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Πρόλογος

πριν από μερικά χρόνια, στο Μπουένος Άιρες, είχα την
τύχη να γνωρίσω τον Αλεχάντρο γκιγιέρμο ροέμερς. Είχα
μιλήσει στους ξαδέλφους μου, φρανσουά και Ζαν ντ’ Αγκέ,
ανιψιούς του σεντ-Εξιπερί, για την πρόθεσή μου να ακο-
λουθήσω τα χνάρια των πιλότων που είχαν συνεισφέρει
στη δημιουργία των σταθμών της εταιρείας Aeropostal
στην Αργεντινή και τη χιλή. Εκείνοι μου έδωσαν αμέ-
σως τα στοιχεία του Αλεχάντρο ροέμερς και μου είπαν
να επικοινωνήσω μαζί του. Του τηλεφώνησα όταν έφτα-
σα και την ίδια νύχτα δειπνήσαμε μαζί.

Έτσι έμαθα για την ύπαρξη αυτού του βιβλίου. κου-
βεντιάσαμε όλη τη νύχτα κι έφυγα με ένα αντίτυπο της
Επιστροφής του νεαρού πρίγκιπα για να αρχίσω το μακρύ
ταξίδι μου στην παταγονία και στις Άνδεις.

διαβάζοντας το βιβλίο βρήκα μια εισαγωγή στην πρώ-
τη έκδοση για την Αργεντινή από τον φρεντερίκ ντ’ Αγκέ,
ανιψιό του σεντ-Εξιπερί και εκείνη την εποχή πρόεδρο
του ιδρύματος σεντ-Εξιπερί, που έλεγε: «ο Αλεχάντρο
ροέμερς, διατηρώντας πάντοτε την παιδική ψυχή του,
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όταν βρήκε αυτό τον μικρό πρίγκιπα στην Αργεντινή θέ-
λησε να μας το πει με το έργο του και να τραβήξει την
προσοχή μας στην ποίηση και σε καθετί το ουσιώδες».

ο συγγενής μου φρεντερίκ είχε δίκιο. Εκτός από ανα-
γνωρισμένος ποιητής, ο ροέμερς είναι και ένας πολυά-
σχολος επιχειρηματίας που ταξιδεύει συχνά, πολλές φο-
ρές προσκεκλημένος για να παρουσιάσει το βιβλίο και
τις ιδέες του. πηγαίνει σε σχολεία, κολέγια και πανεπι-
στήμια, και προωθεί το μήνυμα και τις πεποιθήσεις του:
με την παιδεία, την πίστη, το κουράγιο και την αυταπάρ-
νηση μπορεί κανείς να βγει από τη μιζέρια, τον αναλφα-
βητισμό και το σκεπτικισμό. Επιμένει πάντα στη μαγεία
της αγάπης για την αντιμετώπιση της απώλειας των αξιών
στον σημερινό κόσμο.

Αυτό το βιβλίο μάς διηγείται τον τρόπο με τον οποίο
το ταξίδι του νεαρού πρίγκιπα στα έρημα τοπία της πα-
ταγονίας προσφέρει σε έναν προνομιούχο ενήλικο την ευ-
καιρία να κουβεντιάσει με έναν άγνωστο έφηβο, τον
οποίο βρίσκει στη μέση του πουθενά και ο οποίος τον
ωθεί να κάνει ένα βήμα πέρα από τα φαινόμενα. Τελικά,
ο νεαρός πρίγκιπας τον μεταμορφώνει και αλλάζει την
αντίληψή του για τους άλλους, θέτοντάς του τα πιο ση-
μαντικά φιλοσοφικά ερωτήματα με τρόπο απλό και κα-
τανοητό. πρόκειται για ένα ταξίδι μύησης για τους νέους
και για μια επιστροφή στην ουσία των πραγμάτων για
τους αποπροσανατολισμένους ενηλίκους.

Είναι στιγμές που η Επιστροφή του νεαρού πρίγκιπα
μοιάζει με ένα είδος σύγχρονης κατήχησης, γραμμένης
στον 21ο αιώνα από έναν άνθρωπο που κινητοποιείται

� ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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από τη φιλοδοξία μιας μεγάλης αλλαγής, σε μια κοινω-
νία με πολιτικές δομές που δεν έχουν βρει εφαρμογή κι
ένα εκπαιδευτικό σύστημα ανίκανο να προωθήσει ένα
μήνυμα ελπίδας.

Αυτό το βιβλίο μάς γυρίζει πίσω σε εκείνο που δεν
έπρεπε ποτέ να εγκαταλείψουμε: στην αγάπη για τον
πλησίον, την αδελφοσύνη, την παιδεία, την οικογένεια·
αξίες που θέτουν τα θεμέλια για πολιτισμένες, ανθρώ-
πινες κοινωνίες.

Μέσα από τον ήρωά του ο συγγραφέας-ποιητής μάς
θυμίζει ότι άλλοι άνθρωποι, όπως εκείνοι που δόξασαν
την Aeropostal και κυρίως τον μεγάλο της πιλότο, τον
Αντουάν ντε σεντ-Εξιπερί, σημάδεψαν με το κουράγιο,
την αυταπάρνηση, το όραμά τους για τον κόσμο, καμιά
φορά και με την ίδια τους τη ζωή, την κατεύθυνση που
πρέπει να παίρνουν τα βήματά μας.

η Επιστροφή του νεαρού πρίγκιπα είναι ένα βιβλίο
που φωτίζει το δρόμο μας. που μας βοηθά να μεταλα-
μπαδεύσουμε τη μαγεία της αγάπης, την ικανότητά της
να τα αλλάζει όλα.

Μπροyνο νΤ’ ΑγκΕ

Συγγενής του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί

ΠΡΟΛΟΓΟΣ �
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Λίγα λόγια αντί εισαγωγής

Σε έναν κόσμο σαρωμένο από τον πόλεμο, να χάνει
ολοένα και περισσότερο την αθωότητα και τη χα-
ρά της ζωής, ένας παράτολμος γάλλος αεροπό-

ρος, ο Αντουάν ντε σεντ-Εξιπερί, έγραψε ένα βιβλίο, τον
Μικρό πρίγκιπα, που δε θα αργούσε να γίνει το παγκό-
σμιο σύμβολο αυτών των χαμένων αξιών.

η θλίψη και η απογοήτευση του σεντ-Εξιπερί για μια
εποχή που έδειχνε να ξεχνά την απλότητα της καρδιάς
και την ουσιαστική πνευματικότητα του ανθρώπου έγι-
ναν κατά πάσα πιθανότητα –και όχι κάποια εχθρική ρι-
πή– αιτία της πρόωρης εξαφάνισής του σε μια αναγνω-
ριστική αποστολή πάνω από τη Μεσόγειο.

Όπως πολλοί άλλοι αναγνώστες του Μικρού πρίγκι-
πα, εισέπραξα κι εγώ την αγνότητα του μηνύματός του
και συμμερίστηκα τη θλίψη του σεντ-Εξιπερί όταν εκεί-
νο το παιδί, που είχε αγγίξει τα μύχια της ψυχής μου,
αναγκάστηκε να επιστρέψει στον αστεροειδή του.

χρειάστηκα αρκετό καιρό για να καταλάβω ότι το μί-
σος, η άγνοια, ο οξυμμένος εθνικισμός, η έλλειψη αλλη-
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λεγγύης, το υλιστικό όραμα της ύπαρξης και πολλές άλ-
λες απειλές θα εμπόδιζαν τον μικρό πρίγκιπα να ζήσει
στον πλανήτη μας.

πολλές φορές αναρωτήθηκα, όπως ίσως κι εσύ, τι θα
είχε απογίνει εκείνο το τόσο ξεχωριστό παιδί αν εξακο-
λουθούσε να ζει ανάμεσά μας. πώς θα ήταν η εφηβεία
του; πώς θα κατάφερνε να διατηρήσει άσπιλη την αθωό-
τητα της καρδιάς του;

χρειάστηκα αρκετά χρόνια ώστε να βρω τρόπο να
απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις κι είναι πιθανό οι απα-
ντήσεις που βρήκα να ισχύουν μόνο για εμένα. ίσως,
όμως –κι αυτό ελπίζω–, να καταφέρουν να φωτίσουν εν
μέρει το δρόμο προς το παιδί που έχει μέσα του ο καθέ-
νας μας.

γι’ αυτό έχω την αναίδεια να σου γράψω, αγαπητέ
αναγνώστη, στην αυγή ενός νέου αιώνα και μιας νέας χι-
λιετίας, με ένα πιο θετικό όραμα για τους καιρούς μας,
για να μην είσαι τόσο θλιμμένος.

λυπάμαι που δεν μπορώ να ικανοποιήσω την περιέρ-
γειά σου σε περίπτωση που περίμενες μια φωτογραφία,
αλλά εδώ και πολλά χρόνια δεν παίρνω φωτογραφική
μηχανή ούτε κάμερα στα ταξίδια μου. υιοθέτησα μάλι-
στα αυτή τη συνήθεια όταν πρόσεξα ότι οι φίλοι μου συ-
γκεντρώνονταν τόσο πολύ στις εικόνες, ώστε έπαυαν να
προσέχουν τις ιστορίες μου. Θέλησα, ωστόσο, να συ-
μπεριλάβω κάποιες εικόνες για να μη δώσω τόσο αυ-
στηρή όψη στην ιστορία. ύστερα από αρκετές προσπά-
θειες που δε θα ικανοποιούσαν ούτε τους ενηλίκους ού-
τε τα παιδιά, αποφάσισα να ζητήσω τη βοήθεια της κα-

�� Α. ΓΚ. ΡΟΕΜΕΡΣ
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λής μου φίλης λόρι χέιστινγκς, η οποία αναπαρέστησε
κάποιες εικόνες που θυμάμαι έντονα. Μην αφήσεις τις
πινελιές της να επηρεάσουν τη φαντασία σου. η λόρι
δεν έχει πάει ποτέ στην παταγονία ούτε έχει συναντήσει
τον μυστηριώδη νεαρό της ιστορίας αυτής, αλλά ίσως σε
βοηθήσει, σε συνδυασμό με τις λέξεις μου, να καταλά-
βεις πώς ο μικρός πρίγκιπας μπόρεσε να δει το αρνάκι μέ-
σα στο κουτί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να θεω-
ρήσεις την ιστορία μου υπερβολικά σοβαρή.

Ελπίζω επίσης να με συγχωρήσεις, αγαπητέ αναγνώ-
στη, επειδή συμπεριέλαβα σκέψεις και αντιλήψεις που
γεννήθηκαν στο μυαλό μου καθώς εκτυλίσσονταν τα γε-
γονότα και θέλησα να τις καταγράψω σε αυτό το κείμενο.

Αφού τα είπα όλα αυτά, θα σου διηγηθώ τώρα την
ιστορία ακριβώς όπως έγινε.

Αν νιώθεις μόνος, αν η καρδιά σου είναι αγνή, αν στα
μάτια σου κρύβεται ακόμη το σάστισμα ενός παιδιού, μπο-
ρεί διαβάζοντας αυτές τις σελίδες να ανακαλύψεις ότι τα
αστέρια σού χαμογελούν ξανά κι ότι μπορείς να τα ακού-
σεις σαν να ήταν πεντακόσια εκατομμύρια καμπανάκια.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ��
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Ι

Οδηγούσα σε ένα μοναχικό αυτοκινητόδρομο της
παταγονίας (της γης που οφείλει το όνομά της
σε μια φυλή αυτοχθόνων οι οποίοι υποτίθεται

ότι είχαν πόδια δυσανάλογα μεγάλα*) όταν ξαφνικά εί-
δα στη μια άκρη του δρόμου έναν αλλόκοτο μπόγο. Εν-
στικτωδώς επιβράδυνα και ανακάλυψα σαστισμένος μια
τούφα ξανθά μαλλιά να ξεπροβάλλει κάτω από μια γα-
λάζια κουβέρτα που έδειχνε ριγμένη πάνω σε μια ανθρώ-
πινη μορφή. σταμάτησα το αυτοκίνητο και, βγαίνοντας,
τα έχασα. Εκεί, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων
από το κοντινότερο χωριό, στη μέση ενός οροπεδίου
όπου δε φαινόταν ούτε ένα σπίτι, ούτε ένας φράχτης, ού-
τε καν ένα δέντρο, ένας νεαρούλης κοιμόταν αμέριμνος,
χωρίς την παραμικρή ανησυχία στο αθώο πρόσωπό του.

Εκείνο που είχα περάσει για κουβέρτα ήταν στην πραγ-
ματικότητα μια γαλάζια κάπα με επωμίδες, από την οποία

* στα ισπανικά «pata» σημαίνει «πόδι» και η κατάληξη -ón δη-
λώνει μεγάλο μέγεθος. (σ.τ.Μ.)
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κάπου κάπου διακρινόταν το βιολετί εσωτερικό. Από
εκεί ξεπρόβαλλε ένα λευκό παντελόνι σαν αυτά που φο-
ρούν οι ιππείς, με τα μπατζάκια χωμένα σε δυο αστρα-
φτερές μπότες από μαύρο δέρμα.

Το σύνολο προσέδιδε στον νεαρό έναν πριγκιπικό αέ-
ρα που δεν ταίριαζε με εκείνα τα μήκη και τα πλάτη της
γης. Το σταρένιο κασκόλ που ανέμιζε ανέμελο μπερδευό-
ταν κάπου κάπου με τα μαλλιά του και του έδινε μια αύ-
ρα μελαγχολική και ονειροπόλα.

Έμεινα εκεί για λίγο, σαστισμένος μπροστά σε ένα θέα-
μα που για μένα αποτελούσε ανεξιχνίαστο μυστήριο. ως
και τα σύννεφα σκόνης που έφερνε ο άνεμος, καθώς κα-
τέβαινε από τα βουνά σχηματίζοντας μικρούς ανεμο-
στρόβιλους, έδειχναν να τον έχουν αποφύγει.

κατάλαβα αμέσως ότι δεν μπορούσα να τον αφήσω
κοιμισμένο κι ανυπεράσπιστο, χωρίς νερό και τροφή σε
εκείνο το έρημο μέρος. Αν και η όψη του δεν ενέπνεε κα-

�� Α. ΓΚ. ΡΟΕΜΕΡΣ
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νένα φόβο, αναγκάστηκα να κατανικήσω έναν επίκτητο
δισταγμό και να πλησιάσω τον άγνωστο. Όχι χωρίς δυ-
σκολία, τον πήρα στα χέρια μου και τον έβαλα στο κάθι-
σμα του συνοδηγού.

Το γεγονός ότι δεν ξύπνησε με εξέπληξε τόσο πολύ,
ώστε για μια στιγμή φοβήθηκα πως ίσως ήταν νεκρός.
ωστόσο, ένας αδύναμος μα κανονικός σφυγμός μού
αποκάλυψε ότι δεν ήταν έτσι. σαν άφησα πάλι το χαλα-
ρό του χέρι στο κάθισμα σκέφτηκα πως, αν δεν είχα επη-
ρεαστεί τόσο πολύ από τις κλασικές εικόνες των φτερω-
τών πλασμάτων, ίσως να είχα πιστέψει ότι βρισκόμουν
μπροστά σε έναν άγγελο που είχε κατέβει στη γη. Αργό-
τερα, θα καταλάβαινα ότι ο νεαρός ήταν εξαντλημένος
και είχε φτάσει στα όρια της αντοχής του.

Όταν ξαναπήρα το δρόμο μου, πέρασα κάμποση ώρα
σκεπτόμενος πώς οι ενήλικοι, με τις τόσες προστατευτι-
κές προειδοποιήσεις τους, μας απομακρύνουν από τους
άλλους σε τέτοιο βαθμό, ώστε όταν αγγίζουμε κάποιο
συνάνθρωπό μας ή τον κοιτάμε στα μάτια, νιώθουμε μια
άβολη επιφυλακτικότητα.

«διψάω», ανακοίνωσε ξαφνικά ο νεαρός και με κατα-
τρόμαξε, γιατί κόντευα να ξεχάσω ολότελα την παρουσία
του. παρόλο που είχε μιλήσει μαλακά, ο ήχος της φωνής
του ακούστηκε κρυστάλλινος, σαν το νερό που ζητούσε.

σε μακρινά ταξίδια όπως εκείνο, που μπορούσαν να
διαρκέσουν ως και τρεις ημέρες, είχα πάντα στο αυτοκί-
νητο αναψυκτικά και σάντουιτς, για να μη χρειάζεται να
σταματώ παρά μόνο για να βάλω βενζίνη. Του έδωσα
ένα μπουκάλι, ένα πλαστικό ποτηράκι κι ένα σάντουιτς

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ��
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με κρέας και ντομάτα τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο. Έφα-
γε και ήπιε δίχως να πει λέξη. στο μεταξύ, το μυαλό μου
είχε αρχίσει να κατακλύζεται από ερωτήσεις: Από πού έρ-
χεσαι; Πώς έφτασες ως εδώ; Τι έκανες πεσμένος σε εκείνο
το χαντάκι; Έχεις οικογένεια; Πού είναι; και τα λοιπά. κα-
θώς είμαι άνθρωπος ανυπόμονος, γεμάτος περιέργεια και
πάντοτε πρόθυμος να φανώ χρήσιμος, ακόμη και σήμε-
ρα απορώ πώς στάθηκα ικανός να μείνω σιωπηλός εκεί-
να τα δέκα ατέλειωτα λεπτά, ενώ περίμενα να αναλάβει
δυνάμεις ο νεαρός. Εκείνος, πάλι, έφαγε και ήπιε λες και
το να εμφανιστεί ένας άνθρωπος και να του προσφέρει
κάτι να πιει κι ένα σάντουιτς με κρέας, αφού είχε μείνει να
κείτεται εγκαταλειμμένος στη μέση ενός σχεδόν έρημου
τόπου, ήταν ό,τι πιο φυσιολογικό στον κόσμο.

«Ευχαριστώ», είπε σαν τελείωσε κι ακούμπησε ξανά
στο παράθυρο του αυτοκινήτου, θαρρείς κι εκείνη η λέ-
ξη αρκούσε για να απαντήσει σε όλες μου τις ερωτήσεις.

Μια στιγμή αργότερα συνειδητοποίησα ότι δεν τον εί-
χα ρωτήσει καν προς τα πού κατευθυνόταν. Επειδή τον
είχα βρει στο δεξιό μέρος του δρόμου, είχα θεωρήσει δε-
δομένο πως ταξίδευε προς το νότο, αλλά στην πραγματι-
κότητα το πιο πιθανό ήταν ότι προσπαθούσε να φτάσει
στην πρωτεύουσα, που ήταν βόρεια.

Είναι παράξενη η ευκολία με την οποία υποθέτουμε
ότι και οι άλλοι πρέπει να τραβήξουν τον ίδιο δρόμο που
ακολουθούμε και εμείς.

Όταν έστρεψα ξανά τη ματιά μου προς το μέρος του,
ήταν πολύ αργά. ο ύπνος τον είχε πάρει γι’ άλλη μια φο-
ρά πολύ μακριά από εκεί.

�� Α. ΓΚ. ΡΟΕΜΕΡΣ
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Επρεπε να τον ξυπνήσω; δε νομίζω. Μάλλον είχε
χάσει το δρόμο του και είχε σαστίσει από την
εξάντληση. Όπως και να είχε, έπρεπε να συνεχί-

σουμε το ταξίδι, χωρίς να έχει μεγάλη σημασία αν θα
πηγαίναμε βόρεια ή νότια, γιατί ήταν αδύνατο να μεί-
νουμε εκεί.

Επιτάχυνα. Εκείνη η φορά δε θα έμοιαζε με τις άλλες,
όπου σπαταλούσα πολύ χρόνο και ζωή να αναρωτιέμαι
ποιο δρόμο έπρεπε να πάρω.

σε τέτοιες σκέψεις είχα βυθιστεί όταν, έπειτα από ώρα
πολλή, ένιωσα άξαφνα δυο γαλάζια, ολοζώντανα μάτια
να με παρατηρούν γεμάτα περιέργεια.

«γεια σου», χαιρέτησα τον μυστηριώδη νεαρό γυρνώ-
ντας για μια στιγμή προς το μέρος του.

«Με τι μηχάνημα ταξιδεύουμε;» ρώτησε ενώ άφηνε τη
ματιά του να πλανηθεί στο εσωτερικό του οχήματος.
«πού είναι τα φτερά του;»

«για το αυτοκίνητο λες;»
«Αυτοκίνητο; δεν μπορεί να αφήσει τη γη;»
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