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Σωτήρης Μάλαμας «Πριγκιπέσα» - Μια ερμηνεία 
Του Κώστα Δημακόπουλου 

 

Άλλα θέλω κι άλλα κάνω 

πώς να σου το πω 

έλεγα περνούν τα χρόνια 

θα συμμορφωθώ. 

 

Μα είναι δώρο άδωρο 

ν’ αλλάξεις χαρακτήρα 

τζάμπα κρατάς λογαριασμό 

τζάμπα σωστός με το στανιό. 

 

Έξω φυσάει αέρας           

κι όμως μέσα μου, 

μέσα σ’ αυτό το σπίτι 

πριγκιπέσα μου,  

το φως σου και το φως 

χορεύουν γύρω μας 

απίστευτος ο κόσμος 

κι ο χαρακτήρας μας. 

 

Άλλα θέλω κι άλλα κάνω 

κι έφτασα ως εδώ 

λάθη στραβά και πάθη 

μ’ έβγαλαν σωστό. 

 

Ξημερώματα στο δρόμο 

ρίχνω πετονιά 

πιάνω τον εαυτό μου 

και χάνω το μυαλό μου. 

 

Το  τραγούδι αυτό γράφτηκε το 2000, όμως μόνον μετά το 2010 γνώρισε την 

αποθέωση και έγινε ο «ύμνος της πίστας» στην Ελλάδα, που προσφέρεται όχι 

μόνον για μοναχικές λυτρωτικές ζεμπεκιές (καίτοι δεν είναι ζεμπέκικο μετρικά), 

αλλά και για ομαδικό παραλήρημα. Θα έλεγα ότι ως τότε λειτουργούσε στο 

μυαλό των ακροατών μόνον σε αυστηρά υποκειμενικό επίπεδο, ήταν μάλλον 

κραυγή απελπισίας για την παρά λίγο, λόγω κακού χαρακτήρα, «χαμένη 

γκόμενα», μια σχετική παραδοχή της ιδίας υπαιτιότητας, δηλαδή του τι έφταιξε 

«κι έφτασα ως εδώ», κι ένα αίτημα έμμεσης συγνώμης μέσα στην ερωτική 

σχέση. Μετά το 2010 όμως και ιδίως τα τελευταία χρόνια, όταν η κρίση 

χτύπησε για τα καλά την χώρα, η «πριγκιπέσα» ενεργοποιήθηκε στο συλλογικό 

ασυνείδητο των Ελλήνων διαφορετικά, επειδή ακριβώς έχει ίχνη πολιτικής και 

κοινωνικής αυτοσυνείδησης. Το συναισθηματικό αποτύπωμα που αφήνει 

άλλαξε και το τραγούδι αυτό των αρχών του νέου αιώνα απέκτησε αναδρομικά 

μια προφητική σημασία. Στα επόμενα γίνεται μια προσπάθεια 

αποκωδικοποίησης των στίχων αυτού του λίγο πολύ «μεθυσμένου άσματος», 

που τραγουδιέται καμιά φορά σαν νέος «εθνικός ύμνος». 
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Πρώτα-πρώτα εμπεριέχει μια ομολογία: Ό,τι και να λένε οι Έλληνες σήμερα για 

την τρόϊκα, τους Γερμανούς, τον Σόϊμπλε, την Λαγκάρντ και τους άλλους 

«υπαίτιους» της δυστυχίας τους, ξέρουν κάπου βαθιά μέσα τους ότι τα «λάθη» 

και τα «πάθη» τους (δηλαδή ότι ζούσαν όλα αυτά τα χρόνια πάνω από τις 

οικονομικές τους δυνάμεις, με δανεικά που δεν χρησιμοποιούσαν σωστά, π.χ. 

για την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά «τα έτρωγαν τα λεφτά», έστω και σε 

πολύ άνισες μερίδες, μέσα σ’ ένα διεφθαρμένο, πελατειακό και κλεπτοκρατικό 

σύστημα) είναι που τους έφεραν στο χείλος της καταστροφής – παραδοχή που 

αναγκάζεται να κάνει στο τέλος κάθε «αλκοολικός». 

Και ξέρουν επίσης καλά ότι, αφού τόσα χρόνια δεν μπόρεσαν «να 

συμμορφωθούν», και, έστω κι αν υποτεθεί ότι προσπάθησαν, «άλλα ήθελαν κι 

άλλα έκαναν», έτσι τελικά και τώρα άδικα («τζάμπα») επιχειρούν «να γίνουν 

σωστοί με το στανιό». Συμπέρασμα: δεν υπάρχει περίπτωση «να αλλάξουν 

χαρακτήρα». «Τζάμπα κρατάς λογαριασμό», λοιπόν! 

Το τραγούδι περιγράφει κάποια «ξημερώματα στο δρόμο», με θολούρα και 

βαρύ κεφάλι, προφανώς μετά από μια μεγάλη νύχτα κραιπάλης (τα 35 χρόνια 

«μεταπολίτευσης» ως το 2009, με επίπλαστη ευημερία και ένα είδος εθνικής 

ανεξαρτησίας, δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας που επιδέχεται πολλά 

ερωτήματα). Τρεκλίζοντας, και ενώ όλα στριφογυρίζουν γύρω, «ρίχνω πετονιά» 

(ψάχνω τι έφταιξε) και «πιάνω τον εαυτό μου»! Είναι λοιπόν τότε να μην 

τρελαίνεσαι, να μην «χάνεις το μυαλό σου»;  

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ «έξω» (στην Ελλάδα, τις αγορές, την Ευρωζώνη 

κλπ.) άγριος «φυσάει αέρας», που τα αναποδογυρίζει όλα: Καρέκλες, τραπέζια, 

προστατευτικές στέγες και βολικές βεβαιότητες. «Μέσα μου» όμως ακόμα 

χορεύει «το φως της πριγκιπέσας και το φως» (οι στίχοι εδώ είναι πολύ 

αδύνατοι, προφανώς ο Μάλαμας είχε δυσκολίες να βρει άλλη λέξη, ώστε να 

αποφύγει την επανάληψη «και το φως», ενώ π.χ. θα μπορούσε να πει κάτι 

διαφορετικό που θα έκανε ίσως και ομοιοκαταληξία με το «κόσμος» του 

μεθεπόμενου στίχου).  

Ποια είναι λοιπόν μετά απ’ αυτά η «πριγκιπέσα»; Η «χαμένη αγάπη» είχε συχνά 

στην ελληνική στιχουργία την έννοια μια μεγάλης ιστορικής απώλειας, π.χ. 

«μην απελπίζεσαι και δεν θ’ αργήσει κοντά σου θα ’ρθει μια χαραυγή» του 

Βασίλη Τσιτσάνη το 1948 απευθυνόταν, προληπτικά ακόμη, στους χαμένους 

του εμφυλίου πολέμου και είχε εμφανή πολιτική σημασία. Έτσι κι εδώ 

«πριγκιπέσα» είναι – παρά την θέληση του Μάλαμα, που έγραψε, όπως είπαμε, 

το τραγούδι αυτό δέκα χρόνια πριν την κρίση – η χαμένη «χρυσή εποχή», έστω 

κι αν μέσα στην γενική απληστία δεν βιώθηκε τότε σαν τέτοια, αλλά πήρε αυτήν 

την έννοια μετά μόνον. Το υποσυνείδητο νόημα αυτού του «εθνικού ύμνου» 

είναι λοιπόν σήμερα το εξής: 

1. Είμαστε, εμείς οι Έλληνες, ακόμα ερωτευμένοι με την «πριγκιπέσα», την 

παλιά και χαμένη ευωχία. 

2. Η ανάμνησή της και το χάος που ακολούθησε κλωθογυρίζουν σήμερα γύρω 

μας και μας ζαλίζουν, δεν μας αφήνουν να σκεφθούμε σωστά και να 

αντιδράσουμε έλλογα. 
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3. Απορούμε πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα («απίστευτος ο κόσμος κι ο 

χαρακτήρας μας»), καταλαβαίνουμε ότι φταίμε οι ίδιοι («άλλα θέλω κι άλλα 

κάνω»), αλλά δεν μετανιώνουμε πραγματικά, αφού πιστεύουμε τελικά ότι 

«λάθη στραβά και πάθη μ’ έβγαλαν σωστό». 

4. Και ξέρουμε, δυστυχώς, ότι δεν πρόκειται, να αλλάξουμε ποτέ χαρακτήρα. 

 

Und siehe da: Κανείς δεν άλλαξε στην Ελλάδα αυτής της άγριας κρίσης, που σε 

λίγο καιρό θα είναι πλέον δεκαετής. 

 

Kostas Dimakopoulos 

 www.kostas-dimakopoulos.de 
 


