
Γράφω λίγα λόγια για τον Μικρό Πρίγκιπα, τη ζωή και το χαρακτήρα του.  Τα 
ενδιαφέροντά του και τις περιπλανήσεις του. Για την αγάπη που νιώθει και για το 
τριαντάφυλλο που δίνει νόημα στη ζωή του.  

1. Ο Μικρός Πρίγκιπας  

 

Αφηγητής είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Σαιντ Εξυπερύ, ο οποίος αφηγείται την ιστορία 
έξι χρόνια μετά «τη συνάντησή του» με το Μικρό Πρίγκιπα. Στόχος του είναι να 
παρουσιάσει μέσα από την ιστορία αυτή τη φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους καθώς 
και τα όσα έμαθε από αυτόν. 

2. Ο Αφηγητής 

α)Ποιες πληροφορίες μας δίνει για τον εαυτό του; 
 
β)Πού πιστεύεις οφείλεται η φιλία του με τον Μικρό Πρίγκιπα;  
 

Όλες αυτές οι μορφές στους αστεροειδείς, αν και διαφέρουν ως προς την ιδιότητα ή 
την περιγραφή, έχουν κοινά στοιχεία. Όλοι πιστεύουν στον εαυτό τους και νομίζουν ότι 
ασχολούνται με τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία στην ουσία δεν έχουν ούτε 
περιεχόμενο ούτε σκοπό. Κάθε μορφή αντιπροσωπεύει διάφορα ανθρώπινα 
ελαττώματα: απληστία, δίψα για εξουσία, αδιαφορία για τους άλλους, ματαιοδοξία και 
εγωισμό, γνώσεις χωρίς περιεχόμενο και αξία. Η ζωή τους είναι άδεια, γεμάτη άγχος 
και μοναξιά. Δεν χαίρονται καθόλου και είναι εγκλωβισμένοι στον πλανήτη - φυλακή 
τον οποίο οι ίδιοι δημιούργησαν. Τέλος, ένα άλλο κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η 
ανυπαρξία κάθε είδους προσπάθειας για βελτίωση της ζωής τους. 

3. Γράφω λίγα λόγια για τις μορφές που συναντά ο Μικρός Πρίγκιπας κατά την 
περιπλάνησή του, αφού διαβάσω πρώτα τα παρακάτω: 

 
α)Βασιλιάς 
β) Ματαιόδοξος 
γ)Μπεκρής 
δ)Επιχειρηματίας 
ε) Φαναρανάφτης 
στ)Γεωγράφος 
 
(Οι απαντήσεις των ερωτήσεων 1,2,και 3 να γραφούν στην επόμενη σελίδα) 
 

Η πλοκή της ιστορίας αλλάζει όταν ο Μικρός Πρίγκιπας αποφασίζει να επιστρέψει στον 
……………………… του. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στις συμβουλές που έδωσε η ………………… 
στο Μικρό Πρίγκιπα. Του έμαθε ότι τα μάτια δεν μπορούν να δουν όπως βλέπει η 
…………………………. Αυτό βοήθησε το Μικρό Πρίγκιπα να συνειδητοποιήσει ότι το 
………………………….. του είναι πολύ ξεχωριστό και να αντιληφθεί ότι η απάντηση που 
αναζητούσε για το πιο σημαντικό στοιχείο της ζωής είναι η ……………………………. Είναι 
λοιπόν γι’ αυτό το λόγο που επιθυμεί να γυρίσει πίσω στον ……………………………… του, να 
γυρίσει ουσιαστικά πίσω στο …………………………………….του που τόσο αγαπά.  

4. Συμπληρώνω στο παρακάτω κείμενο τις λέξεις που λείπουν από τη συνάντηση του 
Μικρού Πρίγκιπα με την αλεπού: 

 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Χρησιμοποιώ όσες γραμμές θέλω για κάθε απάντηση) 

 
1. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Γράφω για αυτόν: 

 
 
 
 
 
 
 

α)Ποιες πληροφορίες μας δίνει ο Αφηγητής για τον εαυτό του; 
2. Ο Αφηγητής 

 
 
 
 
β)Πού πιστεύεις οφείλεται η φιλία του Αφηγητή με τον Μικρό Πρίγκιπα;  
 
 
 
 

 

3. Γράφω λίγα λόγια για τις μορφές που συναντά ο Μικρός Πρίγκιπας κατά την 
περιπλάνησή του: 

α)Βασιλιάς: 
 
 
 
β) Ματαιόδοξος: 
 
 
 
γ)Μπεκρής: 
 
 
 
δ)Επιχειρηματίας: 
 
 
 
ε) Φαναρανάφτης: 
 
 
 
στ)Γεωγράφος: 
 


