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Τ  ο πρωί με τη λευκή ποδιά 
στο ιατρείο της, το βράδυ 
με κομψές τουαλέτες στο 
πιάνο μπαρ να ερμηνεύει 

άριες! Μπορεί να κληρονόμησε από τον 
πατέρα της τα καλλιτεχνικά γονίδια, 
όμως η μητέρα της ήταν εκείνη που την 
έσπρωξε τελικά στην επιστήμη. Κάπως 
έτσι οι αγάπες της Μαρίας Μισιρλή χω-
ρίστηκαν στα δύο. Σπούδασε Ιατρική 
και μελέτησε παράλληλα κλασικό τρα-
γούδι. Τώρα τα συνδυάζει αρμονικά και 
τα δυο, γεγονός που την κάνει να αι-
σθάνεται ολοκληρωμένη. 

Η εγκατάλειψη
Ωστόσο, ένα κομμάτι του εαυτού της 
θα νιώθει πάντοτε μια έλλειψη, εκεί-
νη του πατέρα. Ηταν μωρό ακόμη 
όταν ο μουσικοσυνθέτης Τώνης Μι-
σιρλής μπήκε σ’ ένα πλοίο κι εξαφα-
νίστηκε από τη ζωή της, αφήνοντας 
πίσω τη μητέρα της και εγκαταλείπο-
ντας την περιοδεία που έκανε το 1977 
με τον Πάνο Γαβαλά. Εκτοτε αγνοεί-
ται η τύχη του. 

Η εξαφάνισή του απασχόλησε έως 
και την Αγγελική Νικολούλη, η οποία 
αφιέρωσε στην αναζήτηση του μουσι-
κοσυνθέτη δύο από τις εκπομπές «Φως 
στο τούνελ» πριν από περίπου εφτά 
χρόνια. Σε αυτές είχαν εμφανιστεί και 
η Μαρία με τη μητέρα της.

«Δεν θέλω να μιλάω πολύ γι’ αυ-
τή την ιστορία. Δεν μου είναι ευχά-
ριστο...» λέει η ίδια στη «δημοκρα-
τία». «Δεν είναι ότι ντρέπομαι. Αλλω-
στε βγήκα πιο δυνατή από όλο αυτό. 
Απλά δεν έχω και πολλά πράγματα 
να πω για τον πατέρα μου, γιατί εί-
ναι ελάχιστες οι αναμνήσεις που έχω 
από εκείνον. Το ίδιο και τα αντικείμε-
να. Λίγες φωτογραφίες, κάποια δισκά-
κια 45 στροφών που είχε κάνει με το 
Πάνο Γαβαλά και μια κιθάρα του. Αυτά 

είναι όλα κι όλα» συμπληρώνει. Οταν 
έγινε η τηλεοπτική αναζήτησή του μέ-
σω της εκπομπής της Αγγ. Νικολούλη, 
εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι που 
ισχυρίστηκαν ότι τον είχαν δει κάπου 
στον κόσμο. Ορισμένοι στη Γερμανία, 
άλλοι στην Αμερική... Ομως, παρόλο 
που οι ελπίδες της κόρης αναπτερώ-
θηκαν προς στιγμήν, το αποτέλεσμα 
δεν άλλαξε. Ο Τώνης Μισιρλής παρέ-
μεινε εξαφανισμένος. Πέραν των ανα-
μνήσεων και των λίγων αντικειμένων, 

όμως, φαίνεται ότι άφησε πίσω και το 
γονίδιό του. Σε ηλικία τριών ετών η 
Μαρία Μισιρλή περνούσε ώρες ολό-
κληρες τραγουδώντας με μια... βούρ-
τσα μπροστά στον καθρέφτη. Η μητέρα 
της κατάλαβε ότι είχε έφεση στα καλ-
λιτεχνικά και φρόντισε να καλλιεργή-
σει τα ταλέντα της στη μουσική, στον 
χορό και στο τραγούδι. «Παίζω πιά-
νο, ντραμς, έκανα πάρα πολλά χρόνια 
μπαλέτο και συνεχίζω μέχρι σήμερα 
να παρακολουθώ μαθήματα σε ωδείο. 
Το τραγούδι, όπως και η Ιατρική, θέ-
λουν μελέτη συνέχεια...» αναφέρει. 

Στο Βέλγιο
Τα πρώτα χρόνια της ζωής της τα πέ-
ρασε στο Βέλγιο. Εκεί ήταν όταν εξα-
φανίστηκε ο πατέρας της. Κάποια στιγ-
μή μετακόμισε στην Ελλάδα, όπου πή-
γε σχολείο. «Επειδή ήμουν άριστη μα-
θήτρια, η μητέρα μου δεν ήθελε να 
αφοσιωθώ στα καλλιτεχνικά. Επιθυ-
μία της ήταν να πάρω πρώτα ένα πτυ-
χίο. Ετσι δεν της χάλασα το χατίρι. Βέ-
βαια η Ιατρική ήταν μια επιστήμη που 
με ενδιέφερε πολύ από μικρή» συνε-
χίζει. «Εδωσα εξετάσεις και πέρασα με 
υποτροφία στην Ιατρική Σχολή του 
πανεπιστημίου στις Βρυξέλλες. Ειδι-
κεύτηκα στην Παθολογία και κατό-
πιν ασχολήθηκα και με την Κοσμητι-
κή-Αισθητική Ιατρική, ειδικότητες που 
συνοψίζονται στον όρο μορφο-δια-
τροφολογία. Μάλιστα δούλεψα και 
σε ιατρείο στο Βέλγιο». 

Για όσους λοιπόν θέλουν να 
την απολαύσουν, αύριο το βρά-
δυ η Μαρία Μισιρλή θα εμφα-
νιστεί στο Doors, στον Κολω-
νάκι, όπου θα ερμηνεύσει από 
άριες της Μαρίας Κάλλας και 
αγαπημένα τραγούδια της Σελίν 
Ντιόν, της Σάρα Μπράιτμαν και 
της Λάρα Φαμπιάν μέχρι διαχρο-
νικές επιτυχίες της Μαρινέλλας 
και της Χαρούλας Αλεξίου. Παράλ-
ληλα, ετοιμάζει και το πρώτο της προ-
σωπικό στούντιο άλμπουμ, που θα κι-
νείται κι αυτό σε ύφος classic pop.

Η κόρη του συνθέτη
Τώνη Μισιρλή, Μαρία,

σπούδασε Ιατρική
και λατρεύει το τραγούδι

Η επιστροφή

Η... δόκτωρ που έχει 
ειδικότητα στις άριες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Την περίοδο των σπουδών της 
ομολογεί ότι παραμέλησε λιγάκι 
το τραγούδι, αφού το διάβασμα 
ήταν πολύ και η σχολή δύσκολη. 
παρ’ όλα αυτά δεν το εγκατέλει-
ψε. «ημουν μέλος και τραγουδού-
σα στις ελληνικές γιορτές που έκα-
ναν οι ομογενείς στις Βρυξέλλες». 
Μετακομίζοντας ξανά στην ελλά-
δα πριν από τέσσερα χρόνια, άνοι-
ξε δικό της ιατρείο στους Αμπε-
λοκήπους. Ταυτόχρονα συνέχισε 
την πορεία της στον θαυμαστό κό-
σμο της μουσικής. πώς συνδυάζο-
νται αυτά τα δύο; «οταν θέλει κά-
ποιος, μπορεί να τα καταφέρει» λέ-
ει με σιγουριά η δρ Μαρία Μισιρλή, 
η οποία τα βράδια αλλάζει τη λευ-
κή ρόμπα με λαμπερά φορέματα 
και πιάνει το μικρόφωνο. «Με ολο-
κληρώνει το γεγονός ότι ασχολού-
μαι με δύο διαφορετικά πράγματα, 
που όμως με γεμίζουν και τα δύο 
τόσο πολύ».  Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια Μαρία Μισιρλή


