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«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» 
Του Αντουάν Ντε Σαιν Εξιπερί 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο Μικρός Πρίγκιπας δεν είναι 

από τον πλανήτη Γη. Ο πλανήτης 

του είναι ένας αστεροειδής που 

έχει πολύ μικρό μέγεθος. Ο 

αστεροειδής αυτός έχει τρία 

ηφαίστεια και ένα τριαντάφυλλο. 

Ο Μικρός Πρίγκιπας έφυγε από 

τον πλανήτη του επειδή ένιωθε 

μοναξιά και ήθελε να γνωρίσει 

καινούργιους, πολλούς 

ανθρώπους. Έτσι έκανε ένα ταξίδι 

έως τη Γη, περνώντας πρώτα από 

πλανήτες. Στη Γη γνώρισε τον 

αφηγητή, ο οποίος βρισκόταν 

στην έρημο Σαχάρα λόγω βλάβης του αεροπλάνου του. Ο Μικρός  

Πρίγκιπας έγινε φίλος με τον αφηγητή και 

έτσι γνώρισε και άλλα άτομα στη Γη, όπως 

ένα φίδι που του υποσχέθηκε ότι θα τον 

βοηθήσει να γυρίσει στον πλανήτη του, μία 

αλεπού που του μίλησε για τη φιλία και έναν 

κλειδούχο σιδηροδρόμων καθώς επίσης και 

έναν έμπορο. Τελικά ο Μικρός  Πρίγκιπας για 

να επιστρέψει στον πλανήτη, του βασίστηκε 

στο φίδι, το οποίο με το δηλητήριο του τον έστειλε πίσω. 

 



Ποια σκηνή θυμάστε περισσότερο και γιατί; Εάν θέλετε, μπορείτε, να 

τη ζωγραφίσετε ή  να τη δραματοποιήσετε. 

 

 
Διαλέξαμε αυτή την εικόνα όπου ο αφηγητής ζωγραφίζει ένα πορτρέτο του 

Μικρού Πρίγκιπα όσο καλύτερα μπορούσε, ώστε να δείχνει μεγαλοπρέπεια 

με τα αρχοντικά ρούχα του και το μικρό σπαθί του. 

 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας; Σε ποιο σημείο του έργου θα 
θέλατε να του μιλήσετε και τι θα του λέγατε; 
 

Ο ήρωας που επιλέξαμε είναι το λουλούδι, το οποίο κατάφερε με την 

ιδιαίτερη σεμνότητα του και την λαμπρή ομορφιά του, να σαγηνεύσει το 

Μικρό Πρίγκιπα ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει με μαγικό τρόπο το 

συναίσθημα αγάπης που μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος για κάποιον 

άλλο. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε στον ήρωα – λουλούδι, θα τον 

συμβουλεύαμε να μην πράττει αυταρχικά εις βάρος του Μικρού Πρίγκιπα 

και να τον διατάζει, καθώς εκείνος δεν γνωρίζει ότι το λουλούδι κάποια 

στιγμή θα μαραθεί, άρα πρέπει να φροντίσει ώστε οι τελευταίες του στιγμές 

δίπλα στο Μικρό Πρίγκιπα να είναι οι καλύτερες. 
 
 
 
 
 



_ Γεια σου λουλούδι. 

_Γεια και σε εσάς. Ποιές είστε; 

_Αυτό δε έχει σημασία, το 

σημαντικό είναι να μην 

ταλαιπωρείς και στεναχωρείς τον 

Μικρό Πρίγκιπα. 

_Και γιατί να το κάνω αυτό; 

Αφού είμαι όμορφο και έχω 

αγκάθια, είμαι το πιο δυνατό σε αυτόν τον πλανήτη. Άλλωστε, ο Μικρός 

Πρίγκιπας δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα. 

_Ναι αλλά δεν ξέρει ότι εσύ θα μαραθείς σε κάποια στιγμή 

και θα στεναχωρηθεί πολύ  όταν το μάθει. Γι' αυτό πρέπει να 

περάσεις ευχάριστα τις τελευταίες σου στιγμές δίπλα του, 

πριν φύγει. 

_Μα... πού θα πάει; Δηλαδή θα μείνω μόνο μου; 

_Ααα.... αυτό δεν μπορούμε να στο πούμε, αλλά θα μάθεις 

σύντομα. 

_Καλά, τουλάχιστον έχω τα αγκάθια μου να με 

προστατεύουν. Το ξέρετε ότι μπορώ να τα βάλω με τίγρεις 

που έχουν νύχια; 

_Ναι... το έχουμε διαβάσει. Πρέπει να φύγουμε τώρα, γεια σου! 

_Καλά αντίο. 
 

Προσθέστε στο βιβλίο ένα κεφάλαιο / μία σελίδα / μία παράγραφο / 

μία πρόταση / μία λέξη / μία εικόνα / … 

 

Ερωτήσεις του Μικρού Πρίγκιπα για το αεροπλάνο στον αφηγητή. 
 


