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  Εισαγωγικό σημείωμα
Ο βραβευμένος μυθιστοριογράφος και 

ποιητής, πρώην Πρόεδρος της Ένωσης 

Λογοτεχνών Κύπρου, Κωνσταντίνος Ν. 

Μακρής, εισέρχεται με ευφάνταστο, διδακτικό 

τρόπο στον όμορφο κι όχι εύκολο χώρο του 

παιδικού παραμυθιού. Η «Πεταλουδένια» του 

είναι μια θύρα που ανοίγει στην ελεύθερη σκέψη 

με φαντασία· εφόδια σχεδόν αναξιοποίητα σε 

μια εποχή κρίσεων και αδιεξόδων. Ίσα-ίσα 

που είναι αναγκαία κι ας μοιάζουν παράξενα 

σε αρκετούς. «Η φαντασία είναι ανώτερη από 
τη λογική», είπε ο  Αϊνστάιν πριν ξεκινήσει !

Εκεί που οι πολλοί χάνονται σε ανιαρές 

καθημερινές συνήθειες, ο Μακρής 

μάς οδηγεί σ’ έναν κόσμο φανταστικό, 

δημιουργικό, θερμό από αγάπη και 

κάλλος. Με μαεστρία κρατάει το 

παραμύθι «αληθινό», τον αναγνώστη 

σε συνήθειές του (φτερωτά γοβάκια, 
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κομμώσεις από την Κομμωτρέλα, αμόρε με ξωτικούληδες κ.ά.) 
κι επίσης εκπέμπει μηνύματα αγωνίας για το δράμα της Φύσης. 

Ο Μακρής μάς καλεί να ξαπλώσουμε πίσω και να μιλήσουμε 

(στον εαυτό μας) γι’αυτό που μας λυτρώνει, όταν το μυαλό σφύ-

ζει. Μας καλεί να το επιχειρήσουμε, όσο τρελό κι αν ακούγεται. 

Μα τρελό ακουγόταν και τ’ όνειρο του ανθρώπου να φτάσει στο 

φεγγάρι. Ο Μακρής με την Πεταλουδένια μάς δίνει το δικαίωμα 

στ’ άπιαστο όνειρο και στο φανταστικό!

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου 
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Μια φορά κι έναν καιρό, 

κοντά σε μια μακρινή πολιτεία, ζούσε 

μια όμορφη νεράιδα που την έλεγαν 

Πεταλουδένια. Τα μαύρα της μακριά 

μαλλιά ήταν πλούσια σαν γοργόνας και τα 

μαύρα μάτια της, έλαμπαν μες στο σκοτάδι 

σαν δυο μικροί φάροι στον ορίζοντα.

 Η Πεταλουδένια, είχε για σπίτι της ένα πεύκο 

βαθιά μέσα στο δάσος, και για στέγη της είχε 

τον ουρανό με τ’ άστρα. Τη μέρα, κοιμόταν 

συνήθως σε βαθιές σπηλιές, ή όταν ξέμενε, 

άπλωνε τα φτερά της πάνω στον πεύκο κι 

αποκοιμιόταν στα μεγάλα κλαδιά του και μες 

στα παχιά του φυλλώματα.

Μα όταν ξυπνούσε προς το σούρουπο, την 

ώρα που τ’ αστέρια άρχιζαν τη νυχτερινή 

τους βόλτα στους γαλαξίες, άνοιγε 

τα όμορφά της βλέφαρα, τυλίγοντας 

την πλάση με ένα ζεστό φως. Με τα 

έκπαγλα κάτασπρα φτερά της, πετούσε 

ψηλά πάνω απ’ το δάσος, και το 

φεγγάρι έλουζε θαυμάσια το γλυκό 
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της πρόσωπο και τα μαύρα, σαν εβένινος 

καταρράκτης μαλλιά της…

Πετούσε λοιπόν κάθε βράδυ, πάνω απ’ το 

δάσος η καλή μας νεράιδα και πορευόταν 

προς την πόλη, έξω απ’ τα ψηλά παράθυρα 

των σπιτιών, για να συντρέξει τα παιδιά που 

την είχαν ανάγκη.

Τρεμοπαίζοντας τα φτερά της έξω απ’ το 

κλειστό τζάμι, έκανε, με το γλυκό φως 

που την τύλιγε, τα παιδιά να ξυπνάν απ’ τα 

κρεβάτια τους και να τρέχουν χαρούμενα 

να την καλωσορίσουν. Τότε, εκείνη πετούσε 

χαριτωμένα μέσα στο δωμάτιο και καθόταν 

δίπλα στο κρεβάτι των παιδιών, για ν’ ακούσει 

τις επιθυμίες τους και να τις πραγματοποιήσει.

 Ήταν η καλή τους νεράιδα, η νοσοκόμα κι η 

ψυχολόγος τους, το βάλσαμο στην ψυχή κάθε 

πονεμένου και θλιμμένου παιδιού.

Ένα βράδυ λοιπόν, πήγε να επισκεφθεί τον μικρό 

Αλέξη, που τόσο παρακαλούσε κάθε βράδυ στην 

προσευχή του για τον ερχομό της.

Ο Αλέξης, ήταν ένα όμορφο, ξανθομάλλικο αγοράκι, 
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που κάθε βράδυ, πριν κοιμηθεί, 

διάβαζε παραμυθάκια στο φως του 

αμπαζούρ και φανταζόταν τον εαυτό 

του να ζει μέσα σ’ αυτά, όντας το 

βασιλόπουλο, ή ο πρίγκιπας· σκοτώνοντας 

δράκους, πετώντας πάνω από ανθισμένες 

κερασιές και δάση, ανακαλύπτοντας 

θησαυρούς και πολεμώντας στο πλευρό των 

αδικημένων.

Τα άλλα παιδιά στο σχολείο του, τον 

θεωρούσαν χαζό, αφού είχε γίνει κιόλας 

δεκατεσσάρων, κι αντί να ασχολείται με 

κονσόλες και βιντεοπαιχνίδια, κάνοντας like, 

στο διαδίκτυο και ανεβάζοντας φωτογραφίες, 

βυθιζόταν με μανία στα παραμύθια, κι 

έτρεχε στο δάσος για να κυνηγήσει 

πεταλούδες και να μαζέψει μαργαρίτες. 

Έπειτα, έπαιρνε τον δρόμο με το 

ποδήλατό του και χάζευε ονειροπόλα 

τη δύση του ηλίου, καθώς κυλούσε 

ανάμεσα στα ανθισμένα λιβάδια. 

Οι φακίδες που στόλιζαν το πρόσωπό 

του… 
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Μα αρκετά, ας γυρίσουμε στην 

Πεταλουδένια. Ή μήπως όχι;

Καλά… Αφού επιμένετε θα συνεχίσω με τον 

Αλέξη…

Οι φακίδες λοιπόν, που στόλιζαν το πρόσωπό 

του, τον έκαναν να δείχνει περισσότερο 

παιδί, και το υγρό, ονειροπόλο βλέμμα των 

γαλανών ματιών του, κοιτούσε αφηρημένα, 

ταξιδεύοντας σε άλλους κόσμους…

Και καθώς δεν ήθελε να μεγαλώσει, ούτε 

να αγοράσει κινητό που ήταν πολυμηχάνημα 

και τον τρόμαζε με όλες αυτές τις αμέτρητες 

εφαρμογές, που του φάνταζαν μπελάς, είχε τον 

κρυφό πόθο, να τον πάρει η Πεταλουδένια μαζί 

της και να τον μετατρέψει σε νεράιδο. 

- Μα τι λες μικρέ μου; Αυτό δεν γίνεται! είπε η 

Πεταλουδένια, σαν άκουσε την εξομολόγηση 

του Αλέξη. Εσύ, είσαι μεγάλο παιδί τώρα, και 

θα πρέπει να κοιτάς τα κορίτσια και το διάβασμά 

σου! Νομίζω πως πάσχεις από υπερβολική 

παραμυθίαση!

- Ω, μα γιατί Πεταλουδένια; Σε παρακαλώ, κάνε με 
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νεράιδο… θα είμαι ο καλύτερός σου 

φίλος. Μπορούμε να παίζουμε μαζί και 

να σκαρφιζόμαστε σκανδαλιές. Θα είναι 

πολύ όμορφα! 

- Χμ… Δεν μπορώ να σου απαντήσω 

αμέσως… είπε η Πεταλουδένια. Θα πρέπει 

να το σκεφτώ. Δώσε μου μερικές μέρες 

ακόμη… Να, στην επόμενη πανσέληνο, θα 

έχεις την απάντησή μου. Μέχρι τότε να είσαι 

καλό αγόρι και να μη μένεις όλη μέρα σπίτι 

διαβάζοντας του κόσμου τα παραμύθια, σου 

κάνουν κακό! 

Αυτά είπε η Πεταλουδένια, με μια μάταιη 

ελπίδα να τον κάνει να αλλάξει γνώμη στο 

ενδιάμεσο. 

Ο μικρός Αλέξης, φίλησε σταυρωτά στα 

μάγουλα την όμορφη νεράιδα, κι αφού 

την καληνύχτισε, αποκοιμήθηκε σχεδόν 

αμέσως, ταξιδεύοντας στη Χώρα των 

ονείρων, βλέποντας ήδη τον εαυτό του 

νεράιδο…

- Αχ, τι καλά που έχω φτερά, έλεγε 

χαμογελώντας μέσα στον ύπνο του· 
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είμαι ο Πεταλουδένιος και η νεράιδα, μια μέρα θα γίνει γυναίκα 

μου, όσο κι αν με νομίζει για μπέμπη! 

Μα η κακόμοιρη Πεταλουδένια, δεν είχε ιδέα για τις προθέσεις 

του Αλέξη, κι όλο προβληματιζόταν τι απάντηση θα του έδινε. 

Βέβαια, είχε την ικανότητα, σαν νεράιδα που ήταν, να τον 

μετατρέψει κι αυτόν, μα δεν το είχε ξανακάνει και δεν ήταν 

σίγουρη για το αποτέλεσμα. Απ’ την άλλη, εκτός από μερικά 

άλλα ζώα του δάσους, –όπως τον κόκκινο αρκούδο δηλαδή, 

που δεν φημιζόταν για την εξυπνάδα του, αλλά για τη λαιμαργία 

του, το ροζ ζουζούνι που ζουζούνιζε στ’ αυτιά της συνέχεια 

σα μουσική από κρυσταλλωμένες ξεκούρδιστες 

νότες, και τέλος, τον γαλάζιο πάνθηρα, που 

ήταν τόσο νωθρός, ώστε βαριόταν 

ακόμα και να διώξει τις μύγες που 

τον τσιγκλούσαν– δεν είχε 

άλλους φίλους.

Οι υπόλοιπες 

νεράιδες, 
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εξάλλου τη νευρίαζαν. Ποτέ δεν 

είχε καταφέρει, ούτε και θέλησε 

πραγματικά να συσχετιστεί μαζί τους, 

αφού όποτε το έκανε, έπληττε θανάσιμα. 

Δεν είχαν τίποτε άλλο να πουν, παρά για 

τις όμορφες τουαλέτες τους, τα φτερωτά 

γοβάκια, τις κομμώσεις που τους έφτιαχνε η 

Κομμωτρέλα, η νεράιδα, καθώς κι ένα σωρό 

λεπτομέρειες για τα αμόρε που είχαν με τους 

ξωτικούληδες του δάσους.

Η Πεταλουδένια λοιπόν, βρισκότανε σε 

σύγχυση. Πήγε και κάθισε στο ροζ της 

κοκάλινο πιανάκι, κι έπαιξε μια σονάτα του 

Σοπέν, για να της φύγουν οι στενοχώριες, 

μα καθώς πατούσε τα πλήκτρα, ένιωθε 

τα χέρια της αδύναμα και τον λογισμό 

της να ξεφεύγει σε άλλα μονοπάτια, να 

πετάει έξω από το μεγάλο παράθυρο 

του ξανθού υποψήφιου νεράιδου με τις 

χαριτωμένες φακίδες.

Έκλεισε το πιάνο με δυσφορία και πήγε 

να βρει τους φίλους της. Τους βρήκε 

μαζεμένους κάτω από τη μεγάλη 
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βελανιδιά να συζητούνε. Το ζουζούνι 

ζουζούνιζε περιπαιχτικά γύρω απ’ τον 

κόκκινο αρκούδο, που καθώς είχε φάει 

ασυλλόγιστα μια τεράστια ποσότητα μελιού, 

κατευθείαν απ’ την κηρήθρα, τον πονούσε η 

κοιλιά του, κι αναστέναζε. Μα ανάμεσα στους 

αναστεναγμούς, του ξέφευγαν ρεψίματα, 

που απελευθέρωναν εγκλωβισμένες απ’ το 

στομάχι του μέλισσες.

- Ω, τι αχρείος που είσαι… ζζζζζ… έκαναν 

αηδιασμένες οι μέλισσες, πετώντας μακριά.

Το ζουζούνι, είχε σκάσει στα γέλια, και 

κρατούσε τη λιλιπούτεια κοιλιά του που 

πονούσε απ’ το γέλιο. Μέχρι κι ο γαλάζιος 

πάνθηρας, που ήταν τόσο νωθρός, ξάπλωσε 

ανάσκελα, και σκούσε στα γέλια με μια ενέργεια 

πρωτόγνωρη γι’ αυτόν. 

- Έι, τι κάνετε εδώ; Είπε παραξενεμένη η 

Πεταλουδένια. Κι εγώ που ήρθα να σας πω τον 

πόνο μου…

- Μα δε βλέπεις; είπε το ζουζούνι, με θολωμένα 

τα μάτια απ’ το γέλιο, δείχνοντας τον αρκούδο. Ο 

φιλαράκος μας, την έκανε πάλι την γκάφα του!
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- Χμ…

Ο κόκκινος αρκούδος, που είδε τη φίλη 

του παράξενα σοβαρή, στάθηκε στα 

πισινά του πόδια και με ύφος ανήσυχο 

τής είπε με τη βαριά κι αργή του ομιλία: 

- Μα εσύ, κάτι έχεις Πεταλουδένια… Γιατί 

είναι τόσο λυπημένο το όμορφο προσωπάκι 

σου; 

- Αχ, αναστέναξε η νεράιδα…

Κι οι άλλοι, που προσέξανε τελικά το λυπημένο 

της ύφος, σοβάρεψαν ξαφνικά και της ζήτησαν 

να τους πει τι έχει.

Έτσι, η Πεταλλουδένια, διηγήθηκε την 

περιπέτειά της στους φίλους της. Τους είπε 

για το ξανθό αγόρι, τον Αλέξη, που της 

ζήτησε να τον κάνει νεράιδο, για το πόσο 

της έλειπε ένας φίλος του είδους της, 

για την ανασφάλειά της κατά πόσο θα 

πετύχει το πείραμα, κι άλλα σχετικά.

Τον λόγο, πήρε πρώτος ο γαλάζιος 

πάνθηρας, που με απλανές βλέμμα, 

χαμένο πέρα στον ορίζοντα, της είπε: 



Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΝΙΑ

17

- Ωωω, μα τον μάγο πάνθηρα, τον παππού 

μου, νομίζω πως αυτό ήταν γραφτό να 

γίνει… 

Κι έπειτα, ξάπλωσε τη μουσούδα του στο 

χώμα, κι έμεινε βουβός σαν σφίγγα. 

Το ζουζούνι πέταξε γύρω της σκορπώντας 

χαρούμενες νότες. Α…. ναι, μην το σκέφτεσαι 

άλλο Πεταλουδένια… Το ξέρω αυτό το 

αγόρι. Μπορεί να είναι ονειροπόλο, μα είναι 

χαριτωμένο και όμορφο. Κι είμαι σίγουρο, 

πως θα κάνετε καλή παρέα οι δυο σας, είπε κι 

έκλεισε το μάτι πονηρά.

Η Πεταλουδένια κοκκίνισε μέχρι τ’ αυτιά και 

το κατάλευκο, σαν της Χιονάτης, δέρμα της 

πήρε για κάμποσα δευτερόλεπτα μια ερυθρή 

απόχρωση, σαν να την έκαψε ο καλοκαιριάτικος 

ήλιος. 

- Χμ… έκανε ο αρκούδος, μ’ ένα ηλίθιο ύφος. Εγώ 

δεν έχω αντίρρηση, φτάνει να μην μου τρώει το 

φαγητό μου και θα γίνουμε καλοί φίλοι μ’ αυτόν 

τον μπέμπη. 

Οι άλλοι γέλασαν και κοιτάχτηκαν χαρούμενα.
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- Ευχαριστώ, έκανε συνεσταλμένα η Πεταλουδένια, και πήρε 

τα ωραία της φτερά, πετώντας ανάμεσα στα δέντρα του 

δάσους, μέχρι που προσγειώθηκε στον αγαπημένο της, γέρικο 

πεύκο, δίπλα στον καταρράκτη, κι ονειροπολούσε μέχρι που 

την πήρε ο ύπνος ανάσκελα, κοιτάζοντας τ’ αστέρια τ’ ουρανού. 

Σαν ξύπνησε, είδε πως το φεγγάρι βρισκόταν ψηλά στον 

ουρανό, κι ήταν ολόγιομο. Ξαφνικά η καρδούλα της άρχισε να 

κτυπάει σαν τρελή! Τικ- τακ, τακ- μπουμ, τακ- μπουμ- μπουμ, 

έκανε. 

- Ω… μα απόψε… Απόψε πρέπει να πάω στον Αλέξη! Να πάρει, 

δεν έχω καν λουστεί ακόμη. Ευτυχώς που το λευκό μου 

φουστάνι είναι πλυμένο και σιδερωμένο. 
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Έτσι, πέταξε μακριά απ’ τον αγαπημένο της πεύκο και πήρε 

τον δρόμο για τη γαλάζια λίμνη, όπου θα έλουζε το υπέροχο 

κορμάκι της. Κοίταξε δεξιά κι αριστερά, κι αφού βεβαιώθηκε 

πως δεν υπήρχε κανείς, βούτηξε μέσα στα κρυστάλλινα 

νερά, βγάζοντας μικρές κραυγές ανακούφισης, καθώς το 

δροσερό νερό την ξυπνούσε και της έπλενε το κορμάκι. Αφού 

πλατσούρισε αρκετά, πήρε τη μεταξωτή της πετσέτα, και 

σκουπίστηκε, καθισμένη στον βράχο, ενώ το φεγγάρι, έλουζε 

την υπέροχη γύμνια της. 

Έπειτα, πήρε ανά χείρας το καθρεφτάκι της και κοιτάχτηκε για 

αρκετή ώρα. Απ’ το πρόσωπό της έσταζαν ακόμα δροσερές 

σταλαγματιές και τα πλούσια μαλλιά της απλώνονταν στους 
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πάλλευκούς της ώμους σαν μαύρες 

μαργαριταρένιες περικοκλάδες. 

Ικανοποιημένη λοιπόν, φόρεσε το λευκό 

της φόρεμα που της πήγαινε περίφημα 

και πέταξε, με την καρδιά να φτερουγίζει, 

προς το παράθυρο του μικρού Αλέξη. 

Αυτός την περίμενε ξάγρυπνος, διαβάζοντας 

το παραμυθάκι για κάποιον Ντορεμίλιο…

Μόλις ένιωσε την παρουσία της στο παράθυρο, 

η καρδιά του σκίρτησε ευτυχισμένα. Πετάχτηκε 

μεμιάς σαν ελατήριο απ’ το κρεβάτι, και 

φορώντας τις καλές του πιτζάμες, έτρεξε να 

την υποδεχτεί.

Εκείνη, έλαμπε μες στ’ άσπρο της φόρεμα, 

τα λευκά της φτερά πετάριζαν χαρούμενα, 

κι η καρδούλα της κτυπούσε ρυθμικά, 

τικ- τακ, λες και έσπρωχνε το στήθος της 

προς τα έξω.

Ο Αλέξης, άνοιξε το παράθυρο και την 

πήρε αγκαλιά.

- Ω, να ‘ξερες με τι λαχτάρα σε 

περίμενα…
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Εκείνη, χαμήλωσε τα μάτια κοκκινίζοντας, 

και για να ξεπεράσει την αμηχανία της, του 

είπε:

- Πώς! Αφού διάβαζες πάλι…

- Εμ… ναι, διάβαζα, αλλά ο νους μου ήτανε 

σε σένα. 

- Τέλος πάντων… έκανε η Πεταλουδένια, 

τάχαμου ενοχλημένη. Ήρθα να σου 

ανακοινώσω πως μετά από ώριμη σκέψη… 

- Ναι… (με το στόμα ανοιχτό)

- Μετά από ώριμη σκέψη λέω…

- Ναι… (τα μάτια του γούρλωσαν απ’ την 

αγωνία)

- Αποφάσισα… να δεχθώ την πρότασή σου.

- Ωωωω! Με κάνεις τόσο ευτυχισμένο (την 

αγκαλιάζει ξανά).

- Άντε, μην κάνεις σαν μωρό… Τώρα, πρέπει 

να σταθείς γενναίος, σαν άντρας, γιατί σε 

προειδοποιώ, δεν το έχω ξανακάνει και δεν είμαι 

σίγουρη για τ’ αποτελέσματα. Ίσως έχουμε κανένα 

παρατράγουδο. 
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Γύρισε και την κοίταξε με τέτοια 

σοβαρότητα κι αποφασιστικότητα στα 

μάτια, που δεν την περίμενε, κι έκανε να 

λυγίσουν τα γόνατά της.

- Είμαι έτοιμος! Από καιρό είμαι έτοιμος 

και δεν θα δειλιάσω ούτε στιγμή. Ό,τι είναι 

να γίνει ας γίνει Πεταλουδένια! Εγώ θα γίνω 

ο νεράιδός σου, με κάθε θυσία…

Ενθαρρυμένη και συγκινημένη από τα λόγια 

του, πήρε το μαγικό ραβδάκι στο χέρι κι άρχισε: 

- Ταρατατζούμ, ταρατατζού, σκυλαραούστ, 

αχλαμπακούμ, νεραϊδούμ, ακαταμπραγκούμ! 

Από μικρό Αλέξη, με τη δύναμη του 

φεγγαριού και των πνευμάτων του δάσους, 

σε μεταμορφώνω σε νεράιδο!!!

Τότε, ένα σύννεφο ομίχλης γέμισε 

την κάμαρα, μαζί με μια μυρωδιά 

μπαρουτιού ανάμειχτη με καμένο 

λάστιχο. Της Πεταλουδένιας τής 

πόνεσαν τα μάτια απ’ τον καπνό, κι 

έτρεξε προς το παράθυρο, ανοίγοντας 

τα τζάμια για να αναπνεύσει. 
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Σαν συνήλθε κάπως, με χείλη και δάκτυλα 

που έτρεμαν, γύρισε… και τι να δει; 

Ένας στρουμπουλός μεταξοσκώληκας, 

τυλιγμένος σε φασκιές, στεκόταν στη μέση 

του δωματίου, κι οι τούφες απ’ τα ξανθά 

μαλλιά του, ανέμιζαν έξω απ’ το κουκούλι 

που τον τύλιγε, σαν κεραίες.

Τα διπλωμένα του φτερά ήταν αδύνατα για να 

πετάξουν, κι η Πεταλουδένια τρομαγμένη, τον 

έκρυψε στο κρεβάτι κι ανάβοντας το φως, του 

είπε όσο πιο καθησυχαστικά μπορούσε: 

- Μείνε εδώ, καλέ μου, να κοιμηθείς. Μ’ αυτό 

το φως, μέχρι αύριο θα ‘χεις ξεκουκουλιάσει, 

και τότε έλα στο δάσος να με βρεις… 

Ένιωθε αδύναμη και μπερδεμένη. Τα μάγια την 

είχαν εξαντλήσει, ρουφώντας όλη την ενέργειά 

της, και το μόνο που ευχόταν ήταν να φτάσει 

γρήγορα στο δέντρο της και να κοιμηθεί σαν 

πουλάκι, κοιτάζοντας τ’ αστέρια. Μέχρι αύριο, έχει 

ο Θεός. Αν έβλεπε πως αργούσε, θα πήγαινε η ίδια 

να τον βγάλει απ’ το κουκούλι του. Μα ας κάνει κι 

αυτός κάτι επιτέλους…
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Καληνύχτα, είπε στο φεγγάρι, 

κι αποκοιμήθηκε ξερή, μέχρι το 

απόγευμα της επομένης.

 Στο μεταξύ, ο Αλέξης (ο 

μεταξοσκώληκας), μέσα στη ζέστα του 

κρεβατιού, άρχισε να ιδρώνει, κι απ’ το 

πολύ φως, ένιωθε το σώμα του να αλλάζει, 

και τα κουκούλι του σιγά σιγά να σπάζει, 

αφήνοντας το πεταλουδένιο σώμα του 

λεύτερο. Μέχρι το πρωί, είχε ανοίξει τα φτερά 

του τελείως, και με αναπτερωμένο ηθικό, 

πέταξε απ’ το παράθυρο, αφήνοντας πίσω του 

για πάντα, τον κόσμο των ανθρώπων…

 Τώρα πια, ήταν νεράιδος και με χαρούμενα 

φτερά, πετούσε αόρατος μέσα στα σύννεφα, 

για να βρει τη σύντροφό του. 

Η Πεταλουδένια όμως, κοιμόταν, ενώ ο 

Αλέξης έψαχνε να τη βρει στον δρόμο. 

Κανένα ζώο, δεν είχε ακούσει γι’ 

αυτήν όμως, κι όπου κι αν ρωτούσε, 

όλοι έφευγαν σαστισμένοι, μακριά. 

Τα μερμήγκια το έβαλαν στα πόδια, 

φεύγοντας απ’ τις φωλιές τους, γιατί 
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τα έπνιγε το μπετόν. Τα σκιουράκια, ήταν 

άρρωστα, γιατί ρουφούσαν το καυσαέριο 

των αυτοκινήτων. Τα ποντίκια, ψοφούσαν, 

απ’ τις παγίδες και τα τρωκτικοκτόνα που 

τους έριχναν οι άνθρωποι, αλύπητα. Οι 

γάτες έψαχναν στα σκουπίδια για φαγητό, 

χωρίς να του δίνουν σημασία· οι περαστικοί 

γελούσαν στο διάβα του και τον γιουχάιζαν. 

Μια παρέα παιδιών, του έριξε πέτρες, που 

μόλις και μετά βίας κατάφερε να αποφύγει. Η 

αλεπού χωνόταν μέσα στη φωλιά της, αφού 

ο ανυπόφορος ήλιος κι οι τουρίστες με τις 

φωτογραφικές μηχανές, της έδιναν στα νεύρα. 

Τα αγριογούρουνα κυλούσαν μέσα σε ξεραμένες 

λάσπες, και τα φλαμίνγκο έκλαιγαν γοερά μες 

στο στενό κλουβί τους, ενώ ο κτηνοψυχίατρος, 

περνούσε αλέθοντας τα ψυχοφάρμακα με την 

τροφή.

Μα πού βρίσκομαι; Έκανε σαστισμένος. Μα πριν 

προλάβει να καταλάβει πού ήταν, ένα μεγάλο δίκτυ 

τον παγίδεψε, κι όταν συνήλθε, κατάλαβε αμυδρά 

πως βρισκόταν στην ψυχιατρική πτέρυγα του 

ζωολογικού κήπου της πόλης…
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- Ωχ, Θεέ μου… νιώθω το κεφάλι 

μου τόσο βαρύ, σαν κάτι μέσα μου να 

πεταλουδίζει, και τα φτερά μου είναι 

τόσο κλειστά, που δεν μπορώ να πετάξω 

και να φύγω… Και να ήθελα, δεν βλέπω 

ουρανό. Μονάχα μια βαριά πέτρα πλακώνει 

το στήθος μου.

Σε λίγο, άνοιξε η πόρτα, και μπήκε μια 

πανέμορφη κοπέλα, με άσπρη μπλούζα 

και μαύρα, μακριά μαλλιά. Τον κοίταξε 

χαμογελώντας και του είπε: 

- Γεια σου Αλέξη… Ίσως να μη με θυμάσαι, 

μα είμαι η γιατρός σου, η Δρ. Κωνσταντίνα 

Πεταλούδα. Μαζί θα λύσουμε όλα τα 

προβλήματα που σε απασχολούν. Ξέρω, 

αισθάνεσαι συγχυσμένος και μπερδεμένος, 

μα σε παρακαλώ, ξάπλωσε πίσω και 

μίλησε μου για ό,τι σ’ απασχολεί, ό,τι 

σου έρχεται στο μυαλό, θέλω να μου το 

λες, όσο τρελό κι αν σου φαίνεται…



Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΝΙΑ

27

ΤΕΛΟΣ



Βιογραφικό του Κωνσταντίνου Ν.. Μακρή

Γεννήθηκε στην Λεμεσό στα 1982. Εξέδωσε 
τα πεζά: «Εκχυλίσματα Πάθους» 2012, «Δικτύων 
Δυνάστευση» 2019 και «Η Αποικία των Βρυκο-
λάκων» 2020. Tον Απρίλιο του 2022, εξέδωσε 
την ποιητική ανθολογία «Πεντάδρομος». Το 2017 
βραβεύτηκε με το Πρώτο Βραβείο Ποίησης, στον 
Διεθνή Διαγωνισμό της UNESCO, Τεχνών Λόγου 
και Επιστημών Ελλάδος και το 2018 με το βρα-

βείο διηγηματογράφου της  Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Ποιήματα και 
διηγήματά του, έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά 
λογοτεχνίας.

Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και μετεκπαιδεύτηκε στη συνθετική ψυχοθεραπεία στο Κυπριακό Ινστι-
τούτο Ψυχοθεραπείας. 

Τα τελευταία χρόνια, ζει στην επαρχία Λεμεσού, στους πρόποδες του 
Τροόδους. Στον ελεύθερό του χρόνο, εκτός από το διάβασμα, ασχολεί-
ται με την καλλιέργεια βοτάνων, οπωροκηπευτικών και ανθέων. Αρέ-
σκεται στην εξερεύνηση της φύσης και στη βίωση της ορεσίβιας ζωής, 
μακριά απ’ του κάμπου τη χλαλοή. Οι μακρινοί περίπατοι τον βοηθούν 
να ανασυνταχθεί απ’ το σκόρπισμα της μέρας.



Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ ιδρύθηκε με Όραμα να στηρίζει και 
να προάγει ευρέως τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Ομογένεια, αλλά και τις συναφείς επιστήμες (Ελληνική Γλώσσα, Άυλη Κληρο-
νομιά, Ιστορία, Περιβάλλον, Υγεία, Τουρισμός, Μνημεία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία 
κ.ά.) επιβεβαιώνοντας έτσι την οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού και τα 
ωφέλιμα οικουμενικά ιδεώδη του. 

Για τον σκοπό αυτό θέτει Αποστολή με σχέδια δράσης, προγράμματα, επιτροπές και 
σύγχρονα μέσα (https://cultural-association.org, Web RadioTV “SOLOMOS”, Ψηφιακή 
Λέσχη Ανάγνωσης Δ.Α.Δ.Α. κ.ά.) στα οποία συμμετέχουν μέλη του ΣΠΕΚ, επιστήμονες, 
άνθρωποι του λόγου και της τέχνης και σύμβουλοι σε 30 περίπου χώρες. Αποστο-
λή του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι να δημιουργεί υποδειγματική 
«Πολιτιστική Ταυτότητα» για αυτογνωσία και πολιτισμική ανάπτυξη των Ελλαδιτών, 
Κυπρίων και Αποδήμων σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς. Είναι γι’ αυτό που συνεχώς 
δομεί νέες βιώσιμες, λειτουργικές και αποτελεσματικές υποδομές, διασυνδέσεις, 
σχέδια, προγράμματα και διεθνείς σχέσεις για επίτευξη του οράματος σ’ όλα τα πεδία. 

Οι Στόχοι του ΣΠΕΚ είναι πολλαπλοί και συνεχώς εμπλουτίζονται όπως μεταξύ άλ-
λων, η Πολιτιστική Διπλωματία για «εξαγωγή» σε ξένες χώρες έργων τέχνης και με-
ταφρασμένων λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων. Ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ 
είναι να ενώσει τους απανταχού ελληνόφωνους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επι-
στήμονες προς κοινούς στόχους, με τα σύγχρονα μέσα του αλλά και με κλασικούς 
τρόπους, όπως εκδόσεις για Ανθολογίες, Λογοτεχνικές σειρές, Περιοδικές / Ψηφια-
κές εκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις, Συνέδρια, Φεστιβάλ, Ψηφιακό Αναγνωστήριο, ερ-
γοβιογραφικά πορτρέτα, ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα κ.ά. 

Για μια πλήρη εικόνα του ΣΠΕΚ επισκεφθείτε τον διεθνή ιστότοπο: 

www.cultural-association.org και επικοινωνήστε μαζί μας στο email:  
info@cultural-association.org



ISBN:  978-618-5715-06-9

www.cultural-association.org

e-book | ΣΠΕΚ

K

K

Κάποιες φορές, τα παραμύθια, είναι η 
επιθυμία του γονιού να εξηγήσει στο παιδί 

του τον κόσμο, να απαλύνει τραύματα,  
να επουλώσει ρωγμές. 

Άλλες φορές, τα παραμύθια είναι μια 
κραυγή αγωνίας από τα παιδιά προς εμάς 

αλλά και το αντίστροφο.

Και κάποιες άλλες, είναι απλά... παραμύθια.


