
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΡΥΦΩΝΑ 

ΤΟΥΡΝΕΣΟΛ 

 

Ὁ καθηγητὴς Τουρνεσόλ (Tryphon Tournesol ἢ Ἡλιοτρόπιος, ὅπως τὸν 

εἶχαν  «μεταφράσει» τὴ δεκαετία τοῦ  ῾60 οἱ ἐκδότες τοῦ ΜΠΡΑΒΟ, ἑνὸς 

παιδικοῦ περιοδικοῦ τῆς ἐποχῆς) ἀνήκει στὸν κύκλο τῶν ἱστοριῶν τοῦ  

ἀειθαλοῦς νεαροῦ ρεπόρτερΤὲν Τὲν καὶ τοῦ διάσημου σκύλου του, τοῦ 

Μιλού. Πρωτοεμφανίζεται στὸ ἄλμπουμ «Ὁ θησαυρὸς τοῦ Κόκκινου 

Ράκαμ» - Le trésor de Rackham le Rouge - καὶ ἐντάσσεται στὴν παράδοση 

ποὺ θέλει τὸν ἐπιστήμονα ταυτισμένο μὲ τὸν ἐφευρέτη, λίγο «γειά 

σου», λίγο στὴν κοσμάρα του, μὲ τεράστιο εὖρος γνώσεων καὶ 

ἐνδιαφερόντων. Ἔτσι τὸν βλέπουμε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴ 

«ραδιοαίσθηση», ὅπως ὀνομάζει τὰ ψυχοκινητικὰ φαινόμενα (ἄχ, αὐτὸ 

τὸ ἐκκρεμές του!), νὰ κατασκευάζει ὑποβρύχια τσέπης, νὰ βρίσκει 

ἀντίδοτο γιὰ τὴ φόρμουλα ποὺ σαμποτάρει τὸ πετρέλαιο καὶ τὰ 

παράγωγά του, νὰ βρίσκει ἀντίδοτο γιὰ τὴν παράξενη ἀρρώστια ποὺ 

φέρνει ἡ ἐν λόγῳ φόρμουλα στοὺς Ντυπὸν καὶ Ντιπόν, νὰ φτιάχνει 

πύραυλο μὲ ἀτομικὸ κινητῆρα γιὰ τὸ πρῶτο ταξίδι στὴ Σελήνη, ἀλλὰ 

καὶ νὰ καλλιεργεῖ τριαντάφυλλα καὶ νὰ φτιάχνει μιὰ καινούργια 

ποικιλία. Τὸ κυριότερο χαρακτηριστικό του εἶναι ὅτι εἶναι θεόκουφος 

(περήφανος ἀπὸ τὸ ἕνα αὐτί, ὅπως λέει ὁ ἴδιος). 

 

 

Ὀνομάζεστε; 

 

Πολὺ καλά, εὐχαριστῶ. Κι ἐσεῖς; 

 

Ὄχι, λέω πῶς σᾶς λένε... 

 

Μήπως μπορεῖτε, παρακαλῶ, νὰ μιλᾶτε λίγο πιὸ δυνατὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μου αὐτί; 

Ξέρετε, ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ εἶμαι λίγο περήφανος... 

 

Ἐδῶ. Μὲ ἀκοῦτε καλύτερα τώρα; 

 

Ναί, τὸ ξέρω ὅτι ἔχει περάσει ἡ ὥρα. Ὅποτε θέλετε, μπορεῖτε νὰ φύγετε. Δὲν ὑπάρχει 

παρεξήγηση. 

 

Ἄχ, καθηγητά. Σᾶς παρακαλῶ, βάλτε τὸ ἀκουστικὸ χωνί σας, νὰ συνεννοηθοῦμε! 

 

Ἀσφαλῶς πρὶν ἀποχαιρετιστοῦμε. Ἀλλὰ πρῶτα ἐπιτρέψτε μου νὰ φορέσω αὐτὸ ἐδῶ τὸ 

ἀκουστικὸ χωνί. Δὲν ξέρω ἂν τὸ ξέρετε, ἀλλὰ τὸ χρησιμοποιῶ πότε-πότε. 

 

Ναί, ξέρω. Ὅπως τότε, στὴ Συλδαβία, ποὺ φτιάχνατε τὸν πύραυλο γιὰ τὴ Σελήνη. 

Ἐκεῖ σᾶς θυμᾶμαι νὰ τὸ χρησιμοποιεῖτε μὲ ἀρκετὴ ἐπιτυχία. Ἀλλὰ μετὰ θυμᾶμαι 



ὅτι βάλατε κανονικὸ ἀκουστικό. Γιατὶ δὲν τὸ χρησιμοποιεῖτε πια; 

 

Ἄ, ναί, θυμᾶμαι. Θυμᾶμαι καὶ τί εἶχα πεῖ τότε – ὅτι ὅταν θὰ βρισκόμαστε στὴ Σελήνη, 

θέλω νὰ εἶμαι σίγουρος ὅτι θὰ ἀκούω καλά. Καὶ ἔτσι ἔγινε, ἄλλωστε. Ὅμως τώρα δὲν 

ὑπάρχει λόγος νὰ συνεχίσω νὰ φοράω τέτοια μαραφέτια – αὐτὰ εἶναι γιὰ τοὺς 

κουφούς. Κι ἐγὼ εἶμαι ἁπλῶς λίγο περήφανος... 

 

Ναί, ξέρω. Λίγο περήφανος στὸ δεξὶ αὐτί. Λοιπόν, καθηγητά, θὰ ἤθελα νὰ μοῦ 

πεῖτε πῶς εἶναι ἡ συγκατοίκησή σας μὲ τὸν καπετάνιο Χάντοκ, ἕνα ἄτομο 

κάπως... ἰδιόρρυθμο, θὰ ἔλεγα. 

 

Ἄ, μὲ τὸν καπετάνιο δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα. Εἶναι τόσο εὐγενικός, τόσο 

καλόβολος, τόσο δεκτικός... Θὰ ξέρετε, φαντάζομαι, πῶς ἔγινε ἡ πρώτη μας γνωριμία. 

Ἦταν τότε ποὺ εἶχε βρεῖ, μαζὶ μὲ τὸν ἐξαίρετο νεαρὸ φίλο του, τὸν ΤὲνΤέν, τὸν χάρτη 

μὲ τὸ νησὶ τοῦ θησαυροῦ τοῦ πειρατῆ Κόκκινου Ράκαμ. Ἀφοῦ λογάριαζαν νὰ κάνουν 

καταδύσεις γιὰ νὰ ψάξουν στὸ ναυάγιο, θὰ χρειάζονταν ἕνα ὑποβρύχιο. Ἐγὼ τότε 

εἶχα μόλις σχεδιάσει ἕνα μικρὸ ὑποβρύχιο – διθέσιο – γιὰ νὰ τὸ πουλήσω στὸ 

Πολεμικὸ Ναυτικό καὶ ἔψαχνα τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ δοκιμάσω κάτω ἀπὸ πραγματικὲς 

συνθῆκες. Ἔ, λοιπόν, παρ᾿ ὅλο ποὺ ὑπῆρξαν κάποιες δυσκολίες ποὺ θὰ ἔκαναν 

ὁποιονδήποτε ἄλλο πολὺ δύσπιστο καὶ διστακτικό, ὁ καπετάνιος μὲ δέχθηκε στὸ 

καράβι του μὲ ἐνθουσιασμό. 

 

Ἰδίως ποὺ τοῦ ἀδειάσατε τὰ κασόνια μὲ τὸ οὐίσκυ του, γιὰ νὰ κρύψετε ἐκεῖ μέσα 

τὰ κομμάτια τῆς συσκευῆς σας... Ὅλο γλύκα ἤτανε... 

 

Μὰ ἀφοῦ σᾶς λέω, τὸν θυμᾶμαι νὰ μοῦ σφίγγει τὸ χέρι καὶ μετὰ νὰ μοῦ παραχωρεῖ 

μιὰ ὁλόκληρη καμπίνα δική μου! Ὁποιοσδήποτε ἄλλος στὴ θέση του θὰ εἶχε γίνει ἔξω 

φρενῶν! 

 

Τέλος πάντων. Καὶ γιὰ τὸν ΤὲνΤέν; Τί ἔχετε νὰ μᾶς πεῖτε; 

 

Ἄ, ἐξαιρετικὸς νεαρός. Μὲ τόση εὐαισθησία, ἀλλὰ καὶ μὲ τόσες δεξιότητες καὶ 

γνώσεις. Πραγματικὰ ὑπόδειγμα. Κι ἂς λένε οἱ γκρινιάρηδες γιὰ τὴν κατάντια τῆς 

νέας γενιᾶς. Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι βρίσκει τὸν καιρό, μέσα σὲ ὅλες τὶς 

δραστηριότητές του καὶ τὶς ἀσχολίες του, νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸν Μιλού – ξέρετε: τὸ 

σκυλάκι του – δείχνει πολλά γιὰ τὸν χαρακτῆρα του καὶ γιὰ τὸν ψυχικό του πλοῦτο. 

Ἀλλά... ἂν μοῦ ἐπιτρέπετε – κουράστηκε τὸ χέρι μου νὰ κρατάει αὐτὸ τὸ χωνί. Θὰ 

προσπαθήσω λίγο χωρὶς αὐτό, νά, ἔτσι! 

 

Ὄχι, μή! Καθηγητά, μὴ μοῦ τὸ κάνετε αὐτό, πάνω ποὺ ἀρχίσαμε νὰ υὰ 

βρίσκουμε! 

 

Πῶς εἴπατε; 

 



Λέω! Μή μοῦ τὸ κάνετε αὐτό! 

 

Ποτό; Τί ποτό; Ἐγώ, ξέρετε, δὲν πίνω. Μά... φεύγετε; 

 

ΝΑΙΑΙΑΙ! Βργχθμ...!!! 


