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Η δσή ηνπ αηλη Εμππεξύ
 Ο Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερφ (29

Ιουνίου 1900 - 31 Ιουλίου 1944)
ιταν Γάλλοσ ςυγγραφζασ, γνωςτόσ ςτο
ευρφ κοινό από το βιβλίο του «Ο
Μικρόσ Πρίγκιπασ», το οποίο
μεταφράςτθκε ςε 250 γλϊςςεσ και
ζρχεται ωσ ζνα από τα πιο
πολυδιαβαςμζνα βιβλία ςτο κόςμο. Ο
Εξυπερφ δεν ιταν όμωσ ζνασ
διθγθματογράφοσ, αλλά ζνασ βακφσ
φιλόςοφοσ που αποτφπωνε τθ ηωι κι
ανζλυε τον προοριςμό τθσ. Από τθν
άποψθ αυτι το ζργο που τον
χαρακτθρίηει απόλυτα είναι τα βιβλία
του «Γθ των Ανκρϊπων» και το
«Ταχυδρομείο του Νότου», που
αποτελοφν το απάνκιςμα τθσ
φιλοςοφίασ του.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%82


Αλλά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ του αφιερϊκθκε ςτθν
κατάκτθςθ των αικζρων τθσ πολιτικισ αεροπορίασ, τθσ οποίασ είναι
ιςτορικά απ' τουσ μεγάλουσ προδρόμουσ , ιταν θγετικόσ παράγων
τθσ δθμιουργίασ τθσ πρϊτθσ διεκνοφσ γαλλικισ εμπορικισ εταιρείασ
από τθν οποία ξεπιδθςε θ Air France, ιταν δοκιμαςτισ αεροπλάνων
τθσ Air France και πολζμθςε ςτον 2ο Παγκόςμιο πόλεμο, ςτθν
πτϊςθ τθσ Γαλλίασ, όπου και παραςθμοφορικθκε για να ςκοτωκεί
τελικά το 1944. Η Γαλλία και οι γαλλόφωνεσ χϊρεσ τιμοφν με το
όνομά του ςωρεία δρόμων και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Το
διεκνζσ αεροδρόμιο τθσ Λυϊν ονομάηεται Σαιντ-Εξυπερφ.
Τα βιβλία του και θ ηωι του ζχουν γίνει κζματα περίπου 10 ταινιϊν,
αν και μερικζσ από αυτζσ ζχουν χακεί από τισ προπολεμικζσ
ταινιοκικεσ.
Ο Σαιντ Εξυπερφ εξαφανίςτθκε με το αεροπλάνο του το 1944,
ανοιχτά τθσ Κορςικισ, ενϊ εκτελοφςε τθν ζνατθ πολεμικι του
αποςτολι κυνθγϊντασ γερμανικά καταδιωκτικά.



Ο κηθξόο Πξίγθηπαο
 Το βιβλίο του «Ο Μικρόσ Πρίγκιπασ» γράφθκε μεν για

παιδιά, αλλά είναι ζνα αρκετά φιλοςοφθμζνο ζργο το
οποίο κατακρίνει και ειρωνεφεται τον κόςμο των
μεγάλων. Τα ςχζδια του βιβλίου είναι δικά του.

 Στον Μικρό πρίγκιπα υπάρχουν ςχεδόν ανεξάρτθτα
κεφάλαια με μια μικρι διδακτικι ιςτορία ςτο κακζνα.

 Το βιβλίο λοιπόν, είναι αντιπολεμικό και μιλά για τθν
αγάπθ και τθ φιλία, οι οποίεσ για να αναπτυχκοφν
πρζπει να υπάρχει ειρινθ. Είναι ζνα ςυμβολικό
παραμφκι που γράφτθκε ςτθν Αμερικι, όπου είχε
καταφφγει ο ςυγγραφζασ μετά τθν υποταγι τθσ Γαλλίασ
ςτθ Γερμανία. Το περιεχόμενό του είναι ζνα μινυμα ςτθ
δοκιμαηόμενθ πατρίδα του μακριά απ' τθν οποία νιϊκει
εξόριςτοσ, χαμζνοσ, όπωσ ο μικρόσ πρίγκιπασ μακριά απ'
τον πλανιτθ του. Υπάρχουν παραμυκικοί ρόλοι:
πρίγκιπασ, τριαντάφυλλο, αλεποφ, κακϊσ και
ςυμβολιςμοί που υποκρφπτουν βακμιαία πορεία προσ
τθ γνϊςθ μζςω τθσ κοινωνικοποίθςθσ, μετάβαςθ από
τον κόςμο του παιδιοφ ςτθ ηωι, ςτισ ςχζςεισ και
υποχρεϊςεισ του ενθλίκου.



Σα έξγα ηνπ

 1926: L'Aviateur (Ο αεροπόροσ)
 1928: Courrier sud (Ο Ταχυδρόμοσ του Νότου)
 1931: Vol de nuit (Νυχτερινι Πτιςθ - Βραβείο

Φεμίνα, τον ίδιο χρόνο) 
 1938: Terre des hommes (Γθ των ανκρϊπων)
 1942: Pilote de guerre (Πιλότοσ πολζμου)
 1943: Le Petit Prince (Ο Μικρόσ Πρίγκιπασ) 
 1943: Lettre à un otage (Γράμμα ςε ζναν 

όμθρο)
 1948: Citadelle, δθμοςίευςθ μετά κάνατον
 1982: Γραπτά του πολέμου 1939-1944, 

επιςτολζσ, δθμοςίευςθ μετά κάνατον



ΕΡΩΣΗΕΙ:
Πνηνο ν ξόινο ηεο αιεπνύο ζην απόζπαζκα;

 Ο κηθξόο πξίγθηπαο έκαζε από
ηελ αιεπνύ πσο ό,ηη αγαπάκε
βαζηά, απηό είλαη κνλαδηθό. Η
ςπρηθή επαθή είλαη απηό πνπ
θάλεη θαζεηί κνλαδηθό.
Απνθηηέηαη όκσο ζηγά ζηγά θαη
ππνκνλεηηθά. Όπσο εκέξσζε
ηελ ίδηα θαη ηελ έθαλε
επηπρηζκέλε. πλεπώο
επηπρηζκέλνο είλαη απηόο πνπ
πξνζθέξεη αγάπε θαη παίξλεη
αγάπε.



Ση δίδαμε ε αιεπνύ ζηνλ Μηθξό Πξίγθηπα;

 Οη θίινη είλαη κνλαδηθνί ζηνλ θόζκν 
όπσο κνλαδηθό είλαη θαη νηηδήπνηε κε 
ην νπνίν δεκηνπξγνύκε δεζκνύο. 
Μνλαδηθά πξάγκαηα ζηνλ θόζκν 
είλαη απηά πνπ έρνπλ γηα καο ζεκαζία. 
Αθόκα θαη αλάκεζα ζε άιια όκνηα, 
εκείο κπνξνύκε λα ηα μερσξίζνπκε 
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαξδηά καο, ηνπο 
δεζκνύο πνπ έρνπκε αλαπηύμεη καδί 
ηνπο. Σν ηξηαληάθπιιν ηνπ Μηθξνύ 
Πξίγθηπα δηαθέξεη από όια ηα άιια αλ 
θαη είλαη όκνην κε ρηιηάδεο άιια. Απηό 
πνπ ην θάλεη μερσξηζηό είλαη ν δεζκόο 
πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κε ην Μηθξό 
Πξίγθηπα.



Η ζεκαζία ηεο θηιίαο

 Η ζεκαζία ηεο θηιίαο γηα ηε δσή όισλ ησλ αλζξώπσλ
είλαη πνιύ κεγάιε. Απηό ην κήλπκα κπνξνύκε λα ην
εληνπίζνπκε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ.
Χαξαθηεξηζηηθή θξάζε απνηεινύλ ηα ιόγηα ηεο αιεπνύο
πξνο ην Μηθξό Πξίγθηπα όηη «...Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ πηα
θαηξό λα γλσξίζνπλ ηίπνηα. Σ’ αγνξάδνπλ όια έηνηκα ζηα
εκπνξηθά. Καζώο όκσο δελ ππάξρνπλ εκπνξηθά πνπ
πνπιάλε θίινπο, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ πηα θίινπο». Σα
ιόγηα απηά είλαη ζπγθινληζηηθά θαη εθθξάδνπλ ζε κεγάιν
βαζκό ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία: ηελ
πνζνηηθνπνίεζε ησλ πάλησλ, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, ηνλ
θαηαλαισηηζκό, ηε δηάζεζε ηνπ εύθνινπ πινπηηζκνύ, ηελ
επθνιία ησλ ειεθηξνληθώλ θίισλ… Η δσή ρσξίο θίινπο
είλαη «κνλόηνλε» όπσο ιέεη ε αιεπνύ θαη γη’ απηό ε δσή ηνπ
Μηθξνύ Πξίγθηπα ήηαλ γεκάηε κειαγρνιία πξηλ εκθαληζηεί
ην ινπινύδη ζηνλ πιαλήηε ηνπ.



Τι θα απανηούζαηε ζηη θράζη ηοσ μικρού πρίγκιπα

«ηι πάει να πει να ημερώζει κάποιος κάποιον»

 Η θξάζε απηή ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύκε λα 
γλσξίζνπκε ζε βάζνο έλα πξόζσπν παξά κόλν κέζα 
από κηα βαζηά θαη εηιηθξηλή ζρέζε θαη γλσξηκία. Απηήλ 
αθξηβώο ηε ζεκαζία έρεη ην εκέξσκα .'Οηαλ 

πιεζηάδνπκε κε αγάπε θαη αγαζή δηάζεζε έλα 
πξόζσπν θαη ππάξμεη αιιεινγλσξηκία , ζίγνπξα ζα 

μεπεδήζνπλ ακνηβαία αηζζήκαηα εθηίκεζεο θαη 
ζεβαζκνύ. Κη αθόκα ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ην θάζε 
άηνκν έρεη κηα ηδηαηηεξόηεηα, κηα κνλαδηθόηεηα γηα 
ηελ νπνία αμίδεη λα ην πξνζέμνπκε θαη λα ην 
αγαπήζνπκε. Γηα λα γίλεη απηό ην “εκέξσκα” 
ρξεηάδεηαη ρξόλνο, έηζη ώζηε απηόο πνπ εκεξώλεη θαη 
απηόο πνπ εκεξώλεηαη λα πεξάζνπλ καδί ραξέο θαη 
ζηελαρώξηεο. Αληίζεηα εάλ δηαηεξεζεί απόζηαζε, ηόηε 
νη άλζξσπνη παξακέλνπλ άγλσζηνη θαη μέλνη κεηαμύ 
ηνπο θαη ν θαζέλαο αηζζάλεηαη κνλαμηά έζησ θαη κέζα 
ζηελ πνιπθνζκία.
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