
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΑΦΑΛΝΤΑ 

 

Ὁ κόσμος τῆς Μαφάλντας εἶναι ὁ κόσμος τῶν μικρῶν παιδιῶν... 

Δηλαδή, ὄχι ἀκριβῶς: εἶναι ὁ κόσμος ὅπου τὰ μικρὰ παιδιά, μὲ τὴν 

ὡριμότητα ποὺ τὰ διακρίνει, λένε ξεκάθαρα τὴ γνώμη τους, κρίνουν, 

σχολιάζουν, μιμοῦνται ἐπὶ ματαίῳ ἢ σαρκάζουν καίρια τὸν κόσμο τῶν 

μεγάλων. Ἡ Μαφάλντα, γέννημα-θρέμμα τῆς Ἀργεντινῆς πρὶν ἀπὸ 

πολλὰ-πολλὰ χρόνια, ξέρει ἀπὸ κρίση, ξέρει ἀπὸ φτώχεια, ξέρει ἀπὸ 

αὐταρχικὸ κράτος καὶ ἀπὸ «τὰ ψεύτικα τὰ λόγια, τὰ μεγάλα...». Γι΄ 

αὐτὸ σιχαίνεται τὴν ὑποκρισία, περισσότερο ἀκόμα κι ἀπὸ τὸν θανάσιμο 

ἐχθρό της: τὴ σούπα! Καί, μὲσα ἀπὸ τὸ πεννάκι τοῦ πνευματικοῦ της 

πατέρα, τοῦ Κίνο, καταφέρνει σὲ τρία-τέσσερα καρεδάκια νὰ πεῖ τὶς 

μεγαλύτερες ἀλήθειες. 

 

 

Ὀνομάζεστε; 

 

Ἄ, ὄχι πληθυντικὸ, σὲ παρακαλῶ. Δὲν εἶμαι μεγάλη, γιὰ νὰ δέχομαι ἢ νὰ 

μεταχειρίζομαι ψεύτικες εὐγένειες. Εἶμαι ἡ Μαφάλντα, ὅπως ξέρεις πολὺ καλά – καὶ 

λίγη ἀλήθεια δὲν βλάφτει! 

 

Λοιπόν, Μαφάλντα, ζεῖς στὸ Μπουένος Ἄιρες, ἂν δὲν κάνω λάθος... 

 

Δὲν ἔχει ἀναφερθεῖ ποτὲ συγκεκριμένα, ἀλλὰ ναί, ζῶ στὸ Μπουένος Ἄιρες, σὲ μιὰ 

μεσοαστικὴ περιοχή, μὲ γείτονες πάνω-κάτω τῆς ἴδιας κοινωνικῆς τάξης – ποὺ 

πιέζεται καὶ προσπαθεῖ νὰ τὰ κουτσοκαταφέρει, ἀλλὰ καὶ ποὺ ἔχει πολὺ πιὸ 

ἀνθρώπινη στάση στὰ περισσότερα προβλήματα τῆς ζωῆς. 

 

Πῶς προέκυψε αὐτή σου ἡ εὐαισθησία καὶ ἡ ἔγνοια γιὰ τὸν κόσμο, γιὰ τοὺς γύρω 

σου, γιὰ τὸν πλανήτη γενικότερα; 

 

Ξαφνικά. Ἕνα ὡραῖο πρωί, τὴν ὥρα ποὺ ἡ μαμὰ ἄνοιγε τὶς κουρτίνες τοῦ δωματίου 

μου καὶ ποὺ ὁ μπαμπᾶς ἦταν στὸ μπάνιο καὶ ξυριζόταν γιὰ νὰ πάει στὴ δουλειά, 

ἀκούγοντας ὅπως πάντα τὸ ραδιοφωνάκι του, ἔστησα κι ἐγὼ αὐτὶ καὶ ἄκουσα τὶς 

εἰδήσεις. Νομίζω ὅτι ἦταν ἡ πρώτη μου τραυματικὴ ἐμπειρία – καὶ ἀκόμη δὲν ἤμουνα 

σὲ ἡλικία σχολείου. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, ἔχω μόνιμα σηκωμένες τὶς κεραῖες μου γιὰ νὰ 

ἐντοπίζω κάθε τὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καλύτερο, ἂν οἱ μεγάλοι εἶχαν τὸ μυαλὸ 

τὸ δικό μας – τῶν παιδιῶν τους. 

 

Σὲ ἔχουν πεῖ, ὅμως, ἀντικοινωνική... 

 

...καὶ ὄχι μόνο. Πολλὰ μὲ ἔχουν πεῖ: ἀναρχική, κομμουνίστρια, ξεροκέφαλη, 

ἀπείθαρχη, μικρομέγαλη, δῆθεν... Ἀλλὰ δὲν μὲ νοιάζει. Ξέρω πολὺ καλὰ τὶ εἶμαι καὶ τὶ 

δὲν εἶμαι. Καὶ τὸ ξέρουν καὶ οἱ φίλοι μου. Ἴσως λιγότερο οἱ γονεῖς μου. Καὶ ἴσως ἀκόμα 



λιγότερο οἱ γονεῖς τῶν φίλων μου. Γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους δὲν μὲ νοιάζει. Γιατὶ ἔχω καὶ 

ἐγὼ τὴ δική μου γνώμη γιὰ ἐκείνους. Καὶ εἶμαι σίγουρη πὼς δὲν θὰ τοὺς ἀρέσει! 

 

Μιᾶς καὶ ἀναφέρθηκες στοὺς φίλους σου, πές μου, ἀλήθεια, ποιόν θεωρεῖς 

καλύτερο φίλο σου; Ἢ φίλη σου; 

 

Δὲν ξέρω... Ὅλοι τους ἔχουν κάτι τὸ ξεχωριστὸ καὶ ὅλους τοὺς ἀγαπάω γι᾿ αὐτὸ ποὺ 

εἶναι: Ὁ Μανολίτο, ἂς ποῦμε: Μοῦ τὴ δίνει ὧρες-ὧρες μὲ τὴ μανία του γιὰ τὰ λεφτά, 

ἀλλὰ εἶναι τόσο γλυκοὺλης καὶ χαζούλης, ποὺ δὲν γίνεται νὰ τοῦ κρατήσεις κακία. Ὁ 

Φελίππε, ἀπὸ τὴν ἄλλη, σπάει κόκκαλα μὲ τὴν ἀφέλειά του καὶ μὲ τὸ σύμπλεγμα 

κατωτερότητας ποὺ κουβαλάει, κι ὡστόσο ἔχει καρδιὰ μάλαμα. Ὁ Σραῖντερ εἶναι 

μονίμως στὸν κόσμο του, κολλημένος μὲ τὴ μουσικὴ καὶ τὸν Μπετόβεν, ἡ Σουζανίτα 

δὲν ἀντέχεται μὲ τὴ φιλαρέσκεια καὶ τὴν προσαρμογή της στὸν ρόλο τῆς γυναίκας 

ποὺ τῆς προετοιμάζουν οἱ μεγάλοι... Ἀλλὰ εἶναι ἡ παρέα μου. Εἶναι οἱ φίλοι μου. Καὶ 

ξέρω ὅτι αὐτοὺς τουλάχιστον μπορῶ νὰ τοὺς ἐμπιστεύομαι ὅτι δὲν θὰ κάνουν κακὸ 

στὸν κόσμο – ἀκόμα! 

 

Ἀκόμα; 

 

Μὰ ναί, ἀκόμα. Θὰ μεγαλώσουν, δὲν θὰ μεγαλώσουν; Δὲν ξέρω: Ἴσως ὑπάρχει κάποιο 

μαγικὸ φίλτρο ἢ δὲν ξέρω τὶ ἄλλο καὶ μόλις φτάνουμε σὲ κάποια ἡλικία, τσούπ!, μᾶς 

ἀλλάζουνε καὶ ἀπὸ παιδιὰ μᾶς κάνουνε μεγάλους. Γιὰ νὰ μὴν πῶ σὰν τὰ μοῦτρα 

τους! 

 

Λοιπόν... Χάρηκα ποὺ τὰ εἴπαμε, Μαφάλντα. Σοῦ εὔχομαι νὰ μὴ μεγαλώσεις 

ποτέ. 

 

Κι ἐγὼ χάρηκα. Καὶ θὰ κάνω κι ἐγὼ μιὰν εὐχή: Νὰ πάψετε νὰ φέρεστε σὰν μεγάλοι 

καί, ἀντὶ νὰ πετᾶτε τὸ μπαλάκι τῆς εὐθύνης στοὺς ἄλλους – ξέρω γώ, στὸν δήμαρχο ἢ 

στὴν κυβέρνηση ἢ στὸ κράτος – νὰ φέρεστε σὰν ἐμᾶς, τὰ παιδιά, καὶ νὰ παίρνετε τὴν 

εὐθύνη τῶν πράξεών σας. Τότε ἴσως νὰ ἀρχίσει νὰ ἀλλάζει αὐτὸς ὁ κόσμος. 

 

Ψίτ, Μαφάλντα! 

 

Ναί; 

 

Κι ἄλλη μιὰ εὐχή, ἀποκλειστικὰ γιὰ σένα: Νὰ μὴν ξαναδεῖς ποτέ σου σούπα! 

 

Μοῦ ἐπιτρέπεις νὰ σοῦ δώσω ἕνα, δύο ἢ καὶ δέκα φιλάκια;;; 

 

 


