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Σσμαμςήραμε ςξ Νίκξ Πιλάβιξ 
• Κύοιε Πιλάβιε, αγαπημέμε μαπ Παοαμσθά, μεςά από ςόρα υοόμια, εμείπ ξι ρημεοιμξί γξμείπ 
και παλιξί ςηλεθεαςέπ ραπ, μιώθξσμε ρσγκίμηρη πξσ ραπ ναμαρσμαμςξύμε!  Πώπ 
απξταρίραςε μα επιρςοέφεςε όυι μέρα από ςημ ςηλεόοαρη, αλλά γοάτξμςαπ βιβλία για 
παιδιά; 
Η αλήθεια είμαι όςι η ιρςξοία άουιρε με ςημ παοαγχγή 26 καιμξύογιχμ επειρξδίχμ ςξσ 
«ΠΑΡΑΜΤΘΑ» για ςημ Ε.Ρ.Σ. πξσ, όμχπ, καθσρςέοηρε η ποξβξλή ςξσπ και θα γίμει μάλλξμ ςξμ 
επςέμβοιξ. Οι ιρςξοίεπ ςχμ δύξ καιμξύογιχμ βιβλίχμ  πξσ κσκλξτόοηραμ από ςιπ ΕΚΔΟΕΙ 
ΨΤΧΟΓΙΟ, έυξσμ βαριρςεί ρε κάπξια από ασςά ςα επειρόδια. 
 
• Η κξιμχμία έυει αλλάνει από ςόςε πξσ με ςξ μαγικό ραπ γιλέκξ πεςξύραςε και μιλξύραςε 
με ςα ζώα, ςα τσςά και ςα ποάγμαςα.  Πιρςεύεςε όςι έυξσμ αλλάνει και ςα παιδιά;  
Νξμίζχ όςι ςα παιδιά – και εμμξώ  ςιπ ηλικίεπ  7 έχπ 12 – πάμςα είυαμ και θα έυξσμ ςημ ίδια 
αθχόςηςα ρςξμ ςοόπξ πξσ βλέπξσμ ςξμ κόρμξ.  ίγξσοα, όμχπ, από ςα δώδεκα και μεςά, ςα 
ρημεοιμά παιδιά διατέοξσμ ρε πξλλά από ςα παιδιά πξσ βλέπαμε ΠΑΡΑΜΤΘΑ ποιμ ςοιάμςα 
υοόμια, πξσ ποχςάουιρε η εκπξμπή. 
 
• Από ςημ πξλύυοξμη εμπειοία ραπ από ςα παιδιά και ςημ ςηλεόοαρη, πιρςεύξσμε όςι είρςε ξ 
καςαλληλόςεοξπ μα απαμςήρει: ςα ρημεοιμά παιδικά ςηλεξπςικά ποξγοάμμαςα είμαι 
ποαγμαςικά καςάλληλα για παιδιά; Μπξοεί η παιδική φσυή μα αμςένει ςόρη βία υχοίπ μα 
επηοοεαρςεί;  
ίγξσοα η παιδική φσυή επηοεάζεςαι από ςη βία πξσ σπάουει ρςημ ςηλεόοαρη. Και ρίγξσοα, ρςα 
ρημεοιμά νέμα παιδικά ποξγοάμμαςα – γιαςί δεμ σπάουξσμ πια ελλημικά – κάςχ από ςξ άφξγξ 
κιμξύμεμξ ρυέδιξ, κούβεςαι βία. Πιρςεύχ, όμχπ, όςι η πεοιρρόςεοη βία σπάουει ρςα ρημεοιμά 
δελςία ειδήρεχμ ςηπ ςηλεόοαρηπ, πξσ παοακξλξσθξύμ ςα παιδιά. 
 
• Αμ, λξιπόμ, τξοξύραςε ςξ μαγικό ραπ γιλέκξ και μπξοξύραςε μα μιλήρεςε ρςξσπ 
ρύγυοξμξσπ ςηλεξπςικξύπ παοαγχγξύπ παιδικώμ εκπξμπώμ ςι θα ςξσπ ρσμβξσλεύαςε;  
Να θσμηθξύμε ςι ρκέτςξμςαμ και πώπ μξιώθαμε όςαμ ήςαμε παιδιά, κι όυι ςι ςξσπ διαρκεδάζει 
ασςξύπ ρήμεοα ή ςι μξμίζξσμ όςι θα τέοει θεαμαςικόςηςα. 
 
• Ο Παοαμσθάπ «Οι τίλξι μξσ» και «Οι πεοιπέςειέπ μξσ».  Θα μαπ πείςε δσξ λόγια για ςα 
βιβλία ραπ;  
Οι ιρςξοίεπ και ςχμ δύξ βιβλίχμ είμαι βαριρμέμεπ ρςα ρεμάοια ςχμ καιμξύογιχμ εκπξμπώμ πξσ 
είπα ρςημ αουή. Έμα καιμξύογιξ ρςξιυείξ πξσ σπάουει ρε ασςά ςα βιβλία ρε ρυέρη με παλαιόςεοα 
πξσ έυχ εκδόρει, είμαι όςι ςώοα –με ςη βξήθεια ςηπ ρημεοιμήπ ςευμξλξγίαπ-και ξι ζχγοατιέπ ςξσ 
βιβλίξσ πξσ είμαι πξλλέπ και χοαίεπ,  είμαι εικόμεπ από ςημ ςηλεξπςική εκπξμπή, δηλαδή πλάμα 
από ςα καιμξύογια  επειρόδια. 
 
 
Δείτε τα μέα βιβλία του Νίκου Πιλάβιου στο mammycool.gr: 
Ο Παραμυθάς – Οι περιπέτειές μου (από 7 χρ.)  
Ο Παραμυθάς – Οι φίλοι μου (από 7χρ.) 

 

http://www.mammycool.gr/viewcontent.jsp?id=151P6UK8K&cid=14EKD010U
http://www.mammycool.gr/viewcontent.jsp?id=151P6MP6P&cid=14EKD010U

