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Εκείνος είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, κάπως εγωιστής, λίγο 
υπερφίαλος, αρκετά υπερβολικός, και ταυτόχρονα έτοιμος να κλάψει, να 
φωνάξει, να τσαντιστεί και να απαιτήσει τα δικαιώματά του — και φυσικά 
έτοιμος να ζητήσει λίγη περισσότερη αγάπη, και αρκετό περισσότερο φαγητό. 

Εκείνη πάλι είναι μάλλον λιγομίλητη, πιο χαμηλών τόνων, ήσυχη, δεκτική, και 
καθόλου παραπονιάρα: ένα καλό κορίτσι δηλαδή — αλλά ίσως και να έχει τον 
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τελευταίο λόγο σε πολλά από αυτά που διακυβεύονται καθημερινά στο σπίτι 
τους. 

 

Ο λόγος φυσικά για τον Αρσέν και τη Φαντομά, της περίφημης Σελίδας του 
Facebook που πλησιάζει ολοταχώς τούς 11.000 φίλους, που κάνουν όλο σαν 
τον…σκύλο με τη γάτα. Ως γνωστόν, είναι αδέλφια, ζουν από μωρά μαζί και 
μάλιστα μετανάστευσαν μαζί, και μαζί με τους γονείς τους, στην Τσεχία πριν 
από κάτι λιγότερο από ένα χρόνο. Από την 1η Ιουλίου του περασμένου έτους, 
λοιπόν, άφησαν τη Θεσσαλονίκη και τα εκεί αγαπημένα τους στέκια, και 
μετακόμισαν στην Πράγα, όπου πλέον μένουν δίπλα στο ποτάμι και μελετούν 
τις πάπιες — όταν βέβαια δεν κυνηγούν μοχθηρούς Τσέχους! 

Γιατί ο Αρσέν και η Φαντομά δεν είναι δύο κατοικίδια σαν όλα τα άλλα. Όχι! 
Έχουν το δικό τους Γραφείο Ιδιωτικότατων Ερευνών, στο οποίο ανατίθενται οι 
πιο πρωτότυπες (και καμιά φορά και οι πιο παράλογες) υποθέσεις. Υποθέσεις 
αστυνομικού μυστηρίου και αγωνίας (με πολύ χιούμορ), τις οποίες τα δύο 
αδέλφια καλούνται να λύσουν ψάχνοντας για στοιχεία στη γειτονιά τους, 
ανακρίνοντας σκύλους, γάτες και…αρουραίους, και βάζοντας το μυαλό τους 
να δουλέψει. 

Μέχρι τώρα, έχουν εκδοθεί —καθώς είναι και συγγραφείς!— δύο μικρά 
μυθιστορήματα με τις περιπέτειές τους, για παιδιά από 6 ετών και πάνω, με 
τις υπέροχες ζωγραφιές της γνωστής εικονογράφου Ναταλίας Καπατσούλια. 
Στα βιβλία, που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, έχουν 
βοηθήσει λίγο και οι γονείς τους, η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, που 
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