ΠΑΝΣΕΛΗ

ΘΑΛΑΙΝΟ

Ν Παληειήο Θαιαζζηλόο γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά
ζηης 11 Ιοσλίοσ ηοσ 1958 από γνλείο λεζηώηεο. Ν
παηέξαο ηνπ Μητάιες από ηε Σίν, θη ε κάλα ηνπ
Εσαγγειία από ηε Πέξηθν. Πε ειηθία δπν ρξνλώλ
εγθαηαζηάζεθε ζηε Σίν όπνπ πήγε θαη ζρνιείν θαη ζε
ειηθία επηά εηώλ πξσηάξρηζε λα παίδεη πξαθηηθά
θηζάξα. Αξγόηεξα ην 1967, γπξίδνληαο θαη πάιη ζηνλ
Ξεηξαηά άξρηζε λα ζπκκεηέρεη ζε γθξνππάθηα παίδνληαο
Ονθ κνπζηθή.
Ρν 1976 κπαξθάξεη γηα έλα πεξίπνπ ρξόλν, κε ην
Θαπεηάλ Πηακάηεο, έλα πινίν θνξηεγό. Ρν ’77, αξρίδεη
λα δνπιεύεη υηιό-επαγγεικαηηθά ζε δηάθνξεο κπνπάη
δνπιεύνληαο παξάιιεια θαη ην πξσί ζηελ Αθηή
Μηαούιε ηνπ Ξεηξαηά ζε έλα λαπηηιηαθό πξαθηνξείν, ζην νπνίν δνύιεςε γηα δώδεθα ζπλαπηά
έηε.
Ξαξνπζηάδεηαη ζην ζηξαηό ηνλ Φιεβάρε ηοσ ’80 θαη παίξλεη κεηάζεζε γηα ηα Ρύδηα ηνπ Έβξνπ
θαη Καζηαληέο από όπνπ θαη απνιύζεθε κε ζεηεία 22κελε ηνλ Δεθέκβρε ηοσ 81. Ππλερίδεη ζε
ηαβέξλεο θαη κπνπάη ηνπ Ξεηξαηά κε θπξηόηεξν ζηαζκό ην "Πέτρα και Φως" ώζπνπ,… ην 1986
κε ηνλ Γηάλλε Νηθνιάνπ δεκηνπξγνύλ ηνπο Λαζρεπηβάηες θαη θάλνπλ ηνλ πξώην ηνπο δίζθν,
ην "Απόςε ιέσ λα κελ θνηκεζνύκε" θαη παξζεληθή εκθάληζε ζην Ζσγό ηεο Ξιάθαο κε ηε Χάξηο
Αιεμίνπ θαη ηολ Χάξξπ Κιπλ. Νη Ιαζξεπηβάηεο δηαιύνληαη ύζηεξα από πέληε ρξόληα θαη ηξεηο
αθόκα δίζθνπο, (ηε Βξαδηιία, Σαμίδη ζη' όλεηξν, θαη Λαζξεπηβάηεο έηζη απιά), θαη ν
θαζέλαο ηξαβάεη ην δξόκν ηνπ.
Γπξίδεη ζηε Σίν όπνπ δεκηνπξγεί έλα ρώξν κνπζηθήο έθθξαζεο ηε
Μσροβόιο. Δθεί ζπλζέηεη θαη ηνλ πξώην πξνζσπηθό ηνπ δίζθν ην
Νύρηαο θύκαηα κε κεγάιε επηηστία ηα Καράβηα Χηώηηθα. Ρνλ
Γελάξε ηνπ 94 εγθαηαιείπεη μαλά ηε Σίν θαη επαλεκθαλίδεηαη ζηελ
Αζήλα. Γνπιεύεη ζην Ρόπηρο, ζηε Νεθέιε κε ηελ Σαξνύια, ζηα
Δεθαηρία Φεγγάρηα, ζηελ Παλζέιελο θαη ζηε Μσροβόιο ηεο
Αζήλαο ην παιηό "Πηξάηνο" ζην Πύληαγκα, θαη ζηε Θεζζαινλίθε
ζηνλ Μύιο, ζηελ Αίγιε θαη ζηελ Υδρόγεηο.
Ρα θαινθαίξηα ηξαγνπδνύζε ζηε Μσροβόιο ηεο Ξάξνπ γηα ηέζζεξηο
ζαηδόλ, θαη κεηά θαινθαηξηλέο ζπλαπιίεο ζε όιε ηελ Διιάδα.
Ρν 1996 θπθινθνξεί ηα Αζηξαλάκκαηα κε ηξαγνύδηα πνπ
αγαπήζεθαλ από όινπο όπσο ηα Πκπξλαίηθα ηξαγνύδηα θαη ην
Θξάηα γηα ην ηέινο. Κεηά από δύν ρξόληα αθνινπζεί ην «Έλα
θξπκκέλν αρ» κε ην Αλάζεκά ζε θαη πνιιά άιια ζπνπδαία
ηξαγνύδηα. Ρν 1999 θπθινθνξεί ην cd «Απ' ηελ Σήιν ωο ηε
Θξάθε» κε δσληαλέο ερνγξαθήζεηο από ηελ πεξηνδεία ηνπ ζε όιε
ηελ Διιάδα. Αθνινπζεί ν «Άγηνο Έξωηαο» ην 2001 κε ηε
«Παθαξάθα». Ρν 2003 θπθινθνξεί ην soundtrack ηεο ζεηξάο «Χνξεύνληαο ζηε ζηωπή» ζε
κνπζηθή ηνπ Θώζηα Σαξηηάηνπ κε εξκελεπηή ηνλ Ξαληειή Θαιαζζηλό. Ρελ ίδηα ρξνληά
θπθινθνξεί θαη ν πξνζσπηθόο ηνπ δηπιόο δίζθνο «ηεο θαξδηάο κνπ ηα αλνηρηά». Ρν 2004
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γεκήηξε Ξαπαδεκεηξίνπ γηα ην soundtrack ηεο ζεηξάο «Έηζη μαθληθά»
ηξαγνπδώληαο κεηαμύ άιισλ θαη ην «Θεξαπλόο θαη αζηξαπή». Ρν 2005 θπθινθόξεζε ηνπο
«Άγγεινπο ηνπ έξωηα» ζε κνπζηθή ηνπ Γηάλλε Ληθνιάνπ (πξώελ Ιαζξεπηβάηε) κε ηξαγνύδηα
όπσο ην «Ξνηέ κνπ δε κηιώ γηα απηή», «Ζ καληηλάδα ηνπ έξσηα» θ.α. Ρν Λνέκβξην ηνπ 2006
θπθινθνξεί ην λέν ηνπ πξνζσπηθό δίζθν κε ηίηιν «Σν Καιαληάξη». Ξξόθεηηαη γηα έλα δίζθν
αθηέξσκα ζηνπο κήλεο, ζε κνπζηθή ηνπ ίδηνπ θαη ζηίρνπο ηνπ Ζιία Θαηζνύιε. Ρν Κάξηην ηνπ
2008 θπθινθνξεί ν λένο ηνπ πξνζσπηθόο δίζθνο «Από άιια πεξηβόιηα» έλα δηπιό CD κε ηηο
κηζέο ζρεδόλ ηξαγνπδηζηηθέο ηνπ ζπκκεηνρέο.

Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα καο πξνηείλεη κε ηελ ηδηόηεηα
ηνπ παξαγσγνύ θαη λέα ζρήκαηα κε πξννπηηθέο, όπσο
ην ΡΟΗΦΩΛΝ πνπ απνηειείηαη από ηνλ Λίθν Θνπξνππάθε,
ηνλ Γεκήηξε θαληή θαη ηελ Δξσθίιε (επηκειήζεθε ηελ
παξαγσγή ηνπ maxi single ηνπο κε ηίηιν Καράβηα
κοηάδοσλ οη υστές)θαη ηνπο ΡΑΘΗΚ (επηκειήζεθε ηελ
παξαγσγή ηνπο κε ηίηιν Ραθίκ).
Έρεη ζην ελεξγεηηθό ηνπ δέθα πξνζσπηθνύο δίζθνπο θαη
ηνπιάρηζηνλ εμήληα ζπλζεηηθνύο θαη "ζπκκεηνρηθνύο".
Ρα εμώθπιιά ηνπ θνζκνύληαη εηθαζηηθά, κε ιανγξαθηθά
ραξαθηηθά ηνπ αείκλεζηνπ Σηώηε Σαξάθηε Νίθνπ
Γηαινύξε, θαη ηα ηειεπηαία δύν από ηε δσγξάθν Γηνύια
Ρνδάθνπ. Ρνλ ήρν ηνπ ζηα cd’s αιιά θαη ζηα live’s, επί
δέθα ηξία ρξόληα, ηνλ ξπζκίδεη θαη ηνλ επηκειείηαη ν
Γηώξγνο Θαξπώηεο.
Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Κίκε Θενδσξάθε, Γηάλλε
Καξθόπνπιν, Σξόλε Αεδνλίδε, Γηάλλε Ππαλό, Γεκήηξε Ξαπαδεκεηξίνπ, Βαζίιε Πθνπιά, Λόηε
Καπξνπδή, Λίθν Μπδάθε, Σάξηο Αιεμίνπ, Καξία Φαξαληνύξε, Σάξξπ Θιπλ, Γήκεηξα Γαιάλε,
Καλόιε Ιηδάθε, Γιπθεξία, Θαηεξίλα Θνύθα, Γηώξγν Πηαπξηαλό, Κάξην Ρόθα, Γηώξγν Σαηδελάζην,
Σξήζην Ρζηακνύιε, Γεξάζηκν Αλδξεάην, Αλαζηαζία Κνπηζάηζνπ, Γέζπνηλα Νιπκπίνπ, Ξάξη
Ξεξπζηλάθε, Βαζίιε Ιέθθα, Γηάλλε Ππάζα, Βαζίιε Θαδνύιε, Θαηεξίλα Ξαπαδνπνύινπ, Κίιην
Ξαζραιίδε, Ξέηξν Γνπξδνπκπάθε, Θώζηα Κάληδην, Θώζηα Ξαπιίδε, Πνθία Ξαπάδνγινπ,
Γεσξγία Γξεγνξηάδνπ, Ξάλν Οεληίθε, Ξίηζα Ξαπαδνπνύινπ, Βίθπ Κνζρνιηνύ, Σξηζηίλα
Καξαγθόδε, Γεκήηξε Κεηξνπάλν, Γηώξγν Ληαιάξα, Κειίλα Θαλά θ.α. θαζώο επίζεο θαη κε
κεγάινπο θαη ζπνπδαίνπο κνπζηθνύο.
Δπίζεο έρεη ηξαγνπδήζεη ζε πνιιέο ζπλαπιίεο κε ηελ ΔΠΡΝΓΗΑΛΡΗΛΑ νξρήζηξα ηεο Λέαο
Ησλίαο Βόινπ, θαη κε άιιεο νξρήζηξεο θαη ρνξσδίεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, θαη ζε
ρώξνπο όπσο, ζην Ζξώδεην, ζην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελώλ, ζην Γίνλ, ζηνπο Φηιίππνπο ζην
Θέαηξν Ιπθαβεηηνύ, ζην Θέαηξν Βξάρσλ, ζην Θέαηξν Ξέηξαο, ζην Π.Δ.Φ., θαη ζε πνιιά
γήπεδα, ζηάδηα θαη ζπλαπιηαθνύο ρώξνπο. Πην εμσηεξηθό έρεη ηξαγνπδήζεη ζηελ Θύπξν. ζηε
Επξίρε, ζηε Γέλνβα, ζηελ Νδεζζό θαη ζην Ινλδίλν.
Έρεη θάλεη κνπζηθέο γηα ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ ηειεόξαζε, γηα δηαθεκίζεηο, γηα
κνπζηθά ζήκαηα ζηαζκώλ θαη ηξαγνύδηα γηα πνιινύο ηξαγνπδηζηέο κε πξόζθαηεο δνπιεηέο απηή
ηνπ Μαλώιε Ληδάθε «Με κνπ γθξεκίδεηο η’ όλεηξν» θαη ηεο Μειίλαο Καλά «Μόλν
θόθθηλν»

