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της Μαρίας Σούμπερτ 

Τι είναι κοινό σε ένα δάσος το πρωί, όπου περπατούν παιδιά και το ίδιο δάσος το βράδυ 

όταν κυκλοφορούν τα φαντάσματα; 

Η ερώτηση προκύπτει από τα κοινά εξώφυλλα που εικονογράφησε ο Αλέξανδρος 

Τζάλλας για τα βιβλία «Οι καλύτερες ιστορίες με φαντάσματα» και «Οι καλύτερες 

ιστορίες με φίλες και φίλους». Γιατί πράγματι πρόκειται για το ίδιο δάσος ιδωμένο 

σε μια διαφορετική χρονική στιγμή. Στο βιβλίο των φίλων είναι φωτεινό και γεμάτο 

παιδιά. Στο βιβλίο των φαντασμάτων σκοτεινό και γεμάτο…; Γεμάτο από τι; 

Φαντάσματα; Αλλά και αυτά τα φαντάσματα τις περισσότερες φορές και στα 

περισσότερα διηγήματα παιδιά δεν είναι; Σε τι διαφέρουν λοιπόν τα δύο βιβλία; 

 

Στις «Καλύτερες ιστορίες με φαντάσματα» το βασικό θέμα που μοιάζει να 

πραγματεύονται οι συγγραφείς των διηγημάτων είναι η ίδια η απώλεια. Είτε πρόκειται 

για την τρυφερή δρακουλοέναρξη του Χάρη Βλαβιανού που αντιστρέφει την πηγή του 

φόβου, είτε καταλήγει στην συνειδητοποίηση της ζωής από τον Κυριάκο 

Αθανασιάδη στο κλείσιμο του βιβλίου, οι συγγραφείς πραγματεύονται την απώλεια 

είτε χρησιμοποιώντας τον τρόμο –σε περίπτωση που οι ήρωες είναι άνθρωποι που 
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συναντούν φαντάσματα- είτε η θλίψη και η απουσία –σε περίπτωση που οι ήρωες είναι 

τα ίδια τα φαντάσματα. 

Τι προκαλεί όμως ένα φάντασμα; Το ανεπιτέλεστο πένθος φαίνεται να είναι η σταθερή 

εξήγηση της γέννησης ενός φαντάσματος, όχι μόνο στο χώρο της λογοτεχνίας και της 

λαϊκής παράδοσης, αλλά και της ψυχοθεραπείας. Ο Serge Tisseron μιλάει για την 

κρύπτη που γεννάει το ανεπιτέλεστο πένθος και το οικογενειακό μυστικό, κάτι που 

φαίνεται να επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά στις ιστορίες που επιλέγουν να διηγηθούν 

οι συγγραφείς του βιβλίου. Τα ανεπιτέλεστα πένθη, αλλά και η δυσκολία να 

αποχαιρετίσουμε αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και πρόσωπα που είτε θετικά, είτε 

αρνητικά έχουν σημαδέψει τη ζωή μας, είναι το βασικό θέμα του βιβλίου, περνώντας 

από το θρίλερ για παιδιά στη θλίψη και την μελαγχολία. Ότι πρέπει για την εφηβεία 

δηλαδή!  

 

Αλλά και οι «Καλύτερες ιστορίες με φίλες και φίλους» έχει έντονο το στοιχείο της 

απώλειας και της απουσίας, όχι όμως με την έννοια του θανάτου, όσο με την έννοια 

των χαμένων παιδικών χρόνων, της αθωότητας και της αγνότητας που δεν επιστρέφουν 

ποτέ όσο εμείς μεγαλώνουμε. Οι ήρωες των συγγραφέων τις περισσότερες φορές 

παιδιά –ή σκυλιά, αφού παιδιά-σκυλιά συχνά αγαπιούνται και αγαπούν το ίδιο- 

ανυπομονούν και φοβούνται να κάνουν νέους φίλους, περνάνε περιπέτειες και 

δυσκολίες σχεδόν μεταφυσικές, σώζουν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, 

βλέπουν τον κόσμο με «νέο» μάτι, το σκάνε να βρούνε τον καλύτερό τους φίλο, 

παλεύουν με τις παραδόσεις και τα πιστεύω τους, συνδέονται με ζώα άγρια και 

οικόσιτα. Ταυτόχρονα βλέπουν φαντάσματα, μιλάνε για φαντάσματα ίσως ο πόλεμος 

να κινδυνεύει να τους κάνει φαντάσματα, αλλά ευτυχώς δεν τα καταφέρνει. 

 

Τελικά τα φαντάσματα και οι φίλοι είναι το σήμα κατατεθέν της παιδικής ηλικίας.  
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