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Ο Γιώργος Περαντάκος γεννήθηκε το 1968 και μεγάλωσε στη Χίο. Το 1990 πήγε στην Αθήνα
για σπουδές και παράλληλα έκανε μαθήματα κιθάρας και φωνητικής. Ξεκίνησε να τραγουδά το 1995.
Για αρκετά χρόνια ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι και εμφανίστηκε σε γνωστές μουσικές
σκηνές της Αθήνας και σε συναυλίες ανά την Ελλάδα.
Συνεργάστηκε με γνωστούς συνθέτες, τραγουδοποιούς και τραγουδιστές όπως οι: Γιάννης
Σπανός, Μίμης Πλέσσας, Πέτρος Βαγιόπουλος, Θοδωρής Παπαδόπουλος, Παντελής Θαλασσινός,
Λάμπρος Καρελάς, Δημήτρης Μπάσης, Πέτρος Γαϊτάνος, Αναστασία Μουτσάτσου, Σωτηρία
Λεονάρδου, Μαριώ, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Κατερίνα Κούκα, Λίτσα Διαμάντη κ.α.
Στη δισκογραφία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1997 συμμετέχοντας στο δίσκο του Βασίλη
Παπαδόπουλου “Νερό κι αρμύρα”,
μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και την Αναστασία
Μουτσάτσου, το 1998 συμμετείχε στο δίσκο του Γιώργου Θεοχαρόπουλου “Ο Μικρός Πρίγκιπας”
ενώ την ίδια χρονιά συμμετέχει, κάνοντας δεύτερη φωνή, στο δίσκο της Αναστασίας Μουτσάτου
“Γυάλινα παλάτια”.
Το 2001 κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός του δίσκος “Τα όνειρα δεν είναι υποσχέσεις”, σε
μουσική Γιάννη Γερογιάννη και στίχους Τάσου Σαμαρτζή.
Η επόμενη συμμετοχή του έρχεται το 2005 στον πολυσυλλεκτικό δίσκο “Δώδεκα και μία ματιές
στα Δωδεκάνησα”, ενώ το 2006 συμμετέχει στο δίσκο του φίλου και συνεργάτη του Γιάννη
Γερογιάννη “Παραμύθι για πουλιά” μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, Βασίλη Λέκκα κ.α. “Το επόμενο
πρωί”, η δεύτερη προσωπική του δισκογραφική απόπειρα κυκλοφορεί το 2007, με έξι δικά του
τραγούδια καθώς επίσης και συνθέσεις των: Λάμπρου Καρελά, Βαγγέλη Κονταράτου, Δημήτρη
Μαρινόπουλου, Γιάννη Βιλιώτη και Ηρακλή Κοντού σε στίχους των: Ιωάννας Μαυρέα, Τζένης
Καναβού, Μίλτου Δημουλή, Νίκου Τσιατά, Βασίλη Μασαλά, Τάσου Σαμαρτζή και Ηρακλή Κοντού. Ο
Παντελής Θαλασσινός ενισχύει τη προσπάθεια του συνεργάτη του σε προηγούμενη δουλειά,
Γιώργου Περαντάκου ερμηνεύοντας το "Ταξίδι". Στο άλμπουμ συμμετέχει επίσης και η Ελευθερία
Ορδουλίδου.
Το 2007 κυκλοφορεί από τη Lyra το διπλό cd “Lyra 2008” μια συλλογή με τραγούδια διαφόρων
καλλιτεχνών στην οποία περιέχεται το τραγούδι των Γιώργου Περαντάκου - Τζένης Καναβού "Το
τσιγαράκι".
Τέλος το 2009 συμμετέχει στο δίσκο “Μια βραδιά στις Διαδρομές - Live”, που περιλαμβάνει μέρος
από το πρόγραμμα του παρουσιάστηκε τον περασμένο χειμώνα στο κέντρο μαζί με τους Λάμπρο
Καρελά, Μαρία Σπυροπούλου, Χρύσα Κωττάκη και το συνθέτη Θοδωρή Παπαδόπουλο.
Ο Γιώργος Περαντάκος άφησε ιστορία στο «Χάραμα» της Πάτρας και είχε συμμετάσχει στην
Πολιτιστική Πρωτεύουσα στην παράσταση «Η γυναίκα της Πάτρας» όπου ερμήνευσε τραγούδια του
Γιώργου Δίπλα σε στίχους της δημοσιογράφου Γιώτας Κοντογεωργιπούλου.
Από το 2011 αποτελούσε το τρίτο μέλος του συγκροτήματος «Τρίφωνο» μαζί με την Ερωφίλη
και τον Δημήτρη Υφαντή.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο, ο οποίος τον είχε καταβάλλει με
αποτέλεσμα τη νοσηλεία του στο «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο Χίου. Έχασε όμως τη μάχη στις 03:50,
του Σαββάτου στις 24 Αυγούστου 2013 ενώ κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν η σύζυγός
του Ράνια που πέρυσι ακριβώς αυτή τη μέρα παντρεύτηκε, οι γονείς και τα αδέλφια του.

