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Ο Γιώργος και ο Σταύρος Μυλωναδάκης είναι δίδυμα αδέλφια, τραγουδιστές, μουσικοί και
συνθέτες.
Έχουν συνεργαστεί με πολλούς από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και
τραγουδοποιούς όπως τους: Σταύρο Ξαρχάκο, Μίμη Πλέσσα, Σταμάτη Κραουνάκη, Γλυκερία,
Κώστα Μακεδόνα, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Παντελή Θαλασσινό, Γιώργο Θεοφάνους κ.α.
Έχουν δώσει παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Χίο. Στα 11 τους χρόνια ξεκινούν μαθήματα κιθάρας και
πιάνου. Από τα 14 τους εμφανίζονται σε χώρους του νησιού και τελειώνοντας το σχολείο έρχονται
στην Αθήνα για σπουδές, διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ. Παράλληλα συνεχίζουν τις
μουσικές τους σπουδές στο διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο «Athenaeum», θεωρητικών, πιάνου,
τραγουδιού και αρχίζουν να εμφανίζονται σε διάφορους χώρους της Αθήνας. Στο «Bleu Cafe» της
Πατησίων προκαλούν αίσθηση, δημιουργούν το δικό τους κοινό και εμφανίζονται για πολλές
συνεχόμενες χρονιές. Ωστόσο συνεργάζονται με τις Ελένη Δήμου, Λία Βίσση και Λένα Αλκαίου.
Το 2003 κυκλοφορεί το προσωπικό τους cd με τίτλο «ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΤΕΙΣ ΜΕ ΟΝΕΙΡΑ» από τη
Universal Music. Περιέχει 11 τραγούδια με συνθέσεις των ίδιων και συμμετοχές μεταξύ άλλων του
Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιώργου Δημητριάδη και του Δημήτρη Κοργιαλά.
Την ίδια χρονιά είναι υποψήφιοι στα μουσικά βραβεία Mad στην κατηγορία «καλύτερο ροκ
Video Clip».
Το 2004 περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχουν στο φεστιβάλ μουσικής «River
Party» στο Νεστόριο Καστοριάς.
To 2005 επιμελούνται και διασκευάζουν τη μουσική των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς του
ANT1 «Γάμος με τα όλα του».
Το Νοέμβριο του 2007 συνεργάζονται με τον Κώστα Μακεδόνα και τον Σταμάτη Κραουνάκη
που σκηνοθετεί τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν» στη μουσική σκηνή
«Gazarte». Συμμετέχουν και γράφουν τη μουσική του ομότιτλου τραγουδιού και συνεχίζουν με
συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το Δεκέμβριο του 2008 συνεργάζονται με τον Μίμη Πλέσσα και τον Γιώργο Χατζηνάσιο στη
μουσική σκηνή «Ωδής..ια», με τίτλο της παράστασης «Εδώ τραγουδάμε». Ακολουθούν συναυλίες
σε όλη την Ελλάδα και το 2010 ολοκληρώνουν με μία παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Το Δεκέμβριο του 2010 εμφανίζονται με τη Γλυκερία, τον Κώστα Μακεδόνα και το συνθέτη
Γιώργο Θεοφάνους στην «Αττική Σκηνή» και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη στο «Stage Live».
Το Μάρτιο του 2011 σε ένα τιμητικό αφιέρωμα στη Λούλα Αναγνωστάκη διασκευάζουν το
τραγούδι «Διαμάντια και μπλουζ» για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης «I Love You», σε
σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη που ανεβαίνει στην Αθηναΐδα.
Στην πορεία συνεργάζονται και εμφανίζονται σε κάποιες συναυλίες με τους Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα, Μπάμπη Στόκα, Δημήτρη Σταρόβα, Παντελή Θαλασσινό, Μελίνα Ασλανίδου, Γιώτα
Νέγκα κ.α.
Το Γενάρη του 2014 εμφανίζονται ξανά με τον Μίμη Πλέσσα σε μία συνεργασία με τον Γιάννη
Πλούταρχο στο θέατρο «Παλλάς» για 10 παραστάσεις.
Το 2015 παίρνουν μέρος και υπογράφουν τη μουσική και το τραγούδι της θεατρικής
παράστασης «1822 Οι Σωσμένοι» σε σκηνοθεσία της Υρούς Μανέ, όπου παίζεται και περιοδεύει σε
όλη την Ελλάδα.
Το χειμώνα του 2017 υπογράφουν τη μουσική για τη θεατρική παράσταση του Εθνικού
Θεάτρου «ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΕΣ», ενώ παράλληλα εμφανίζονται στη μουσική σκηνή «Θέσις 7» με
συνεχείς Sold Out παραστάσεις που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο.
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