
«Φως», το οποίο περιλαµβάνει τραγούδια 
που έχει συνθέσει ο Μίκης Θεοδωράκης, 
αλλά αυτή την φορά τα ερµηνεύουν σύγ-
χρονοι καλλιτέχνες δίνοντας ο καθένας το 
δικό του στίγµα φρεσκάδας και παράλληλα 
αποτελεί και το soundtrack των Ολυµπια-
κών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Μετά από τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς 

και έχοντας ανταµειφθεί από την αγάπη 
του κόσµου ο Γιάννης Πλούταρχος απο-
φασίζει να πάρει τον χρόνο του για κάποιο 
διάστηµα και απουσιάζει αισθητά από την 
δισκογραφία για δύο χρόνια. Αποφασίζει 
να επισκεφτεί τον απόδηµο ελληνισµό και 
πραγµατοποιεί συναυλίες στο Τορόντο, το 
Νιου Τζέρσεϊ, τη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, 
το Σικάγο, τη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ, το 
Γιοχάνεσµπουργκ και τη Λευκωσία. Η απο-
δοχή του κόσµου ήταν συγκινητική και η 
εµπειρία που έζησε ο καλλιτέχνης ήταν µο-
ναδική, όπως έχει δηλώσει.

Το 2005 επιστρέφει ανανεωµένος και 
προσφέροντας στον κόσµο νέα ακούσµατα 
µε την καινούρια του δισκογραφική δου-
λειά «Όλα σε σένα τα βρήκα». Το κοινό τον 
στέλνει στην κορυφή και το CD γίνεται δύο 
φορές πλατινένιο. Την επιτυχία εξασφά-
λισε όχι µόνο η µοναδική ερµηνεία των 
τραγουδιών από τον καλλιτέχνη, αλλά και 
η συνεργασία µε σπουδαίους στιχουργούς 
και συνθέτες, όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο 
Νίκος Τερζής, ο Χρήστος Κυπαρίσσης και 
ο Αλέξης Σέρκος. Την δισκογραφική επιτυ-
χία συνοδεύουν σπουδαίες συνεργασίες στα 
µπουζούκια µε καταξιωµένους καλλιτέχνες.

Το 2006 συνεργάζεται µε την φίλη και συ-
νάδελφό του Κωνσταντίνα και ηχογραφούν 
ένα ντουέτο µε τίτλο «Τι µπήκε ανάµεσά µας», 
το οποίο περιλήφθηκε στο άλµπουµ της ερ-
µηνεύτριας. Το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους 
κυκλοφορεί η νέα δουλειά του Γιάννη Πλού-
ταρχου µε τίτλο «Κρυµµένα µυστικά». Το 
συγκεκριµένο άλµπουµ δεν κυκλοφόρησε 
µόνο σε απλή µορφή αλλά και σε µία special 
edition που περιείχε δεκαέξι νέα µουσικά 
κοµµάτια και έγινε διπλά πλατινένιο.

BEST OF ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΟ
Το 2007 οι θαυµαστές του Γιάννη Πλού-

ταρχου έχουν στα χέρια τους το άλµπουµ µε 
best of το οποίο έχει τον τίτλο «Στιγµές». Ο 
δίσκος αποτελούνταν από τις µεγαλύτερες 
επιτυχίες του καλλιτέχνη, από έξι νέα κοµ-
µάτια και πλούσιο DVD µε video clip. Το 
άλµπουµ και αυτή τη φορά δεν άργησε να 
γίνει πλατινένιο.

Το 2008 ο καλλιτέχνης αποφασίζει να 
πειραµατιστεί δισκογραφικά και αποφασίζει 
να δώσει στη νέα του δισκογραφική δου-
λειά έναν χαρακτήρα πιο έντεχνο. Ο δίσκος 
έχει τίτλο «Ό,τι γεννιέται στην ψυχή» κι έγι-

νε και αυτή τη φορά πλατινένιος. Τα τρα-
γούδια υπογράφουν οι: Σταύρος Λογαρί-
δης, Γιώργος Λούσκος, Βαγγέλης Τούντας, 
Χριστόφορος Γερµενής, Αλέξης Σέρκος, 
Στέλιος Μαρής, Νίκος Ιγνατιάδης, Σπύρος 
Γεωργίου, Θάνος Γεωργουλάς, Γιώργος Κα-
φετζόπουλος, Γιώργος Λούσκος, Γιάννης 
Μηλιώκας, ∆ηµήτρης Κορδατζής, Κυριά-
κος Παπαδόπουλος και Γιάννης Πλούταρ-
χος στη µουσική και οι Ελένη Ζιώγα, Εύη 
∆ρούτσα, Πάνος Φαλάρας, Βασίλης Γιαννό-
πουλος, Κοσµάς, Ρεβέκκα Ρούσση, Ναταλί, 
Μιχάλης Αβατάγγελος, Ηλίας Φιλίππου, 
Γιάννης Μπαγουλής, Βασίλης Παπαδόπου-
λος, Βίκυ Γεροθόδωρου, Στέλλα Μεϊµάρη, 
Ευγενία-Μαρία Τρικούβερτη στους στίχους. 
Παράλληλα ο καλλιτέχνης ξεκινάει εµφανί-
σεις στη σκηνή του REX.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Το 2009 αποφασίζει να πραγµατοποιήσει 
την πρώτη του µεγάλη περιοδεία ανά την 
Ελλάδα. Η ανταπόκριση του κόσµου είναι 
µεγάλη και οι πωλήσεις των εισιτηρίων ση-
µειώνουν ρεκόρ λαµβανοµένης υπόψη και 
της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης που 
επικρατεί. Επιπλέον το νέο του τραγούδι µε 
τίτλο «Το φωνάζω» γίνεται το super hit του 
καλοκαιριού. Το 2010 κυκλοφορεί ο επό-
µενος δίσκος του καλλιτέχνη από τον οποίο 
ξεχωρίζουν τα τραγούδια «Τα είπα κι έφυγα» 
και «Το χαστούκι της αγάπης» και ο Γιάννης 
Πλούταρχος εµφανίζεται στo Acro στην Ιερά 
Οδό. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους εµφα-
νίζεται στο COSMOStage. Τον χειµώνα του 
2011 αλλάζει δισκογραφική στέγη και ανή-
κει πλέον στην Heaven. Tην µουσική αυτή 
«µετεγγραφή» εγκαινιάζει µε την συνεργασία 
του µε σπουδαίους Ιταλούς τραγουδιστές, 
όπως ο Albano Carrisi στο άλµπουµ µε τίτ-
λο «∆ύο φωνές, µία ψυχή». Το CD από την 
πρώτη κιόλας µέρα της κυκλοφορίας του 
ξεπέρασε τις 160.000 πωλήσεις! Η συνερ-
γασία µε τον Albano τον οδήγησε στο San 
Remo music festival όπου κέρδισε το πρώ-
το βραβείο καλύτερης ερµηνείας.

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Η πορεία του Γιάννη Πλούταρχου και η 

αγάπη που εισπράττει από τον κόσµο από τα 
πρώτα κιόλας βήµατά του είναι τόσο µεγάλη 
που θεωρείται φαινόµενο το πώς έχει κα-
ταφέρει να διατηρήσει τον ταπεινό του χα-
ρακτήρα και την αυθεντικότητά του. Πολλοί 
τον αποκαλούν επάξια «το καλύτερο παιδί». 
∆εν ξεχνάει ποτέ την λαϊκή καταγωγή του, 
ζει χωρίς υπερβολές και επενδύει στις σχέ-
σεις του µε τους ανθρώπους βάζοντας πάνω 
από όλους και όλα την οικογένειά του. Εί-
ναι παντρεµένος από 23 ετών µε την Μαρία 
και έχουν πέντε παιδιά, δύο αγόρια και τρία 
κορίτσια.
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∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ
Γιάννης Πλούταρχος - CD Single, 1998

Μόνο εσύ, 1998 
Υπήρχαν όρκοι, 2000

Μικρές φωτογραφίες, 2001
∆εν είναι ο έρωτας... παιδί της λογικής, 2002 - 3 εκδόσεις

Πάει λίγος καιρός, 2003
Όλα σε σένα τα βρήκα, 2005

Κρυµµένα µυστικά, 2006
Στιγµές, 2007 (Best of + 6 νέα τραγούδια) - 2 εκδόσεις

Ο,τι γεννιέται στην ψυχή, 2008
10 χρόνια µαζί - TV ZΑΠΙΝΓΚ, 2009
Το φωνάζω - Digital Single, 2009

Οι µεγαλύτερες επιτυχίες - ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 2009
Θησαυρός - Digital Single, 2009

Προσωπικά δεδοµένα, 2010 - 2 εκδόσεις
∆ύο φωνές µία ψυχή, 2011 - 2 εκδόσεις

24 Ώρες - Digital Single, 2011
Σε Θέλω - Digital Single, 2011

Η ∆ύναµη του έρωτα, 2011

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ  AΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 21)


