ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΜΠΑΖΗΣ

Γελλήζεθε ζηε Σίν. Ήξζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Αζήλα ζε ειηθία
ηεζζάξσλ εηώλ, αιιά επηζηξέθεη κε λνζηαιγία θάζε ρξόλν, γηα
ζύληνκεο θπξίσο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. Κεγάισζε ζηελ Θπςέιε, ηόηε
πνπ αθόκα ε Φσθίσλνο Λέγξε ήηαλ έλαο αζηηθόο επίγεηνο παξάδεηζνο,
γηα ηα αρόξηαγα παηδηθά ηνπ κάηηα... Ρα ηειεπηαία ρξόληα δεη ζηνλ
Ιπθαβεηηό θαη είλαη ιάηξεο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Γελ ηνπ αξέζεη λα
ηξέρεη αιιά νύηε θαη λα θάζεηαη!
Ππνύδαζε Καζεκαηηθά ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο. Νη εκπεηξίεο ηνπ
από ηελ αιέγξα θνηηεηηθή δσή θαη κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ λπρηεξηλή
δσή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80, ηνπ πξόζθεξαλ ηα εξεζίζκαηα γηα λα
ζθαξώζεη κε ηελ θηζάξα ηνπ, ηα πξώηα ηνπ ηξαγνύδηα.
Όιεο ζρεδόλ ηηο κνπζηθέο γλώζεηο πνπ έρεη ηηο απέθηεζε κόλνο ηνπ, κε
παξαηήξεζε θαη κειέηε. Δληνύηνηο ζπκθσλεί απνιύησο κε ην γλσκηθό:
Δπηδηώθεη λα πξνζθέξεη εθηόο από ςπραγσγία θαη αγσγή ηεο ςπρήο.
Εεηνύκελν ζηα ηξαγνύδηα ηνπ, ην τιούμορ με ζοβαρόηηηα θαη ε
μορθωμένη μαγκιά. Ξξνζπαζεί λα γξάθεη ηξαγνύδηα-ζηίρν θαη κνπζηθήπνπ ζα ελδηέθεξαλ λα ηα αθνύζεη ν πην ζνθόο θξηηήο πνπ δελ είλαη
άιινο από ηνλ μη ειδικό...
Αηζζάλεηαη θαη δειώλεη εξαζηηέρλεο (εξαζηήο ηεο ηέρλεο...). Δίλαη ζπιιέθηεο κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη παίδεη
ιίγν απ’ όια θαζεκεξηλά! Ρνλ απσζεί ε απόιπηε εμεηδίθεπζε. Ρνλ ειθύεη ε νκνξθηά, γηα ηελ νπνία πηζηεύεη
όηη είναι ανώηερη ηης ζοθίας γιαηί είναι ασηαπόδεικηη!
Από ην 1992 πνπ απνιύζεθε από θαληάξνο, άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζε κνπζηθέο ζθελέο, ιατθά θέληξα θαη
ππαίζξηνπο ζπλαπιηαθνύο ρώξνπο ζε όιε ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό κε ηνπο: Ξαληειή Θαιαζζηλό,
Θώζηα Καθεδόλα, Ξέηξν Γατηάλν, Κηράιε Γεκεηξηάδε, Βαζίιε Ιέθθα, Λίθν Γεκεηξάην, Γηάλλε Ενπγαλέιε,
Σξηζηηάλα, Ιάθε Ξαπαδόπνπιν, Γηάλλε Γηνθαξίλε, Φνίβν Γειεβνξηά, Ιαπξέληε Καραηξίηζα, Γεκήηξε
Θνληνγηάλλε, Φάλε Κεδίλε, Θενδνζία Πηίγθα, Ιέλα Αιθαίνπ, Σξπζνύια Πηεθαλάθε, Θνζκά Θνθόιε, Αζελά
Κόξαιε, Θώζηα Κάληδην, Βαγγέιε Θνξαθάθε, Διέλε Ιεγάθε, Λίθν Θνληηόπνπιν, Λίθε Μπινύξε, Πνθία
Ξαπάδνγινπ, Οέλα Θνπκηώηε, Κηράιε Βηνιάξε, Ξόπε Αζηεξηάδε, Kαίηε Σσκαηά, Αληώλε & Γηάλλε Βαξδή,
ηνλ Πηακάηε Κόκοηα θαη ηνλ Γξεγόξε Μπιθικώηζη. Ρα ηειεπηαία ρξόληα ζπκπξάηηεη κε ηελ ζπκθσληθή
θηιαξκνληθή νξρήζηξα ηεο Σαιθίδαο θαη ηνλ καέζηξν Ξέηξν Ξξόθν, ζε ζπλαπιίεο αθηεξσκέλεο ζην έξγν
ηνπ ΒΑΠΗΙΖ ΡΠΗΡΠΑΛΖ θαη ηνπ ΓΗΩΟΓΝ ΕΑΚΞΔΡΑ.
Ζ πξώηε ηνπ δηζθνγξαθηθή δνπιεηά είλαη ηα «Παντελώς Χειροποίητα». Δθηά δηθά ηνπ ηξαγνύδηα
πεξηέρνληαη ζηνλ δίζθν ηνπ Ξέηξνπ Γατηάλνπ «Ελεύθερες Θάλασσες».
Έρεη γξάςεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ, "Πιο μόνος και από μένα" ησλ ηίηισλ ηνπ θαζεκεξηλνύ
ζήξηαι ηνπ MEGA «ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΖ ΑΓΑΞΖ», πνπ αθνύγεηαη κε ηε θσλή ηνπ ζπλζέηε Γρηγόρη Γρ.
Μπιθικώηζη, θαζώο επίζεο θαη ηνπ ζήξηαι ηνπ ΑΛΡ1 «Ελλάς το μεγαλείο σοσ» ζε κνπζηθή Φάλε Κεδίλε.
Κεηά ηελ «Ανωτάτη Ζαμπετική» πνπ έβαιε ζηίρνπο πάλσ ζε αλέθδνηεο κεισδίεο ηνπ Γηώξγνπ Εακπέηα,
θπθινθνξεί ε λέα ηνπ δηζθνγξαθηθή δνπιεηά, κε θαηλνύξηα ηξαγνύδηα, κε ηίηιν: «Ζήτω τα λαϊκά
κορίτσια!» κηα ελόηεηα ζνβαξώλ εύζπκσλ ζθσπηηθώλ αζκάησλ, κε εθιεθηνύο πάληα νκόηερλνπο
δεκηνπξγνύο: Άκος Δαζκαλόποσλος, Πανηελής Θαλαζζινός, Γιώργος Ζαμπέηας, Γιάννης Λογοθέηης
(ΛοΓό), Μωσζής Αζέρ, θ.α.

