
 

 

Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου "Αρσέν και Φαντομά" μιλάει 

στο Open Mind 

 

- Οκτωβρίου 22, 2019 

 

 

 

Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου "Αρσέν και Φαντομά" μιλάει στο Open Mind και μας μιλάει 

για τις περιπέτειες του, πως προέκυψε η καταγραφή αυτών και πολλά ακόμα... 

 

Και φυσικά δεν είναι άλλος από ενα χαριτωμένο σκυλάκι!! 
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— Αρσέν και Φαντομά, τι πραγματεύεται το βιβλίο σας; 

 

— Είναι μία πεϊπετειώδης πεϊπέτεια ντετετιβικού τύπου με στοιχεία σκανζιναβικού νουάλ 

και μιούδικαλ. Υπάλχουν εκθαφανίθειθ, υποπθίεθ, αγωνία, θαθπένθ, ενας στασμός του 

μετλό (όσι Σεσσαλονίκης), ποντικοί με καπέλα και μία γενικότελη μοχσηλία. Στο τέλος νικάμε 

εμείθ οι καλοί. 

 

— Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγγραφείς; 

 

— Θτίβεν Κινγκ, Λέιμον Τσάντλελ, Άγκασα Κλίστι, σεία Βέφα. 

 

 

 

— Είναι ένα βιβλίο που περιέχει την αισιοδοξία, τη χαρά, την προσμονή για τη συνέχεια. 

Πώς νιώθετε για αυτό; 
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— Ποΰ καλά, ευχαλιτώ. Πότε σα φάμε; 

 

— Αποτελεί το τρίτο μέρος από την αγαπημένη σειρά παιδικών βιβλίων με τίτλο: «Αρσέν 

και Φαντομά». Θα υπάρξει και συνέχεια; 

 

— Έχουμε πλογλαμματίσει σαλάντα πέντε τόμους με ηλωισμούς και άλλα κατολσώματα, μία 

ποιητική θυλλογή, ένα ημελολόγιο τοίχου και ζύο αυτοβιογλαφίες μου. 

 

— Πώς ξεκίνησε η επιθυμία για συγγραφή; 

 

— Από μια πθυχολογία, και από μία έντονη εσωτελική ανάγκη να κάνουμε πελιουσία. 

 

 

 

— Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με τον εκδοτικό; 

 

— Υποκύπθαμε στις πιέσεις και στο ζαλάμι αέλος-αέλος που μας έστειλαν με το couliel. Το 

ζαλάμι αέλος-αέλος είναι ο κλυπτονίτης μου. 
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— Χαρακτηριστικά του εαυτού σας (αρνητικά-θετικά). 

 

— Είμαι ποΰ εξαιλετικός σαν άτομο, μόνο μου ελάττωμα η ειλικλίνεια. Που είναι και το 

μοναζικό πλοτέλημα της αζελφής μου. 

 

— Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια; 

 

— Το μεσημέλι έχουμε κεφτεζάκια με μαλμελάζα φλούτα του πάσους και αυγόφετες 

τέσσελα τυλιά. Μετά ζεν συμάμαι… 

 

— Ένα μήνυμα προς τους αναγνώστες μας. 

 

— Πάλτε το μπιμπλίο μας, είναι ποΰ ωλαιότατο. Αν ζεν σας αλέσει, σα γλάψουμε άλλο. Σας 

ανταπώ! <3 
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Οι διάσημοι ιδιωτικοί ντετέκτιβ Αρσέν και Φαντομά επιστρέφουν 

με μία νέα περιπέτεια! 

 

 

Ο Αρσέν και η Φαντομά, οι δύο μικροί ντετέκτιβ, έχουν μια πολύ δύσκολη αποστολή σε αυτή 

την τρίτη, συναρπαστική και πιο χιουμοριστική από όλες περιπέτειά τους: πρέπει να βρουν 

έναν χαμένο σκυλάκο, και μάλιστα χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο για την ταυτότητά του ή 

για τον άνθρωπο που ζούσε μαζί του. 

 

Με συμμάχους τους τα υπόλοιπα ζωάκια της γειτονιάς, θα βάλουν τα δυνατά τους και θα 

κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθεί ο χαμένος σκυλάκος και για να επιστρέψει στο σπίτι του. 

Προηγουμένως όμως, θα πρέπει να κάνουν ένα παράτολμο ταξίδι και –ανάμεσα σε πολλά-

πολλά άλλα– να νικήσουν σε έναν διαγωνισμό μουσικής!  

 

 

 

Το αχτύπητο ζευγάρι με τους φανατικούς θαυμαστές (η σελίδα τους στο Facebook μετρά 

πάνω από 10.000 ακολούθους) καλείται να λύσει ένα νέο μυστήριο, σε μια ιστορία γεμάτη 

χιούμορ και ανατροπές που επιμελήθηκαν οι γονείς του Αρσέν και της Φαντομά, η 

δημοσιογράφος Κίκα Τσιλιγγερίδου και ο συγγραφέας Κυριάκος Αθανασιάδης. Στο πλευρό 

των διάσημων ντετέκτιβ επιστρέφει και η πολυβραβευμένη εικονογράφος Ναταλία 
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Καπατσούλια, η οποία χάρη στα μοναδικά της σκίτσα ενισχύει το σασπένς και την πλοκή 

στο Μυστήριο του αδέσποτου σκυλάκου. 

 

Οι συγγραφείς 
  

Ο Κυριάκος Αθανασιάδης είναι συγγραφέας. Έχει εκδώσει πολλά 

βιβλία για μεγάλους και παιδιά, αρκετά από αυτά με διάφορα 

ψευδώνυμα. Το παιδικό βιβλίο του Ο Λευκός Αξιωματικός (2016) 

κέρδισε το βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας του περιοδικού «Ο 

Αναγνώστης». 

Η Κίκα Τσιλιγγερίδου είναι δημοσιογράφος. Έχει δουλέψει πολλά 

χρόνια στην τηλεόραση, σε εφημερίδες και στο ραδιόφωνο. Από το 

καλοκαίρι του 2017 ζει μαζί με τον Κυριάκο, τον Αρσέν και τη 

Φαντομά στην Πράγα, όπου μεταξύ άλλων γράφει αστυνομικά 

μυθιστορήματα. 

Από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία 

τους Αρσέν και Φαντομά: Το μυστήριο του εξαφανισμένου 

παπαγάλου και Αρσέν και Φαντομά: Το μυστήριο με τα 

στοιχειωμένα τυράκια. 

 

Η εικονογράφος 

 
 

 

Η Ναταλία Καπατσούλια γεννήθηκε στην Αθήνα. Λίγο 

αργότερα άρχισε να κάνει τα πρώτα της σκίτσα. Αυτό της 

έγινε σιγά σιγά συνήθεια που, ακόμα και τώρα που 

μεγάλωσε, δεν έχει ξεπεράσει. Να φανταστείτε ότι όταν έγινε 

καθηγήτρια γαλλικών, όλη την ώρα ζωγράφιζε στον πίνακα. 

Με τα παιδιά περνούσε πολύ ωραία και οι ζωγραφιές της 

τους άρεσαν: Έτσι αποφάσισε να γίνει εικονογράφος 

παιδικών βιβλίων. Της αρέσουν τα βιβλία (αυτά με τις 

εικόνες, αλλά και τα άλλα, αυτά για μεγάλους), το ποδήλατο, 

η θάλασσα, οι γάτες, τα σύννεφα και τα αστέρια. 

 

Της Αλεξίας Βλάρα, 22/10/2019 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2IviNjJ  
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