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Τα χαρακτηριστικά του έφηβου ήρωα. 
Αντουάν ντε Σαίντ-Εξυπερύ, Ο Μικρός 
Πρίγκιπας 

Υακίνθη Γκεσούλη, Β1  

Ο μικρός πρίγκιπας έχει αρκετά χαρακτηριστικά του έφηβου ήρωα: 

 Είναι ονειροπόλος, πεισματάρης και επίμονος. Θέλει να ταξιδέψει, 

να μάθει καινούρια πράγματα και να ανακαλύψει το νόημα της 

ζωής. Είναι κοινωνικός και του αρέσει να κάνει καινούριους φίλους. 

Νοιάζεται για τους άλλους και δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. 

 Ακόμη, είναι υπερευαίσθητος και λάτρης της περιπέτειας. 

 Είναι φιλομαθής: του αρέσει να μαθαίνει καινούρια πράγματα, 

απόψεις, να γνωρίζει καινούριους ανθρώπους κ.λπ. 

 Επίσης είναι πάρα πολύ ειλικρινής και καλόκαρδος. Είναι ήρεμος 

και εκδηλωτικός καθώς και πάρα πολύ γενναίος. Τέλος, 

καταβάλλεται από μια παιδική αθωότητα. 
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 Νοιάζεται πολύ για τους φίλους του, καθώς από τη στιγμή που 

φύτρωσε το τριαντάφυλλο  στον πλανήτη του δεν έχει σταματήσει 

να το σκέφτεται , να το αγαπά και να μιλά γι’ αυτό. Θέλει να ζήσει 

περιπέτειες, να ταξιδέψει και να μάθει καινούργια πράγματα, γι’ 

αυτό ταξίδεψε σε επτά πλανήτες και δεν αρκέστηκε στον ένα.  

 Ήθελε να κάνει φίλους αφού το μόνο πράγμα που έψαχνε στη γη 

είναι οι άνθρωποι.  

 Είναι ευαίσθητος αφού έφυγε από τον πλανήτη του επειδή 

πληγώθηκε από το λουλούδι του.  

 Επίσης είναι επιπόλαιος καθώς δεν σκέφτηκε αν θα κινδυνέψει στο 

ταξίδι του,  

 και επιπλέον είναι θαρραλέος αφού δέχτηκε να τον τσιμπήσει το 

φίδι για να γυρίσει στον πλανήτη του. 
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 Είναι επίμονος και πεισματάρης αφού δεν δέχεται να μην πάρει 

απαντήσεις στην ερώτησή του.  

 Επίσης είναι αρκετά εκδηλωτικός και ανοιχτός καθώς λέει την 

ιστορία του και μιλάει για το λουλούδι του σχεδόν σε όσους 

συναντά.  

 Τέλος δένεται εύκολα με όποιον του τραβά το ενδιαφέρον π.χ. με το 

λουλούδι, με την αλεπού, με τον συγγραφέα.  

Ποια κοινά στοιχεία βρίσκετε ανάμεσα στον συγγραφέα του Μικρού 

πρίγκιπα και στον ήρωά του; 
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Αρχικά και οι δύο έχουν φύγει από τον τόπο τους, ο οποίος και στους δύο 

λείπει πάρα πολύ. Επίσης και οι δύο νοιώθουν ενοχές που άφησαν πίσω 

τους ο συγγραφέας την οικογένεια και τον φίλο του και ο μικρός πρίγκιπας 

το λουλούδι του. Και στους δύο λείπουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που 

άφησαν πίσω κι μιλάνε συνέχεια γι’ αυτούς. Τέλος και οι δύο στην 

προσπάθειά τους να γυρίσουν πίσω στο «σπίτι» τους πεθαίνουν. 


