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Ο Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ (29 Ιουνίου 1900 - 31 Ιουλίου

1944) ήταν Γάλλος συγγραφέας, γνωστός στο ευρύ κοινό από το
βιβλίο του «Ο Μικρός Πρίγκιπας», το οποίο μεταφράστηκε σε 250
γλώσσες και έρχεται ως ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στο
κόσμο. Ο Εξυπερύ δεν ήταν όμως ένας διηγηματογράφος, αλλά ένας
βαθύς φιλόσοφος που αποτύπωνε τη ζωή κι ανέλυε τον προορισμό
της.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του αφιερώθηκε στην κατάκτηση
των αιθέρων της πολιτικής αεροπορίας, και πολέμησε στον
2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην πτώση της Γαλλίας, όπου και
παρασημοφορήθηκε για να σκοτωθεί τελικά το 1944.
Τα βιβλία του και η ζωή του έχουν γίνει θέματα περίπου 10 ταινιών,
αν και μερικές από αυτές έχουν χαθεί από τις προπολεμικές
ταινιοθήκες.

Το βιβλίο του «Ο Μικρός Πρίγκιπας» γράφηκε μεν για παιδιά,
αλλά είναι ένα αρκετά φιλοσοφημένο έργο το οποίο κατακρίνει και
ειρωνεύεται τον κόσμο των μεγάλων. Τα σχέδια του βιβλίου είναι
δικά του.
Στον Μικρό πρίγκιπα υπάρχουν σχεδόν ανεξάρτητα κεφάλαια με
μια μικρή διδακτική ιστορία στο καθένα.
Το βιβλίο λοιπόν, είναι αντιπολεμικό και μιλά για την αγάπη και
τη φιλία, οι οποίες για να αναπτυχθούν πρέπει να υπάρχει ειρήνη.
Είναι ένα συμβολικό παραμύθι που γράφτηκε στην Αμερική, όπου
είχε καταφύγει ο συγγραφέας μετά την υποταγή της Γαλλίας στη
Γερμανία. Το περιεχόμενό του είναι ένα μήνυμα στη δοκιμαζόμενη
πατρίδα του μακριά απ' την οποία νιώθει εξόριστος, χαμένος,
όπως ο μικρός πρίγκιπας μακριά απ' τον πλανήτη του. Υπάρχουν
παραμυθικοί ρόλοι: πρίγκιπας, τριαντάφυλλο, αλεπού, καθώς και
συμβολισμοί που υποκρύπτουν: βαθμιαία πορεία προς τη γνώση
μέσω της κοινωνικοποίησης, μετάβαση από τον κόσμο του παιδιού
στη ζωή, στις σχέσεις και υποχρεώσεις του ενηλίκου.

Οι μαθητές της Γ1 Τάξης:

Οι μαθητές της Γ2 Τάξης:

Αθανασακόπουλος Δομίνικος
Ανδριόπουλος Δημήτριος
Ανυφαντάκη Θεοδώρα
Αρβανίτης Δημήτριος
Βασιλάκη Πολυτίμη
Βασιλακόπουλος Παναγιώτης
Γαλιώνης Νικόλαος
Γκότσης Σωτήριος
Γεωργακοπούλου Ελένη
Γρηγοράτου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντω
Δημητρόπουλος Χρήστος
Ζιώβα Ευσταθία
Καρακούλιας Αθανάσιος
Καρκούλιας Νικόλαος
Κατσιμητσούλια Βασιλική
Κοντός Ιωάννης
Κωστοπούλου Φωτεινή

Κοψίνης Αλέξανδρος
Λουλούδης Ηλίας
Λυρής Αλέξανδρος
Μετζελόπουλος Σπυρίδων
Μπεκιράι Φαντιόλ
Νικολέση Αθανασία
Νικολέση Ιωάννα
Παπαδοπούλου Ιουλία
Παπασταθόπουλος Βασίλης
Ρόγκος Ελευθέριος
Ρουμελιώτης Διονύσιος
Σκλάβου Άννα
Σπηλιώτης Αθανάσιος
Τούμπανου Υπαπαντή
Τσίπης Ξενοφώντας

Εκπαιδευτικός Γ1 Τάξης
Ζωή Πέττα

Εκπαιδευτικός Γ2 Τάξης
Αναστασία Καρούσου

Συντελεστές:
Τέτη Ζέρβα, Θεατρολόγος:
Τόνια Νικολίτση, εικαστικός :

Επιμέλεια / διασκευή παράστασης
Σκηνικά παράστασης

