
1ν Δεκνηηθό Σρνιείν Γαδίνπ 

e-ζπλέληεπμε απ' ηνλ Παξακπζά, Νίθν Πηιάβην!  
 
"ήκεξα, 19/5/2011, κηιήζακε κε ηνλ θύξην Νίθν Πηιάβην. Σνλ ξσηήζακε 

κεξηθέο εξσηήζεηο κέζσ skype θαη ηνλ γλσξίζακε. Μαο έδεημε θαη ηε καγηθή 

ηνπ γόκα πνπ κνπ έθαλε πνιιή εληύπσζε. Πεξηζζόηεξε εληύπσζε κνπ έθαλε 

όηη ππάξρεη ην καγηθό κνιύβη! Θα ήζεια λα ην δσ από θνληά. Θα ήζεια λα ην 

μαλαδήζσ απ' ηελ αξρή θαη λα γλσξίζσ ηνλ θύξην Νίθν από θνληά". –Ρίηζα 

Μα, αο ηα πάξνπκε απ' ηελ αξρή. 

 

Σελ αγάπε καο γηα ηνλ Παξακπζά ηελ έρνπκε παξαδερηεί, κηθξνί, ...κεγάιε, 

από θαηξό! Σα επεηζόδηα πνπ πξνβιήζεθαλ θέηνο από ηελ ςεθηαθή ΔΡΣ ηα 

είδακε όια κέζσ δηαδηθηύνπ. Καη κηα θαη ην θεηηλό καο πξόγξακκα είρε ηίηιν: 

"Ζωληαλεύνληαο έλαο παξακύζη" θαη είρακε ζέζεη ζηόρν "λα γλωξίζνπκε 

έλα ζπγγξαθέα", είπακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΕ) γηα λα μεπεξάζνπκε θάζε εκπόδην - ζηελό όξην 

ηεο ηάμεο καο θαη λα βξεζνύκε κε ηνλ αγαπεκέλν καο Παξακπζά. 

 

Σν κάζεκα ηεο Γιώζζαο, αιιά θαη ηεο Μειέηεο, έδηλε πνιιέο αθνξκέο γηα 

δξάζε. Μηιήζακε γηα ζπλεληεύμεηο, ζύληαμε άξζξσλ, επηθνηλσλία κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο θη έηζη αμηνπνηήζακε ηηο επθαηξίεο απηέο όζν κπνξνύζακε 

θαιύηεξα. Σν skype είλαη έλα κέζν πνπ πξνζθέξεη δπλαηόηεηα 

ηειεδηάζθεςεο, νπόηε είπακε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε μαλά θαη λα πάξνπκε 

κηα δηαδηθηπαθή ζπλέληεπμε από ην Νίθν Πηιάβην. 

 

Πξώην βήκα ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο ζα 'πξεπε λα είλαη ε επηθνηλωλία κε 
ην ζπγγξαθέα θαη ε έθθξαζε ηεο επηζπκίαο καο λα ηνλ γλσξίζνπκε 
θαιύηεξα. Έηζη θη έγηλε. Σν ιάπηνπ ηεο δαζθάιαο ζηελ ηάμε, έλαο 
βηληενπξνβνιέαο, έλα θαιώδην ζύλδεζεο ζην ίληεξλεη, κηα γόκα γηα λα 
ζηαζεξνπνηεί ην θαιώδην θαη λα κε δηαθόπηεηαη ε ζύλδεζε (@#$^# 
!!!!!!!!!) θαη πνιιά κπαινπδάθηα λα ζθέθηνληαη ηη πξέπεη λα πνπλ θαη πώο λα 
ην δηαηππώζνπλ ζην email πνπ ζα απνζηείινπλ. 
 
 
 
Επόκελν βήκα, αθνύ ν θ. Πηιάβηνο απνδέρηεθε ηελ πξόηαζή καο γηα 
ζπλνκηιία κέζσ δηαδηθηύνπ, ηα παηδηά έπξεπε λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο θαη 
θάζε νκάδα λα αλαιάβεη ηε δηαηύπωζε ζπγθεθξηκέλωλ εξωηήζεωλ. 

http://dsgaziou.blogspot.com/


Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο νκάδεο θαη ζπλεπώο πξνέθπςαλ ηέζζεξηο 
θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ: Α. Βηνγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ, Β. Θεαηξηθνύ 
πεξηερνκέλνπ, Γ. πγγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη Γ. "Μαγηθνύ" πεξηερνκέλνπ. 
Οη εξσηήζεηο θαηαγξάθηεθαλ θαη ζπγθεληξώζεθαλ. Αμηνινγήζεθαλ ώζηε λα 
κελ ππάξρνπλ όκνηεο εξσηήζεηο πνπ λα επαλαιακβάλνληαη θαη ηειηθά 
πξνέθπςε ε παξαθάησ ιίζηα: 
 

 

Επωτήσειρ σςνέντεςξηρ τος Παπαμςθά, Νίκος Πιλάβιος 

 

1. Αο μεθηλήζνπκε από ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία, θύξηε Νίθν. Θα ζέιαηε λα καο 

πείηε πνύ γελλεζήθαηε θαη πόηε;  

2. Πνύ κεγαιώζαηε; 

3. Πώο πεξλνύζαηε σο παηδί θαη πνην ήηαλ ην αγαπεκέλν ζαο παηρλίδη; 

4. Δίραηε πνιινύο θίινπο; 

5. Πνην ήηαλ ην αγαπεκέλν ζαο κάζεκα;  

6. Αιήζεηα, θύξηε Νίθν, πώο αζρνιεζήθαηε κε ην ζέαηξν; 

7. Καη κηα εξώηεζε ζηελ νπνία ε δαζθάια καο γέιαζε: ζαο αξέζεη λα παίδεηε 

ζέαηξν; 

8. Δίλαη δύζθνιε ε δνπιεηά ηνπ εζνπνηνύ; 

9. Πξνηηκάηε ηηο εθπνκπέο ζηελ ηειεόξαζε; 

10. Αιήζεηα, πώο αζρνιεζήθαηε κε ηελ ηειεόξαζε; 

11. Τπάξρεη ζη’ αιήζεηα «καγηθό γηιέθν»; 

12. Έρεηε γλσξίζεη λεξάηδεο θαη κάγηζζεο; 

13. η’ αιήζεηα κηιάεη ην καγηθό κνιύβη; 

14. αο αξέζεη ν ξόινο ηνπ Παξακπζά; (θη εδώ ε δαζθάια καο γέιαζε) 



15. Αο γλσξίζνπκε ηώξα θαη ην ζπγγξαθέα Νίθν Πηιάβην. Πώο θαη αζρνιεζήθαηε 

κε ηε ζπγγξαθή; 

16. αο είλαη εύθνιν λα γξάθεηε παξακύζηα; Φέηνο θη εκείο γξάςακε παξακύζηα 

θαη ηα εηθνλνγξαθήζακε νη ίδηνη!  

17. θέθηεζηε λα γξάςεηε θη άιια παξακύζηα;  

18. Δίδακε 26 επεηζόδηα ηνπ Παξακπζά από ην ίληεξλεη. Θα ππάξμεη λένο 

θύθινο; 

19. αο αξέζεη λα θηηάρλεηε ειεθηξνληθά παξακύζηα; 

20. Κύξηε Νίθν, δνπιεύεηε πνιιέο ώξεο;  

21. Πνηνο έρεη θηηάμεη απηά ηα σξαία ζθίηζα πνπ βιέπνπκε ζηα λέα επεηζόδηα ηνπ 

Παξακπζά; 

2222. Καη ηώξα νη εξσηήζεηο ηνπ… κεγαιύηεξνπ παηδηνύ ηεο ηάμεο καο: Δίπακε 
γηα ην ζέαηξν θαη ηε ζπγγξαθή, αιιά δε καο είπαηε πώο απνθαζίζαηε λα 

θάλεηε ηνλ Παξακπζά ζηελ ηειεόξαζε. 

23. Κύξηε Νίθν, ν Παξακπζάο θνξάεη ην γηιέθν ηνπ πνιιά ρξόληα. Γελ έρεη 
μεθηίζεη θαζόινπ από ην βάξνο ηόζσλ παηδηώλ πνπ πεηνύλ θξεκαζκέλα από 

απηό;  

24. Αλ θνξνύζαηε ην καγηθό ζαο γηιέθν ζήκεξα, ζε πνηνλ ζα επηιέγαηε λα 

κηιήζεηε θαη ηη ζα ηνπ ιέγαηε;  

25. Κιείλνληαο θαη πξηλ ζαο επραξηζηήζνπκε, ζα ζέιακε λα ζαο ξσηήζνπκε: ηη είλαη 
γηα εζάο «έκπλεπζε»;  

 
ηε ζπλέρεηα, θάζε παηδί δηάιεμε κηα εξώηεζε πνπ ζα ήζειε λα θάλεη θαη 
παξαθηλήζεθε λα κηιήζεη όζν ην δπλαηόλ πην θπζηθά. Να ζημειώζοσμε όηι ο 
κύριος Νίκος έτει ηον ηρόπο να κάνει ηα παιδιά να αιζθάνονηαι άνεηα. :)  

Σν e-ξαληεβνύ είρε θιεηζηεί γηα ζήκεξα Πέκπηε, 19/5/11 θη έηζη από ην πξσί 
είρακε κηα γιπθηά αγσλία. "Ση ώξα είλαη;", "Πόηε ζα καο θέξνπλ ην 
βηληενπξνβνιέα;", "Θα δνύκε θαη ην καγηθό κνιύβη;" θαη άιια... :) 
 
Η είζνδνο ηνπ δηεπζπληή καο ζηελ ηάμε κε ην βηληενπξνβνιέα ζηα ρέξηα 
θαηαρεηξνθξνηήζεθε, θπξηνιεθηηθά! :):) 
 
Όια ήηαλ έηνηκα γηα ην κεγάιν γεγνλόο.  



 
 

Ακ δε! ήκεξα δελ είρακε ίληεξλεη, ιόγσ Παλειιελίσλ! Σν 

Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν βιέπεηε... Όηαλ ην ζήκα έθηαζε, θνύηζα θνύηζα, 
θαη κέρξη ην ζρνιείν καο, ε γόκα - απαξαίηεην αμεζνπάξ ζύλδεζεο ζην 
ίληεξλεη επηζηξαηεύηεθε, αιιά... άδηθνο θόπνο! Αζύξκαην δίθηπν δελ έρνπκε ή 
ηνπιάρηζηνλ δελ θαηαθέξακε λα ιεηηνπξγήζεη. Δίκαζηε έλα από ηα 800 
πηινηηθά, λαη. Μεηά από πνιύ θόπν ηνπ δηεπζπληή, ηνπ Πιεξνθνξηθνύ, δηθό 
κνπ... δνπιεηά... ΔΕΝ θάλακε θη αλαγθαζηήθακε λα... μεζπηηώζνπκε ηελ 
ηάμε πνπ θάλεη κάζεκα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο -ηη; ζα 'ρνπκε 
νιόθιεξε αίζνπζα γηα ηνπο ππνινγηζηέο; Κη εκείο πνύ ζα θάλνπκε κάζεκα;;;;; 
Ναη, ζηα 800 πηινηηθά είκαζηε!- θαη λα κπνύκε εκείο κέζα. Νένο αγώλαο κε ηα 
θαιώδηα θαη ηηο πξίδεο. Νένο θαβγάο γηα ην πνύ ζα θάηζνπκε θαη πώο ζα 
ζηεζνύκε ζην ρώξν. Σειηθά, κεηά από πνιύ ηδξώηα, θαηαθέξακε λα 
ζπλδεζνύκε. 
 
Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο δελ απέδσζαλ θαη άξρηζα λα απνγνεηεύνκαη θαη 
λα εθλεπξίδνκαη πεξηζζόηεξν. Τα παηδηά ήηαλ αλήζπρα. Οη αιιαγέο ηεο 
ξνπηίλαο καο πξνθαινύλ άγρνο θαη αληίδξαζε ζε θάπνηνπο καζεηέο. Κη όια 
απηά απνθεύγνληαη ηόζν εύθνια κε κηα αζύξκαηε ζύλδεζε ζην ίληεξλεη... 
 
 
Τειηθά όια ιεηηνύξγεζαλ θη εκείο, αλ θαη αγρσκέλνη ζηελ αξρή, θαηαθέξακε 
λα ξσηήζνπκε έλα ζσξό πξάγκαηα ηνλ θύξην Νίθν, ν νπνίνο απαληνύζε 
ππνκνλεηηθά θαη καο θέξδηζε από ην πξώην ιεπηό! (Αθήζηε πνπ, ιίγν 
αξγόηεξα, καο αθηέξωζε έλα παξακύζη!) 
 

Αθνύ πεξάζακε 38,27 ππέξνρα ιεπηά e-ζπλνκηιίαο, επραξηζηήζακε ηνλ 
Παξακπζά καο θαη επηζηξέςακε ζηελ ηάμε καο (λα κπεη θαη ε Γ' ζηε δηθή ηεο, 
ζην εξγαζηήξην δειαδή). 
 
Σεηξά είρε ε θαηαγξαθή ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ καο ζε ραξηί. Μεξηθέο ιέμεηο 
ησλ νπνίσλ ε νξζνγξαθία κάο δπζθόιεπε ζεκεηώζεθαλ ζηνλ πίλαθα. 
 
 
 
Καη κεξηθά απ' ηα ζπγθηλεηηθά γξαπηά είλαη ηα αθόινπζα: 

"ήκεξα θαιέζακε από ην ίληεξλεη ηνλ θύξην Νίθν Πηιάβην θαη ηνπ θάλακε 
πνιιέο εξσηήζεηο. Γηα λα καο βιέπεη θαιά θαζίζακε ηξεηο ζε θαξέθιεο θαη 
πίζσ ζηάζεθαλ άιινη δύν, ρσξίο θαξέθιεο. Ο θύξηνο Νίθνο κάο έδεημε κηα 
γόκα πνπ ήηαλ καγηθή! Αιήζεηα είλαη, δελ είλαη ςέκαηα.  
Απηή ε κέξα κνπ άξεζε πνιύ, κα πάξα πνιύ!" - Άληδεια  

http://www.paramithas.gr/to_thaumatourgo_fidaki/comment-page-1/#comment-25611
http://www.paramithas.gr/to_thaumatourgo_fidaki/comment-page-1/#comment-25611


 
"ήκεξα ζην ζρνιείν πέξαζα ππέξνρα. Κάλακε όια ηα πξάγκαηα πνπ κνπ 
αξέζνπλ, όκσο ην πην αγαπεκέλν κνπ ήηαλ όηη πήξακε ζπλέληεπμε από ηνλ 
θύξην Πηιάβην! Ήηαλ πνιύ σξαία!" -Αλσλύκνπ ηνπ Έιιελνο (ε, δελ έρεη 
όλνκα, ηη λα πσ;) Σειηθά, ιέσ, Μαξίλαο!  
 
"ήκεξα 19 Μαΐνπ ήηαλ κηα ππέξνρε κέξα γηαηί επηθνηλσλήζακε κε ηνλ θύξην 
Νίθν Πηιάβην. Σνπ είπακε ηα νλόκαηά καο θαη ηηο εξσηήζεηο καο θη εθείλνο καο 
απαληνύζε. Γη' απηό είκαζηε πνιύ ραξνύκελνη! Απηή ε κέξα ήηαλ θαιύηεξε 
από όιεο. Δίκαη πνιύ ραξνύκελε θαη πηζηεύσ όηη ράξεθε θαη ν θύξηνο Νίθνο. 
Δίκαη πνιύ ζίγνπξε γη' απηό. Έηζη πέξαζα ζήκεξα." - Νίθε 
 
"ήκεξα πέξαζα πάξα πνιύ σξαία. Γλσξίζακε ηνλ θ. Νίθν Πηιάβην, 
επηθνηλσλήζακε από ην ίληεξλεη. Ο θ. Νίθνο κάο γλώξηζε ηε καγηθή ηνπ γόκα 
θαη καο είπε όηη ην καγηθό ηνπ κνιύβη ζα ην βξνύκε ζ' έλα κπινθάθη. Ξέραζα 
λα πσ όηη ην καγηθό κνιύβη είλαη αόξαην." -ηέιηνο (απηό ιέγεηαη 
παξαπιεξνθόξεζε! ραραραρα Ο άλζξσπνο είπε λα πάκε ζην blog ηνπ, δελ 
αλέθεξε θαλέλα κπινθάθη!) 
 
"ήκεξα πέξαζα πνιύ σξαία. Μηιήζακε κε ηνλ θύξην Νίθν Πηιάβην. Μηιήζακε 
ζε πεληάδεο. Ο θαζέλαο είπε κηα εξώηεζε. Μαο είπε όηη ην καγηθό κνιύβη 
κηιάεη ζη' αιήζεηα. Έρεη θαη κηα καγηθή γόκα πνπ κνπ άξεζε πάξα, κα πάξα 
πνιύ." -έξηδην  
 
"Η ζπλέληεπμε ήηαλ ππέξνρε." - Φσηεηλή  
 
"Πέξαζα πνιύ σξαία ζήκεξα. Πεξηζζόηεξν κνπ άξεζε ε καγηθή γόκα. Δίρε 
θάηη πνιύ σξαία ιόγηα πνπ άλνηγε θαη θάηη άιια σξαία ιόγηα πνπ έθιεηλε, 
αιιά ην πην σξαίν ήηαλ πνπ ζπλνκηιήζακε κε ηνλ θύξην Νίθν. Θα ήζεια λα 
ηνλ γλσξίζσ από θνληά." - Αξηέηα  
 
"Γεηα ζαο, θύξηε Νίθν. Θέινπκε πνιύ λα ζαο δνύκε αιιά λνκίδσ πσο έρεηε 
πνιιή δνπιεηά. Καη λα ζαο πσ θάηη; Γελ πεηξάδεη γηαηί ζαο είδακε από ην 
skype." -πύξνο 
 
 
 
Να επραξηζηήζω ηνλ θύξην Νίθν Πηιάβην πνπ, κε κεγάιε ππνκνλή, 
ππέκεηλε ηηο θαζπζηεξήζεηο ιόγσ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ. Να ηνλ 
επραξηζηήζσ πνπ δέρηεθε λα καο παξαρσξήζεη ηελ πξώηε ηνπ, όπσο καο 
απνθάιπςε, δηαδηθηπαθή ζπλέληεπμε. Να ηνλ επραξηζηήζσ γηα ό,ηη έρεη 
πξνζθέξεη ηόζα ρξόληα ζε ρηιηάδεο παηδηά -κι εγώ είμαι ένα απ' ηα... 
παραμσθομεγαλωμένα παιδιά- θαη γηα ην όηη εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη ραξά, 

ζπγθίλεζε θαη ήζνο κέζα από ηηο εθπνκπέο θαη ηα βηβιία ηνπ. Κύξηε Νίθν, 
έλα κεγάιν "επραξηζηώ"! 



 
 
Να επραξηζηήζω αθόκα: 
 
Τν δηεπζπληή καο, θύξην Νίθν Φαξαδάθε, γηα ηε ζηήξημή ηνπ ζε ό,ηη 
επηρεηξνύκε.  
 
Τνλ Πιεξνθνξηθό καο, θύξην Μαλόιε Γεωξγά, πνπ πξνζπάζεζε λα ιπζεί 
ην πξόβιεκα ηεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν. 
 
Τνλ θαιό ζπλάδειθν θαη θίιν, θύξην Σωηήξε Τεξδίδε, γηαηί, εθηόο ηνπ όηη 
εθείλνο ήηαλ πνπ κε έθεξε ζε επαθή κε ηνλ Παξακπζά, πξηλ από ρξόληα, 
δίλνληάο κνπ ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ηζηνινγίνπ ηνπ, έγξαςε ζην 
κπινγθ ηνπ έλα ζσξό ελζαξξπληηθά ζρόιηα γηα ην εγρείξεκά καο. 
 
Τνπο γνλείο ηωλ καζεηώλ κνπ, γηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ηα 
παηδηά ηνπο ζε ηέηνηεο δξάζεηο. Θαξξώ πσο ζα 'λαη από ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα 
ζπκνύληαη γηα πνιιά πνιιά ρξόληα. :)  
 
 
Να επρεζώ ζύληνκα λα 'ρνπκε ηνλ Παξακπζά καο, εδώ ζην ζρνιείν κα, 
θνληά καο. Καη γη' απηό, δεζκεύνκαη, ε αίηεζε ζην ΔΚΔΒΙ ζα 'λαη ην πξώην 
κέιεκά κνπ κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρξνληάο! 
 
Η δαζθάια ηνπ Β2 

http://www.scoop.it/t/newmediainschool
http://mcsotos.wordpress.com/2011/05/22/e-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%AC-2/
http://mcsotos.wordpress.com/2011/05/22/e-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%AC-2/

