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O σοι έχετε διαβάσει παλαιότερες περιπέτειες του 
Παραμυθά, θα δείτε ότι αυτές που υπάρχουν στο 

βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχουν κάτι διαφορετι-
κό, αλλά και κάτι κοινό. Το κοινό είναι ότι όλες εκτυλίσ-
σονται στη θάλασσα! Αφού, λοιπόν, πρώτα μας συστη-
θεί ο Παραμυθάς, όπως πάντα, θα μας πει πώς βρέθηκε 
σε ένα πειρατικό καράβι και βοήθησε τους πειρατές να 
βρουν τον θησαυρό που έψαχναν. Μετά θα μάθουμε για 
τα περίεργα σαλιγκάρια που βρήκε σε ένα άλλο καράβι, 
θα δούμε πώς ένα τεράστιο χταπόδι τον βοήθησε να ανε-
βάσει ένα παμπάλαιο βυθισμένο πλοίο στη στεριά και, 
τέλος, θα μας πει πώς βρέθηκε μια μέρα σε ένα παράξε-
νο νησί, στο νησί των τεμπέληδων.

Διαβάστε και τα άλλα βιβλία με τις περιπέτειες 
του λατρεμένου Παραμυθά.
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Ο ΝΙΚΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ γεννήθηκε το 1943 στην Αθή-
 να. Τα πρώτα του βήματα στον χώρο του θεάματος 
τα έκανε παίζοντας στο πρώτο παιδικό θέα τρο που 
ιδρύθηκε το 1951, όπως και στο ραδιόφωνο και 
στον κινηματογράφο. Το 1966, ύστερα από σπου-
δές στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη ROYAL 
ACA DEMY OF DRAMATIC ARTS στο Λονδίνο, ξεκί-
νησε την επαγγελματική του καριέρα παίζοντας στο 
θέα τρο, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Το 
1975 ανέλαβε τη ραδιοφωνική εκπομπή «ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΡΑ ΔΙΟ ΦΩΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» και το 1977 το παιδι-
κό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Α΄ ΠΡΟ ΓΡΑΜ-
ΜΑ ΤΟΣ της ΕΡΤ. Το 1978 του ανατέθηκε η διεύθυν-
ση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ της 
ΕΡΤ, όπου έκανε την παραγωγή όλου του παιδικού 
προ γράμματος του καναλιού. Επίσης ήταν σκηνοθέ-
της, παρουσιαστής και σε  να ριογράφος των εκπο-
μπών: «Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ», «ΓΡΑΨ ΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» 
και «Η ΧΙΛΙΟΠΟΔΑΡΟΥΣΑ». Το 1987 παραιτήθηκε 
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 μόσια και ιδιωτική ελληνική τηλεόραση. Σήμερα 
ερ γάζεται ως παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογρά-
φος στην εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών του γιου 
του. Έχει γράψει δέκα βιβλία για παιδιά, τρία για 
ενηλίκους και μία ποιητική συλλογή. Από τις Εκδό-
σεις ΨΥΧΟ ΓΙΟΣ κυ  κλο φορούν επίσης τα βιβλία του 
Ο ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΑΣ: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, Ο ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΑΣ: ΟΙ 
ΠΕ ΡΙ ΠΕ ΤΕΙΕΣ ΜΟΥ, Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ: ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ 
ΟΥΡΑΝΟ, Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ, Ο ΠΑ ΡΑ ΜΥ ΘΑΣ: ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
και Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ: ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΧΑΘΗΚΕ.
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Ποιος είμαι;

Γεια σας. Είμαι ο Παραμυθάς. Πώς είπα-
τε; Ποιος Παραμυθάς; Μμμ… Έχετε δίκιο! 
Υπάρχουν και παιδιά που βλέπουν πρώτη 
φορά βιβλίο μου. 

Λοιπόν… «Παραμυθάς» δεν είναι το πραγ-
ματικό μου όνομα, είναι το παρατσούκλι που 
μου έχουν βγάλει οι μεγάλοι εδώ και πολλά 
χρόνια, επειδή μ’ αρέσει να λέω ιστορίες στα 

© Νίκος Πιλάβιος, 2017/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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παιδιά. Το πραγματικό μου είναι… είναι… 
φτου να πάρει η ευχή! Το ξέχασα! Πάει τό-
σος καιρός που ’χω να τ’ ακούσω! Αφού να 
φανταστείτε και η ταυτότητά μου ΠΑΡΑΜΥ-
ΘΑΣ γράφει. Τέλος πάντων, δεν έχει καμιά 
σημασία τ’ όνομά μου· σημασία έχουν οι 
ιστορίες μου κι όχι εγώ. 

Εγώ είμαι ένας απλός παππούς. Βέβαια, 
όχι και τόσο «απλός», γιατί μπορώ να κάνω 
μερικά πράγματα που οι παππούδες συνή-
θως δεν μπορούν να κάνουν. Να, πριν από 
πολλά χρόνια, μια νεράιδα –ίσως να ήταν 
και μάγισσα, δε θυμάμαι πια– μου χάρισε 
ένα μαγικό γιλέκο που, όταν το φοράω, μπο-
ρώ να μιλάω με τα ζώα, με τα φυτά και με τα 
πράγματα. Μπορώ να γίνομαι μεγάλος σαν 
ελέφαντας και μικρός σαν καρφίτσα και… 
το πιο τρομερό –κρατήστε την αναπνοή σας–
… μπορώ να πετάω! Μάλιστα, να πετάω. Δεν 
το πιστεύετε, ε; Δεν πειράζει, γιατί σε λίγο 
θα διαβάσετε τις ιστορίες μου και θα δείτε 

© Νίκος Πιλάβιος, 2017/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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κι από μόνοι σας ότι μπορώ να πετάω. Μά-
λιστα, θα διαβάσετε μερικές από τις ιστορίες 
που έχω ζήσει κι όχι «παραμύθια», που τις 
λένε οι μεγάλοι. Αλλά τι περιμένεις από τους 
μεγάλους; Τόσα καταλαβαίνουν, τόσα λένε. 
Τέλος πάντων. Θα διαβάσετε, λοιπόν, τα πα-
ραμύθια μου… εεε… συγγνώμη, τις ιστορίες 
μου, ήθελα να πω, και θα δείτε όλα όσα σας 
είπα ότι μπορώ να κάνω: μιλάω με τα ζώα, 
με τα φυτά και με τα πράγματα· γίνομαι με-
γάλος σαν ελέφαντας και μικρός σαν καρ-
φίτσα, και πετάω! Μάλιστα, πετάω. Σιγά το 
δύσκολο!

© Νίκος Πιλάβιος, 2017/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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Οι πειρατές

Ένα μεσημέρι, το καλοκαίρι που μας πέρα-
σε, εκεί όπου παρακολουθούσα μια ταινία 
στην τηλεόραση, βαρέθηκα και αποφάσισα 
να κάνω μια βόλτα πετώντας πάνω από τη 
θάλασσα, που μου αρέσει τόσο πολύ. Δεν 
έχασα λοιπόν στιγμή.

Κι εκεί που απολάμβανα το θαλασσινό 
αεράκι πετώντας ήσυχα και αργά, ξάφνου 

© Νίκος Πιλάβιος, 2017/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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ακούω κάτι κανονιές! Τρόμαξα πολύ και, 
χωρίς να το πολυσκεφτώ, άρχισα να πετάω 
πολύ γρήγορα για να απομακρυνθώ από το 
συγκεκριμένο σημείο. Τότε άκουσα κάποιον 
από τη θάλασσα να φωνάζει: «Εεε… σταμα-
τήστε. Είναι ο Παραμυθάς…»

Κοιτάζω κάτω και τι βλέπω; Ένα μεγάλο 
τρικάταρτο καράβι, με μια πειρατική σημαία 
που κυμάτιζε στο μεσαίο κατάρτι του, να έχει 
στρέψει τα κανόνια του προς εμένα. Καλά, 
υπάρχουν ακόμη πειρατές; αναρωτήθηκα, κι 
απάντησα μόνος μου: Έτσι φαίνεται. 

Ο άνθρωπος που φώναζε ήταν ανεβασμέ-
νος στο ένα κατάρτι και κουνούσε το χέρι του 
προς το μέρος μου. «Παραμυθά… Παραμυ-
θά, μη φοβάσαι. Δε θα σου κάνουμε κακό, 
έλα στο καράβι μας».

Ε, κι εγώ, αφού με προσκάλεσαν και αφού 
ήμουν από μικρό παιδί περίεργος να γνωρί-
σω πειρατές, κατέβηκα στο καράβι.

«Καλώς τον Παραμυθά», μου είπε ο πειρα-

© Νίκος Πιλάβιος, 2017/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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τής που με είχε φωνάξει. Είχε κατεβεί στην 
πλώρη του καραβιού, όπου κατευθύνθηκα 
κι εγώ.

«Ώστε πειρατικό είναι το καράβι σας, ε;»
 «Ναι», μου απάντησε εκείνος, «και να μας 

συγχωρείς που σου ρίξαμε με τα κανόνια 
μας». 

© Νίκος Πιλάβιος, 2017/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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«Δεν πειράζει», του είπα. Γύρω μας είχαν 
αρχίσει να μαζεύονται κι άλλοι πειρατές. 
«Και πού πάτε;» θέλησα να μάθω.

«Πάμε να βρούμε έναν κρυμμένο θησαυ-
ρό. Έρχεσαι μαζί μας;» μου πρότεινε εκεί-
νος.

«Και δεν έρχομαι! Αν με θέλετε…»
«Ναι, ναι, σε θέλουμε…» φώναξαν και οι 

άλλοι πειρατές που είχαν μαζευτεί για να με 
δουν, αφού δεν είχαν ξανασυναντήσει ποτέ 
τους άνθρωπο που πετάει. 

Κι έτσι, έμεινα στο καράβι των πειρατών 
και ξεκινήσαμε όλοι μαζί για τον θησαυρό, ο 
οποίος, όπως με πληροφόρησαν, ήταν κρυμ-
μένος βαθιά σε μια σπηλιά ενός νησιού στον 
ωκεανό. Μου είπαν, επίσης, πως είχαν έναν 
χάρτη του νησιού, τον οποίο τους είχε αφή-
σει ένας παλιός πειρατής, και πάνω του ήταν 
σημειωμένη η σπηλιά. Μέχρι να φτάσουμε 
πέρασα πολύ ωραία, γιατί οι πειρατές μού 
διηγούνταν ιστορίες από τα ταξίδια τους και 
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τις περιπέτειές τους. Στο τέλος, ένιωθα σαν 
παιδί που του αφηγούνται πειρατικά κατορ-
θώματα!

Το ταξίδι κράτησε λίγες μέρες. Τα βρά-
δια κοιμόμουν σε μια πολύ ωραία κουκέτα, 
που από το φινιστρίνι της έβλεπα τη θάλασ-
σα. Και ένα πρωί, ακούστηκε ένας πειρατής 
να φωνάζει από το μεσαίο κατάρτι όπου εί-
χε ανεβεί: «Στεριά… βλέπω στεριά…»

© Νίκος Πιλάβιος, 2017/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017
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