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Åé êï íï ãñÜ öç óç:
Στεφανία Ταπτά

ΠΡΩΤΗ  ΕΚ∆ΟΣΗ



Ο ΝΙΚΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ γεννήθηκε το 1943 στην Αθή -
 να. Τα πρώτα του βήματα στο χώρο του θεάματος
τα έκανε παίζοντας στο πρώτο παιδικό θέατρο που
ιδρύθηκε το 1951, όπως και στο ραδιόφωνο και στον
κινηματογράφο. Το 1966, ύστερα από σπουδές
στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη ROYAL
ACA DEMY OF DRAMATIC ARTS στο Λονδίνο, ξε-
κίνησε την επαγγελματική του καριέρα παίζοντας
στο θέα τρο, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
Το 1975 ανέλαβε τη ραδιοφωνική εκπομπή «ΠΑΙ-
ΔΙΚΗ ΡΑ ΔΙΟ ΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» και το 1977
το παιδικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Α΄
ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ της Ε.Ρ.Τ. Το 1978 του ανατέ-
θηκε η διεύθυνση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚ-
ΠΟΜΠΩΝ της Ε.Ρ.Τ. όπου έκανε την παραγωγή
όλου του παιδικού προ γράμματος του καναλιού.
Επίσης ήταν σκηνοθέτης, παρουσιαστής και σε  -
να ριογράφος των εκπομπών: «Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ»,
«ΓΡΑΨ ΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» και «Η ΧΙΛΙΟΠΟΔΑΡΟΥ-
ΣΑ». Το 1987 παραιτήθηκε από την Ε.Ρ.Τ. και ίδρυ-
σε την εταιρεία τηλεοπτικών παραγω γών ΣΑΪΤΑ, η
οποία έως το 2008 έκανε την πα ρα γω γή δεκάδων
τηλεοπτικών εκπομπών για τη δη μόσια και ιδιωτι-
κή ελληνική τηλεόραση. Σήμερα εργάζεται ως πα-
ραγωγός, ηθοποιός και σεναριογρά φος στην εται-
ρεία τηλεοπτικών παραγωγών του γιου του. Έχει
γράψει εφτά βιβλία για παιδιά, τρία για ενηλίκους
και μία ποιητική συλλογή. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟ -
ΓΙΟΣ κυ  κλο φορούν τα βιβλία του Ο ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΑΣ:
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, Ο ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΑΣ: ΟΙ ΠΕ ΡΙ ΠΕ ΤΕΙΕΣ
ΜΟΥ και Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ: ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.



Στα παιδιά και στους γονείς τους
που η αγάπη τους για τον Παραµυθά

γεµίζει µε χαρά την καρδιά µου.





Πριν από λίγες µέρες, η καλή µου φίλη,
η µάγισσα Κλοκλό, µε φώναξε να πάω

σπίτι της για να µου δείξει κάτι εντυπωσιακό.
Μια και δυο, τα παρατάω όλα και φεύγω πε-
τώντας για το σπίτι της.

«Καλώς τον Παραµυθά!» µε καλωσόρισε
η Κλοκλό καθώς µπήκα πετώντας από το
παράθυρο του σπιτιού της.

«Τι συνέβη, Κλοκλό, κι ήθελες να ’ρθω
τόσο γρήγορα;»



«Αχ, Παραµυθά µου, έγινε κάτι καταπλη-
κτικό! Κατάφερα κάτι απίστευτο µε τη µαγική
κρυστάλλινη σφαίρα µου. ∆ε θα το πιστέψεις!
Μπορώ να βλέπω τι γίνεται στο µέλλον!»

«∆ηλαδή κάτι σαν τη µηχανή του χρόνου;»
τη ρώτησα µε θαυµασµό.

«Α-κρι-βώς! Η µαγική κρυστάλλινη σφαί-
ρα µου έχει γίνει πια µια µαγική κρυστάλλι-
νη σφαίρα του χρόνου. Αρκεί να πω τα µα-
γικά λόγια που σκέφτοµαι και… τσουπ…
λες και παρακολουθώ έργο στην τηλεόρα-
ση, βλέπω τώρα τι γίνεται κάπου στο µέλλον».

«Και τι βλέπεις στο µέλλον, Κλοκλό;»
«Χα! Εδώ είναι το παράξενο. Βλέπω ιστο-

ρίες µε παιδιά! ∆εν ξέρω πώς γίνεται, αλλά
µόλις πω τα µαγικά λόγια στη µαγική κρυ-
στάλλινη σφαίρα µου, αρχίζω να βλέπω µία
ιστορία µε παιδιά. Γι’ αυτό σε φώναξα, για να
τις δεις κι εσύ που ξέρεις να διηγείσαι ωραίες
ιστορίες στα παιδιά και να τους τις λες µετά
ή να τις κάνεις βιβλίο». 

Και λέγοντας αυτά, µε πήρε η Κλοκλό από
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το χέρι και µε πήγε στο τραπεζάκι όπου βρι-
σκόταν η µαγική κρυστάλλινη σφαίρα της.

«Έλα», της είπα όλο ανυποµονησία, «πες
τα µαγικά σου λόγια!» 

Κι εκείνη άρχισε:

«Ίκου, µπίκου, φλίκου,
σφαίρα, πεταξίκου,
πεταξίκου πολλά χρόνια µακριά,
και δείξε µας κάτι καθαρά».

Τότε είδα να γράφεται ένας αριθµός πάνω
στη µαγική κρυστάλλινη σφαίρα. Ήταν ο
αριθµός 3025. Κατάλαβα! Θα µας πήγαινε
στο έτος 3025 µ.Χ.! Έτσι κι έγινε. Κι είδαµε
µια ιστορία καταπληκτική!
Μια ιστορία για ένα µικρό,
παχουλό, γλυκό κοριτσά-
κι που το λέγανε Αφρα -
τούλα. Αλλά ας πάρου-
µε, όµως, την ιστορία από
την αρχή.
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Το πραγµατικό όνοµά της ήταν Αµαλία.
Αλλά η µοναδική φορά που κάποιος τη φώ-
να ξε µ’ αυτό το όνοµα ήταν η ιέρεια του ναού
την ηµέρα που τη βάφτισε. Λίγους µήνες
αφού είχε γεννηθεί, το 3017 µ.Χ., βλέπο-
ντάς την ο πατέρας της ντυµένη για πρώτη
φορά µε την ειδική για µωρά, κοκκινόλευκη
αντιµικροβιακή φόρµα, έτσι παχουλή που
ήταν τον έκανε να βάλει τα γέλια και να της
πει τρυφερά, χαδεύοντας την κοιλίτσα της:
«Αφρατούλα µου, εσύ…». Κι από τότε, αφρα-
τούλα ο ένας, αφρατούλα ο άλλος, στο τέλος
το «αφρατούλα» τής κόλλησε για πάντα. Με-
γαλώνοντας, το όνοµα «Αφρατούλα» συνέ-
χισε να της ταιριάζει θαυµάσια, αφού, µε το
µεγάλο στρογγυλό πρόσωπο, τους φαρδείς
ώµους και τα γεροδεµένα χεράκια της έµοια-
ζε µε εκείνα τα αφράτα παραδοσιακά τσου-
ρέκια που έφτιαχναν στην Αθήνα χιλιάδες
χρόνια πριν, όταν γιόρταζαν µια γιορτή που
τότε την έλεγαν «Πάσχα».

Στο σχολείο, η µικρή Αφρατούλα δεν έβρι-
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σκε τίποτα ενδιαφέρον εκτός από την ώρα
της γυµναστικής, όπου έπαιζαν διάφορα παι-
χνίδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν την έκπληξη
που ένιωσαν όλοι, όταν µε τη λίγη γραµµα-
τική που ήξερε και µε την κακή ορθογραφία
της δήλωσε συµµετοχή αλλά και κέρδισε το
πρώτο βραβείο του ∆ιαγαλαξιακού ∆ιαγω-
νισµού Έκθεσης! Το θέµα, όµως, που είχε η
έκθεση του διαγωνισµού ήταν «το φαγητό»
και η Αφρατούλα, σ’ ό,τι είχε σχέση µε το
φαγητό, ήταν αυθεντία. Ωστόσο ο δάσκαλός
της δε θα µπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι µία
έκθεση, που άρχιζε: Μου αρέσουν πολύ οι
κεφτέδες Κρόνου, το αρνάκι λεµονάτο αλά
πλανήτη Αφροδίτη, το παστίτσιο τέσσερις
γαλαξίες, τα τιναχτά διαστηµικά καλαµαρά-
κια, οι κλασικές τηγανητές πατάτες, οι µπρι-
ζόλες από κρέας ταύρων του πλανήτη Άρη…
και που συνεχιζόταν έτσι για τρεις ολόκλη-
ρες σελίδες χωρίς να λέει τίποτε άλλο, λες
και ήταν κατάλογος εστιατορίου, θα κέρδιζε
το πρώτο βραβείο όλου του Γαλαξία. Και να
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τι ήταν το βραβείο: Οι τυχεροί νικητές του
διαγωνισµού θα έκαναν ένα µήνα διακοπές
κάτω από το ζεστό ήλιο ενός µικρού, σχεδόν
άγνωστου πλανήτη της άγονης γραµµής,
του PILANIK, όπου θα έτρωγαν ό,τι ήθελαν,
όσο ήθελαν και όποτε το ήθελαν.

Την ηµέρα που έπρεπε να φύγει για τις
διακοπές που κέρδισε, ο πατέρας της Αφρα-
τούλας πήρε άδεια από τη δουλειά του και
πήγε ο ίδιος την κόρη του στο ∆ιαστηµοδρό-
µιο «Αίσωπος», όπου µια πολύ ευγενική δια-
στηµοσυνοδός της PILANIK AIRLINES την
οδήγησε στο διαστηµικό λεωφορείο. Εκεί,
αφού της εξήγησε πώς θα κλείσει τη µαγνη-
τική ζώνη ασφαλείας, της πρόσφερε ένα
ολόγλυκο αναψυκτικό. Περιµένοντας, όµως,
ν’ απογειωθεί το λεωφορείο, η νεαρή µας
ηρωίδα άρχισε ξαφνικά να χασµουριέται, να
αισθάνεται τα βλέφαρά της βαριά και έτσι,
πριν καν αρχίσει το πρώτο της διαστηµικό
ταξίδι, αποκοιµήθηκε βαθιά.
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Όταν άνοιξε τα µάτια της, η Αφρατούλα
βρισκόταν ξαπλωµένη σε µια µεγάλη κρε-
βατοκάµαρα. Οι ζεστές αχτίδες του ήλιου
έµπαιναν από το παράθυρο, πληµµυρίζο-
ντας το χώρο µε ζεστασιά και τα έκαναν όλα
να λάµπουν σαν χρυσάφι. Τεντώθηκε, πέ-
ταξε από πάνω της το άσπρο µεταξωτό πά-
πλωµα, πήδηξε απ’ το κρεβάτι πάνω σ’ ένα
ολόλευκο, παχύ γούνινο χαλί και κοίταξε
τριγύρω της. Η κοιλίτσα της γουργούρισε και
ξαφνικά σκέφτηκε εκνευρισµένη ότι είχε
χάσει το υπέροχο φαγητό που θα πρόσφε-
ραν στο διαστηµόπλοιο. Και τώρα; Πού να
βρισκόταν άραγε; Ήταν έτοιµη ν’ αρχίσει να
φωνάζει, όταν πρόσεξε ένα χρυσό κορδόνι
να κρέµεται από το κοµοδίνο της. Έµοιαζε µε
κάτι παρόµοια που είχε δει στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο της Αθήνας. Τα είχαν τα αρχαία
χρόνια στα σπίτια και τα έλεγαν «κουδούνια».
Το τράβηξε µερικές φορές µέχρι που κατά-
λαβε ότι το µαργαριτάρι που βρισκόταν στην
άκρη του κορδονιού ήταν κουµπί. Το πάτη-
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σε και ύστερα πήγε να κοιτάξει από το πα-
ράθυρο.

Έξω απλώνονταν οι πιο όµορφοι κήποι
που είχε δει ποτέ της! Η Αφρατούλα άνοιξε
το παράθυρο και πήρε δυο βαθιές ανάσες. Ο
αέρας µύριζε τόσο όµορφα! Ξαφνικά άκου-
σε ένα θόρυβο πίσω της. Γύρισε και είδε µια
ηλικιωµένη καµαριέρα, µε βαθουλωµένα
και ζαρωµένα κόκκινα µάγουλα που έµοια-
ζαν µε ξεραµένο µήλο, να στέκεται και να
την κοιτάζει.

«Τι θα ’θελες να φας για πρωινό, χρυσό
µου;» της είπε γλυκά αλλά και ανυπόµονα
µαζί, λες και ήταν το πιο σηµαντικό πράγµα
στον κόσµο να πάει να της φέρει ένα πιάτο
φαγητό. 

«Πώς βρέθηκα εδώ, κυρία;» τη ρώτησε η
Αφρατούλα.

Η καµαριέρα τής χαµογέλασε: «Σε είχε
κουράσει το ταξίδι και κοιµόσουν πολύ βα-
θιά. Μόλις έφτασες, σε έβαλα εγώ η ίδια στο
κρεβάτι. Τώρα, τι θα ’θελες να φας για πρωι -
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νό, χρυσό µου;» ξαναρώτησε ακόµα πιο ανυ-
πόµονα αυτή τη φορά.

Τη στιγµή εκείνη η Αφρατούλα θυµήθη-
κε το βραβείο. Θα έτρωγε ό,τι ήθελε, όσο
ήθελε κι όποτε το ήθελε. «Θα µπορούσατε
να µου φέρετε ένα ποτήρι γάλα κι ένα τσου-
ρεκάκι;» της απάντησε χωρίς να το σκεφτεί
πολύ.

Ακούγοντας την παραγγελία της Αφρα-
τούλας, η καµαριέρα γούρλωσε τα µάτια της
µε έκπληξη και, µε µια φωνή γεµάτη απο-
γοήτευση, διαµαρτυρήθηκε: «Είσαι σίγουρη
πως δε θα ήθελες κάτι καλύτερο από ένα
χαζό ποτήρι γάλα κι ένα µίζερο τσουρεκάκι;»

Η Αφρατούλα, που είχε κάνει την πολύ λι-
τή παραγγελία της καθαρά από ευγένεια, δεν
άργησε να την αλλάξει. «Θα µου φέρετε τό-
τε µια πορτοκαλάδα, µια κρέµα καραµελέ,
δυο αυγά µάτια, τέσσερις φρυγανιές µε βού-
τυρο και µαρµελάδα, λίγο ανανά, δύο πάστες
σοκολάτα, ένα γάλα µε κακάο και έξι τσου-
ρεκάκια γεµιστά µε πραλίνα;»
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Σε λίγο της τα σέρβιραν όλα σε µια υπέ-
ροχη βεράντα του σπιτιού που την έλουζε ο
ήλιος, και η οποία έβλεπε σ’ έναν κήπο, γε-
µάτο παράξενα λουλούδια που θύµιζαν ψά-
ρια, και χαµηλά δέντρα, στα κλαριά των
οποίων κελαηδούσαν χιλιάδες πολύχρωµα
πουλιά. Η Αφρατούλα δεν ευχαριστήθηκε
όµως πολύ το πρωινό της. Ο λόγος; Η καµα-
ριέρα δεν έφυγε ούτε λεπτό από το πλάι της
και δε σταµάτησε να την κοιτάζει επίµονα στα
µάτια όσο έτρωγε, λες και ήταν ο σκύλος της
ο Έκτορας που ζητιάνευε µια µπουκιά! Το
βλέµµα της καµαριέρας ήταν έντονο και δια-
περαστικό και έκανε την Αφρατούλα να νιώ-
θει πολύ αµήχανα, κυρίως αφού έπειτα από
κάθε χορταστική µπουκιά που έβαζε στο στό-
µα της, η καµαριέρα έβγαζε έξω τη γλώσσα
της κι έγλειφε µε τροµερή ευχαρίστηση τα
χείλια της. Η Αφρατούλα σκέφτηκε πως η
γριά καµαριέρα θα πείναγε πάρα πολύ, και
της πρόσφερε µια φρυγανιά µε βούτυρο και
µαρµελάδα. Εκείνη, όµως, αρνήθηκε.
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«Αχ, κοριτσάκι µου, είσαι πολύ ευγενική.
Μην ανησυχείς, όµως, µε ευχαριστεί περισ-
σότερο να σε βλέπω να τρως µε τέτοια όρε-
ξη. Μµµ… αυτός ο ανανάς έχει υπέροχη
γεύ ση…» πρόσθεσε, καθώς η Αφρατούλα
δάγκωσε µια φέτα από το ζουµερό ανανά
µπροστά της. Η καµαριέρα αναστέναξε από
ευχαρίστηση: «Μπράβο! Μπράβο, το καλό
κορίτσι!» της είπε. «∆ε θ’ αφήσεις τίποτα
µπροστά σου, χρυσό µου, εντάξει; Ούτε µια
µπουκιά! Ούτε ένα ψίχουλο!»

Ήταν τόσο παρακλητική η φωνή της κα-
µαριέρας ώστε η Αφρατούλα, παρόλο που
είχε πλέον χορτάσει, έβαλε τα δυνατά της
και άδειασε τα πιάτα µπροστά της.

Έπειτα από ένα τόσο πλούσιο πρωινό, η
Αφρατούλα κατέβηκε να κάνει έναν περί-
πατο στον κήπο. Περπατώντας ανάµεσα στα
µυρωδάτα πολύχρωµα λουλούδια και τα
φουντωτά δέντρα, πρόσεξε ότι, ενώ όλα φαί-
νονταν τέλεια, κάτι της έφταιγε. ∆εν ήταν,
όµως, ούτε το παράξενο πρωινό, ούτε το ότι
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είχε βαρυστοµαχιάσει, αφού είχε φάει τόσο
πολλά και διαφορετικά πράγµατα ταυτόχρο-
να, ούτε πάλι η γριά καµαριέρα που την κοι-
τούσε επίµονα όση ώρα έτρωγε. Κάτι άλλο
την ενοχλούσε. Κάτι που την έκανε να αισθά-
νεται ότι τα πράγµατα δεν ήταν όπως έπρεπε
να είναι.

Κάπου χίλια και κάτι χρόνια πίσω, η φίλη
µου η µάγισσα Κλοκλό κι εγώ παρακολου-
θούσαµε, µέσα στη µαγική κρυστάλλινη
σφαίρα της, την Αφρατούλα να περπατάει
προβληµατισµένη στον υπέροχο κήπο του
πλανήτη PILANIK.

«Τι λες, Παραµυθά;» µε ρώτησε προβλη-
µατισµένη. «Τι είναι αυτό που ανησυχεί το
κοριτσάκι;»

«Εµένα ρωτάς, Κλοκλό; Εσύ είσαι η µά-
γισσα», της απάντησα και στρέψαµε γρήγο-
ρα το βλέµµα µας στη µαγική κρυστάλλινη
σφαίρα.
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Η Αφρατούλα συνέχισε τη βόλτα της χω-
ρίς να µπορεί να καταλάβει τι ήταν εκείνο
που την ανησυχούσε τόσο. Λίγη ώρα µετά
βρέθηκε στην κορυφή ενός καταπράσινου
λόφου. Ξαφνικά είχε µια φοβερή επιθυµία να
ξαπλώσει και να κατεβεί το λόφο κουτρου-
βαλώντας σαν βαρελάκι. Ήθελε να παί ξει!
Και τότε κατάλαβε επιτέλους τι ήταν αυτό
που την ενοχλούσε. Ήταν ολοµόναχη! ∆εν
είχε δει κανέναν σ’ ολόκληρη τη βόλτα της.
∆εν υπήρχε ψυχή! Πού ήταν οι υπόλοιποι
νικητές του διαγωνισµού από άλλα σχολεία,
από άλλες πόλεις, από άλλους πλανήτες του
Γαλαξία; Κι η Αφρατούλα, που ήταν ένα πο-
λύ περίεργο και γενναίο κορίτσι, έτρεξε γρή-
γορα πίσω στο µεγάλο σπίτι για να ζητήσει
εξηγήσεις.

Τα βήµατά της αντηχούσαν µέσα στο άδειο
σπίτι καθώς έψαχνε δεξιά και αριστερά να
βρει κάποιον να ρωτήσει. Ξαφνικά έπεσε πά-
νω σ’ έναν πανύψηλο άντρα, ντυµένο επίση-
µα στα µαύρα σαν µετρ ακριβού εστιατορίου.
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«Κυρία µου», της είπε ο
άντρας και υποκλίθηκε µε
σεβασµό. 

Αµέσως η Αφρατούλα
τού έκανε τις ερωτήσεις
που στριφογύριζαν στο
µυαλό της.

Εκείνος την άκουσε
πολύ προσεκτικά. Στο τέ-
λος, της απάντησε µε µια
τραγουδιστή φωνή: «Ελ-
πίζω η κυρία να µην αι-
σθάνεται άσχηµα. Πολύ
φοβάµαι ότι οι υπόλοιποι
νικητές του διαγωνισµού
θα αργήσουν να έρθουν.
∆υστυχώς έγινε µια τροµε-
ρή παρεξήγηση µε τον τα-
ξιδιωτικό µας πράκτορα».

«Θέλετε να µου πείτε, δη-
λαδή, ότι είµαι ολοµόναχη σε
αυτό το τεράστιο µέρος;»
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Εκατοντάδες χρόνια πίσω στο χρόνο, η
Κλοκλό κι εγώ γυρίσαµε και κοιταχτήκαµε
πάλι προβληµατισµένοι.

«Τι να συµβαίνει, άραγε, Παραµυθά;»
«∆ε µου λες, Κλοκλό, δεν µπορείς να κά-

νεις κάτι ώστε να δούµε τι γίνεται στο τέλος;»
«Ε, όχι, Παραµυθά, δεν είναι βιντεοταινία

ή DVD για να το τρέξουµε», µου απάντησε
και στραφήκαµε πάλι γρήγορα στη µαγική
κρυστάλλινη σφαίρα της.




