
 

 

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 

18 Ιαν 2014  

18.01 έως 19.01 

Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 

Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην 

Κρήτη 

Όταν ακούμε τη λέξη «Παραμυθάς» ένα όνομα μας έρχεται στο 

μυαλό: Νίκος Πιλάβιος. Ο άνθρωπος που μεγάλωσε πολλές 

γενιές με τα παραμύθια και τις αφηγήσεις του, ο ήρωας της πιο 

δημοφιλούς παιδικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης από 

το 1978 και σχεδόν για μια δεκαετία. Ο παππούς με το μαγικό 

γιλέκο έρχεται στην Κρήτη να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο και 

με την ευκαιρία του κάναμε λίγες ερωτήσεις:  
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Σύμφωνα με εσάς, έναν Παραμυθά, ποια είναι τα βασικά συστατικά ενός 

παραμυθιού;  

Η φαντασία και η αγάπη του συγγραφέα -ή του γονιού που το λέει – για τα παιδιά. 

Πόσο ανάγκη έχουν το παραμύθι τα σύγχρονα παιδιά και πώς έχει αλλάξει η 

σχέση παιδιού – παραμυθιού τα τελευταία χρόνια;  

Αν κρίνω από τα τρία παιδιά που μεγάλωσα, αλλά και τα παιδιά με τα οποία 

εξακολουθώ να έρχομαι σε επαφή, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει η ανάγκη των παιδιών 

για το παραμύθι. Όσο για τη σχέση τους μ’ αυτό, παρόλη την επιδρομή της 

τηλεόρασης και του ίντερνετ, στο χώρο του παραμυθιού, η σχέση των παιδιών με το 

καλό βιβλίο με παιδικά παραμύθια- παλιά και καινούρια- εξακολουθεί να είναι το ίδιο 

καλή όπως παλιά. 

Πόσο πρέπει να μπαίνει η πραγματικότητα μέσα σε ένα παραμύθι (και το 

αντίθετο); 

Η πραγματικότητα πρέπει να μπαίνει έμμεσα μέσα σε ένα παραμύθι, για να περνάει 

έτσι κάποια μηνύματα για τη ζωή στα παιδιά. Το αντίθετο, όχι,  γιατί σημαίνει «φυγή» 

από την πραγματικότητα.  



 

Το τελευταίο βιβλίο σας «Ο Παραμυθάς και η Μηχανή του Χρόνου» για τι 

πράγμα μιλάει; 

Κεντρική ιδέα του είναι η μαγική κρυστάλλινη σφαίρα της  φίλης του Κρισναμούρτι, 

μάγισσας Κλοκλό, που την έχει κάνει να λειτουργεί σαν μηχανή του χρόνου και 

μπορούν να βλέπουν μέσα σ’ αυτήν ιστορίες που συμβαίνουν σε παιδιά  χιλιάδες 

χρόνια μετά. Κι όχι μόνο βλέπουν μ’ αυτήν, αλλά μπαίνοντας μέσα στη σφαίρα ο 

Παραμυθάς, πηγαίνει στο μέλλον σε ένα άλλον πλανήτη, και βοηθάει ένα κοριτσάκι 

 που έχει μπλέξει. 

Η λέξη «Παραμυθάς» έχει συνυφανθεί μαζί σας. Εσείς  προσωπικά 

αντιμετωπίζετε τη ζωή σαν παραμύθι, ή το παραμύθι σαν απόδραση από τη 

ζωή;  

Το παραμύθι που κάποιος το χρησιμοποιεί σαν απόδραση από τη ζωή, δεν είναι 

παραμύθι, είναι φυγή, ψέμα. Όπως ο έρωτας είναι «παραμύθι» ότι αγαπάμε. Αλλά 

άλλο έρωτας κι άλλο αγάπη. Η αγάπη δεν έχει ιδιοκτησία, κτητικότητα, λίγο πολύ και 



δεν πεθαίνει ποτέ. Ενώ ο έρωτας έχει απ’ όλα αυτά και κάποτε πεθαίνει, για να έρθει 

ένας άλλος. Είναι ωραίος, αλλά δεν είναι αγάπη. Γι’ αυτό και η ελληνική γλώσσα που 

είναι σοφή, έχει δύο διαφορετικές λέξεις: έρωτας – αγάπη. Ενώ σε όλες τις γλώσσες 

που ξέρω, ο έρωτας σχηματίζεται περιφραστικά με βάση τη λέξη αγάπη, όπως στα 

αγγλικά, "being in love". 

Πότε σταματάνε να μας «μιλάνε» τα παραμύθια – ή μάλλον πότε εμείς 

σταματάμε να τα ακούμε;  

Αν κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας  κάτι από την παιδική μας αθωότητα ποτέ. Γι’ 

αυτό και το τελευταίο βιβλίο μου, «Παράξενες Ιστορίες» είναι αφιερωμένο στους 

μεγάλους που έχουν παιδική καρδιά και διαβάζουν παραμύθια για παιδιά. 

Έρχεστε στα Χανιά για την παρουσίαση του βιβλίου σας. Ποια η σχέση σας με 

την Κρήτη και τους ανθρώπους της;  

Ο προ-προ-πάππους μου, Νικόλαος Πιλάβιος,  έχει γεννηθεί στην Κρήτη, αλλά 

δυστυχώς δεν έχω ανακαλύψει το πού. Το 1830, τον έφερε από την Κρήτη ο Όθωνας 

και τον έκανε σταβλάρχη στα ανάκτορα. Αυτό υπάρχει γραμμένο κι εκεί αναφέρεται η 

καταγωγή του από την Κρήτη.  Αλλά εδώ και δύο χρόνια, έχω επιπλέον λόγους να 

έρχομαι στο νησί, αφού έχει εγκατασταθεί και ζει στα Χανιά η κόρη μου η Μαρία. 

Ο Παραμυθάς στα Χανιά και στον Σταλό (Σάββατο 18 
& Κυριακή 19/1)  

 



Όσοι τυχεροί βρεθούν στα Χανιά το ερχόμενο σαββατοκύριακο θα έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Παραμυθά, εκπληρώνοντας ίσως ταυτόχρονα 

ένα δικό τους παιδικό όνειρο - και το όνειρο των παιδιών τους. Το Σάββατο 18 

Ιανουαρίου, στις 11:30 το πρωί, ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος θα βρίσκεται στον 

χώρο της Παιδικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δημοτικός Κήπος Χανίων), ενώ την 

Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 11.30 το πρωί θα βρίσκεται στον χώρο της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Σταλού. Για δύο μέρες ο αγαπημένος Παραμυθάς θα ταξιδέψει τους 

μικρούς του φίλους στις ιστορίες του, με τη βοήθεια της μηχανής του χρόνου και με 

πολλά δημιουργικά παιχνίδια, ενώ στην εκδήλωση είναι προσκεκλημένοι και οι γονείς 

των μικρών (που πιθανότατα επίσης μεγάλωσαν με τους ήρωες του). Τις εκδηλώσεις 

διοργανώνουν η Τυποβιβλιοχαρτεμπορική Πελεκανάκη (Χάληδων 89, τηλ.: 28210 

92512), o Δήμος Χανίων και οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. 

 


