


 Ο συγγραφέας / πιλότος έχει να 
πραγματοποιήσει μία πτήση στην Λιβύη. Κατά 
τη διάρκεια της πτήσης του έχει να αντιμετωπίσει 
τρεις βασικές θεότητες... τα βουνά, την 
θάλασσα και την καταιγίδα και να βγει νικητής! 
Σε κάθε πτήση δείνει μάχη σώμα με σώμα με τα 
στοιχεία της φύσης και προσπαθεί να μείνει 
άγρυπνος φρουρός για το αεροσκάφος του! 
Μας περιγράφει μάλιστα και μία πτώση που είχε 
στην Σαχάρα και έμεινε ναυαγός στο χρυσό 
πέπλο της ερήμου χωρίς νερό, αυτό το 
πολυπόθητο αγαθό, για μέρες... Γράφει 
χαρακτηριστικά «αυτό που κατάφερα να κάνω, 
κανένα ζώο δεν θα το κατάφερνε». 



 Το κυρίως θέμα είναι η συνεργασία και η 
σύνδεση των ανθρώπων με την φύση. Οι 
σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πράξεις των 
ανθρώπων επηρεάζονται πάντα από την φύση. 
Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί αυτά τα δύο 
είναι αλληλένδετοι και αχώριστοι κρίκοι μιας 
αλυσίδας, που ονομάζεται ζωή. 

 Τα επιμέρους θέματα είναι τα ταξίδια και οι 
περιπέτειες, τις οποίες πέρασε ο συγγραφέας. 
Φυσικά μέσω αυτών των ταξιδιών και των 
περιπετειών κατάφερε να ασχοληθεί έμμεσα με 
το κυρίως θέμα και να μας δώσει να 
καταλάβουμε πολλά για την φύση και την ζωή.  



 Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου είναι ο πιλότος 
του αεροπλάνου. Πρόκειται για έναν άνθρωπο 
που είναι πολύ καλός στην δουλειά του, ενώ 
ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ έξυπνος, 
καθώς μπορεί να αντιληφθεί τα μίλια στα οποία 
βρίσκεται μόνο με το μυαλό του. Όταν στάθηκε 
άτυχος και λόγω μιας βλάβης το αεροπλάνο 
του έπεσε στην έρημο, αντιμετώπισε αυτή την 
κατάσταση με ψυχραιμία, ενώ επίσης 
προσπαθούσε συνεχώς να σωθεί με ότι του είχε 
απομείνει. Όλα αυτά τον καθιστούν ένα γενναίο, 
αποφασιστικό και πανέξυπνο άνθρωπο και 
πιλότο. 



 Αυτό που μου άρεσε διαβάζοντας το βιβλίο 
είναι ο αφηγηματικός τρόπος του 
συγγραφέα. Ο ιδιαίτερος τρόπος γραφής 
του είναι πραγματικά εξομολογητικός. Μέσω 
της περιπετειώδους ζωής του, του δόθηκε η 
ικανότητα να μεταφέρει στους αναγνώστες, 
τα ιδιαίτερα συναισθήματα που νιώθει ένας 
πιλότος, με ρεαλισμό. Αυτός ο τρόπος 
γραφής του πραγματικά με συνεπήρε και με 
έκανε να απολαύσω ακόμη περισσότερο το 
βιβλίο του. 



 Στην επιλογή αυτού του βιβλίου με ώθησαν 
δύο πράγματα. Το ένα είναι ο τίτλος του. 
Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση διότι η γη δεν 
ανήκει στους ανθρώπους αλλά οι 
άνθρωποι ανήκουν στην γη. Ο άλλος λόγος 
για τον οποίο επέλεξα αυτό το βιβλίο είναι ο 
συγγραφέας του. Ο Αντουάν Ντε Σαιντ 
Εξυπερύ είναι ο συγγραφέας του βιβλίου 
«Μικρός Πρίγκιπας», του δεύτερου 
πολυδιαβασμένου βιβλίου στον κόσμο, μετά 
την Βίβλο. 



 Προτείνω αυτό το εξαιρετικό βιβλίο 
ανεπιφύλακτα σε μικρούς και μεγάλους. Είναι 
ένα βιβλίο που περιγράφει μία πραγματική 
περιπέτεια μέσα από την ματιά ενός πιλότου. 
Πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσει πολλά παιδιά 
και θα τους περάσει πολλά μυνήματα. Είναι 
ένα υπέροχο βιβλίο που όλοι αξίζει να 
διαβάσουν. 



 Η φράση που μου έκανε εντύπωση είναι 

«Η γη μας μαθαίν ει πολλά περισσότερα 

για εμάς από όλα τα βιβλία». Μέσα από 

αυτήν την φράση δίνεται η τεράστια 

σημασία της γης για τον ανθώπο. Με την 

εξερεύνηση της φύσης μαθαίνουμε 

πολλά περισσότερα από όσα μπορούμε 

να φανταστούμε.  



 

 Η σκηνή η οποία επέλεξα να ζωγραφίσω 

είναι μία σκηνή που επικρατεί αρκετά στο 

βιβλίο. Σε αυτήν απεικονίζεται ένα 

αεροπλάνο να διασχίζει τα σύννεφα. 

 




