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ΑποδοΣη: Αλκη Ζεη

εικονογρΑφηΣη: 

ΑλεξηΣ κυριτΣοπουλοΣ

τον Μικρό πρίγκιπα τον γνώρισα τον ιούλιο του 1967 στο 
παρίσι όπου είχαμε βρεθεί οικογενειακώς. δηλαδή ο 
άντρας μου, γιώργος Σεβαστίκογλου, και τα δυο παιδιά 
μας, ειρήνη και πέτρος, εννιά και οχτώ χρονών. δεν 
είχαμε πάει για τουρισμό, αλλά για να αποφύγουμε τη 
δικτατορία που είχε εγκατασταθεί στην ελλάδα. ο 
γιώργος είχε φύγει έναν μήνα πριν από μας και βρήκε 
κατάλυμα για τις πρώτες μέρες στο ατελιέ ενός ζωγρά-
φου – θα έλειπε για λίγο από το παρίσι και μας το παρα-
χώρησε. Μπήκαμε από μια αυλή στο ατελιέ. Ένα μεγάλο 
δωμάτιο με τζαμαρία για ταβάνι. Μεγάλο χώρο έπιανε 
ένα τραπέζι, γεμάτο πινέλα και μπογιές. Σε μια γωνιά ένα 
διπλό κρεβάτι που θα κοιμόμουνα εγώ με τα παιδιά κι 
ένα διπλωμένο στρώμα που θα γινότανε το κρεβάτι του 
γιώργου. πριν πέσουμε για ύπνο έψαξα να βρω κάτι να 
τους διαβάσω. Στη βιβλιοθήκη, καμωμένη από κόκκινα 
τούβλα και σανίδες, ανακάλυψα τον Μικρό πρίγκιπα. 
διάβασα μια σελίδα και κατάλαβα πως είναι ό,τι πρέπει 
για τα παιδιά. Άρχισα να τους το διαβάζω, δηλαδή να το 
μεταφράζω κατευθείαν, γιατί εκείνα δεν ξέρανε λέξη 
γαλλικά. τρόμαξα να σταματήσω, τόσο τους άρεσε, κι 
όταν σβήσαμε το φως διακρίναμε μέσα από την τζαμαρία 
τ’ άστρα κι αναρωτιόνταν τα παιδιά ποιο άραγε να ήταν 
το αστέρι του μικρού πρίγκιπα. Έτσι, διαβάζοντας κάθε 
βράδυ, ξεχνούσαν τις δυσκολίες που τους περίμεναν 
μακριά από τον τόπο τους και τους φίλους τους. πολύ 
τους εντυπωσίασε η αλεπού που ήθελε να την εξημερώ-
σει ο μικρός πρίγκιπας για να γίνει φίλη του. Ένα από-
γευμα, βγήκε ο πέτρος στην αυλή και γύρισε αναψοκοκ-
κινισμένος λέγοντας: «γνώρισα ένα παιδί, τον λένε 
Μπενουά και τον έκανα φίλο». Απορήσαμε όλοι γιατί δεν 
ήξερε λέξη γαλλικά για να συνεννοηθεί. «τον εξημέρω-
σα» λέει «και έγινε αμέσως φίλος μου». ο Μπενουά ως 
σήμερα είναι ο καλύτερός του φίλος.
Με πολλή, λοιπόν, χαρά δέχτηκα όταν μου πρότειναν να 
μεταφράσω τον Μικρό πρίγκιπα που είχε γλυκάνει τις 
πρώτες μας μέρες στην ξενιτιά. τώρα, πώς κατάφεραν 
οι εκδότες μας και... εξημέρωσαν τον κυριτσόπουλο, 
ώστε να κάνει φίλο τον μικρό πρίγκιπα και να τον ζωγρα-
φίσει με τόση αγάπη, δεν το ξέρω. Αν λοιπόν, παιδιά, 
διαβάσετε αυτό το βιβλίο και θέλετε να γίνω φίλη σας, 
δεν έχετε παρά να με... εξημερώσετε.

Άλκη Ζέη

«Αυτό που με συγκλονίζει σ’ αυτό τον κοιμισμένο 

μικρό πρίγκιπα είναι η πίστη του σ’ ένα λουλούδι που είναι 

η εικόνα ενός τριαντάφυλλου που φεγγοβολάει μέσα του 

ακόμα κι όταν κοιμάται, σαν τη φλόγα μιας λάμπας… 

πρέπει να προσέχουμε πολύ τις λάμπες: 

ένα φύσημα του αέρα μπορεί να τις σβήσει…»

το βιβλίο ο μικρός πρίγκιπας του Αντουάν ντε 
Σεντ-εξιπερί με παρακολουθεί χρόνια τώρα ανά-
μεσα από τα βιβλία που λαγοκοιμούνται στη βι-
βλιοθήκη μου. Σχολιάζουν τον κόσμο γύρω τους 
όσο περιμένουν να τ’ ανοίξω και να τα ξεφυλλί-
σω για να ξεμουδιάσουν.
–  τώρα ζωγραφίζει, τώρα θα πάει βόλτα, μιλά 
στο τηλέφωνο...
Με κουτσομπολεύουν.
Ήρθε λοιπόν η ώρα του Μικρού πρίγκιπα να τα 
πούμε:
–  για πες μου, μικρέ μου, από πού έρχεσαι; 
ποιος σε βρήκε; Ή μάλλον εσύ ποιον βρήκες; 
πού είναι; ποιος είναι; πώς είναι; τι είπες; Ήταν 
μήπως ένας ιππότης του ουρανού; Ένας αερο-
πόρος δηλαδή;
Στη σιέστα ονειρεύτηκα πως πέταξα μ’ ένα μικρό 
αεροπλάνο ψηλά στον ουρανό και ακόμα ψηλό-
τερα ανάμεσα στους πλανήτες, πως παρουσιά-
στηκε ένας παράξενος μικρός.
– Από πού ήρθες; πώς ήρθες; γιατί; κι ύστερα; 
Ύστερα είδα την Αλεπού, το λουλούδι, το φίδι, 
κόσμο...
Όμως εγώ ονειρεύομαι ζωγραφίζοντας. κι έτσι 
άρχισε η δικιά μου περιπέτεια κάτω από τ’ άστρα. 
τον μικρό πρίγκιπα πάντως μόλις που τον σχε-
δίασα. δεν ήθελα να του χαλάσω την ησυχία. 
δεν του ζήτησα να ποζάρει.
Άλλωστε, μοιάζει κάπως μ’ εσένα... και μ’ εσέ-
να... όταν ήσουν πιο μικρός, πιο μοναχούλης και 
πιο παιχνιδιάρης.

Αλέξης κυριτσόπουλος
ιsbn: 978-618-03-0060-4
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Στον Λέοντα Βερτ

Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά γιατί έχω αφιερώσει το βιβλίο μου σ’ 
έναν μεγάλο. Έχω μια σοβαρή δικαιολογία. Αυτός ο μεγάλος είναι ο 
καλύτερος φίλος που είχα ποτέ στη ζωή μου. Έχω και μια άλλη δικαι-
ολογία. Αυτός ο μεγάλος μπορεί να καταλάβει το καθετί, ακόμα και τα 
βιβλία για παιδιά. Μα να που έχω και μια τρίτη δικαιολογία. Αυτός ο 

μεγάλος ζει στη Γαλλία. Πεινάει εκεί και κρυώνει. Χρειάζεται παρηγο-
ριά. Αν όλες αυτές οι δικαιολογίες δεν είναι αρκετές, μπορώ να αφιε-
ρώσω το βιβλίο μου στο παιδί που ήταν κάποτε αυτός ο μεγάλος. Όλοι 
οι μεγάλοι ήταν κάποτε παιδιά. Λίγοι όμως το θυμούνται. Διορθώνω 
λοιπόν την αφιέρωσή μου.

Στον Λέοντα Βερτ
όταν ήταν μικρό αγόρι
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Όταν ήμουνα έξι χρονών, είδα κάποτε μια υπέροχη ζωγραφιά σ’ ένα 
βιβλίο για το παρθένο δάσος, που το έλεγαν Αληθινές ιστορίες. Έδειχνε 
έναν βόα που κατάπινε ένα αγρίμι. 

Έγραφε λοιπόν το βιβλίο: «Οι βόες κάνουν μια χαψιά το θήραμά 
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τους χωρίς να το μασήσουν. Έπειτα δεν μπορούν να κουνηθούν και 
κοιμούνται έξι μήνες για να χωνέψουν».

Τότε κάθισα και σκέφτηκα τις περιπέτειες της ζούγκλας και πήρα 
ένα χρωματιστό μολύβι και ζωγράφισα το πρώτο μου σχέδιο. 

Έδειξα το αριστούργημά μου στους μεγάλους και τους ρώτησα αν 
το σχέδιό μου τους τρομάζει.
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