Άγγελος Μελέκος

Βιογραφικό

επιμέλεια: Αργύρης Βλάττας
avlattas@otenet.gr

Ο Άγγελος Μελέκος με καταγωγή του πατέρα του από τη Χίο και της μητέρας του από τον
Πύργο Ηλείας, γεννήθηκε στη Χίο στις 6 Μαρτίου 1973, έχει σπουδάσει έντυπη και ηλεκτρονική
δημοσιογραφία στο ΙΕΚ Ακμή και εκδίδει το διαδικτυακό περιοδικό ποικίλης ύλης http://www.efresco.gr/
Ξεκίνησε ν’ ακούει μουσική από τριών, όταν έπαιζε το ραδιόφωνο “η πιο καλή γκαρσόνα είμ’
εγώ” ή... “να παίζει το τρανζίστορ τ’ αμερικάνικα” τις ώρες που έκανε δουλειές η μητέρα του.
Αργότερα, μετά τα πέντε, Μητροπάνος, Διονυσίου, Πάριος, Καζαντζίδης, και γύρω στα 8, η
αδερφή του τον μύησε στη διεθνή μουσική, Boney M. Abba, αργότερα Alphavile, Survivor,
Scorpions, Pink Floyd κ.λπ. Κατά τα 9 του ξεκίνησε πιάνο γιατί σε μια επίσκεψη έπαιξε ένα γνωστό
τραγούδι με το ένα δάχτυλο και καθόσον “το παιδί έχει κλίση”, πήραν πιάνο και ξεκίνησε ωδείο
όπου και το σταμάτησε μετά από τρία χρόνια.
Έκτοτε, έπαιξε live σε σχολικές εκδηλώσεις και στο Ομήρειο, αλλά και σε καταστήματα της
εποχής (Καρνάγιο, Golden Sand, Pacific κ.α.) με Άκη Βελόνια, Μαρκέλλο και Σταμάτη Πούπαλο,
Γιάννη Λίνα, Δημήτρη Βεζέρη, Στέλιο Χατζηγεωργίου, Γιώργο Μοτάκη κ.α. όντας πιτσιρήδες αλλά
φρέσκοι κι ακατέργαστοι. Αγνοί. Φοιτητής κατά τα 18 του δούλευε στο πιάνο μπαρ ΑΘΗΝΑ σε
σοκάκι απέναντι από το Μετσόβειο Πολυτεχνείο παίζοντας πιάνο σόλο, ενώ έγραφε τον πρώτο του
ακυκλοφόρητο δίσκο (ακόμη υπήρχαν τα βινύλια.). Μουσικές που ακούει από τότε, είναι δύσκολο
να πει τι ακούει, πιο εύκολο είναι να διευκρινίσει τι δεν… ακούει, ας πούμε “Σκυλάδικα κι
Ελληνάδκια”, όλα τ’ άλλα είναι στις προτιμήσεις του, έως και latin jazz ή ska και φυσικά πολλή
κλασσική μουσική τα βράδια πριν κοιμηθεί.
Μετά η ενασχόλησή του με το ραδιόφωνο και τη δημοσιογραφία, με τα… προς το ζειν γενικώς,
τον απέτρεψε από το καλλιτεχνικό κι όταν κατάλαβε ότι έτσι ή αλλιώς προς το ζειν δεν υπάρχουν,
αποφάσισε ν’ ασχοληθεί ξανά με τη μουσική ώστε να καλύψει, τουλάχιστον, την καλλιτεχνική του
δίψα. Οπότε και συναντώντας τη Στέλλα Πετρίδου, ποιήτρια - στιχουργό από τη Μυτιλήνη,
συνέθεσε μερικά τραγούδια, ένα απ’ τα οποία ήδη κυκλοφορεί… ελεύθερο στο διαδίκτυο.
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