ουσία  ζωής  ενώ  αντίθετα  οι  ενήλικες  με  γνώμονα  αρνητικά  φορτισμένα  αξίες  όπως  ο

ορθολογισμός,  ο  υλισμός,  το  συμφέρον,  η  αγένεια  και  η  απαξιωτική  στάση προς  τους  άλλους

χάνουν την ουσία της ζωής.
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Ο   Antoine de Saint Exupéry,  υπήρξε  ένας  άνθρωπος  ελεύθερος,  με  ανοιχτό  πνεύμα.  Στο

λογοτεχνικό λόγο ενός τέτοιου ανθρώπου είναι σίγουρο ότι δε θα χωρούσαν διδακτισμοί. Αντί για

διδακτισμούς προτιμά να επικοινωνήσει τα μηνύματά του εμπλέκοντας το συναισθηματικό κώδικα.

Αποδομώντας το κείμενο,  γρήγορα γίνεται αντιληπτή η ισχυρή παρουσία του συναισθηματικού

κώδικα. Οι ήρωες του έργου έχουν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και επιπλέον βιώνουν έντονη

συναισθηματική διέγερση μέχρι να φτάσουν στην κάθαρση. Ο αναγνώστης συμπάσχοντας με τους

ήρωες  βιώνει  τα  ίδια  συναισθήματα,  ταυτίζεται  μαζί  τους  και  ταυτίζεται  τελικά  όχι  μόνο

συναισθηματικά αλλά και ιδεολογικά.

Η εμφάνιση των μηχανισμών δόμησης νοήματος που επιτεύχθηκε με τη σημειωτική ανάλυση του

κειμένου της νουβέλας αξιοποιήθηκε από την ερευνήτρια, ως ένα εργαλείο με τη συνδρομή του

οποίου σχεδιάστηκαν διδακτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της προσχολικής

ηλικίας ώστε να καταστεί δυνατή η διδακτική προσέγγιση του έργου στο νηπιαγωγείο.

Ελπίζουμε μέσα από αυτήν την προσπάθεια να δόθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα ερέθισμα

να προσεγγίσει το λογοτεχνικό λόγο μέσα από μια διαφορετική σκοπιά που θα τον καταστήσει πιο

εύληπτο και πιο προσιτό στα παιδιά.
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9. Συζήτηση

Η παιδαγωγική αξία της Παιδικής Λογοτεχνίας αναμφισβήτητα είναι σημαντική και πολυεπίπεδη.

Αναπτύσσει τη δημιουργική έκφραση, απελευθερώνει τη φαντασία, καλλιεργεί το γλωσσικό και

αισθητικό  κριτήριο  του  παιδιού.  Συμβάλει  στην  ψυχική,  κοινωνική  και  πνευματική  ανάπτυξη,

ψυχαγωγεί  διδάσκοντας.  Η θέση της μέσα στο σχολείο θα πρέπει να είναι πρωτεύουσα και να

αποτελεί μοχλό γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. 

Η αλήθεια είναι ότι στην προσχολική εκπαίδευση, η Παιδική Λογοτεχνία έχει τη θέση που της

αρμόζει,  καθώς  σε  καθημερινή  βάση αποτελεί  αγαπημένη δραστηριότητα  των παιδιών,  με  την

οποία  προσεγγίζονται  σχεδόν  όλα  τα  γνωστικά  αντικείμενα,  προκαλώντας  το  ενδιαφέρον  των

μικρών  μαθητών και  καθιστώντας  τη  γνώση εύληπτη και  ευχάριστη.  Στις  υπόλοιπες  βαθμίδες,

Δημοτικό,  Γυμνάσιο,  Λύκειο  η  διδασκαλία  της  λογοτεχνίας  συνδέεται  δυστυχώς  μόνο  με  το

γλωσσικό μάθημα, γεγονός που την αδικεί.

Σημαντικός  είναι  ο  ρόλος  του εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια  της  αγάπης  του παιδιού για τη

λογοτεχνία και για το βιβλίο γενικότερα. Πρώτιστα θα πρέπει να αγαπά ο ίδιος τη λογοτεχνία και

να  αναζητά  νέους  τρόπους  που  να  την  κάνουν  ελκυστική.  Τα  παιδιά  δείχνουν  μεγαλύτερο

ενδιαφέρον  όταν  οι  δραστηριότητες  είναι  δημιουργικές  και  ευφάνταστες.  Το  παιχνίδι  του

ξεκλειδώματος  ενός  κειμένου  και  των  κρυμμένων  νοημάτων  του,  μπορεί  να  γίνει  ένα  μέσο

καλλιέργειας της κριτικής αντίληψης.

Πολλές φορές κάποια κείμενα δε θεωρούνται κατάλληλα για κάποια ηλικία. Με τον κατάλληλο

σχεδιασμό και εκπαιδευτική παρέμβαση τα κείμενα μπορούν να τροποποιηθούν, να απλοποιηθούν

και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κάθε ηλικίας. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να

δείξουμε  έναν τέτοιο  τρόπο με  τη  βοήθεια  της  σημειωτικής  ανάλυσης  που εφαρμόστηκε στον

Μικρό Πρίγκιπα του  Antoine de Saint Exupéry, αποδομώντας τους μηχανισμούς δόμησης νοήματος

του κειμένου και σχεδιάζοντας διδακτικές δραστηριότητες κατάλληλες για μικρά παιδιά. Ελπίζουμε

με την έρευνά μας να συμβάλαμε θετικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, εφοδιάζοντάς την με ένα

καινοτόμο εργαλείο που πιθανά να βοηθήσει στην βαθύτερη προσέγγιση του λογοτεχνικού λόγου.

Η  μύηση  όμως  στο  σημειωτικό  τρόπο  ανάλυσης  και  σκέψης  δε  βοηθά  μόνο  στην  καλύτερη

προσέγγιση ενός κειμένου. Ο κόσμος είναι γεμάτος μηνύματα, άλλοτε φανερά και τις περισσότερες

φορές κρυφά. Η εισαγωγή των παιδιών σε έναν τρόπο σκέψης που θα τα υποψιάσει και θα τα

μυήσει στη διαδικασία να αποκωδικοποιούν τα κρυμμένα μηνύματα που κρύβονται παντού γύρω
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μας, αποτελεί  ένα πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή τους. 

Κλείνοντας θα θέλαμε να προτείνουμε ένα ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο έρευνας με σημείο

αναφοράς  τον  Μικρό  Πρίγκιπα και  τη  σημειωτική.  Αφορά  στη  σημειωτική  ανάλυση  της

εικονογράφησης του  Μικρού Πρίγκιπα,  η οποία έχει  φιλοτεχνηθεί  από τον ίδιο τον συγγραφέα

Antoine de Saint Exupéry. Η εικονογράφηση όπως και το κείμενο, εκφράζει ιδεολογικές θέσεις και

μεταφέρει ιδεολογικά μηνύματα που θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν έτσι ώστε να υπάρξει

μια ολοκληρωμένη σημειωτική μελέτη του Μικρού Πρίγκιπα.
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