
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΑΝΟΥΣ ΑΒΑΣΤΑΚΤΟΥΣ 

 

Ὁ Βάσανους Ἀβάστακτους (πραγματικὸ ὄνομα Tullius Detritus) 

ἐμφανίζεται στὸ δέκατο πέμπτο (χρονολογικὰ) ἄλμπουμ τοῦ Ἀστερίξ, 

ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Ἡ διχόνοια» (La Zizanie). Πρόκειται γιὰ ἕναν 

Ρωμαῖο πολίτη (γέννημα-θρέμμα Ρωμαῖος καὶ φυσικὰ κάτοικος Ρώμης) 

ποὺ ἡ παρουσία του καὶ μόνον ἀρκεῖ γιὰ νὰ φυτρώσει γύρω του ἡ 

διχόνοια καὶ νὰ δηλητηριάσει μὲ τοὺς πράσινους καρποὺς της ὅλο τὸν 

κόσμο. Ἀφοῦ, νὰ φανταστεῖτε, οἱ γείτονές του κατάφεραν νὰ τὸν 

στείλουν στὰ δικαστήρια, ὅπου καταδικάστηκε σὲ θάνατο στὴν ἀρένα – 

ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τὰ λιοντάρια τοῦ Κολοσσαίου ἀλληλοφαγώθηκαν καὶ 

ἔτσι τὴ γλίτωσε ὁ Βάσανους Ἀβάστακτους. Στὸ ἄλμπουμ ὁ Καίσαρας (τί 

θὰ πεῖ «ποιὸς Καίσαρας»; Φυσικὰ ὁ Ἰούλιος, γιὰ τοὺς φίλους Ζύλ) 

ἀναθέτει στὸν Βάσανους τὴν ἀποστολὴ νὰ σπείρει τὴ διχόνοια στὸ 

γαλατικὸ χωριό, ὥστε νὰ πάψει νὰ ἀντιστέκεται στὶς ρωμαϊκὲς 

λεγεῶνες. 

 

Ὀνομάζεστε; 

 

Μὲ λένε Βάσανους Ἀβάστακτους, ἀλλά, χάρη στὸν Γκοσινύ, οἱ περισσότεροι μὲ ξέρουν 

σὰν «ζιζάνιο», «σπορέα τῆς διχόνοιας» ἢ ἁπλούστερα «φιτιλιάρη». 

 

Πεῖτε μας, ὅμως, λίγα παραπάνω στοιχεῖα γιὰ σᾶς 

 

Εἷμαι Ρωμαῖος πολίτης – αὐθεντικὸς Ρωμαῖος, παρακαλῶ, ὄχι ἐπαρχιώτης ποὺ ἦρθε 

στὴν πρωτεύουσα καὶ τὸ παίζει κάποιος, σὰν μερικοὺς μερικούς. Ἀλήθεια, ὁ 

ἀρχισυντάκτης σας τὸ ξέρει πὼς ἐσεῖς δὲν εἶστε βέρος Ρωμαῖος; 

 

Νὰ ἀφήσετε ἥσυχο τὸν ἀρχισυντάκτη μου, κάντε μου τὴ χάρη! Οὔτε σᾶς πέφτει 

λόγος γιὰ τὸ ποιὸς εἶμαι καὶ ἀπὸ ποῦ κατάγομαι. Μποροῦμε νὰ ἐπικεντρωθοῦμε 

στὸ θέμα μας, παρακαλῶ; 

 

Ἄ! Μὰ γιατί ἁρπάζεστε; Ἐγὼ μιὰ ἐρώτηση ἔκανα... Ἔτσι γίνεται πάντα: λέω κάτι μὲ 

ὅλη τὴν ἀθωότητα ποὺ μὲ χαρακτηρίζει καὶ ἀμέσως γύρω μου ἀρχίζουν οἱ καυγάδες. 

Νά, πάρτε γιὰ παράδειγμα ἐκείνη τὴν ἱστορία μὲ τοὺς Γαλάτες καὶ τὴν ἀποστολὴ ποὺ 

μοῦ ἀνέθεσε ὁ Ἰούλιος Καίσαρας. Ξέρετε, αὐτὴ ποὺ τὴ διέδωσε παντοῦ ὁ λογοκλόπος 

Γκοσινύ, ποὺ ὅλο ἔκλεβε τὶς ἰδέες τοῦ Ὑντερζὸ καὶ τὶς παρουσίαζε γιὰ δικές του... 

Διχόνοια καὶ ἀηδίες... Συκοφαντίες ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὥς τὸ τέλος! 

 

Γιά, μισὸ λεπτό! Ὁ Γκοσινὺ λογοκλόπος; Οἱ ἰδέες ἦταν τοῦ Ὑντερζό; 

 

Μὰ ναί! Θυμηθεῖτε ὅτι οἱ ἱστορίες τοῦ ὑποτιθέμενου «διδύμου» συνεχίστηκαν καὶ μετὰ 

τὸ θάνατο τοῦ Γκοσινύ. Ἄρα; 

 

Ἄρα τίποτα! Τὰ ἄλμπουμ ποὺ βγῆκαν μετὰ Γκοσινύ, ὅπως τὸ βλέπει ὁ κάθε 



καλόπιστος, δὲν ἔχουν οὔτε τὸ ὗφος οὔτε τὸ «ἄρωμα» τῶν πρώτων ἰστοριῶν. 

Ὅπως τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ τὸν Λούκυ Λούκ. Καὶ μὲ τὸν Ἰζνογκούντ. Ἀλλὰ θὰ 

γυρίσουμε καμιὰ φορὰ στὸ θέμα μας; Σὲ ἐσᾶς, ὤ Βάσανους Ἀβάσταχτους; 

 

Περιμένω νὰ ἀκούσω τὶς ἐρωτήσεις σας, ἀγαπητέ. Ἀλλὰ ἐσεῖς ἁρπάζεστε καὶ τὰ 

βάζετε μαζί μου – ἄ, καὶ νἄταν ἀπὸ καμιὰ μεριὰ ἐδῶ ὁ ἀρχισυντάκτης σας νὰ σᾶς 

ἔβλεπε πῶς φέρεστε στὶς συνεντεύξεις! Πόσο περήφανος θὰ ἔνοιωθε! 

 

Ἡ φρασεολογία σας μοῦ θυμίζει τὸ περιστατικὸ πάνω στὸ πλοῖο ποὺ σᾶς πῆγε 

στὴ Γαλατία. Μόνο ποὺ τότε ἐσεῖς δὲν μιλούσατε – ἀφήνατε νὰ τὰ λένε οἱ ἄλλοι 

κι ἐσεῖς ἁπλῶς ἀπολαμβάνατε. 

 

Βλέπετε ποὺ τὸ λέτε καὶ σεῖς, ἀγαπητέ μου; Ἐγὼ εἶμαι ἀθῶος. Θὰ ἔλεγα, θῦμα τῶν 

περιστάσεων. Ἀλλὰ τέλος πάντων! Θὰ μοῦ κάνετε καμιὰ φορὰ τὴν ἐρώτηση, νὰ 

τελειώνουμε; 

 

Ὡραῖα! Θὰ ἤθελα νὰ μάθω τὴ γνώμη σας γιὰ τοὺς δύο ἥρωες τοῦ Γκοσινύ – τὸν 

Ἀστερὶξ καὶ τὸν Ὀβελίξ. Ἐσεῖς ποὺ τοὺς γνωρίσατε ἀπὸ κοντά, ποὺ καταφέρατε 

μάλιστα νὰ στρέψετε ὅλο τὸ γαλατικὸ χωριὸ ἐναντίον τους καὶ τὸν ἕνα ἐναντίον 

τοῦ ἄλλου, ἔστω καὶ γιὰ λίγο, θὰ ἔχετε νὰ πεῖτε πολλὰ γιὰ χάρη τῆς ἐνημέρωσης 

τῶν ἀναγνωστῶν μας. 

 

Λοιπόν, ὅπως εἶχα πεῖ καὶ προηγουμένως, τὰ γεγονότα ἔχουν διαστρεβλωθεῖ ἀπὸ 

τοὺς δύο συκοφάντες μου. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γιὰ λίγο εἶχαν ψυχραθεῖ οἱ σχέσεις τῶν 

κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορήσει ἐμένα ὅτι συνέβαλα σὲ 

αὐτό... 

 

Μὰ αυτὸ δὲν ἦταν τὸ ἀντικείμενο τῆς ἀποστολῆς ποὺ σᾶς ἀνέθεσε ὁ Καίσαρας; 

Νὰ κάνετε τοὺς ἀνυπότακτους Γαλάτες νὰ φαγωθοῦνε μεταξύ τους; 

 

Ἔεεεεέμ... Νννναί, μπορεῖτε νὰ τὸ πεῖτε κι ἔτσι. Ἀλλά, ὅπως εἶχα ἐπισημάνει ἀπὸ τότε 

ἀκόμη, ἂν κάποιοι ἐκμεταλλεύτηκαν τὴν εὐπιστία τοῦ Καίσαρα, τοῦ ἁπλοϊκοῦ 

Καίσαρα... 

 

Ὁ Καῖσαρ ἁπλοϊκός;! 

 

Ὅσο καὶ ἐσεῖς, ἀγαπητέ. Ὅσο καὶ ἐσεῖς... 

 

Ὥς ἐδῶ, ἔτσι; Δὲν θὰ κάτσω νὰ μὲ προσβάλετε μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο! Χαίρετε! 

 

Νὰ πᾶτε στὸ καλό καὶ χαιρετισμοὺς στὸν ἀρχισυντάκτη σας – ἂν καταφέρετε νὰ τοῦ 

τοὺς μεταφέρετε πρὶν σᾶς ἀπολύσει γιὰ τὴν τόσο ἀποτυχημένη συνέντευξη ποὺ θὰ 

τοῦ πᾶτε! 

 

Βρχθμμμμ. 


