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Με αςηή ηη μοπθή ο «Παπαμςθάρ» «ηαξίδεψε» ζηα παιδικά παπαμύθια ηηρ Δημόζιαρ Τηλεόπαζηρ ζηα 

ηέλη ηηρ δεκαεηίαρ ηος '70 

Καζεκεξηλά από ηελ ΕΣ1 ζηηο 14.15 από ζήκεξα θαη γηα 26 επεηζόδηα ν 

«Παξακπζάο» «μαλαπεηάεη», ζα ηαμηδεύεη κηθξνύο θαη κεγάινπο ζε λέα 

παξακύζηα θαη ην αόξαην καγηθό κνιύβη ηνπ μαλαζρεδηάδεη ηνλ δξόκν 

ζηνλ νπνίν βαδίδνπλ νη ήξωεο θαη νη ηζηνξίεο ηνπ. Ο Νίθνο Πηιάβηνο 

κηιάεη ζην «ΒΗΜΑonline» γηα ηηο λέεο πεξηπέηεηεο ηνπ «Παξακπζά» ν 

νπνίνο γαινύρεζε κέζα από ηελ ΕΡΣ κηα νιόθιεξε γεληά παηδηώλ ηε 

δεθαεηία 1978-1987.  

 

(ζηο ηέλορ ηηρ ζςνένηεςξηρ θα βπείηε οδηγίερ για ηη διεξαγωγή διαγωνιζμού για 

βιβλία ηος «Παπαμςθά») 

Πόζν θαηξό ζάο πήξε λα δεκηνπξγήζεηε ηνλ δεύηεξν «Παξακπζά»;  

«Από ηόηε πνπ άξρηζα λα γξάθσ ην ζελάξην ηνπ πξώηνπ επεηζνδίνπ σο θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ κνληάδ θαη ηεο ηερληθήο επεμεξγαζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ, 26νπ 

επεηζνδίνπ, ρξεηάζηεθαλ έληεθα κήλεο».  

Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κε ηνλ «Παξακπζά» πνπ όινη ζπκόκαζηε;  

«Παξ' όιν πνπ ζειήζακε λα θξαηήζνπκε ηε βαζηθή αξρηθή ηδέα κηαο απιήο, 

“παηδηθήο” εθπνκπήο, ππάξρεη κία δηαθνξά ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ καο έδσζε ε 
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ζεκεξηλή ηερλνινγία. Η επεμεξγαζία κε θνκπηνύηεξ έδσζε ηε δπλαηόηεηα κηαο 

απιήο θίλεζεο ησλ ζρεδίσλ, γξήγνξεο ζρεδίαζεο ησλ εηθόλσλ από ην “αόξαην 

καγηθό κνιύβη” θαη έλα αιεζνθαλέο πέηαγκα ηνπ Παξακπζά, πνπ απηή ηε θνξά 

δελ γίλεηαη κε έλαλ απιό θύβν όπνπ μάπισλα επάλσ ηνπ, αιιά κε έλα ζύζηεκα 

όπσο απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηαηλίεο ηνπ “Υπεξάλζξσπνπ” θαη πνπ κε 

αλέβαδε ςειά, ελώ αλεκηζηήξεο έδηλαλ θίλεζε ζηα ξνύρα θαη ζηα καιιηά κνπ, 

ζαλ λα θπζνύζε αέξαο. Δπίζεο, εγώ πηα είκαη κόλν ζελαξηνγξάθνο θαη εζνπνηόο 

ελώ ζθελνζέηεο - animator - κνληέξ είλαη ν γηνο κνπ Κωνσταντίνος θαη 

ππεύζπλε παξαγσγήο ε θόξε κνπ Μαρία, ελώ ηα ζρέδηα είλαη ηεο γπλαίθαο κνπ 

Στευανίας Ταπτά. Ηηαλ ζπγθηλεηηθό πνπ ζπλεξγάζηεθα κε ηα παηδηά κνπ, ηα 

νπνία όηαλ ήηαλ κηθξά έβιεπαλ θαη απηά ηνλ “Παξακπζά”».  

Η πξώηε πεξίνδνο ηνπ «Παξακπζά» ζάο έρεη ραξίζεη θίινπο 

παληνηηλνύο, ελώ ζε εθείλνπο έρεη ραξίζεη κηα έληνλε παηδηθή 

αλάκλεζε. Θεωξείηε όηη θάηη ηέηνην είλαη εθηθηό θαη ζηε δεύηεξε 

πεξίνδό ηνπ;  

«Ννκίδσ λαη, αλ θξίλσ από ηηο αληηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ κε ηελ πξώηε πξνβνιή 

ηεο ζεηξάο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν από ην “PRISMA+”. Βιέπσ θαη γνλείο 

θπξίσο, πνπ κνπ ζηέιλνπλ κελύκαηα πεξηζζόηεξν ζπγθηλεκέλνη πνπ μαλαβιέπνπλ 

απηή ηε θνξά κε ηα παηδηά ηνπο ηηο θαηλνύξγηεο πεξηπέηεηεο ηνπ “Παξακπζά” κε 

ηηο νπνίεο νη ίδηνη κεγάισζαλ. Δλα παηδάθη έμη-επηά ρξνλώλ ζε κηα παξνπζίαζε 

πνπ είρακε θάλεη κνπ είρε πεη: “Eίζαη ν πην όκνξθνο από όζνπο έρσ δεη ζηα 

παξακύζηα”». (γελάει)  

Πόζν ζπρλά ρξεηάδνληαη ηα παηδηά ηα παξακύζηα θαη ωο πνηα ειηθία; 

«Γελ λνκίδσ όηη ππάξρνπλ θαλόλεο θαη όξηα ζε απηό. Οζν πην ζπρλά αθνύλε ηα 

παηδηά παξακύζηα _ ελλνώ δσληαλά από ηνπο γνλείο ηνπο _ ηόζν πην θαιά, θαη 

λνκίδσ όηη απηό κπνξεί λα ζπλερηζηεί κέρξη ηα 12, κηιώληαο γηα ηελ απιή κνξθή 

παξακπζηώλ, αιιηώο, όηαλ κε ηελ ελειηθίσζε πεξλάεη θαλείο ζηε ινγνηερλία, 

απηό κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα πάληα. Δλαο από ηνπο πην ππέξνρνπο 

“παξακπζάδεο” γηα κέλα ήηαλ θαη είλαη ν Νηνζηνγέθζθη».  

Πώο ήηαλ ηα παηδηθά ζαο ρξόληα; 

«Παξακπζέληα, γηαηί από νθηώκηζη εηώλ έπαηδα ζην ζέαηξν, πξάγκα πνπ κνπ 

έδηλε πνιιή ραξά, γηαηί ήηαλ παηρλίδη, επάγγεικα θαη ιόγνο γηα λα ηελ θνπαλάσ 

από ην ζρνιείν».  

αο έιεγαλ νη γνλείο ζαο παξακύζηα; 

«Η κάλα κνπ ήηαλ εθείλε πνπ κνπ έιεγε παξακύζηα. Ο παηέξαο κνπ δνύιεπε 

κέρξη αξγά ηε λύρηα θαη όπνηε εξρόηαλ εγώ θνηκόκνπλ. Τα λαλνπξίζκαηα πνπ 

έιεγε ε πνιίηηζζα κεηέξα κνπ έκνηαδαλ πνιύ κε παξακύζηα. Υπάξρεη έλαο ζηίρνο 

πνπ ηνλ αγαπώ ηδηαίηεξα: “Κνηκήζνπ θαη παξήγγεηια ζηελ Πόιε ηα πξνηθηά 

ζνπ”».  



Πνην παξακύζη έρεη «ζηνηρεηώζεη» ηα παηδηθά ζαο ρξόληα; 

«Καλέλα».  

Σν αγαπεκέλν ζαο; 

«"Η θακπάλα κε ηνλ καγεπηηθό ήρν" ηνπ Φαλο Κξίζηηαλ Αληεξζελ, θαη απηόο είλαη 

θαη ν αγαπεκέλνο παξακπζάο ησλ παηδηθώλ κνπ ρξόλσλ επεηδή κηινύζε ζηελ 

θαξδηά κνπ. Αξγόηεξα αγάπεζα πξαγκαηηθά ηνλ Νηνζηνγέθζθη, από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο παξακπζάδεο γηα κεγάια παηδηά».  

Η αγαπεκέλε ζαο εξωίδα παξακπζηνύ _ θαη γηαηί; 

«Τν “Κνξηηζάθη κε ηα Σπίξηα”, δελ μέξσ γηαηί. Ιζσο επεηδή είρε ην ηέινο πνπ 

είρε».  

 

Αλ δελ ήζαζηαλ παξακπζάο, ηη ζα ήζαζηαλ;  

«Μα δελ είκαη “παξακπζάο”. Δίκαη έλαο ζπλδπαζκόο εζνπνηνύ-ζπγγξαθέα, πνπ 

κέζα από ην παξακύζη ιέεη αιήζεηεο γηα ηε δσή _ είηε θξπκκέλεο είηε θαλεξέο».  

Πηζηεύεηε όηη ν ηδαληθόο ηξόπνο λα κεγαιώλνπλ ηα παηδηά είλαη κε ηα 

θιαζηθά παξακύζηα «Κνθθηλνζθνπθίηζα», «Κνληνξεβπζνύιεο» θ.ά.) ή 

κε άιια πνπ ζθαξθίδνληαη νη γνλείο; 

«Ννκίδσ όηη όια ρξεηάδνληαη, αιιά αλ κπνξνύλ νη γνλείο λα θηηάρλνπλ 

παξακύζηα κε ήξσεο ηα παηδηά ηνπο θαη λα πεξλάλε έηζη κε ηξπθεξό θαη ζεαηξηθό 

ηξόπν, έκκεζα, ηα κελύκαηα πνπ ζέινπλ, απηό είλαη εμαηξεηηθό. Δηζη κεγάισζα θη 

εγώ ηα παηδηά κνπ. Τνπο έιεγα θαη ηα θιαζηθά αιιά πνιύ ζπρλά ηνπο έιεγα 

παξακύζηα κε ήξσεο ηα ίδηα. Μάζαηλα θάηη πνπ είραλ δήζεη ηα ίδηα θαη έθηηαρλα 

ζηε ζηηγκή έλα».  

 

Σα δηθά ζαο παηδηά γεύηεθαλ παξακπζέληα παηδηθά ρξόληα;  

«Γι' αςηό θα ππέπει να πωηήζεηε ηα ίδια, ηώπα πος είναι πια 40, 35 και 27 

σπονών».  

Πνην είλαη ην κπζηηθό γηα έλα επηπρηζκέλν παηδί;  

«Χωπίρ καμιά αμθιβολία, η αληθινή θπονηίδα και ζηοπγή από ηη μεπιά ηος 

γονιού, πος έσει βάλει καηά μέπορ ηο “εγώ” ηος».  

 

 

*** Τπειρ από ηοςρ αναγνώζηερ ηος ΒΗΜΑonline θα ηαξιδέτοςν ζηη σώπα ηος 

«Παπαμςθά» και θα μάθοςν για ηιρ «Πεπιπέηειέρ ηος». Σηο βιβλίο πος κςκλοθοπεί 

από ηιρ εκδόζειρ «Ψςσογιόρ» μαθαίνοςμε: πώρ απέκηηζε ηο μαγικό γιλέκο ηος και ηο 



αόπαηο μαγικό μολύβι ηος, πώρ μπλέσηηκε με ηο λύκο και ηα ηπία γοςποςνάκια, ηι 

ηπάβηξε όηαν «μπήκε» ζε ένα βιβλίο με παλιά παπαμύθια, πώρ έκανε ηοςρ καηοίκοςρ 

ηηρ πόληρ ηυν καηζούθηδυν να ξαναγελάζοςν και πολλά πολλά ακόμη.  

   

Οι ηπειρ ππώηοι πος θα ζηείλοςν e-mail με θέμα: «Παπαμςθάρ» και πεπιεσόμενο ηο 

όνομαηεπώνςμό ηοςρ θα κεπδίζοςν ένα ανηίηςπο από ηο βιβλίο «Οι Πεπιπέηειέρ ηος 

Παπαμςθά». Ο σπόνορ παπαλαβήρ ηυν e-mails θα οπίζει ηοςρ 3 νικηηέρ οι οποίοι θα 

ειδοποιηθούν ηλεκηπονικά για ηον ηπόπο πος θα πάπαλάβοςν ηο δώπο ηοςρ. 

 

 

Γιαβάζηε πεπιζζόηεπα: 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=85&artId=377235&dt=10/01/2011#ixzz

1AjpUhP8m  
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