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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
– ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΛΑ…

13 Δεκεμβρίου 1986. Η ημέρα της γιορτής μου. Οικογενειακό «κα-
βγαδάκι» με τους γονείς μου, που θέλουν να γιορτάσουμε σε ένα 

όμορφο εστιατόριο, μακριά από «μουσικές και τραγούδια». Ο πατέρας μου 
ο Ερρίκος, λάτρης της όπερας. Η μητέρα μου η Νταίζη, πιο ευέλικτη: «Αρ-
κεί να μην πάμε κάπου με ελληνικά τραγούδια». Εγώ, πάλι, από μαθήτρια 
ήμουν συλλέκτρια ελληνικών τραγουδιών και, εκτός από βινύλια 33 στρο-
φών, μάζευα 45άρια δισκάκια, ασφάλτινους δίσκους 78 στροφών, φωτο-
γραφίες από παλιές ελληνικές ταινίες που έβρισκα στο Μοναστηράκι, πή-
γαινα με το κασετοφωνάκι μου και ηχογραφούσα συναυλίες και διάφορα 
lives – όπως τα λέμε στις μέρες μας. 

Ψηφιοποιώντας σήμερα το αρχείο μου, συνειδητοποιώ ότι, μέσα από 
αυτό το «μεράκι», ή «ψώνιο» αν θέλετε, έχω διασώσει σπάνιες μουσικές 
στιγμές και καλλιτεχνικές συναντήσεις έστω και με μια ερασιτεχνική –κά-
ποιες φορές– ηχογράφηση.

Μέσα από αυτά τα τόσο διαφορετικά μουσικά γούστα, λοιπόν, έπρε-
πε να βγούμε και να περάσουμε όλοι όμορφα για να γιορτάσουμε. Τη 
λύση έδωσε η μητέρα μου, η οποία είπε στον πατέρα μου: «Άκουσα ότι 
στο “Michel” της οδού Φιλελλήνων συναντιούνται μουσικά ο Πλέσσας με 
τον Κατσαρό. Θεωρώ ότι δεν θα κουράσουμε τα αυτιά μας, Ερρίκο μου. 
Πολιτισμένοι και οι δύο –πιάνο ο Πλέσσας, σαξόφωνο ο Κατσαρός–, θα 
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φάμε οικογενειακώς και θα είναι και ευχαριστημένη και η Λουκίλα μας». 
Έτσι και έγινε. Πήγαμε με τους γονείς μου και την αδελφή μου τη Ναλίτα 
(ο αδελφός μου ο Εδουάρδος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, και έτσι δεν 
είχαμε απαρτία).

Τον Γιώργο τον Κατσαρό τον γνώριζα από τις εμφανίσεις του στην 
«Αθηναία», ενώ ο Μίμης δεν εμφανιζόταν βράδια, οπότε τον έβλεπα πρώ-
τη φορά. Κάποια στιγμή, ο Γιώργος πλησίασε στο τραπέζι μας και έπαιξε 
με το σαξόφωνο στο αυτί μου το τραγούδι Η πρώτη μας νύχτα, που ήξερε 
ότι ήταν αγαπημένο μου. Το τραγούδι όμως ήταν του Μίμη, ο οποίος μας 
έβλεπε από απόσταση, αφού ήταν «εγκλωβισμένος» στο πιάνο του. Λίγο 
αργότερα σηκώθηκε, ήρθε στο τραπέζι μας και μου είπε: «Κορίτσι μου, το 
τραγούδι με το οποίο σου ευχήθηκε ο αγαπημένος συνάδελφος είναι δικό 
μου». Με αφοπλιστική ηρεμία, του χαμογέλασα και του είπα: «Το ξέρω, 
κύριε Πλέσσα. Ξέρω όλο σας το έργο. Και ομολογώ ότι λυπήθηκα που δεν 
άκουσα το αγαπημένο μου Τόσα καλοκαίρια, το Όλα δικά σου μάτια μου, 
το Γλυκά πονούσε το μαχαίρι και τόσα αλλά». Η απάντηση του Μίμη με 
άφησε άφωνη: «Κορίτσι μου, με μπερδεύεις. Αυτά τα τραγούδια που μου 
λες δεν είναι δικά μου».

Κάπως έτσι άρχισαν όλα. Επί τρία χρόνια από εκείνο το γιορτινό βράδυ 
και την πρώτη μας γνωριμία, πηγαινοερχόμουν τρεις φορές την εβδομά-
δα από το Μετς, όπου ήταν το πατρικό μου σπίτι, στην Πλάκα, όπου είχε 
μόλις μετακομίσει ο Μίμης, φορτωμένη δισκάκια και βιντεοκασέτες, στις 
οποίες είχα γράψει όλες τις ελληνικές ταινίες με μουσική του Μίμη. Τα 
ακούγαμε και τα βλέπαμε παρέα και, κάθε φορά που του «σύστηνα» ένα 
δημιούργημά του, ο Μίμης συμπλήρωνε: «Καλά, κι εσύ πού τα ξέρεις όλα 
αυτά; Εγώ ούτε που τα θυμάμαι…».

Και είχε δίκιο. Ο ελληνικός κινηματογράφος είχε τελειώσει για τον 
Μίμη δεκαπέντε χρόνια πριν. Ο ίδιος ως συνθέτης δεν είχε ποτέ συμβό-
λαιο με δισκογραφική εταιρεία ώστε να αναδείξει το σύνολο του έργου του 
και όχι τον τραγουδιστή που «έφτιαξε ο Πλέσσας με τα τραγούδια του», 
ούτε μάνατζερ να του κλείνει δουλειές για να φαίνεται ότι πίσω από τόσα 
αγαπημένα μας τραγούδια υπάρχει η υπογραφή «Μίμης Πλέσσας». Έτσι, 
το είχε πάρει απόφαση πως καλλιτεχνικά είχε τελειώσει και πως ό,τι είχε 
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να γράψει το είχε κάνει. Βέβαια, ήταν στην επικαιρότητα με τη θρυλική 
εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο, που έκανε στην ΕΡΤ με τον αείμνηστο 
Βασίλη Τσιβιλίκα και τον Κώστα Φέρρη, και έμπαινε σε κάθε ελληνικό σπί-
τι. Αλλά δισκογραφικά, τίποτα. Ούτε συναυλίες. Έκανε μόνο κάτι ρεσιτάλ 
με τον τίτλο Θησαυροί στο δικό μας πεντάγραμμο, όπου πάλι έπαιζε έργα 
συναδέλφων του και μόνο ένα δύο δικά του κομμάτια. 

Ήταν η εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες είχαν αποφασίσει να πα-
ραγκωνίσουν πλήρως τους δημιουργούς και να προωθούν τα ερμηνευτικά 
τους «αστέρια», κοινώς τους τραγουδιστές οι οποίοι βγήκαν μπροστά και 
μάζευαν τραγούδια από διάφορους συνθέτες και στιχουργούς – τις περισ-
σότερες φορές, εύπεπτα σουξεδάκια, που κρατούσαν το πολύ έξι μήνες και 
μετά δεν τα θυμόταν κανείς. 

Ήταν και ο Μίμης θύμα αυτής της εποχής. Οι τεράστιες επιτυχίες του 
δεν είχαν την υπογραφή του στη συνείδηση του κόσμου· ήταν το Άνοιξε 
πέτρα της Μαρινέλλας, το Άγαλμα του Γιάννη Πουλόπουλου και το Βρέχει 
φωτιά στη στράτα μου του Στράτου Διονυσίου. 

Και μην έχοντας όλα του τα τραγούδια σε μία δισκογραφική εταιρεία, 
πώς θα γινόταν κάτι τέτοιο, αφού δεν είχε υπογράψει ποτέ στη ζωή του 
συμβόλαιο – καμία εταιρεία δεν επιθυμούσε να φέρει στο προσκήνιο τον 
δημιουργό τους, τον Μίμη.

Εκείνη ακριβώς την εποχή συναντήθηκαν και οι δικοί μας δρόμοι. Εγώ, 
φοιτήτρια οικονομικών, αλλά φανατική συλλέκτρια ελληνικών τραγου-
διών, λάτρις του ελληνικού κινηματογράφου, και, από την άλλη, ένας 
συνθέτης που δεν είχε συνειδητοποιήσει τη δύναμη των όσων είχε γράψει. 
Ένας συνθέτης που το κύκλωμα της δισκογραφίας τον είχε πείσει ότι «είχε 
τελειώσει». Δεν είχε κανένα κόμμα να τον υποστηρίξει και να τον φέρει 
στο προσκήνιο, καμία «εκδοτική παρέα» να γράψει διθυράμβους για το 
έργο του. Ευτυχώς ο Μίμης δεν χρειάστηκε τέτοια δεκανίκια ποτέ στη ζωή 
του. Είναι τόσο ευρύ και διαχρονικό το έργο του, που άγγιξε τις ψυχές των 
Ελλήνων, ένωσε τόσες γενιές και δεν μας χώρισε ποτέ σε αριστερούς και 
δεξιούς, σε αστούς και λαϊκούς. 

Γι’ αυτό και σήμερα, που γράφω αυτές τις γραμμές, ο Μίμης, ανάμεσα στα 
χιλιάδες βραβεία και διακρίσεις που έχει λάβει, κατέχει το μεγάλο βραβείο 
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της λατρείας και του σεβασμού που του δείχνει το ανώνυμο, ευρύ κοινό. Σε 
κάθε χειραψία που γίνεται χειροφίλημα στον δρόμο ή σε κάθε είσοδό του σε 
δημόσιο χώρο ή σε ένα θέατρο, όπου αξιώνεται το χειροκρότημα του κοινού, 
που σηκώνεται όρθιο για να δείξει τον σεβασμό στο πρόσωπό του.

Από το 1986, όμως, που τον γνώρισα μέχρι σήμερα, που συμβαίνουν 
όλα αυτά τα συγκινητικά, πέρασαν τρεισήμισι ολόκληρες δεκαετίες. Και 
βίωσα δίπλα του σκαλί σκαλί την αλλαγή στη συμπεριφορά του κόσμου. 
Από το «Κύριε Πλέσσα, τι όμορφα τραγούδια έχετε γράψει» μέχρι το χει-
ροφίλημα και την ευχή «Να σας έχει ο Θεός καλά, σας έχουμε ανάγκη» δεν 
είναι μόνο τρεισήμισι δεκαετίες δρόμος. Δεν είναι επτά δεκαετίες δημιουρ-
γίας. Είναι η επιβράβευση για τη στάση ζωής του Μίμη.

Σκεφτείτε πώς ένιωσα στις 2 Δεκεμβρίου 2018, όταν ανέβηκαν ξανά 
στη σκηνή ο Μίμης με τον Γιώργο Κατσαρό στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. 
Μόλις άκουσα τον Γιώργο να παίζει ξανά –όπως τότε, το βράδυ της γνω-
ριμίας μας– με το σαξόφωνο την Πρώτη μας νύχτα και να καλωσορίζει τον 
Μίμη στη σκηνή και ο κόσμος να τους αποθεώνει, ένιωσα τα δάκρυά μου 

Ο Μίμης κοιτάζοντας στο πιάνο του την πρώτη κοινή μας φωτογραφία 
(φωτογραφία: Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα, 1995).
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να τρέχουν. Και άκουσα τον στενό συνεργάτη του Μίμη, Σπύρο Κλείσσα, 
να μου λέει στο αυτί: «Αχ, βρε Λουκίλα… Θα ήθελα να δω τη γυναίκα μου 
τριάντα δύο χρόνια μετά τη γνωριμία μας τόσο ερωτευμένη».

Και όμως, μέσα από αυτή την εικόνα, πέρασε σαν φιλμάκι ολόκληρη η 
ζωή μας με τον Μίμη. Σκέφτηκα πως, αν κάποιος μου έλεγε το 1986 ότι 
τριάντα δύο χρόνια μετά θα τους ξανάβλεπα μαζί επί σκηνής, να παίζουν 
το ίδιο τραγούδι, το οποίο θα αγαπάει ακόμα περισσότερο ο κόσμος και 
θα εξακολουθεί να με συγκινεί, ότι θα έχω ενώσει τη ζωή μου με τον Μίμη 
και ότι θα έχουμε και μια κόρη που θα έχει τελειώσει τις σπουδές της, θα 
έλεγα ότι μου έκανε πλάκα. Και όμως ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια και η 
ζωή γράφει τα καλύτερα σενάρια…

Κι αν αυτά συμβαίνουν σήμερα, που βιώνει την απόλυτη δικαίωση, τα 
πρώτα χρόνια της γνωριμίας μας με θεωρούσε υπερβολική όταν προσπα-
θούσα να τον πείσω ότι τα τραγούδια που έχει γράψει όχι μόνο τα ξέρει ο 
κόσμος, αλλά και τα λατρεύει. Θυμάμαι να μου λέει χαρακτηριστικά με τη 
βαθιά φωνή του: «Αυτά τα τραγουδάς μόνο εσύ και μερικές ρομαντικές φί-
λες σου. Εγώ τα έγραψα τότε, λειτούργησαν σε κάποιες ταινίες, μπήκαν σε 
κάποιους δίσκους, αλλά, εκτός από τα τραγούδια του Δρόμου, τις Χάντρες 
και το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, τα υπόλοιπα δεν αφορούν κανέναν».

Δεύτερη ανηφόρα: να τον πείσω ότι αυτά που έχει γράψει είναι λατρε-
μένα και τα τραγουδάμε όλοι και όχι μόνο «οι φίλες μου κι εγώ», όπως μου 
έλεγε. Η πρώτη ήταν να του συστήσω τα τραγούδια του. Τα περισσότερα 
δεν θυμόταν ότι είναι δικά του.

Το 1990 του είπα ότι θα ήθελα να κάνω την πρώτη παραγωγή μου στη 
δισκογραφία με τραγούδια του από τον ελληνικό κινηματογράφο. Σε βι-
νύλιο. Ακόμη δεν είχαν κυκλοφορήσει τα CD. Η απάντηση του Μίμη μού 
έκοψε τα φτερά: «Τι είναι αυτά που λες, κορίτσι μου; Όλος ο δίσκος με δικά 
μου τραγούδια; Δεν είναι σωστό. Η μία πλευρά τουλάχιστον θα έχει τρα-
γούδια συναδέλφων. Είναι τόσοι οι άξιοι. Και αν επιμένεις τόσο στα δικά 
μου, ας είναι μόνο στη δεύτερη πλευρά, και πολλά σού λέω».

Τι να έκανα… Όσο κι αν επέμενα για την παραγωγή Ο Μίμης Πλέσσας 
για τον ελληνικό κινηματογράφο, δεν με άφησε να την πραγματοποιήσω 
και τη μετέτρεψα σε Σινεμά, ο δικός μας παράδεισος. 
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Έτσι και έγινε. Πήγα στον καλό μου φίλο Βίκο Αντύπα στην Polygram 
(μετέπειτα Universal Music και σήμερα Cobalt). Βρήκε την ιδέα «συμπα-
θητική». Ο ελληνικός κινηματογράφος ακόμη δεν είχε βιώσει την έκρηξη 
της αναβίωσης μέσα από την τηλεόραση και τα τραγούδια των ταινιών 
την τεράστια επιτυχία, και ομολογώ ότι με αυτή την ιδέα μου ήμουν προ-
άγγελος του τι θα ακολουθούσε τη δεκαετία του ’90.

Και κάνουμε πολύ τρυφερές ηχογραφήσεις με τις αγαπημένες μου φί-
λες, την Κωνσταντίνα, τη Σοφούλα τη Βόσσου, την Αλέξια, τον αξεπέ-
ραστο Κώστα Χατζή και άλλους ερμηνευτές που ήταν στη συγκεκριμένη 
δισκογραφική εταιρεία εκείνη την εποχή.

Και πραγματικά ήρθε η «έκρηξη». Η ιδιωτική τηλεόραση άρχισε να παίζει 
τη μία ταινία μετά την άλλη. Κάθε φορά που ένα κανάλι έβλεπε τα σκούρα 
και έπρεπε να κάνει «νούμερα», ένωνε την οικογένεια στον καναπέ και έπαι-
ζε μια ελληνική ταινία. Και να το όνομα του Δαλιανίδη στους τίτλους και 
στη μουσική τις περισσότερες φορές ο Πλέσσας. Και άρχισαν σιγά σιγά να 
συνειδητοποιούν οι Έλληνες ότι πίσω από τα περισσότερα αγαπημένα και 
βιωμένα ακούσματα του κινηματογράφου κρύβεται ο Μίμης. 

Εγώ βέβαια είχα «καταθέσει» αυτή μου την αγάπη στα τραγούδια του 
κινηματογράφου –και όχι μόνο– μέσα από τις ραδιοφωνικές μου εκπομπές 
στο Κανάλι 1 του Πειραιά, από το 1988. Πρώτη μου εκπομπή το Νυχτερινό 
Πεντάγραμμο, κάθε Τετάρτη βράδυ, μεσάνυχτα με μία το πρωί. Ξεκίνησε 
ως έκτακτη εκπομπή, για να καλύψω κάποιον συνάδελφο που θα έφευγε 
για έναν μήνα. Κι εγώ άλλωστε δεν ήθελα κάτι μόνιμο, γιατί ετοιμαζόμουν 
να πάω για μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, οπότε έκανα το κέφι μου 
για λίγο, καταθέτοντας ψυχή, γνώσεις και μεράκι γύρω από το ελληνικό 
τραγούδι και τα «κρυμμένα διαμαντάκια» που λάτρευα και είχα φυλαγμένα 
στην τεράστια συλλογή μου.

Θυμάμαι ένα βράδυ ξεκίνησα την εκπομπή με τον Τόλη Βοσκόπουλο 
και το Γλυκά πονούσε το μαχαίρι από ένα ταλαιπωρημένο βινύλιο, που μαζί 
με την εισαγωγή είχε και κάποια «χρατς χρατς». Το άλλο πρωί χτύπησε το 
τηλέφωνο και άκουσα τον Μίμη να μου λέει: «Κορίτσι μου, χτες το βράδυ 
ήμουν στο αυτοκίνητο και άκουσα το ξεκίνημα της εκπομπής σου με τον 
Τόλη. Είπες ότι ήταν δικό μου το τραγούδι, αλλά μάλλον το μπερδεύεις με 
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το Ένα ρολόι σταματημένο. Αυτό είναι δικό μου. Ενώ αυτό που έπαιξες χτες 
δεν το έχω γράψει εγώ».

Άντε πάλι. Παίρνω τη βιντεοκασέτα μου –Μαριχουάνα Στοπ– και πη-
γαίνω στην Πλάκα, στο σπίτι του Μίμη, για να του αποδείξω ότι ΚΑΙ αυτό 
το τραγούδι είναι δικό του. Σήμερα που υπάρχει το διαδίκτυο και βρίσκει 
κανείς ό,τι πληροφορία θέλει και βλέπει όποια ταινία ψάχνει, όλα αυτά 
φαντάζουν κάπως… Τότε όμως ήταν μεγάλη ιστορία να έχω γράψει σε 
πρόχειρη μορφή από την τηλεόραση –και με κάμποσες διαφημίσεις ανά-
μεσα– όλες αυτές τις ταινίες και να μπορώ να αποδείξω τα λεγόμενά μου 
και να ανατρέχω σε ένα σπάνιο προσωπικό αρχείο.

Ο Μίμης, σήμερα που γράφω αυτές τις γραμμές –2019–, ομολογεί ότι 
βλέπει πρώτη φορά τις ταινίες που έγραψε εκείνη τη θρυλική δεκαετία 
’60-’70. Εγώ όμως τις ήξερα απέξω και ανακατωτά: τραγούδια, μουσικές 
και ατάκες. Ψηφιοποιώντας το ραδιοφωνικό μου αρχείο και ακούγοντας 
τις πρώτες μου εκπομπές στο Κανάλι 1 του Πειραιά, συνειδητοποιώ ότι 
μόνο ρετρό δεν ήταν. Και ας είχαν αυτή τη σφραγίδα τότε. Τα περισσότε-
ρα τραγούδια που είχα «ξεθάψει» εκείνη την εποχή και τα πρότεινα στους 
ακροατές μου ως «ξεχασμένα» και «κρυμμένα ακούσματα» αποτελούν σή-
μερα το βασικό ρεπερτόριο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Σκεφτείτε ότι 
τότε όλα τα ραδιόφωνα έπαιζαν τις επιτυχίες του Χαριτοδιπλωμένου, την 
Πωλίνα να τραγουδάει «Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες» και την Αλέξια 
να λέει «Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα ή δυο δυο, ωω», κι εγώ να παίζω το 
ξεχασμένο Θα πιω απόψε το φεγγάρι ή το σπάνιο 45άρι Τόσα καλοκαίρια, 
με τον αγαπημένο μου Δάκη. Ρετρό και νοσταλγία, η οποία τελικά έδωσε 
τη θέση της στη διαχρονικότητα.

Μιας και ανέφερα τον αγαπημένο μου Δάκη –εφηβικός πλατωνικός μου 
έρωτας–, να σημειώσω ότι μία από τις πιο αγαπημένες μου παραγωγές εί-
ναι το άλμπουμ Moments (Στιγμές), με τραγούδια του Μίμη ερμηνευμένα 
από τον Δάκη σε επτά γλώσσες. Είναι άλλωστε ο μόνος Έλληνας καλλι-
τέχνης που μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια παραγωγή και να τραγου-
δήσει το Ποιος το ξέρει σε άψογα γαλλικά, να απογειώσει το Ποια νύχτα  
σ’ έκλεψε στα αγγλικά και να μας ξεσηκώσει τραγουδώντας τις Χάντρες 
στα αραβικά.
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Μεγάλη συγκίνηση, λοιπόν, η σύμπραξη του Μίμη μου με τον λατρε-
μένο μου Δάκη. Λες και ο κόσμος που κατέκλυσε τη Λίμνη Βουλιαγμένης, 
το Βεάκειο, το Half Note, το Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου και τόσους άλ-
λους χώρους –με κορυφαίες τις εμφανίσεις τους στο Ηρώδειο το 2018 και 
το 2019– σε όλες τις sold out εμφανίσεις τους επιβράβευε και τη στάση 
ζωής και των δυο τους. Ο Δάκης –σε πείσμα των εταιρειών, που έκαναν 
τα πάντα να μη γίνει «πρώτο όνομα»– μέσα από αυτή τη δουλειά «κλασι-
κοποιήθηκε». Και τα διαχρονικά τραγούδια του Μίμη μου «πέταξαν» στο 
εξωτερικό με τον καλύτερο εκφραστή τους.

Και μια λεπτομέρεια, που κάνει αυτόν τον δίσκο ακόμα πιο ιδιαίτερο 
για μένα… Στην επανέκδοσή του στη MINOS-ΕΜΙ το 2016 η φωτογραφία 
του εξωφύλλου ανήκει στην κόρη μας Ελεάνα, το «Πλεσσόπουλό» μας, 
που από τα δεκατέσσερά της χρόνια εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για την 
καλλιτεχνική φωτογραφία, τη σκηνοθεσία, τη γλυπτική και τη ζωγραφική, 
και έχει δημιουργήσει ξεχωριστά έργα, που κοσμούν το σπιτικό μας.

Θα μείνω λίγο ακόμα στον Δάκη και στο Τόσα καλοκαίρια, το οποίο 

Με τον Μίμη, τον Δάκη και την Ελεάνα μας στη φωτογράφιση  
του άλμπουμ «Moments» (φωτογραφία: Ελεάνα Πλέσσα). 
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ακούστηκε στο μιούζικαλ των Δαλιανίδη και Πλέσσα Γοργόνες και μάγκες 
το 1968. Ένα τραγούδι που είχα σε ένα μικρό 45άρι, αλλά δεν είχε κυκλο-
φορήσει ποτέ μέχρι τότε σε μεγάλο δίσκο.

Θυμάμαι σε μία από τις συναντήσεις μου με τον Μάκη Μάτσα στη 
MINOS να τον παρακαλώ να βρει έναν τρόπο να «περάσει» αυτό το σπά-
νιο τραγούδι και σε μεγάλο δίσκο 33 στροφών. Μου υποσχέθηκε ότι θα 
το προσπαθούσε. Τι συγκίνηση ένιωσα όταν, λίγους μήνες αργότερα, μου 
τηλεφώνησε ο ίδιος για να μου πει: «Θα κυκλοφορήσει σύντομα ένα τρι-
πλό βινύλιο με τίτλο Τα καλοκαιρινά. Και για σένα, μόνο για σένα» μου 
τόνισε «έβαλα μέσα και το Τόσα καλοκαίρια που μου ζήτησες». Η αλήθεια 
είναι ότι σπάνια ο Μάκης Μάτσας μού χαλούσε χατίρια, αλλά κι εγώ δεν 
έπεφτα έξω σε όσα του ζητούσα. Σκεφτείτε ότι, έναν χρόνο αργότερα, κυ-
κλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τίτλο Τόσα καλοκαίρια και όλες τις 
επιτυχίες που είχε στη MINOS με τον Δάκη. Απόδειξη ότι το τραγούδι από 
«ξεχασμένο και σπάνιο» έγινε «κλασικό» και από τότε μέχρι σήμερα γνω-
ρίζει δεκάδες επανεκτελέσεις. Ήταν κι αυτός ένας από τους λόγους που ο 
Μάκης Μάτσας με βάφτισε «Πλεσσολόγο»! 

Στις 7 Οκτωβρίου του 2019, στην πρεμιέρα του Γρηγόρη Βαλτινού στο 
Θέατρο Ιλίσια, καθίσαμε δίπλα δίπλα με τον Μάκη Μάτσα και τον άκουσα 
να λέει στην κόρη μας την Ελεάνα: «Να την ακούς τη μητέρα σου. Εκείνη 
ερχόταν στην εταιρεία (MINOS) και επέμενε να μου θυμίζει τραγούδια 
που είχα ξεχάσει. Σε αυτήν οφείλεται η αναβίωση του ρεπερτορίου του 
πατέρα σου και η δεύτερη καριέρα που έκανε». Χαίρομαι που το άκουσε η 
Ελεάνα από το στόμα του Μάκη, γιατί θα μπορούσε να διαβάζει αυτές τις 
γραμμές και να μην πιστεύει όσα γράφω.

Δεν ήταν βέβαια ο μόνος που με θεωρούσε «Πλεσσολόγο». Ο καλός 
μου συνάδελφος Αντώνης Ανδρικάκης έχει πει σε παρέα μας: «Παιδιά, τη 
Λουκίλα την ξέραμε όλοι τότε (στο ξεκίνημα της ελεύθερης ραδιοφωνίας) 
σαν το ψώνιο που ξέρει απέξω το ρεπερτόριο του Πλέσσα. Tην ακούγαμε 
για να μαθαίνουμε όσα δεν ξέραμε για τον Μίμη». Πού να ήξερα τότε ότι 
ο Θεός είχε τα δικά του σχέδια και ότι αυτό το «ψώνιο» και η λατρεία για 
το έργο του Μίμη θα εξελισσόταν σε έναν μεγάλο έρωτα, που θα γεννούσε 
και ένα γνήσιο «Πλεσσόπουλο», την Ελεάνα μας.
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Θυμάμαι στο μαιευτήριο, μία μέρα μετά τη γέννηση της Ελεάνας μας, 
να μπαίνει μέσα ο άλλος καλός συνάδελφος και λάτρης επίσης του ελληνι-
κού κινηματογράφου, ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης, και να φωνάζει: «Επι-
τέλους κι ένα γνήσιο Πλεσσόπουλο. Να το αγγίξω και να μην το γνωρίσω 
μόνο μέσα από τη μεγάλη οθόνη, όπως όλα τα άλλα μέχρι σήμερα».

Η Ελεάνα μας ήρθε στον κόσμο στις 11 Μαρτίου, Τετάρτη χαράματα, 
στις πέντε και δέκα το πρωί. Kαι το αναφέρω για να πω τι παιχνίδια παί-
ζει κάποιες φορές η ζωή… Ακριβώς πέντε χρόνια πριν, στις 11 Μαρτίου, 
στις πέντε και δέκα το πρωί (ίδια ημέρα, ίδια ώρα), είχε πάθει ανακοπή 
–ξαφνικά και απρόσμενα– η γιαγιά μου η Ναζλή. Κερκυραία αρχόντισσα 
που πρόλαβε να μου δώσει την ευχή της να προχωρήσω με τον Μίμη ως 
συνοδοιπόρο στη ζωή. Λες και η γιαγιά έστειλε την Ελεάνα μας για να 
γίνει η ημέρα πένθους ημέρα χαράς για μένα. Ή, πάλι, για να μας δείξει 
από ψηλά για μία ακόμα φορά τη συγκατάθεσή της σε έναν γάμο που 
είχε φέρει αναστάτωση στην αθηναϊκή κοινωνία.

Έχει την τάση ο κόσμος να τα ξέρει όλα. Να ξέρει τη συνταγή της ευτυ-
χίας και της δυστυχίας. Όταν όμως έχεις χτίσει μια σχέση με πολλή αγάπη, 
δύσκολα την γκρεμίζεις. Οι σχέσεις που γκρεμίζονται εύκολα με το πρώτο 
ταρακούνημα είναι αυτές που χτίζονται στην άμμο, δεν έχουν γερά θεμέ-
λια και είναι σχέσεις «αντιπαροχής». Τα δικά μας υλικά ήταν η αληθινή 
αγάπη, η εκτίμηση, ο σεβασμός. Γερά θεμέλια για να χτίσουμε μια σχέση 
«επένδυσης» και όχι «αντιπαροχής».

Και γιατί το λέω αυτό… Ποιος το ξέρει ότι, όταν αποφασίσαμε να αψη-
φήσουμε τα κουτσομπολιά, τον πόλεμο και τα βόλια που έπεφταν τριγύρω 
και έφυγα από το πατρικό μου σπίτι και τις ανέσεις μου για να ενώσω τη 
ζωή μου με τον Μίμη, εκείνος έμενε μόνος σε μια «καμαρούλα μια σταλιά 
δύο επί τρία». Στην κυριολεξία. Ένα στρώμα στο πάτωμα – σε ένα χαμη-
λοτάβανο παταράκι που υπήρχε και από αποθήκη το είχε κάνει κρεβατο-
κάμαρα. Το μικρό μπανάκι το είχε μετατρέψει ο Μίμης με μια αυτοσχέδια 
κατασκευή σε λουτρό. Ένα μικρό ψυγειάκι και δύο ηλεκτρικά μάτια ήταν 
η κουζίνα. Εκεί έμαθα την τεράστια διαφορά που έχει η λέξη «σπίτι» με το 
«σπιτικό», που δεν χρειάζεται πολλά τετραγωνικά και πολυτέλεια για να 
έχει ζεστασιά.
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Από αυτή την καμαρούλα, λοιπόν, άρχισαν όλα. Εκεί ο Μίμης για πολ-
λές ώρες μοιραζόταν μνήμες μιας ζωής μαζί μου. Κάπως έτσι άρχισα να 
γράφω και τη «βιογραφία» του. Τον παρακάλεσα να μου αφηγηθεί κομμά-
τια της ζωής του. Μου μιλούσε σε ένα κασετοφωνάκι κι εγώ μετά καθό-
μουν με τις ώρες και αποδελτίωνα τα λεγόμενά του, γράφοντάς τα στον 
πρώτο μου υπολογιστή – σε δισκέτες τότε. 

Αυτή η αγαπημένη μας συνήθεια κρατάει μέχρι σήμερα. Πολλές φορές 
τού δείχνω μια φωτογραφία και ξετυλίγει μνήμες και συναισθήματα. Εγώ 
τον ηχογραφώ και μετά τα αποδελτιώνω.



ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Σε μία από τις βόλτες μας στην Αθήνα βρεθήκαμε έξω από το πατρικό 
σπίτι του Μίμη. Ηρακλείου 14. Ύστερα από τόσα χρόνια είδε την ίδια 

μαρμάρινη σκάλα που ανέβαινε από τη μία και από την άλλη. Θυμήθη-
κε τον τρόμο με τον οποίο μια μέρα, κατεβαίνοντας αυτές τις μαρμάρινες 
σκάλες από την κρεβατοκάμαρά του, είδε όλα τα έπιπλα του σπιτιού του 
σκεπασμένα με άσπρα πανιά. 

Είχε πεθάνει η γιαγιά του, η μάνα της μάνας του. Η Αθηνά, καθηγή-
τρια αυστηρή, αρχόντισσα. Ήταν η μεγαλύτερη από τις δύο αδελφές της, 
την Ερατώ και την Ευτέρπη. Γεννημένες στη Χάλκη, στο Πριγκιπονήσι της 
Κωνσταντινούπολης. Για τον ίδιο και για την αδελφή του υπήρξε πάντα μια 
ζεστή αγκαλιά, αλλά και μια επικρεμάμενη παρατήρηση. Ποιος τολμούσε 
να φέρει αντίρρηση στην Αθηνά! Και –τι περίεργο– είχε πάντα δίκιο. Είχε 
χαθεί λοιπόν αυτός ο γεμάτος καλοσύνη και στοργή άνθρωπος, αυτός ο 
κυματοθραύστης της ζιζανιάς τους. Και πένθος σε ένα σπίτι σήμαινε να γί-
νουν όλα άσπρα, να καλυφθούν οι καναπέδες, να κρυφτούν τα κάδρα και 
οι καθρέφτες, και βέβαια να σιγήσει το σπίτι – να μην ακούγεται μουσική, 
να μην ακούγεται τραγούδι.

Αυτό το τελευταίο ήταν άδικο για τον Μίμη. Γιατί από μικρός ήθελε να 
τραγουδήσει τη λύπη του, να τραγουδήσει τη χαρά του, με ένα τραγούδι 
που δεν ακουγόταν και με μια φωνή που δεν είχε. Ήθελε όμως να βρει 
τρόπο να βγάλει από μέσα του ένα συναίσθημα, μια μύχια σκέψη που τον 


