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Γάλλος συγγραφέας 
γνωστός στο ευρύ κοινό 
για το βιβλίο του «Ο 
μικρός πρίγκιπας» το 
οποίο μεταφράστηκε σε 
60 γλώσσες και είναι 3ο σε 
πωλήσεις στην παγκόσμια 
ιστορία. Ήταν δοκιμαστής 
αεροπλάνων και του 
άρεσαν τα ταξίδια. 
Πολέμησε στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 



 
                                   
                                   Πρόσωπα: 
 
 Ο μικρός Πρίγκιπας είναι  ένα μικρό χρυσόμαλλο και πανέξυπνο 
αγόρι που κάνει συνεχώς ερωτήσεις και αν δεν του απαντήσουν 
επιμένει μέχρι να πάρει απάντηση. 
 
Ο αφηγητής είναι ένας ταξιδιώτης που πέφτει το αεροπλάνο του 
στην έρημο Σαχάρα από βλάβη και εκεί γνωρίζει τον μικρό 
πρίγκιπα, ο οποίος του εξιστορεί τις εμπειρίες του από  τα διάφορα 
ταξίδια του. 
 
Δευτερεύοντα πρόσωπα: οι διάφοροι τύποι που γνωρίζει ο μικρός 
πρίγκιπας ταξιδεύοντας   α) στους  πλανήτες: βασιλιάς , 
ματαιόδοξος, πότης , μεγαλοεπιχειρηματίας, φανοκόρος, 
κλειδούχος τρένων, έμπορος.  
                                               β) στη γη: το φίδι , τα ρόδα, και την 
αλεπού.  

 
 



                                 Περίληψη:  
 
Ο αφηγητής πέφτει  στην έρημο μετά από βλάβη του 
αεροπλάνου του. Εκεί συναντά ένα ασυνήθιστο παιδί, τον 
μικρό πρίγκιπα. Γνωρίζονται και γίνονται φίλοι. Ο αφηγητής 
μαθαίνει πολλά για τον καινούργιο του φίλο. Ο μικρός 
πρίγκιπας σιγά σιγά του διηγείται την επίσκεψή του σε 
άλλους πλανήτες όπου υπάρχουν διάφοροι περίεργοι… 
ματαιόδοξοι, επιχειρηματίες, βασιλιάδες, σταθμάρχες κ.ά. 
 



Ο μικρός πρίγκιπας δεν είναι από τον πλανήτη Γη. Ο 
πλανήτης του είναι αστεροειδής και έχει το μέγεθος ενός 
σπιτιού και ονομάζεται Β612. Ο πλανήτης αυτός έχει τρία 
ηφαίστεια (δυο ενεργά και ένα ανενεργό). Έχει επίσης ένα 
τριαντάφυλλο που νομίζει είναι το πιο όμορφο και μοναδικό 

στον κόσμο. 
 



Φεύγει από τον πλανήτη του και ταξιδεύει σε 
διάφορους πλανήτες γιατί:  
α) ένιωθε πολύ μόνος. 
β) ήθελε να μάθει πώς ζουν στους άλλους πλανήτες.  
Επίσης, μέσα από τα ταξίδια του αναζητά τη φιλία και 
τη συναδέλφωση. 

 



Ταξιδεύοντας λοιπόν σε 6 διαφορετικούς πλανήτες συναντά 
διάφορους ανθρώπους: έναν βασιλιά που έδινε συνεχώς 
διαταγές , έναν φιλόδοξο άνθρωπο, έναν μπεκρή, έναν έμπορο 
που πίστευε ότι τα αστέρια είναι δικά του, έναν άλλο ο οποίος 
είχε ένα φανάρι που το άναβε την ημέρα και το έσβηνε τη 
νύχτα και τέλος, έναν σοφό που του είπε να επισκεφτεί τη γη. 

 



Όλοι λοιπόν αυτοί οι χαρακτήρες που γνώρισε έχουν κάτι 
κοινό: το ότι δεν έχει κανένας απώτερο σκοπό στη ζωή του 
εκτός από το να ζει . Επίσης, έχουν όλοι μια ασχολία που 
πίστευαν πως είναι πολύ σημαντική, όμως στην 
πραγματικότητα τόσο πολύ ασήμαντη. 



Ακολουθώντας την συμβουλή του γερο-σοφού φτάνει 
στη γη όπου γνωρίζει τον αφηγητή. Γνωρίζει επίσης την 
αλεπού που του μιλά για την αξία της φιλίας αλλά και το 
φίδι που του υπόσχεται να τον βοηθήσει να επιστρέψει 
στον πλανήτη του. 

 



Μέσα από τον Μικρό Πρίγκιπα και τα ταξίδια του  
κατάλαβα πως έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου: 
μεγαλώνοντας γνωρίζουμε διάφορους τύπους 
ανθρώπων, γνωρίζουμε πιο καλά το περιβάλλον  
και τα πράγματα που το περιβάλλουν, καθώς 
επίσης και κάποιες πολύ σημαντικές αξίες όπως η 
αγάπη, η καλοσύνη και η αγνότητα που πρέπει να 
μας συντροφεύουν πάντα. Το έργο διδάσκει 
επίσης, ότι η αγάπη και η φιλία είναι πολύ 
σημαντικά πράγματα για τη ζωή. 



Τραγούδι «Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες»:  

http://www.youtube.com/watch?v=VL-NaTNexzY  

 

Τραγούδι «Μια ζωή μαζί»: 

http://www.youtube.com/watch?v=TKpova-mU3M  
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