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Γε μέξσ γηα ζαο αιιά λα…κεξηθέο θνξέο είλαη βιέπεηο όκνξθν, λα αλεβαίλεηο ζε 
βξάρηα θαη λα λαη ζαλ λα πεηάο, λα θάλεηο κηα ” παηαηηά” θιείλνληαο ηε ζόκπα γθαδηνύ 
κε ην ηειεθνληξνι ε δεηώληαο ζην ζνύπεξ κάξθεη “γηανύξηη κε ληθάδεο ρηνληνύ” Καη 
επεηδή δηθαίσκα ζην όλεηξν κπνξεί λα έρνπλ όινη αιιά ιίγνη κπνξνύλ θαη 
ζηνπκπώλνπλ ην θάζε κέξα ηνπο ζηελ νλεηξνζάιαζζα, ςάμακε θαη βξήθακε ηνλ 
παξακπζά καο.. Ναη θείλνλ ηνλ παιηό πνπ καο κεγάισζε.. Πνπ ε θσλή ηνπ καο ζπκίδεη 
ηόζα πνιιά….  

Σνλ εληνπίζακε, αξρίζακε ηηο εξσηήζεηο θαη λαη….είρε απαληήζεηο ζε όια. 

Λέλε πσο παξακύζηα ιέλε δαύηνη πνπ νλεηξεύνληαη ζηνλ μύπλην ηνπο… Κείλνη πνπ ε 
θσλή ηνπο ζε ηαμηδεύεη… 60 ρξόληα ηώξα είζηε ζην παηδηθό ζέαηξν. Η Νεξάηδα ηνπ 
ρηνληνύ ηνπ Άληεξζελ πσο ζαο θώηηζε ηε δσή ζαο; Πώο αζρνιεζεθαηε κε ηα 
παξακύζηα; Πώο μεθίλεζαλ όια; 
 

 
αθνινπζνύζα ηε δσή εθεί πνπ κε πήγαηλε 
Γειαδή, κε ιίγα ιόγηα, κνπ δεηάηε λα ζαο γξάςσ ηε βηνγξαθία κνπ. Τπνκνλή, γηαηί 
εηνηκάδνκαη λα ηε γξάςσ κέζα ζηα επόκελα δύν ρξόληα. ηε “Νεξάηδα ηνπ ρηνληνύ” 
έπαημα γηαηί ην ΘΔΑΣΡΟ ΚΤΒΔΛΗ, όπνπ παίρηεθε ην 1951, αλήθε ζηνλ λνλό κνπ θαη 
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ζείν ηνπ παηέξα κνπ, πνπ όηαλ έςαρλαλ λα βξνπλ ην αγνξάθη πνπ ζα έπαηδε ηνλ πξώην 
ξόιν, ηνπο είπε λα πάξνπλ εκέλα. Μεηά ηνπ άξεζε ηνπ παηέξα κνπ λα κε βιέπεη θαη 
έθηηαμε ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΗΝΗ, όπνπ έπαηδα κέρξη ηα 16 κνπ πνπ πηα είρα 
κεγαιώζεη.  

 

 
Το ιζηολόγιο ηοσ Νίκοσ Πιλάβιοσ: www.paramithas.gr 

Μπήθα, ρσξίο λα ην ζθεθηώ, πξηλ ηειεηώζσ ην ζρνιείν ζηε 
Γξακαηηθή ηνπ Δζληθνύ, κεηά βγήθα σο επαγγεικαηίαο ζην ζέαηξν θαη ην 1974, πνπ 
έλησζα πηα ηξνκεξή βαξηεκάξα λα παίδσ ην εγθαηέιεηςα. Δπεηδή, όκσο, ηόηε 
γελλήζεθε θαη ε θόξε κνπ θη έπξεπε θάπνηα δνπιεηά λα θάλσ γηα λα δνύκε, ζθέθηεθα 
λα θάλσ θάπνηα εθπνκπή ζην ξαδηόθσλν πνπ ην ήμεξα θαη κνπ άξεζε. Αιιά 
αλαθάιπςα όηη ζηξηκώρλνληαλ πνιινί γηα λα πάξνπλ εθπνκπέο θαη θαλέλαο γηα 
παηδηά. Έηζη αζρνιήζεθα κε ηα παηδηά. Σίπνηα δελ κε θώηηζε νύηε είρα θαη θαλέλα 
όλεηξν λα γίλσ ν,ηηδήπνηε, απιώο αθνινπζνύζα ηε δσή εθεί πνπ κε πήγαηλε. 

Ξερσξίδεηε ζπλεξγάζηεο κε αλζξώπνπο πνπ ιίγν πνιύ ζαο ράξαμαλ ηελ πνξεία; 
Υαηδεδάθηο, Λάκπεηε, Καηξάθεο…Δθείλε ηελ επνρή νη άλζξσπνη ησλ ηερλώλ είραλ 
ξόιν, ζέζε θαη ήηαλ ζηξαηεπκέλνη ζηελ ηέρλε ηνπο, ζήκεξα; Πόζν δηαθνξεηηθή είλαη ε 
επνρή καο; 

 
ηα λέα παηδηά ζέινπλ λα κπνύλε ζηνπο ρώξνπο ηεο Σέρλεο επεηδή ην ζέιεη ε θαξδηά ή 
από επηζπκία γηα δόμα θαη ρξήκα; 
Γελ μέξσ αλ ήηαλ ζηξαηεπκέλνη ή όρη, γηα κέλα ήηαλ από παηδί ν θπζηθόο κνπ 
πεξίγπξνο θαη κεγαιώλνληαο είρα αιεζηλά αηζζήκαηα γη’ απηνύο.  

Ννκίδσ όηη νη άλζξσπνη πνπ είλαη αιεζηλνί θαιιηηέρλεο κέζα ηνπο, είλαη ίδηνη ζε όιεο 
ηηο επνρέο. Απιώο ζε άιιεο δνξίδνληαη πεξηζζόηεξν από ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη 
ζε άιιεο ιηγόηεξν.  

Σν κόλν θαηλνύξγην ζηελ επνρή καο πνπ λνκίδσ όηη παξαζέξλεη θαη παξαπιαλά είλαη 
ε ηειεόξαζε, πνπ δελ ππήξρε ζηελ Διιάδα ηόηε, γη’ απηό ηα λέα παηδηά ζα πξέπεη 
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αλαξσηηνύληαη αλ ζέινπλ λα κπνύλε ζηνπο ρώξνπο ηεο Σέρλεο επεηδή ην ζέιεη ε 
θαξδηά ή από επηζπκία γηα δόμα θαη ρξήκα. 

Πώο απνδέρηεθαλ ηνλ Παξακπζά ζηελ επνρή ηνπ; Ήηαλ αγαπεηόο από ηνλ θόζκν 
ζηνπο δξόκνπο, ήηαλ κηα θηγνύξα αλαγλσξίζηκε; 

Αλαγλσξίζηκε δελ ήηαλ θαη δελ είρακε ηδέα πόζνη θαη πνηνί ηνλ έβιεπαλ, αθνύ δελ 
ππήξρε AGB θαη ηέηνηα. Σώξα θαηάιαβα ηε κεγάιε απήρεζε πνπ είρε, πνπ πηα 
ζπλαληώ ηα παηδηά εθείλεο ηεο επνρήο, ζήκεξα κεηαμύ 30 έσο 45 εηώλ, θαη πνιινί από 
απηνύο γνλείο πηα. 

 

Ο Παξακπζάο βγήθε ζηνλ αέξα ηε ρξνληά πνπ γελλήζεθα… Κνληεύνπλ πηα 33 ρξόληα 
θαη ζήκεξα ηα παηδηά παίδνπλ κε playstation θαη δελ μέξνπλ πσο είλαη λα ηξέρεηο ζε 
αιάλεο…Πνπ βαζίζηεθε ε επηηπρία ηνπ Παξακπζά; 

Γελ μέξσ αθξηβώο. Ίζσο ζην όηη ηα παηδηά-ζεαηέο έλνησζαλ όηη απηνί πνπ ηνλ 
θηηάρλαλε ηελ «έβξηζθαλ», ζαλ παηδηά θηηάρλνληάο ηνλ. 

Μεγαιώζαηε κε παξακύζηα; Φέξλεηε ζην λνπ ζαο ηελ εηθόλα ησλ γνληώλ ζαο λα ζαο 
ιέλε παξακύζηα ή ε παηδηθή ζαο ειηθία είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή; 

 
δνύζα κέζα ζε έλα παξακύζη 
Ναη, όηαλ ήκνπλ πνιύ κηθξόο, έρσ κηα ακπδξή εηθόλα ηεο κάλαο κνπ λα κνπ ιέεη 
παξακύζηα θαη ηνπ παηέξα κνπ. αλέθδνηα. Αιιά από ηα 8 θαη κεηά πνπ βγήθα ζην 
ζέαηξν, ε δσή κνπ ήηαλ όλησο πνιύ δηαθνξεηηθή από ησλ άιισλ παηδηώλ. Ίζσο γηαηί 
αθνύ δνύζα κέζα ζε έλα παξακύζη, δελ είρα αλάγθε θαη λα αθνύσ παξακύζηα. Καη από 
ηα δέθα θαη κεηά άξρηζα λα δηαβάδσ πνιύ. 

Τπάξρεη ζηα αιήζεηα καγηθό γηιέθν θαη ην καγηθό κνιύβη …πξάγκαηη κηιάεη; 

Δ, ηώξα γηαηί ζέιεηε λα ην απνκπζνπνηήζνπκε. Δζείο ηη ιέηε; 
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ήκεξα ν Μπόκπ ν θνπγγαξάθεο ζεσξείηαη παηδηθό πξόγξακκα ζε κηα ηειενπηηθή 
πξαγκαηηθόηεηα πνπ θάζε άιιν παξά αγαπεηή ζηα παηδηά είλαη… Σα θαλάιηα δελ 
έρνπλ παηδηθέο δώλεο θαη αλ ππάξρνπλ ηα παηδηθά πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη αλάκεζα 
ζηα αιιά θαη ζηε βία. 

 
κεγαιύηεξε επζύλε έρνπλ νη γνλείο παξά ηα θαλάιηα 
Δδώ έρεη θαη παηδηθέο θαη λεαληθέο εθπνκπέο κε βξπθόιαθεο, ν θνπγγαξάθεο καο 
κάξαλε; Παηδηθέο δώλεο έρνπλ ε ΔΡΣ θαη δύν ηδησηηθά, θαη απηά ηα ηειεπηαία είλαη 
πνπ δίλνπλ θπξίσο έηνηκεο μέλεο παξαγσγέο -θπξίσο Γηαπσλέδηθεο- γηαηί είλαη πην 
θηελό λα λνηθηάζεηο θαη λα κεηαγισηηίζεηο έλα μέλν πξόγξακκα, παξά λα θάλεηο 
παξαγσγή θαηλνύξγηνπ.  

Γεληθά δελ λνκίδσ όηη θαλάιηα πνιπλνηάδνληαη γηα ηα παηδηά, αθνύ μέξνπλ όηη βιέπνπλ 
πνιύ θαη ηηο μέλεο ζεηξέο γηα κεγάινπο θαη ηηο παιηέο ειιεληθέο ηαηλίεο. Οπόηε, λνκίδσ, 
όηη κεγαιύηεξε επζύλε έρνπλ νη γνλείο παξά ηα θαλάιηα. 

 

Πνπ θξύβνληαη νη Παξακπζάδεο ζήκεξα θύξηε Πηιάβηε; Μήπσο πάςαλ ηα παηδηά λα 
ζεσξνύληαη αγνξαζηηθή δύλακε θαη γη απηό αγλνννύληαη; 

Γελ ζα ζπκθσλήζσ καδί ζαο. Πξαγκαηηθά ππάξρνπλ ζήκεξα «Παξακπζάδεο» πνπ ιέλε 
παξακύζηα ζε παηδηθέο εθπνκπέο ζηελ ηειεόξαζε, ζε παηδηθά πάξηη, ζε δηάθνξεο 
εθδειώζεηο γηα παηδηά, όζν δελ ππήξραλ πνηέ. Δπίζεο, ηα παηδηθά βηβιία πνπιάλε 
πνιύ, ίζσο ζην ζύλνιν πην πνιύ από ηα πεξηζζόηεξα γηα κεγάινπο. 

εκεξα δνύκε κέξεο θξίζεο θαη αλάκεζα ζηα αιιά θιείλεη θαη ε ΔΣ1, έλα κεγάιν 
θνκκάηη ηεο δηθήο ζαο δσήο.. ηελ ΔΡΣ πνπ έγηλαλ θαη πξνζπάζεηεο θέηνο λα 
επηζηξέςεη ν Παξακπζάο… Πώο αθνπζαηε ηελ είδεζε απηή; 

 
ζεσξώ πην ινγηθό λα έθιεηλε ε ΝΔΣ 
Να ζαο πσ ηελ αιήζεηα κνπ, δελ έρσ ηέηνηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνύο, αιιά πάλησο 
ζεσξώ πην ινγηθό λα έθιεηλε ε ΝΔΣ, πνπ είλαη ε πξώελ ΔΣ2, πνπ είλαη ην όλνκα 
πνπ δόζεθε ζηελ ΤΔΝΔΓ, όηαλ ε Δπξσπατθή Έλσζε, απαγόξεπζε ηελ ύπαξμε ελόο 
ζηξαηησηηθνύ θαλαιηνύ, θαη πνιύ θαιά έθαλε. 
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ηαλ ν κπακπάο είλαη παξακπζάο, ν γηνο δελ έρεη άιιε επηινγή από ην λα 
αθνινπζήζεη ηα βήκαηα ηνπ θαη λα ιέεη θηλεκαηνγξαθηθέο ηζηνξίεο ζε κεγάινπο; Η 
επηινγή ζην όλεηξν είλαη νηθνγελεηαθή ππόζεζε θύξηε Πηιάβηε; 

 
λα κάζεηο ζηα παηδηά ζνπ λα αθήλνπλ ηελ ίδηα ηε δσή λα δσγξαθίδεη 
Η νηθνγέλεηα, νη γνλείο, νθείινπλ -θαηά ηε γλώκε κνπ- λα βνεζνύλ ηα παηδηά ηνπο 
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα όλεηξα πνπ έρνπλ εθείλα θη όρη λα ηνπο επηβάινπλ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ή λα κηκεζνύλ ηα δηθά ηνπο.  

Αλ θάηη είλαη νηθνγελεηαθή ππόζεζε είλαη λα κάζεηο ζηα παηδηά ζνπ λα αθήλνπλ ηελ 
ίδηα ηε δσή λα δσγξαθίδεη ηνλ πίλαθα, ρσξίο λα πξνζπαζνύλ ηεο θνξέζνπλ θαπέιν, 
ηδέεο, δηακνξθώζεηο, πξέπεη θαη ηέηνηα. 

Ο Παξακπζάο καο, δελ άθεζε ην ρξόλν λα ηνλ πξνζπεξάζεη… Γξάθεη βηβιία, κηιάεη 
ζην blog ηνπ…. Παξακέλεη έλαο λεόο ηεο επνρήο καο, δηθηπσκέλνο θαη πάλσ απν όια 
ελεκεξσκέλνο… Πόζν ζαο βνεζά ε ηερλνινγία λα έξζεηε θνληά κε ηνπο αλζξώπνπο 
πνπ ζαο αγαπνύλ; 

Α, πνιύ! Σν blog πνπ κνπ έθηηαμε ν γηνο κνπ είλαη θείλν πνπ κε έθαλε λα αλαθαιύςσ 
ηελ αληαπόθξηζε πνπ είρε ηόηε, αιιά θαη ζήκεξα, ν Παξακπζάο θαη ηειηθά λα κε 
ζπξώμεη κεηά από πνιιά ρξόληα ζησπήο λα μαλααζρνιεζώ κ’ απηόλ. 

Ιζηνξίεο ηεο θαξδηάο, ην λέν ζαο βηβιίν ή αιιηώο παξακύζηα γηα κεγάινπο; Δίκαζηε 
ηειηθά νη κεγάινη δάπηνη πνπ έρνπκε κεγαιύηεξε αλάγθε από παξακύζηα; Μεγαιύηεξε 
αλάγθε λα νκνξθύλνπκε ην κνπληό θάζε κέξα καο; 

Θα έιεγα όηη βαζηθά ζα πξέπεη λα ηειεηώζνπκε κε ηελ αλάγθε γηα παξακύζηα ώζηε λα 
πάςνπκε λα ράβνπκε ηα παξακύζηα πνπ καο ζεξβίξεη ε πνιηηηθή, ε θνηλσλία, ε 
ηειεόξαζε θαη ινηπά.  

 

 
περιζζόηερα παραμύθια 

Γη΄ απηό θαη ην θείκελν πνπ έβαιε ν ΔΚΓΟΣΙΚΟ ΟΙΚΟ, ζην 
νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ, ηειεηώλεη κε ηηο θξάζεηο: «Ήξσεο πνπ αλαθαιύπηνπλ ηελ 
επηπρία θαη ηελ αγάπε ζε απιά καζήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Παξακύζηα γηα 
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κεγάινπο πνπ αηζζάλνληαη κηθξνί, ηζηνξίεο πνπ ζπκβαίλνπλ καθξηά, αιιά θαη κέζα 
καο». 

Μηα ηειεπηαία ράξε θύξηε Πηιάβηε… δηεγεζείηε καο αλ έρεηε ηελ όξεμε έλα παξακύζη… 

Υα, ρα, ρα. Καιέζηε κε έλα βξάδπ πξηλ θνηκεζείηε λα ζαο πσ θαλέλα, αθνύ μαπιώζεηε. 

 


