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Ο ΝΙΚΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ γεννήθηκε το 1943 στην Αθή  να.
Τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος τα έκα-
νε παίζοντας στο πρώτο παιδικό θέατρο που ιδρύθηκε
το 1951, όπως και στο ραδιόφωνο και στον κινηματο-
γράφο. Το 1966, ύστερα από σπουδές στη Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου και στη ROYAL ACA DEMY OF DRA-
MATIC ARTS στο Λονδίνο, ξεκίνησε την επαγγελματι-
κή του καριέρα παίζοντας στο θέα τρο, στο ραδιόφωνο
και στην τηλεόραση. Το 1975 ανέλαβε τη ραδιοφωνι-
κή εκπομπή «ΠΑΙΔΙΚΗ ΡΑ ΔΙΟ ΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»
και το 1977 το παιδικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου
του Α΄ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ της ΕΡΤ. Το 1978 του ανατέ-
θηκε η διεύθυνση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΟ-
ΜΠΩΝ της ΕΡΤ, 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 ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ» και «Η ΧΙΛΙΟΠΟΔΑΡΟΥΣΑ». Το 1987 παραιτήθη-
κε από την ΕΡΤ και ίδρυσε την εταιρεία τηλεοπτικών
παραγω γών ΣΑΪΤΑ, η οποία έως το 2008 έκανε την πα -
ρα γω γή δεκάδων τηλεοπτικών εκπομπών για τη δη μό-
σια και ιδιωτική ελληνική τηλεόραση. Σήμερα εργάζε-
ται ως παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογρά φος στην
εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών του γιου του. Έχει
γράψει εννιά 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, Ο ΠΑ-
ΡΑΜΥΘΑΣ: ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και Ο ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΑΣ:
ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
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Σε όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους,
που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο, 
με την ευχή να βρουν το δικό τους 

Νησί της Αλήθειας
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Έτσι άρχισαν όλα

Πριν από λίγο καιρό, με πήρε τηλέφωνο ο
Διευθυντής μιας εταιρείας παραγωγής κι-
νηματογραφικών ταινιών και ζήτησε να βρε-
θούμε, γιατί ήθελε να κάνουμε μια ταινία με
τον Παραμυθά. Έτσι, την άλλη μέρα πήγα
στο γραφείο του. 

«Καλώς ήρθατε», μου είπε ευγενικά ο Διευ -
θυντής, καθώς σηκώθηκε και μου έδωσε το
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χέρι του. «Καθίστε. Συμφωνείτε λοιπόν να
κά νουμε μια ταινία με τον Παραμυθά;»

«Μάλιστα», είπα χαμογελώντας, καθώς
πάντα ήθελα να δω πώς θα φαινόταν το πέ-
ταγμά μου σε μια μεγάλη οθόνη κινηματο-
γράφου. 

«Χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Παραμυθά.
Θέλω, όμως, να μου πείτε τις τεχνικές λύσεις
που χρειάζονται για να φαίνεται το πέταγμά
σας τελείως αληθινό».

«Μα δε χρειάζεται αυτό, κύριε Διευθυντά.
Αφού πετάω στ’ αλήθεια».

«Γκουχ… γκουχ…» ξερόβηξε ο κύριος
Διευθυντής. Ήπιε μια γουλιά νερό και είπε:
«Είσαστε στ’ αλήθεια πολύ καλός παραμυ-
θάς. Το είπατε τόσο φυσικά, που νόμισα ότι
ήταν αλήθεια».

«Μα είναι αλήθεια, κύριε Διευθυντά».
«Ελάτε, τώρα, νομίζω ότι ήρθατε να μιλή-

σουμε σοβαρά για δουλειά κι όχι να λέμε
παραμύθια».

«Μιλάω πολύ σοβαρά, κύριε Διευθυντά.

10
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Πετάω χάρη στο μαγικό γιλέκο που μου χά-
ρισε κάποτε μια νεράιδα. Κι όχι μόνο πετάω,
αλλά γίνομαι, όταν θέλω, μικρός σαν καρφί-
τσα ή μεγάλος σαν ελέφαντας, και μπορώ
να μιλάω με τα ζώα, με τα φυτά και με τα
πράγματα». Και χωρίς να περιμένω απάντη-
ση, πήγα στο ανοιχτό παράθυρο.

«Μα τι κάνετε εκεί;» είπε ο κύριος Διευ-
θυντής και σηκώθηκε από το γραφείο του.

«Επιστρέφω αμέσως», είπα και βγήκα πε-
τώντας από το παράθυρο.

«Ο Παραμυθάς! Ο Παραμυθάς!» φώναξαν
κάποια παιδιά που με είδαν.

Έκανα μια μικρή βόλτα πετώντας πάνω
από την περιοχή και μετά προσγειώθηκα
στο γραφείο του κυρίου Διευθυντή, που εί-
χε πέσει στην καρέκλα του και τσιμπιότανε.

«Δεν μπορεί, βλέπω κάποιο όνειρο…»
μουρμούριζε.

«Όχι, δεν είναι όνειρο· πετάω στ’ αλήθεια.
Και για να σιγουρευτείτε ότι κάνω όσα λέω
με το γιλέκο μου, κοιτάξτε». Και… τσαφ, έγι-

11
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να ψηλός ως το ταβάνι! Και μετά… τσουφ, κι
έγινα τόσο μικρός, ώστε κάθισα πάνω στο κι-
νητό του, που το είχε πάνω στο γραφείο του.

Ο Διευθυντής γούρλωσε τα μάτια του, άρ-
χισε να ανοιγοκλείνει το στόμα του σαν να
είχε χάσει τη φωνή του και στο τέλος μού εί-
πε: «Είμαι σίγουρος ότι όλα είναι κάποιο κόλ-
πο εξελιγμένης υψηλής τεχνολογίας που
δεν ξέρω. Ομολογώ, όμως, ότι μια ταινία για
παιδιά όπου εσείς θα είναι σαν να πετάτε
στ’ αλήθεια… θα σπάσει ταμεία. Ας τελειώ-
νουμε. Πότε θα είναι έτοιμη η ιστορία της
ταινίας και πόσα ζητάτε για να ετοιμάσουμε
το συμβόλαιο;»

«Δεν ξέρω τι να πω… Κάντε μου εσείς μια
προσφορά, κύριε Διευθυντά»,

είπα αμήχανα.
«Τι θα λέγατε για

εκατό χιλιάδες ευ-
ρώ για να παίξετε και

τριάντα χιλιάδες ευρώ
για την ιστορία;»

12
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«Συμφωνώ», του είπα και δώσαμε τα χέ-
ρια. «Σε έναν μήνα θα σας φέρω την ιστορία». 

«Πολύ ωραία, οπότε θα τα ξαναπούμε σε
έναν μήνα, κύριε Παραμυθά. Θα έχω έτοιμο
το συμβόλαιο και μια προκαταβολή».

«Ευχαριστώ πολύ», του είπα και από τη χα-
ρά μου έφυγα πετώντας από το παράθυρο.

Εκείνο το βράδυ άργησε να με πάρει ο ύπνος
γιατί σκεφτόμουν την ιστορία της ταινίας.
Και όπως κοίταζα το μαγικό γιλέκο μου, που
κρεμόταν στην καρέκλα δίπλα μου, με πήρε
ο ύπνος.

Το άλλο πρωί, μόλις άνοιξα τα
μάτια μου, κοίταξα την καρέ-
κλα όπου είχα κρεμάσει το μα-
γικό γιλέκο μου, αλλά δεν
ήταν εκεί! Στην αρχή νόμισα
ότι δεν έβλεπα καλά. Έτριψα
τα μάτια μου, έβαλα τα γυαλιά
μου, που ήταν δίπλα στο κο-
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μοδίνο, και κοίταξα ξανά την καρέκλα. Το
γιλέκο δεν ήταν εκεί! Κοίταξα γύρω μου. Τί-
ποτα. Σηκώθηκα. Έψαξα από δω, έψαξα
από κει… τίποτα! Πουθενά το γιλέκο! 

Ντύθηκα γρήγορα κι έτρεξα στη φίλη μου,
την καλή μάγισσα Άιναφετς.

«Πώς κι έτσι πρωί πρωί;» με ρώτησε.



«Χάθηκε το γιλέκο μου!»
«Όχι, δεν είναι δυνατόν! Έψαξες παντού;»
Της είπα ότι, πριν κοιμηθώ, είχα αφήσει το

γιλέκο δίπλα μου, αλλά το πρωί δεν ήταν εκεί.
«Έκανα άνω κάτω το σπίτι, αλλά το γιλέκο

δεν ήταν πουθενά». 
«Πρέπει να πάμε στην άλλη φίλη σου, τη

μάγισσα Κλοκλό», είπε η Άιναφετς, «για να
δει στη μαγική κρυστάλλινη σφαίρα της τι
συνέβη». 

Σε λίγο καθόμασταν κι οι τρεις γύρω από το
τραπεζάκι της Κλοκλό, με την κρυστάλλινη
σφαίρα, κι εκείνη άρχισε να της
τραγουδά τα μαγικά λόγια:

Σφαίρα μου, σφαιρούλα
μου
κι όμορφη κυρούλα μου,
δείξε μας πού ’ναι το γιλέκο
που ’χασε ο Παραμυθάς.

15
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Είχαμε στυλώσει τα μάτια μας στην κρυ-
στάλλινη σφαίρα και περιμέναμε με αγωνία
να δούμε τι θα μας δείξει. Σιγά σιγά, άρχισαν
να σχηματίζονται δύο φιγούρες, αλλά δεν
μπορούσαμε εύκολα να τις ξεχωρίσουμε.

«Α… ο ένας είσαι εσύ, Παραμυθά!» είπε
ξαφνικά η Κλοκλό. «Ο άλλος όμως ποιος εί-
ναι;» αναρωτήθηκε. «Μμμ… σου δίνει λε-
φτά! Περίεργο πράγμα!»

Εγώ κοιτούσα τη σφαίρα και είχα αρχίσει
να καταλαβαίνω… 

«Χρησιμοποίησες το γιλέκο για να βγά-
λεις λεφτά, Παραμυθά;» ρώτησε η Άιναφετς
κατάπληκτη.

«Ναι. Με καλέσανε να κάνω κινηματογρα-
φική ταινία τις περιπέτειές μου και μου πρό-
σφεραν μια αμοιβή. Ε, τι; Να αρνηθώ;»

Η Άιναφετς και η Κλοκλό με κοίταξαν για
λίγο σιωπηλές, με συμπόνια.

«Όποιος έχει μαγικό γιλέκο δεν πρέπει
ποτέ να το χρησιμοποιήσει για να κάνει κα-
κό ή για να βγάλει λεφτά. Αν γίνει κάτι τέ-

16
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τοιο, το γιλέκο εξαφανίζεται. Δε σου είπε τί-
ποτα η νεράιδα που σου το έδωσε;»

«Όχι. Δε μου είπε τίποτα». 
«Μμμ…» έκανε σκεφτική η Άιναφετς κι

ύστερα είπε: «Θέλεις να ξαναβρείς το γιλέ-
κο και να μην το χρησιμοποιήσεις ποτέ για
σένα, αλλά μόνο για να βοηθάς τους άλλους
και να λες ιστορίες στα παιδιά;»

© Νίκος Πιλάβιος /EÊÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ 2015



«Και βέβαια θέλω».
«Τότε θα πρέπει να κάνεις ένα μεγάλο τα-

ξίδι».
«Και για πού θα πρέπει να ταξιδέψω; Και

πώς θα πάω εκεί;»
«Θα πας στο Νησί της Αλήθειας», είπε η

Κλοκλό, που μας παρακολουθούσε σιωπη-
λή. «Ξέρει η Άιναφετς πώς θα πας».

«Θα πας με το μαγικό καράβι Τριατρί».
«Και πού θα το βρω;»
«Θα σε πάω εγώ σ’ αυτό».
«Θα ’ρθεις κι εσύ μαζί μου;»
«Και βέβαια θα ’ρθω», είπε γελώντας. 
Ευχαρίστησα την Κλοκλό και φύγαμε με

την Άιναφετς για να ετοιμαστούμε για το
ταξίδι.
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