
Η Μελίνα Κανά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 

Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, απά όπου πήρε το 

πτυχίο της. Με το τραγούδι άρχισε να ασχολεiταt από τα 

φοιτητικά της χρόνια. 

Το 1987 εμφανίζεται στο "Πλατώ" της Θεσσαλονίκης, μια 
συνεργασία που θα διαρκέσει τέσσερα χρόνιο. 

Την περίοδο αυτή γνωρίζεται με το μεγάλο συνθέτη Σταύρο 

Κουγιουμτζή και συνεργάζεται μαζί του. 

Το καλοκαίρι του 1989 συμμετέχει στις καλοκαιρινές συναυλίες 
του Νίκου Παπάζογλου. Την περίοδο αυτή γνωρίζετοt με το 

Σωκράτη Μάλαμα και αργότερο η γνωριμία αυτή θα εξελιχθεί σε 

επαγγελματική συνεργασία. 

Το καλοκαίρι του 1990 συμμετέχει στις συναυλίες της Χαρούλας 
Αλεξίου, καθώς και στις συναυλίες του Νίκου Ξυδάκη. 

1991: «ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΔΙΑ». Πρώτος προσωπικός της δiσκος 
σε μουσική Νίκου Μομαγκάκη κα1 στίχους Μιχάλη Γ κανό. 

Το χειμώνα του 1991 συμμετέχει σε συναυλίες μαζί με το 
Σωκράτη Μάλαμα και εμφανίζεται με το Νίκο Ξυδάκη στο 

Μέγαρο Μουσικής. Την ίδ1α περίοδο συνεργάζεται με το Βαγγέλη 
Γερμανό και το Δημήτρη Κοντογ1άννη. 

1992: «ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ». Δiσκος του Σωκράτη 
Μάλαμα σε στίχους Γιάννη Τ σατσόπουλου και Μανώλη Ρασούλη. 

1995: «ΑΡΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΝΑΦΘΜΙΝΗ». Δiσκος του 

Θοδωρή Παπαδόπουλου και του Θανάση Παντελή. 

Τη χρονιά αυτή συναντιέται με τον Διονύση Σαββόπουλο και 

συνεργάζονται στα (<Εννέα Όγδοα)> της Αθήνας και στο <<Μύλο>> 

της Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί περιοδεία στην Αμερική. 

1996: «ΤΗΣ ΑΓ ΑΠΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ». Δiσκος του Θανάση 

Παπακωνσταντίνου. Την ίδιο περίοδο εμφανίζεται στο «Μετρό» 

και στην «Αίγλη>) της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πανελλαδική 

περιοδεία. 

Το χειμώνα του ίδιου χρόνου τραγουδά μαζί με τη Λιζέτα 

Καλημέρη στις <<Γραμμές» της Αθήνας και στο «Μύλω> της 

Θεσσαλονiκης. 

1997: «ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΕΡΩΤΕΣ». Ο πέμπτος προσωπικός της δiσκος 
σε μουσική Στάμου Σέμση και στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη. 

Τον ίδιο χρόνο παρουσιάζει τα τραγούδια της στις ({Γραμμές» 

μαζί με τον Κώστα Παυλίδη και τον Μιχάλη Παπαζήση. 

1998: «ΛΑΦΥΡΑ». Ο 6ος προσωπικός της δίσκος με το Θανάση 
Παπακωνσταντiνου και τη συμμετοχή των Ashkhabad, του 
σπουδοiου αυτού συγκροτήματος από το Τουρκμενιστάν. 

Χειμώνας '98-'99: Παρέα με την Ελένη Τσαλrγοπούλου 
πρωταγωνιστούν στη μουσική σκηνή της Αθήνας « 13 Φεγγάρια>>, 
σε ένα πρόγραμμα 130 παραστάσεων, γνωρίζοντας μεγάλη 
επιτυχία. Μαζί τους ο Μιχάλης Παπαζήσης και ο Παντελής 

Θεοχαρiδης. 




