«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» Εξυπερύ

Ακροστιχίδα
Πάθος – πηγάδι,

Θυμάμαι

ρυάκι – ρευματισμοί,

ευτυχία έκπληξη

ίδιος – ίχνη,

ο(υρανός) όνειρο

γλάρος – γραμματική,

δέντρο – δάκρυα - δεσμοί

κοτόπουλο -

ώ(ριμος) ωφέλιμος

ήλιος – ηχώ,

ρίζες

πόνος – παρηγοριά,

α(στέρι) άμμος

αστέρι ςημάδι – σχέδιο
Π(ηγάδι), πετάω

Βαριέμαι

ρεύματα

αγρία

ίδιος

συγχέω

γοητευτικός

ιδανικός

κακία

λουλούδι

ηχώ

ίδιος

πειθαρχία

κλειδούχος

αρνί

ήρεμα

ςυγνώμη
Πειθαρχία

Θαυμαστής

ρεύματα

απειθαρχία

ιδανικός

νούμερα

γλιστρώ

αγγίζω

κρύβω

σεμνά

ηχώ

ηχώ

πανοπλία

ςιτάρι

ανάγκη
ςιτάρι
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Παιχνίδια

Αεροπλάνο

Ρίζες

νύχια

Ιδια

ανυπακοή

Γραμματική

σοβαρός

Κίνδυνος

ταξίδι

Ηχώ

άμμος

Παρηγοριά

σιτάρι

Ασφαλής

ιδανικός

Συγγνώμη

ανάγκη

Δραματουργική επεξεργασία - ασκήσεις
Καπέλο
1) Δημιουργούμε την εικόνα σε 2 ομόκεντρους κύκλους, με χέρια απλωμένα, στη
μέση στριμωγμένα παιδιά = ο ελέφαντας.
2) Παίζουμε με τα καπέλα που πετάνε μαγικά και προσπαθούμε να πιάσουμε ένα,
να το φορέσουμε, μας φεύγει, το ξαναπιάνουμε.
3) Χαιρετούμε με διαφορετικό καπέλο, το φοράμε και περπατάμε ανάλογα με το
πρόσωπο που το φοράει π.χ. αστυνομικός, πριγκίπισσα.
4) Τι θα έλεγε το καπέλο σ’ αυτόν που το φοράει.
Λέξεις  φράσεις: α) βόας, ελέφαντας, καπέλο, αρνί. β) αεροπλάνο, πλανήτης,
μπαομπάμπ, μελαγχολία, ηλιοβασίλεμα.
5) Ρόμβος με κινήσει: καπέλο: χαιρετάμε, το φοράμε, το βγάζουμε, το
ζωγραφίζουμε.
Περπατάμε όπως: τα πρόβατα, δεν ξέρουμε που και γιατί πάμε, μέσα σε μια
άγνωστη πολιτεία (πλατεία, δρόμοι). Όπως ο χ που φορά ένα χ καπέλο π.χ.
αστυνομικός.
Λέμε τη φράση: δασκαλίστικα, με μεγάλες δρασκελιές, τίγρης – θηρίο που χυμάει #
αδύναμο ζώο αμύνεται και αντίστροφα το ζευγάρι, ξεριζώνοντας μπαομπάμ,
στριμωγμένα ( σε πολύ μικρό χώρο).
Κινήσεις – αντιγράφουμε, κακές συνήθειες (δικές μας ή των γονέων μας και ανά 4
άτομα χορογραφία).
Ξεριζώνουμε άχρηστα μπαομπάμ.
Ο σπόρος γεννιέται μέσα από τη γη και γίνεται δέντρο.
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Λέμε: Γνώσεις Ιστορίας, γεωγραφίας, αριθμητικής, (σε ύφος σοβαρό)
Διαβάζουν: 3 ομάδες με βηματισμό: αφήγηση (1),διάλογος(2), ουδέτερα.
Αγκάθια
1) Περπατάμε σ’ αυτά, κόβουμε λουλούδι με αγκάθια
2) Μεγάλο ζώο προσπαθεί να φάει λουλούδι και εκείνο το αποκρούει με τα αγκάθια
του.
Λέξεις - φράσεις: λουλούδι, ματαιοδοξία, άγρια πουλιά, υπακοή, απειθαρχία,
μανιτάρι.
Λέμε τη φράση μας όπως: α) στα αγκάθια, φουσκωτά, σαν να με τσίμπησε αγκάθι,
μόλις ξύπνησα, σαν να αποχαιρετώ κάποιον ή κάτι για τελευταία φορά, με νάζι.
β) Εκστασιασμένοι μπροστά σε κάτι, συμβουλεύοντας, απογοητευμένος, πετώντας
αεροπλάνο, με τρυπούν από παντού αγκάθια, (έπεσα πάνω σ’ αυτά), με πνίγουν
ρίζες, έχω ανάγκη, λέω ένα μυστικό, με ανησυχία, ευτυχισμένος, δείχνω κάτι
μοναδικό, σεμνά, μπροστά σε μια παρουσία μαγική, παρακολουθώ κάτι που
γεννιέται σιγά – σιγά, ντύνομαι σιγά – σιγά με τρυφερότητα, προσεκτικά, φιλάρεσκα
– κοιτιέμαι στο καθρέφτη, σαστισμένα, ασφυκτιώντας, φυσάει δροσερό αεράκι, ρεύματα,

με

αμφιβολία,

δυστυχισμένος,

έκρηξη

ηφαιστείου,

εκνευρισμένα,

αποφασισμένος να φύγω.
Κινήσεις – ρόμβος: ξυπνάμε το πρωί, άγρια πουλιά πετάνε, ένα αγρίμι χυμάει να
δαγκώσει.
Περπατάμε σε: άγνωστο μέρος – με εμπόδια, εκπλήξεις.
Μια καθημερινή δουλειά με αγάπη πολλή.
Ξυπνάμε το πρωί μαζί με τον ήλιο.
Ποιο λουλούδι είσαι;
Σχήμα : το μανιτάρι.
α΄ πλανήτης
Λέξεις: απαγορεύεται, ανυπακοή, αστέρι, ηλιοβασίλεμα, δικάζω, (δικαιοσύνη),
δίκαια, σοφός.
Λέμε τη φράση: ως βασιλιάς, απαγορεύεται, υπήκοος, χασμουρητά, θαμπωμένος
από κάτι, πετάω από λουλούδι σε λουλούδι.
β΄ πλανήτης
Λέξεις: θαυμαστής, ματαιόδοξος – ξία, χειροκροτώ, θαυμάζω, περίεργος
γ’ πλανήτης μεθύστακας, πίνω, ξεχνώ, ντρέπομαι
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δ’ πλανήτης επιχειρηματίας, μετρώ – αριθμοί, γυμναστική, ονειροπολώ, αστέρια,
ανήκω, πλούσιος, αγοράζω, δικό μου, τράπεζα, συρτάρι, κλειδώνω, καθαρίζω,
ωφέλιμος – ωφελώ, παράξενος –ο.
ε’ πλανήτης  περίεργος, μικρός, φανάρι, παράλογος, νόημα, όμορφο, χρήσιμο,
κανονισμός, ξεκουράζομαι, κοιμάμαι, αλλάζω, άτυχος, περιφρονάς, γελοίο, εαυτός.
στ’ πλανήτης  κύριος, τεράστιος, βιβλίο, εξερευνώ – εξερευνητής, γεωγράφος,
θάλασσα, ποτάμι, βουνού, έρημος, επάγγελμά, λουλούδι, όμορφο, εφήμερο,
ολομόναχο.
Λέμε τις φράσεις: ως διαταγή, ανυπακοή, δικάζοντας, με σοφία, θαυμαστής,
χειροκροτώντας,

μεθυσμένος,

ντρέπομαι,

μετρώντας,

κάνοντας

γυμναστική,

ονειροπολώντας, καθαρίζοντας ως να είναι παράλογος κανονισμός, κάτι χρήσιμο,
αλλάζω ρούχα, περιφρονητικά, στον εαυτό μου, σαν να είναι κάτι τεράστιο, σαν
σοφός, είμαι μόνος στην έρημο, σ’ ένα λουλούδι.
Άσκηση: Σε χορογραφία 1 κίνηση του κάθε επαγγελματία
Εικόνα: στάση βασιλιάς, υπήκοος, ανυπακοής, δικαστής, ματαιόδοξος (στον
καθρέφτη).
Άσκηση: φωνές παιχνίδι αρχοντάδες – δούλοι.
μεθύστακας,

μετράει

μια

κίνηση

μηχανική,

σπαστική,

σταθερή,

νευρική,

(επιχειρηματίας) κίνηση τεμπέλικη (φανανάφτης) – Γεωγράφος.
Περπατάμε όπως: μεθυσμένος, βασιλιάς, ονειροπολώντας
Κινήσεις – Ρόμβος: Χορογραφία 1 κίνηση του κάθε επαγγελματία.
Πλανήτης Γη
Λέξεις – φράσεις: απορώ, φοβάμαι, λάθος έρημος, στενοχώρια, μόνος, δυνατό,
αγνός,

αστέρι,

λουλούδι,

ρίζα,

βουνό,

καλημέρα,

τριαντάφυλλα,

αλεπού,

εξημερώνω, δεσμός, χρειάζομαι, μοναδικός, χρόνος, φίλος, υπομονή, ευτυχία,
αστείο, ουσία, ξοδεύω, ευχαριστημένος, φεύγω, ψάχνω, ανάγκη, διψάω, πηγάδι,
νερό, κρύβω, σιωπηλά, φλούδα, μάτια, τυφλά, καρδιά, φιμώνω (φίμωτρο), φίδι,
επιστρέφω, αστέρι, βαρύ, ανυπεράσπιστος, αθώος, πέφτω.
Περπατάμε όπως: δεν ξέρω πού πάω, (έρημος) στην άμμο, στα βράχια, στα χιόνια,
μέσα σε κήπο με τριαντάφυλλα.
Λέμε τη φράση σαν: Να έχω στεναχώριες, νιώθω μόνος στην έρημο, μόνος
ανάμεσα σε ανθρώπους, αγγίζω κάποιον και πεθαίνει, λυπάμαι κάποιον, θέλω να
τον βοηθήσω, λύνω ένα γρίφο, με σηκώνει ο αέρας και με πάει όπου θέλει, ακούω
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την ηχώ μου, περπατώ στα βράχια, στα χιόνια, στην άμμο, δυστυχισμένος, πήρα
μια μεγάλη απογοήτευση.
Καλώ κάποιον να παίζει μαζί μου, αγρίμι, ψάχνω ανθρώπους, δημιουργώ δεσμούς,
χρειάζομαι κάποιον, δεν μπορώ να κουνήσω βήμα, βαριέμαι, ακούω κάτι γνώριμο
από μακριά, περιμένω ώρα πολλή, θυμάμαι κάτι, δεν έχω χρόνο, με υπομονή,
αποχωρίζομαι κάποιον, φροντίζω ένα λουλούδι, είμαι υπεύθυνος για κάτι, δεν είμαι
ευχαριστημένος εκεί που βρίσκομαι και όπου κι αν πάω, τακτοποιώ δέματα, ξέρω τι
ψάχνω, πίνω νερό από το πηγάδι, ψάχνω στα τυφλά, κουβαλώ κάτι εύθραυστο,
κάνω δώρο, το κορμί μου είναι πολύ βαρύ, σαν παλιά φλούδα παρατημένη,
ανυπεράσπιστο λουλούδι, πέφτω μαλακά.
Κινήσεις σε ρόμβο: Με παίρνει ο αέρας, σκαρφαλώνω στα βράχια, αποχαιρετώ
κάποιον, φροντίζω λουλούδι, τακτοποιώ κάτι εύθραυστο, κάνω δώρο.
Α’ Πρίγκιπας
Λέω τη φράση μου σαν να: Πίνω την τελευταία γουλιά νερό, διψάω πολύ,
περπατώ σιωπηλά, ψάχνοντας στα τυφλά για νερό, κάθομαι πάνω σ’ έναν
αμμόλοφο -

δεν βλέπω, δεν ακούω τίποτα, - αλλά κάτι ακτινοβολεί σιωπηλά,

κρατάω μια φλούδα που κρύβει κάτι, ακούω τον ήχο του νερού που έρχεται από τ’
αστέρια, από την προσπάθεια των χεριών μου, μου φοράνε φίμωτρο, κάθομαι
πάνω σ’ έναν παλιό τοίχο και περιμένω, βλέπω ξαφνικά ένα φίδι αλλά δεν θα
κουνηθώ από τη θέση μου, κρατώ κάποιον ή κάτι στην αγκαλιά μου, που νιώθω ότι
γλιστράει στην άβυσσο, ξύπνησα από κακό όνειρο, βλέπω σ’ ένα αστέρι το
αγαπημένο μου λουλούδι, κάνω ένα δώρο.
Τα πρόσωπα
Αφηγητής Α’, αφηγητής Β’, τριαντάφυλλο, λουλούδι Ερήμου, φίδι, αλεπού, βασιλιάς,
γεωγράφος, ματαιόδοξος, μεθύστακας, επιχειρηματίας, φανανάφτης, κλειδούχος,
πιλότος Α’, πιλότος Β’, έμπορος.
Εικόνες – σχήματα
Α’ Πρίγκιπας
1) καπέλο (βόας + ελέφαντας) – βόας  συρτά, αλυσίδα.
2) αεροπλάνο
3) μπαομπάμπ
4) καλοί και κακοί σπόροι φυτρώνουν (χορογραφία)
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5) απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα
6) ο κύριος – ντομάτα: σοβαρός και φουσκωτός – οι μεγάλοι # τα παιδιά τον
κοροϊδεύουν.
7) το λουλούδι που ξυπνάει και πολλά λουλούδια.
Β’ Πρίγκιπας
Γ’ Πρίγκιπας
Τριαντάφυλλα, άγρια ζώα – εξημέρωση, ανικανοποίητοι άνθρωποι.
1η Ενότητα
Ασκήσεις
1 Σχόλιο: ο βόας καταπίνει τον ελέφαντα. Πόσο δύσκολο είναι να χωνέψεις μια
υπερβολικά μεγάλη ποσότητα. Νικά ό,τι είναι σε πολύ μεγάλη ποσότητα.
2 Περπατάμε με τον όγκο και το βάρος του ελέφαντα σε κοπάδι.
3 Το βήμα του πρίγκιπα να φύγει – Αφήνει πίσω του μια αποτυχία (Ποια;) Σκέφτεται
κάτι που θέλει πολύ έντονα για να φύγει και ακούει μια φωνή ενός γονέα, που του
λέει να μείνει.
4 Ο διάδρομος της συνείδησης για τους 3 πρίγκιπες.
5 Ο κύριος ντομάτα – μανιτάρι: δημιουργούμε το σχήμα με κεφάλια ενωμένα προς
τα μέσα και προς τα έξω. Λέμε όλοι μαζί τη φράση: είμαι σοβαρός άνθρωπος εγώ (
με στόμφο – φουσκωτός). Το ίδιο κλειστά χαμηλά. Το μανιτάρι. (τι κρύβει μέσα του;)
6 Περπατάμε σαν αρνιά σε κοπάδι που τρώνε χόρτα και λουλούδια.
7 Κάποιοι κάθονται κάτω με τα χέρια πλεγμένα – απλωμένα σαν ρίζες, 2-3
προσπαθούν να περπατήσουν ανάμεσα σ’ αυτά.
8 Κάποια λουλούδια που αμύνονται με τα αγκάθια τους – περπατάνε ανάμεσά τους
2-3 άτομα.
9 Τόπος μόνο με αγκάθια – χέρια και κάποιοι προσπαθούν να μυρίσουν ωραία
λουλούδια – Η μια ομάδα βλέπει, η άλλη δημιουργεί
10 Παγωμένη εικόνα πόλεμος στη μέση χωρίς λόγια.
11 Μουσική – αστέρια, βλέπουμε ένα μοναδικό λουλούδι – κάνουμε μια ευχή.
12 Το μανιτού.
13 Ο τυφλός και οδηγός με τεντωμένο το σχοινί.
14 Ο αφηγητής – πρίγκιπας – πιλότος: Δευτέρα 7/8
Το πορτραίτο του πρίγκιπα
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1 ζώο (από το έργο), 2 λουλούδι, 3 χρώμα, 4 αέρας – γη – νερό – φωτιά, 5
(θάλασσα, ποτάμι, βουνό, έρημος), 6 επάγγελμα (από το έργο) 1 στοιχείο του π.χ.
ντρέπομαι, χρημ… 7 αστέρι, αγκάθι, ηφαίστειο.
1) 3 σύνολα: Ο κύκλος, ο κόσμος των μεγάλων, ο κόσμος του πρίγκιπα.
2) Στον κύκλο όσοι έρχονται μόνο Κυριακή και όσοι δεν μπορούν
3) Ο κύκλος κάνει κινήσεις και ήχους της γης, μπαομπάμ
4) Ο πρίγκιπας φοράει παντελόνι μπεζ, λευκό πουκάμισο και χρυσαφί φουλάρι. Τα
παιδιά μπεζ πουκάμισο και λευκό φουτεράκι. Κορδέλες χρυσαφί – πορτοκαλί –
κόκκινες.
5) Το τριαντάφυλλο : στο κεφάλι καπέλο με κόκκινο ύφασμα και τα τριαντάφυλλα.
Τα κορίτσια κόκκινες βεντάλιες ή ύφασμα, τα τριαντάφυλλα;
6) Ο Λουκιανός μέσα στον κόσμο του πρίγκιπα, του αφήνει το φουλάρι του Α’
πρίγκιπα.
7) Στα μπαομπαμ κάποιοι όρθιοι – ψηλοί και οι άλλοι σαν να κινούν τα σχοινιά από
κάτω τους.
8) Ο κόσμος του πρίγκιπα προέκταση του, σα να είναι δεμένοι ή να κρατάνε
κλωστές του που κρέμονται.
9) Ο Χρυσόστομος;
10) Χάρτης για το γεωγράφο, γιλέκο ο φανοστάτης.
11) Όσοι έχουν πρόσωπο – ρόλο μέσα στους μεγάλους ή στα παιδιά και φορούν το
διακριτικό τους.
12) Η Βασιλική μπορεί να δίνει τα αντικείμενα ή ο αφηγητής.
13) Ο αφηγητής Α’ κινείται σαν αερικό με ήχους ή δίνει τα αντικείμενα σαν να
ζωντανεύει τα πρόσωπα.
14) Ο Γ’ πρίγκιπας μπορεί να μπει
15) Πώς σβήνουν οι εικόνες;
16) Πώς δημιουργούνται οι σχέσεις και ανάμεσα σε ποιους;
Καπέλο
Δημιουργούμε το καπέλο με κύκλο, τα χέρια απλωμένα προς τα μέσα και 2ος κύκλος
με τα χέρια απλωμένα μακριά και τις παλάμες προς τα πάνω ή κάτω, δημιουργούν
το γείσο του.
Στη μέση του μεγάλου κύκλου από κάτω στριμωγμένα παιδιά = ο ελέφαντας.
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Παίζουμε με καπέλα που πετάνε μαγικά και προσπαθούμε να πιάσουμε ένα και να
το φορέσουμε, μπορεί και να μας φύγει πάλι ξαφνικά, χαιρετούμε με διαφορετικό
καπέλο, το φοράμε και περπατάμε ανάλογα μ’ αυτό το πρόσωπο π.χ. αστυνομικός,
πριγκίπισσα.
Τι θα έλεγε το καπέλο σ’ αυτόν που το φοράει.
Λέμε τη φράση μας: δασκαλίστικα, με μεγάλες δρασκελιές, εκστασιασμένοι από το
αεροπλάνο, σαν να είμαστε α) το θηρίο που χιμάει στο αδύναμο – μικρό ζώο,
ζευγάρια θηρίο και μικρό ζώο, β) το μικρό που τη λέει για να σωθεί.
Κάνουμε κινήσεις σε ρόμβο 1) με καπέλο: χαιρετάμε, το φοράμε, το ζωγραφίζουμε,
το βγάζουμε. 2) ζωγράφου – κακές συνήθειες (αντιγράφουμε την κίνηση).
Φράσεις με: βόας, ελέφαντας, καπέλο, αρνί, αεροπλάνο, πλανήτης, μπαομπάμ,
μελαγχολία, ηλιοβασίλεμα (2 ομάδες).
Περπατάμε όπως τα πρόβατα – σαν να μην ξέρουμε που πάμε και γιατί.
Ξεριζώνουμε άχρηστα - μπαομπαμ – (κίνηση)
Καθαρίζουμε το σπίτι. / όλοι μέσα σ’ έναν πολύ μικρό χώρο – εφημερίδες.
Εικόνα με τα χέρια : τα μπαομπάμ.
Άσκηση: πως ο σπόρος γεννιέται μέσα από τη γη.
Διαβάζουν με βηματισμό 3 ομάδες: μια την αφήγηση και 2 τους διαλόγους.
Αφηγητής ο Δημήτρης
Περπατάμε δεμένοι με σκοινί από το ζευγάρι.
Λέμε: γνώσεις ιστορίας, γεωγραφίας, γραμματικής σε ύφος σοβαρό.
Αγκάθια: περπατάμε σ’ αυτά, κόβουμε λουλούδι με αγκάθια.
Λέμε τα λόγια μας: α) στα αγκάθια, β) περπατώντας φουσκωτά,
Ποιό λουλούδι είσαι; / σαν να με τσίμπησε αγκάθι, μόλις ξύπνησα.
Σχέσεις: το αρνί # στο λουλούδι.
Ξυπνάμε το πρωί μαζί με τον ήλιο.
Λέξεις: λουλούδι, ματαιοδοξία, άγρια, πουλιά, υπακοή, απειθαρχία, μανιτάρι
Λέμε τη φράση μας σαν να αποχαιρετούμε κάποιον ή κάτι για τελευταία φορά, με
νάζι, (σαν πρόθεση, διαταγή – πρίγκιπας β’).
Κάνουμε μια καθημερινή δουλεία με πολλή αγάπη.
Μεγάλο ζώο προσπαθεί να φάει και το λουλούδι το αποκρούει με τα αγκάθια του.
Κινήσεις – Ρόμβος : ξυπνάμε το πρωί, άγρια πουλιά πετάνε, ένα ζώο χυμάει να
δαγκώσει.
Προσθέσεις: προσθέτουμε διάφορα π.χ. πρίγκιπας β’
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Περπατάμε σε άγνωστο μέρος με εμπόδια ανάμεσα αντικείμενα, προκύπτουν
εκπλήξεις και τρομάζουμε.
Λέμε τη φράση μας: εκστασιασμένοι μπροστά σε κάτι, συμβουλεύοντας,
απογοητευμένος, πετώντας αεροπλάνο, με τρυπούν από παντού αγκάθια, με
πνίγουν ρίζες, έχω ανάγκη, λέω ένα μυστικό, με ανησυχία, ευτυχισμένος, δείχνω
κάτι μοναδικό, σεμνά, μπροστά σε μια παρουσία μαγική – παρακολουθώ κάτι να
γεννιέται σιγά – σιγά και με τρυφερότητα.
Σχήμα : το μανιτάρι,
Προσεκτικά  φιλάρεσκα κοιτιέμαι στο καθρέφτη, σαστισμένα, ασφυκτιώντας,
φυσάει κρύος αέρας – ρεύματα, με αμφιβολία, δυστυχισμένος, έκρηξη ηφαιστείου,
εκνευρισμένα, αποφασισμένος να φύγω.
Αυτοσχεδιασμοί
Τα μπαομπάμ, οι καθρέφτες, αριθμομηχανή, ο πλανήτης (φανοκόρος), τα σύνεργα
(Γεωγράφος), τα αστέρια  δουλεύουμε με τις 4 κινήσεις σε χορογραφία.
Η διαφορά του από τα λαϊκά παραμύθια.
Είναι προσωπικό.
Η αλεπού σύμβολο σοφίας # πονηριά στα λαϊκά.
Εικαστικά
Το πορτραίτο του καθενός με τα στοιχεία του πρίγκιπα.
Το πορτραίτο του πρίγκιπα
Το φόντο ουρανός τη νύχτα και αστέρια (σε σεντόνι)
Ένας πλανήτης από φελιζόλ
Τα σκίτσα σε χαρτόνια και αυτά μπαίνουν μέσα στη σειρά
Τρισδιάστατα: αεροπλάνο, αρνί, αλεπού, δέντρο (κατασκευές)
Τριαντάφυλλα.
Ο χορός των μεγάλων με μαύρα / σφιχτοί, στητοί, μαζεμένοι.
Ο χορός των παιδιών με λευκά και χρυσαφί φουλάρι / ανοιχτά, ελεύθερα.
Τα παραμύθια από το τηλέφωνο – Τζάνι Ροντάρι.
Πλανήτης Γη
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Λέξεις – φράσεις: απορώ, φοβάμαι, λάθος, έρημος, στεναχώρια, μόνος, δυνατό,
αγνός,

αστέρι,

λουλούδι,

ρίζα,

βουνό,

καλημέρα,

τριαντάφυλλά,

αλεπού,

εξημερώνω, δεσμός, χρειάζομαι, μοναδικό, χρόνος, φίλος, υπομονή, ευτυχία, αντίο,
ουσία, ξοδεύω, ευχαριστημένος, φεύγω, ψάχνω, χάπι, ανάγκη, διψάω, πηγάδι,
νερό, κρύβω, σιωπηλά, φλούδα, μάτια, τύφλα, καρδιά, φιμώνω (φίμωτρο), φίδι,
επιστρέφω, αστέρι, βαρύ, ανυπεράσπιστο, αθώο, πέφτω.
Περπατάμε όπως : δεν ξέρω που πάω (έρημος), στην άμμο, στα βράχια, στα χιόνια,
μέσα σε κήπο με τριαντάφυλλά (μυρίζω).
Λέμε τη φράση: φίδι : σαν να έχω στεναχώριες, νιώθω μόνος στην έρημο, μόνος
ανάμεσα σε ανθρώπους, αγγίζω κάποιον και πεθαίνει, λυπάμαι κάποιον, θέλω να
τον βοηθήσω, λύνω ένα γρίφο, με σηκώνει ο αέρας και με πάει, δεν έχω ρίζες,
ακούω την ηχώ μου.
Τριαντάφυλλα : περπατώ στα βράχια, στα χιόνια, στην άμμο, δυστυχισμένος, πήρα
μια μεγάλη απογοήτευση
Αλεπού : καλώ κάποιον να παίξει μαζί μου, δεν είμαι εξημερωμένος # άγριος,
ψάχνω ανθρώπους, δημιουργώ δεσμούς, χρειάζομαι κάποιον.
1) Ο κόσμος των μεγάλων
2) Ο κόσμος του πρίγκιπα
3) Το τριαντάφυλλο + 2 κύκλοι + αγκάθια
4) Μπαομπάμ
5) Μανιτάρι
6) Σπόροι καλοί – κακοί γεννιούνται
7) Σχόλια
Κινήσεις – ρόμβος : Με παίρνει ο αέρας, σκαρφαλώνω στα βράχια, πίνω νερό από
το πηγάδι, αποχαιρετώ κάποιον, φροντίζω λουλούδι, τακτοποιώ δέματα, ψάχνω
στα τυφλά, κουβαλάω κάτι εύθραυστο, κάνω δώρο.
(εξημέρωση;)
Έτσι που δεν μπορώ να κουνήσω βήμα, Πέφτω μαλακά
Αστέρια: οδηγός σε ταξίδι μου, το μελετώ σαν πρόβλημα, είναι χρυσάφι, γλιστράω
αθόρυβα, προχωρώ αποφασιστικά με γρήγορο βήμα, το κορμί μου είναι πολύ
βαρύ, σαν παλιά φλούδα παρατημένη, ανυπεράσπιστο λουλούδι.
Κλειδούχος : Βαριέμαι, ακούω κάτι γνώριμο από μακριά, περιμένω ώρα πολλή,
θυμάμαι κάτι, δεν έχω χρόνο, με υπομονή, αποχωρίζομαι κάποιον, φροντίζω ένα
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λουλούδι, είμαι υπεύθυνος για κάποιον, δεν είμαι ευχαριστημένος εκεί που
βρίσκομαι κι όπου κι αν πάω, τακτοποιώ δέματα, ξέρω τι ψάχνω,
Έμπορος: πουλάω κάτι.
Α’ Πρίγκιπας
Πίνω την τελευταία γουλιά νερό, διψάω πολύ, περπατά σιωπηλά, ψάχνοντας στα
τυφλά νερό, κάθομαι πάνω σ’ έναν αμμόλοφο, δεν βλέπω, δεν ακούω τίποτα, αλλά
κάτι ακτινοβολεί σιωπηλά. Κουβαλάω κάτι εύθραυστο, κρατάω μια φλούδα που
κρύβει κάτι. Ακούω τον ήχο νερού που έρχεται από τ’ αστέρια, από την προσπάθεια
των χεριών μου, μου φοράνε φίμωτρο, κάθομαι πάνω σ’ έναν σάπιο τοίχο και
περιμένω, βλέπω ξαφνικά ένα φίδι (αλλά δεν θα κουνηθώ από τη θέση μου),
κρατάω κάποιον ή κάτι στην αγκαλιά μου που νιώθω ότι γλιστράει στην άβυσσο,
ξύπνησα από ένα κακό όνειρο, βλέπω ένα αστέρι το αγαπημένο μου λουλούδι,
κάνω ένα δώρο.
Ασκήσεις
Μεγάλοι
Γεωγραφία, ιστορία, αριθμητική, γραμματική, χρήσιμο, επαφές, μπριτζ, γκολφ,
πολιτική, γραβάτες, έκπληξη, παράλογο, κασόνι, άρρωστοι, ερωτήσεις, τηλεσκόπιο,
νούμερα, σπίτι, γοητευτικός, κακία, αριθμοί, αμφιβολία, καλό – κακό, τρυπάω,
πειθαρχία, βαρετή δουλειά, συγυρίζω, δασκαλίστικο ύφος, παραμονεύει, κίνδυνος,
επείγουσα ανάγκη, μελαγχολία, καρέκλα, ανάγκη, λυπημένος, μυστικό, ανήσυχος,
κακία, φόβος, συγχέω, μπερδεύω, προσθέσεις, πόλεμος, φίμωτρο, πανοπλία,
αδέξιος, ξυπνώ, σχολαστικότητα, ματαιοδοξία, ιδιόρρυθμος, μαντεύω, καθημερινές
δουλειές, νύχια, υπήκοος, απαγορεύω, διατάζω, υπακούω, απαιτώ, σοφία, δικάζω,
ματαιόδοξος, καπέλο, μεθύστακας, ντρέπομαι, επιχειρηματίας, εκατομμύρια, λάθη,
ρευματισμοί,

σοβαρός,

μουτρωμένος,

κλειδώνω,

φανοστάτης,

δρασκελιά,

γεωγράφος, εξερευνητής, βιβλίο, αναμνήσεις, ψέματα, αποδείξεις, τύψεις, μπαλέτο,
όπερα,

στριμωγμένοι,

στοιβάζω,

νούμερα,

στενοχώριες,

βραχιόλι,

αγγίζω,

εξημερώνω, δεσμοί, βαριέμαι, βήματα, ανακαλύπτω, κυνηγώ, αγοράζω, έμπορος,
υπομονή, παρεξήγηση, ανησυχώ, λόγος, τελετή, θίγομαι, ξοδεύω, κλειδούχος,
ψάχνω, ανάγκη, οικονομία, χρόνος, κρύβω, γλιστρώ, παγώνω.
Φύση
Δάσος, βόας, αγρίμι, ζούγκλα, ελέφαντας, αστέρια, νερό, αρνί, πλανήτης,
μπαομπαμ, σπόρος, αγκαλιά της γης, ρεπάνι, τριανταφυλλιά, έδαφος, ρίζες,
έκρηξη, ηφαίστειο, φίδι, έρημος, ηλιοβασίλεμα, ήλιος, αγκάθια, φιλάρεσκο
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(λουλούδι), ομορφιά, τίγρης, ρεύματα, μυρίζω, άνεμος, πεταλούδα Ρίζες, άνεμος,
βράχος, βουνό, άμμος, χιόνια, αλεπού, μηλιά, θόρυβος, χωράφι, σιτάρι, πηγάδι,
άβυσσος,.
Επίθετα – έννοιες
Θαυμαστής, εγκώμιο, ωφέλιμο, παράλογος, χρήσιμος, εφήμερο, στριμωγμένοι,
μόνος, έκπληξη, παράλογο, σεμνά, γοητευτικός, κακία, ταξίδι, αμφιβολία, ήρεμα,
βαρετός,
αδύναμος,

πειθαρχία,

απειθαρχία,

ασφαλής,

δυνατός,

κίνδυνος,

παρηγοριά,

επείγουσα
δάκρυα,

ανάγκη,

ομορφιά,

ανήσυχος,
φιλάρεσκος,

συγγνώμη, σχολαστικότητα, ματαιοδοξία, ιδιόρρυθμος, αντίφαση, παράπονα,
ήρεμα, γλύκα, ανυπακοή, σοφία, δικαιοσύνη, ψέματα, τύψεις Μόνος, μοναδικός,
φίλος, μονότονος, μουσική, υπομονή, ευτυχία, ανησυχία, τελετή, θιγμένος, μυστικό,
ουσία, χρόνος, αλήθεια, ανάγκη, κίνδυνος, μυστήριο, μαγεία, αθέατο, εύθραυστο,
πίστη, όνειρο, παρηγοριά, αστείο, αθώο, μαλακά.
Παιδιά
Ζωγραφιά, αεροπλάνο, πετάω, παιχνίδια, επιείκεια, μπογιές, μολύβια, πορτραίτο,
ταξίδι, ήρεμα – γλυκά, χασμουρητό, ανυπακοή, απειθαρχία, δρασκελιά, αγγίζω,
αδύναμα, αθώα, ασφαλή, δυνατά, ευτυχισμένα, παρηγοριά, σεμνά, ομορφιά,
μαντεύω, τρυφερότητα, αγαπάω, παράπονα, νύχια, παίζω, βαριέμαι, ανακαλύπτω,
ψάχνω, ανάγκη, κρύβω, γλιστρώ
Επεξεργασία
Κεφάλαιο 1) πιλότος αναζήτηση αγνών ανθρώπων, απότομη ενηλικίωσή του.
2) γνωριμία πρίγκιπα – αρνί ζωγραφιά  αγνότητα.
3) πρίγκιπας – πλανήτης γη  πολύ μικρός.
4) ενήλικες και αριθμοί.
5) μπάομπαμπ = κακές συνήθειες  καταστρέφουμε τον πλανήτη και τη ζωή μας.
6) ηλιοβασίλεμα = ελπίδα.
7) καυγάς για λουλούδια – αγκάθια = καλό – κακό.
8) παρουσίαση – γνωριμία με το τριαντάφυλλο / ματαιόδοξο, προκαλούσε τύψεις
συνεχώς στον πρίγκιπα.
9) ξεκινά το ταξίδι του πρίγκιπα: καθαρίζει: ηφαίστειο, αποχαιρετά το λουλούδι,
ξεριζώνει τα μπάομπαμπ και φεύγει.
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10 - 15) Τα πρόσωπα στους 6 πλανήτες: α) βασιλιάς – απόλυτος μονάρχης –
αλαζονεία, β) ματαιόδοξος, γ) μπεκρής, δ) επιχειρηματίας – χρήμα, ε) φαναναύτης –
υποκύπτει πάντα χωρίς δική του λογική, στ) γεωγράφος: βοηθά τον πρίγκιπα να
πάει στη γη – το μέσα σου.
Όλοι : εγωισμός, απληστία, αδιαφορία για τους άλλους, γνώσεις χωρίς αξία,
μοναξιά, ανυπαρξία προσπάθειας να ζήσουν καλύτερα.
16) η Γη ο 7ος πλανήτης = πληροφορίες για τη γη.
17) η συζήτηση με το φίδι = ο θάνατος, αλλά και τον οδηγεί εκεί που ήθελε. Φίδι =
επίδειξη δύναμης.
18) το λουλούδι της ερήμου = ρίζα.
19) Ηχώ  ο καθρέφτης μας, η αντανάκλαση του εαυτού μας.
20) ο κήπος με τα τριαντάφυλλα = η αμφιβολία της μοναδικότητα για το λουλούδι
του διότι μοιάζει με όλα.
21) αλεπού – εξημέρωση, συνειδητοποίηση της αλήθειας, τι πραγματικά είναι το
λουλούδι του, δίνει χωρίς να ζητά, ανταπόδοση. Τα τριαντάφυλλα = εξωτερική μόνο
ομορφιά.
22) ο κλειδούχος των τρανών = η συμπεριφορά των επιβατών, βιαστικοί, δεν
βρήκαν το νόημα της ζωής τους
23) ο έμπορος – χάπια # της δίψας για να κερδίσει χρόνο. Νερό = η πνευματική
τροφή. Αξία έχει η διαδρομή για απόκτηση.
24) τελειώνει το νερό και αναζητούν πηγή – το νερό τους είναι πολύ διαφορετικό.
25) πίνουν νερό από την πηγή και ο πρίγκιπας είναι έτοιμος να επιστρέψει πίσω. Το
νερό ξεδιψά το σώμα και την ψυχή.
26) ο θάνατος του πρίγκιπα – τον δάγκωσε το φίδι. Ήταν η μοναδική λύση, φυσική
κατάληξη ο θάνατος και ο παράδεισός του.
27) η αποφώνηση – Μιλά ο πιλότος, γιατί έγραψε το βιβλίο, έχει αγωνία αν το αρνί
έφαγε το τριαντάφυλλο ή όχι.
Ο πρίγκιπας περιέγραφε και τα έγραφε ο πιλότος, για να μην τον ξεχάσεις ποτέ,
γιατί είναι τραγικό να χάνει ένα φίλο.
Φίδι
Ο βόας καταπίνει τον ελέφαντα.
Αφηγητής = ο πιλότος στο 16 κεφ. Περιγράφει αυτά που βλέπει ο πρίγκιπας.
Η κύρια ιδέα
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Η κύρια ιδέα
Ο πρίγκιπας φεύγει από τον πλανήτη του, αναζητώντας φίλους, ανακαλύπτει ότι το
τριαντάφυλλο του είναι φίλος του και αποκτά 2 νέους = τον πιλότο και την αλεπού.
Ταξίδι της ζωής ανακαλύψουμε το νόημά της μέσα από τη σχέση με τους άλλους
και με προσωπικό κόπο και αναζήτηση, τότε αυτό έχει μοναδική αξία.
Τα αγαθά κόποις κτώνται
Εικόνες
Μεγάλοι

Παιδιά

1) τα μπαομπάμ

3) η χώρα των δακρύων

2) μανιτάρι (οι σπόροι καλοί – κακοί)

2) οι σπόροι καλοί - κακοί

5) καθρέφτης

4) η γέννηση του λουλουδιού

8) μοναξιά

6) φως - σκοτάδι

9) δεν ξέρουν που πάνε

7) τεμπελιά

10) ηχώ

8) μοναξιά

12) εξημέρωση

11) τα τριαντάφυλλα

13) ανικανοποίητοι άνθρωποι

12) εξημέρωση (με ζώα και ανθρώπους)

14) χάπια + χρόνος (έμπορος)

15) φλούδα

17) τα αστέρια

16) πτώση
17) τα αστέρια

Απότομη ενηλικίωση 12 – 15 ετών.
α’ κύκλος – Α) Πρίγκιπας
1) σχέδιο – αρνί / οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν
2) μπαομπάπ / κακές συνήθειες
3) ηλιοβασιλέματα / μοναξιά
4) λουλούδια # αρνιά / 2 όψεις ίδιο νόμισμα
5) γέννηση λουλουδιού
β’ κύκλος – Β) Πρίγκιπας
1) βασιλιάς / απόλυτος μονάρχης
2) ματαιόδοξος / τύψεις (ομορφιά)
3) μεθύστακας / ντροπή για τις αδυναμίες του
4) επιχειρηματίας / χρήμα
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5) φανανάφτης / υποκύπτει πάντα, χωρίς δική του λογική
6) γεωγράφος / το μέσον, η γνώση, η σοφία, για να πάει στη γη ο πρίγκιπας
7) φίδι / επίδειξη δύναμης
7 α) κλειδούχος
γ’ κύκλος Γ) Πρίγκιπας
1) έρημος – μοναξιά – ρίζα
2) βουνό – ηχώ / η συνείδηση
3) αλεπού – εξημέρωση /
4) κλειδούχος / οι βιαστικοί δεν βρίσκουν το νόημα της ζωής
5) έμπορος / χάπια για να κερδίσει χρόνο
6) πηγάδι – νερό / πνευματική τροφή
7) φίδι / επίδειξη δύναμης
8) αστέρια
Ο θάνατος = η αρχή μιας νέας ζωής
Κι ένα μικρό = μεγάλο κακό.
Παιχνίδια – ασκήσεις
Ουρανός: σκοτάδι – αστέρια, ένα ή πολλά, ταξιδεύουμε μαζί τους με μουσική.
Αλεπού – κότες: παιχνίδι πονηριάς και κυνηγητού.
Εξημέρωση: άνθρωπος – ζώο ( = υποταγή;)
Άνθρωπος – άνθρωπο π.χ. φλερτ άνδρας – γυναίκα, άτομα
αντικοινωνικά, μελαγχολικά.
Τα πρόσωπα
1) Αφηγητής
2) Ο πιλότος. Ένας μεστωμένος άντρας, μικρός παντογνώστης, σαν τα πουλιά,
βλέπει από ψηλά.
3) Ο πρίγκιπας. Λαμπερό πρόσωπο, χωρίς εξουσία – μοναξιά, αγνότητα
4) Βασιλιάς. Εγωκεντρικός, χωρίς αναζητήσεις
5) Ματαιόδοξος. Τύψεις, ομορφιά
6) Μεθύστακας. Με πάθη, ντροπή για τις αδυναμίες του.
7) Επιχειρηματίας. Χρήμα, άπληστος
8) Φανανάφτης. Χωρίς βούληση (άνθρωπος του 20ου αιώνα)
9) Γεωγράφος. Η γνώση, το μέσον για να πάει στη γη
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10) Κλειδούχος. Αδιαφορία για το συνάνθρωπο (21ος αιώνας)
11) Έμπορος. Χάπια για να κερδίσει χρόνο (ποιοί δεν έχουν χρόνο;)
12) Αλεπού. Συντροφικότητα, γνωριμία με το άγνωστο
13) Το λουλούδι της ερήμου. Περισυλλογή
14) Το φίδι. Ο δικός μας φόβος που φέρνει την επιστροφή – λύτρωση
15) Το τριαντάφυλλο. Ματαιοδοξία – μικροπονηριές.
Ιδέες
Ο κύκλος της ζωής. Τα αγαθά κόποις κτώνται. Χάθηκε η αθωότητα των 10 – 15 ( τι
φταίει; Π.χ. τηλεόραση). Οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Η μελαγχολία
ενός παιδιού. Πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται ο καθένας τον κόσμο. Ταξίδι της
ζωής: Ανακαλύπτουμε το νόημά της μέσα από τους άλλους, με προσωπικό κόπο
και αναζήτηση. Τότε έχει μοναδική αξία.
Είναι τραγικό να χάνεις ένα φίλο. Μόνος με τον εαυτό σου επαναπροσδιορίζεις τον
εαυτό σου, αντιμέτωπος με τη φύση και τον ίδιο σου τον εαυτό – ενδοσκόπηση. Οι
βιαστικοί δεν βρίσκουν το νόημα της ζωής τους. Ποιοι δεν έχουν χρόνο. Η αξία της
πνευματικής – τροφής. Συνειδητοποίηση της αλήθειας, προσφέρουμε χωρίς να
ζητάμε ανταπόδοση. Ο καθρέφτης μας η συνείδησή μας. Η αμφιβολία της
μοναδικότητας – Ανασφάλεια όταν δεν μας αποδέχονται οι άλλοι – πρέπει κάπου να
ανήκουμε. # Η πίστη στον εαυτό μας. Ο θάνατος είναι η αρχή μιας νέας ζωής. Τα
πρόσωπα στους πλανήτες: αλαζονεία, ματαιοδοξία, χρήμα, παθητικότητα, έλλειψη
συνείδησης.
Όλοι : εγωισμός, απληστία, αδιαφορία για τους άλλους, γνώσεις χωρίς αξία,
μοναξιά, ανυπαρξία προσπάθειας για βελτίωση της ζωής.
Ενήλικες = αριθμοί. Αναζήτηση αγνών ανθρώπων.
Απότομη ενηλικίωση = φυγόκεντρες δυνάμεις – πρέπει να φύγει νέος
Ισορροπία #

Κεντρομόλες δυνάμεις – πρέπει να γυρίσει ενήλικας

Ιθάκη

Αρχίζει το ταξίδι: Τα καθαρίζει όλα και φεύγει; Τι μπορεί να προκάλεσε τη
μελαγχολία του; Η αξία της ρίζας – το λουλούδι της Ερήμου. Κρυώνουμε από τις
πράξεις και όχι από τα λόγια.
Λουλούδι, αλεπού, αστέρι, προσωποποιημένα αντικείμενα
Τα παιδιά τα επινοούν για να ομορφύνουν τη ζωή τους.
Σχόλια της Γωγώς
Πρίγκιπας = πρόσωπο και ιδέα – αγνότητα
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δίψα για θεούς.

Έρωτας, μίσος, χαρά, θυμός, αγάπη, καλό, κακό = υποκείμενα
Συντροφικότητα, εξημέρωση – ο άνθρωπος, τους δίνει το νόημα
Εξημέρωση = γνωριμία με το άγνωστο που το φοβόμαστε  αποδοχή,
συντροφικότητα με ό,τι μας είναι αρεστό.
Λουλούδι, αλεπού = τα παιδιά επινοούν τέτοια προσωποποιημένα (φανταστικοί
φίλοι των παιδιών που τους δίνουν φωνή π.χ. κούκλα) για να ομορφαίνουν τη ζωή
τους.
Προσωποποιημένα αντικείμενα = δίψα για θεούς
Έρημος = σημείο περισυλλογής, απόλυτο τέλος, ευκαιρία για να δούμε αλλιώς τη
ζωή.
Πλανήτες και στάσεις = απληστία, εγωισμός, εγωκεντρισμός.
Βασιλιάς = εγωκεντρισμός, όχι ανάγκη για αναζήτηση.
Μεθύστακας = άνθρωπος με πάθη.
Ματαιόδοξος και φανανάφτης = άνθρωπος του 20ου αιώνα, άβουλος.
Πιλότος = μεστωμένος άντρας, βλέπει τον κόσμο από μια ανώτερη διάσταση.
# Πρίγκιπας : αυτό είναι λάθος, διότι όλα είναι υποκειμενικά.
Φίδι = δική μας πίκρα, φόβος, τρόμος που φέρνει τη λύτρωση δηλαδή την
επιστροφή του πρίγκιπα στον πλανήτη του.
Επιχειρηματίας = άπληστος, θεωρεί ότι τον ανήκουν όλα, νομίζει ότι είναι ο
σοφότερος όλων, ο σύγχρονος νέος.
Κλειδούχος = εκφράζει την αντίληψη του 21ου αιώνα δηλαδή αδιαφορία για τον
συνάνθρωπο.
Αριέτα – Πρίγκιπας = λαμπερό πρόσωπο, χωρίς εξουσία μέσα στη μεγάλη του
οικονομική άνεση ζει μεγάλη μοναξιά.
Πρώτη επεξεργασία + β (σύντομη)
Απότομη ενηλικίωση  Φυγόκεντρες δυνάμεις (πρέπει να φύγει νέος) 
Κεντρομόλες δυνάμεις (φυσικό να γυρίζει ο ενήλικας (Ιθάκη)). = ισορροπία.
Αναζήτηση αγνών ανθρώπων. Ενήλικες - αριθμοί. Κακές συνήθειες. Ελπίδα.
Καλό – κακό ( οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος)
Ματαιόδοξος = τύψεις (ομορφιά)
Αρχίζει το ταξίδι: καθαρίζει όλα και φεύγει.
Τα πρόσωπα (πλανήτες): αλαζονεία, ματαιοδοξία, χρήμα, παθητικότητα, έλλειψη
συνείδησης.
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Όλοι = εγωισμός, απληστία, αδιαφορία για τους άλλους, γνώσεις χωρίς αξία,
μοναξιά, ανύπαρκτη προσπάθεια για βελτίωση της ζωής τους.
Ο θάνατος αρχή μιας νέας ζωής – Ο κύκλος της ζωής –

 π.χ. χωρισμός ή

φυσικός θάνατος συγγενής, Αντιγόνη ( ο θάνατος την οδήγησε στην αγάπη της).
Κι ένα μικρό μπορεί να κάνει μεγάλο κακό – φίδι = επίδειξη δύναμης.
Ρίζα – το λουλούδι της Ερήμου
Ο καθρέφτης μας ή ηχώ μας – Φωνές ( η συνείδησή μας).
Η αμφιβολία της μοναδικότητας – ανασφάλεια αν δεν μας δώσουν οι άλλοι την
επιβεβαίωση, θέλουμε κάπου να ανήκουμε, να μας αποδέχονται.
Η πίστη στον εαυτό μας.
Εξημέρωση = συνειδητοποίηση της αλήθειας, προσφέρουμε χωρίς να ζητάμε
ανταπόδοση (Ποιός το κάνει; Π.χ. οι γονείς; Ο ερωτευμένος;) # χρήση βίας π.χ. στα
ζώα. Οι βιαστικοί δεν βρίσκουν το νόημα της ζωής τους.
Ποιοι δεν έχουν χρόνο. Η πνευματική τροφή
Η α’ επεξεργασία
Το νερό ξεδιψά το σώμα και την ψυχή.
Φυσική κατάληξη ο θάνατος, ο παράδεισος του.
Είναι τραγικό να χάνεις φίλο
Ταξίδι της ζωής : ανακαλύπτουμε το νόημά της μέσα από άλλους και με προσωπικό
κόπο και αναζήτηση. τότε αυτό έχει μοναδική αξία.
Η κύρια ιδέα : Τα αγαθά κόποις κτώνται
Χάθηκε η αθωότητα της παιδικής ηλικίας : 10 – 15
Τραγούδια :
Μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο
1ο δεν ξέρω τι να παίζω στα παιδιά
2ο όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η ζωή μια ζωγραφιά (Χατζής)
Έρημος = ερημιά, μόνος με τον εαυτό σου, επαναπροσδιορίζεις τον εαυτό σου
αντιμέτωπος με τη φύση και με τον ίδιο σου τον εαυτό, απόλυτη ερημιά, μοναξιά
ενδοσκόπηση.
Η μελαγχολία ενός παιδιού
Οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
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