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Το ταξίδι
της 

πεταλούδας





Μια φορά κι έναν καιρό 
στα δάση της νότιας Ρόδου
ήταν µια µικρούλα κάµπια
που τη λέγανε «Πανάξια».

Κολληµένη πάνω σ’ ένα φύλλο
η κάµπια κοιτούσε τα έντοµα

που τραγουδούσανε,
τρέχανε και παίζανε





Όλα γύρω της ήταν σε κίνηση.
Μόνο η Πανάξια δεν µπορούσε 

ούτε ήχο να βγάζει, 
ούτε να τρέχει,
ούτε να πετάει.

Με µεγάλη δυσκολία κατάφερνε
µόνο να σέρνεται.

Ήταν πολύ µικρή ακόµα
και έπρεπε να µεγαλώσει.





Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να τρώει
το φαγητό της και πήγαινε 
από το ένα φύλλο στο άλλο,

αν και χρειαζότανε πολλή ώρα 
για να µετακινηθεί.

 Παρόλα αυτά δεν παραπονιόταν
και δε ζήλευε κανέναν.

Ήξερε πολύ καλά πως ο καθένας
κάνει αυτό που τού ορίζει η φύση.





Μεγαλώνοντας η Πανάξια άλλαζε
το δέρµα της*1 και έψαχνε συνεχώς 

για νέα τροφή.
Έγινε τώρα µια µεγάλη κάµπια 

µε πολλά χρώµατα και 
στο δρόµο της συναντούσε

και άλλες κάµπιες 
παρόµοιες µ’ αυτήν.





Κάποτε / Μια µέρα 
η Πανάξια ρώτησε τις άλλες κάµπιες:

–Τι θα πρέπει να κάνουµε
τώρα που µεγαλώσαµε;
Εκείνες αποκρίθηκαν:

–Αφού είσαι κάµπια θα πρέπει 
να υφαίνεις

πολύ λεπτά µεταξένια νήµατα
και να πλέκεις µε αυτά

το σπιτάκι-κουκούλι σου.





Χωρίς πολλές κουβέντες η Πανάξια
άρχισε µε υποµονή και επιµέλεια

να εκτελεί το έργο της και να υφαίνει,
να υφαίνει, να υφαίνει… 

ώσπου την κατάλληλη ώρα
βρέθηκε τυλιγµένη ολόκληρη

µέσα σ’ ένα θερµό κουκούλι. *2





–Και µετά τι;
αναρωτιόταν η Πανάξια

µέσα στο κουκούλι της αποκοµµένη 
από τον υπόλοιπο κόσµο.
Όλα έχουν τη σειρά τους,

άκουσε σαν απάντηση από µέσα της,
να έχεις υποµονή και θα δεις…





Πέρασε ο καιρός και 
η υποµονετική κάµπια ξύπνησε και 
ανακάλυψε πως δεν ήταν δυσκίνητη.

Δεν ήταν πια κάµπια!
Γρήγορα γρήγορα και µε επιδεξιότητα

βγήκε από το κουκούλι.





Με έκπληξη αντιλήφθηκε
πως είχε δύο ελαφρά 

και πολύχρωµα φτερά.
Ενθουσιασµένη κούνησε 

τα φτερά της µε χαρά
και σαν πούπουλο 

τινάχτηκε στον αέρα
και πέταξε ψηλά στον ουρανό.

Είχε µεταµορφωθεί σε πεταλούδα! *3





Μαζί της ήταν 
και άλλες πεταλούδες

που πετούσαν κι αυτές 
µέσα στον νυχτερινό ουρανό.

Ήταν όλες νυχτοπεταλούδες! *4
– Ετοιµαστείτε 

για το µεγάλο ταξίδι,
έλεγαν η µία στην άλλη

και ξεκίνησαν να πετούν 
προς την κοιλάδα.





Το ξηµέρωµα είχαν 
φτάσει στην κοιλάδα

ακολουθώντας 
τη µυρωδιά της ζηδιάς. *5

Ξεδίψασαν στα νερά 
του Πελεκάνου*6

και έκατσαν πάνω στον κορµό
και τα κλαδιά 

των δέντρων της κοιλάδας.
Έπρεπε να ξεκουραστούν
 από το µεγάλο ταξίδι…

 





Την ηµέρα οι νυχτοπεταλούδες 
ξεκουράζονταν

στα δέντρα της κοιλάδας
και τη νύχτα πετούσαν 

µέσα στην κοιλάδα 
πίνοντας νερό 

από το ποταµάκι.





Με το τέλος του καλοκαιριού
η Πανάξια και οι φίλες της

ετοιµάζονταν να 
εγκαταλείψουν την κοιλάδα.

Ως το τέλος του Σεπτέµβρη
είχαν µεταναστεύσει µαζικά 
στα δάση της νότιας Ρόδου

  για να γεννήσουν 
εκεί τα αυγά τους*7

και να ξεχειµωνιάσουν… 





Όταν έφτασαν
 στον προορισµό τους,

η Πανάξια γέννησε 
τα αυγά της

κάτω από την 
επιφάνεια ενός φύλλου.

–Ολοκλήρωσα 
την αποστολή µου, είπε





Έτσι λοιπόν έκλεισε 
ο κύκλος ζωής 

της πεταλούδας Πανάξια*8
και από το αυγό της 

βγήκε, σε λίγες µέρες, 
µια νέα µικρή κάµπια…



ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

*1: Από τον Οκτώβριο µέχρι και τον Απρίλιο η Panaxia
Ouadripuctaria είναι σε µορφή κάµπιας και µεγαλώνει
στα δάση της νότιας Ρόδου.
*2, *3: Το Μάιο, για ένα µήνα περίπου, η κάµπια
µεταµορφώνεται σε πεταλούδα, αφού πρώτα
δηµιουργεί ένα κουκούλι για να εκκολαφθεί λίγες µέρες
αργότερα σε
πεταλούδα.
*4: Η Panaxia Ouadripuctaria είναι νυχτοπεταλούδα, είναι
δηλαδή τυπικά νυχτόβιο ζώο και το χαρακτηριστικό
είναι ότι οι περισσότερες αναπαύονται µε τα φτερά
επίπεδα,  είτε προς τα πλάγια, είτε προς τα πίσω.
*5: Η ζηδιά (ή Υγράµβαρη) είναι δέντρο ενδηµικό στην
κοιλάδα των πεταλούδων, ένα είδος Πλατάνου µε
αρωµατική ρητίνη.
*6: Πελεκάνος ονοµάζεται το ποταµάκι που ρέει στην
κοιλάδα των πεταλούδων.
*7: Οι πρώτες συζεύξεις πεταλούδων αρχίζουν στις
αρχές Σεπτεµβρίου και µέχρι τα τέλη του ίδιου µήνα έχει
ολοκληρωθεί η σύζευξη. Ακολουθεί η
µετανάστευση-µετακίνηση των πεταλούδων από την
κοιλάδα στα δάση της νότιας Ρόδου.

*8: Ο κύκλος ζωής
της πεταλούδας.
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