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Μανόλης Βασιλάκης (Πιάνο, Φωνή) 
Γεννήθηκα στις 13 Απριλίου του 1998 στη Χίο και είμαι φοιτητής της Σχολής Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή. Η μουσική μπήκε στην 
ζωή μου πολλά χρόνια πριν. Συγκεκριμένα όταν ήμουν Β' Δημοτικού είπα στους γονείς μου ότι 
επιθυμώ να ασχοληθώ με το πιάνο καθώς καθημερινά έβλεπα στο σπίτι το κλασσικό πιάνο της 
μητέρας μου το οποίο μου κινούσε την περιέργεια και συνεχώς το άνοιγα πατώντας τυχαία 
πλήκτρα έτσι απλά για να διασκεδάσω. Στη Β' Δημοτικού λοιπόν με έγραψαν οι γονείς μου στο 
παράρτημα του Εθνικού Ωδείου στη Χίο. Η  ενασχόληση μου με το πιάνο κράτησε μέχρι την Β' 

Λυκείου όπου αναγκάστηκα να σταματήσω (έχοντας φτάσει μέχρι το επίπεδο της Τρίτης Μέσης) 
λόγω προετοιμασίας για τις πανελλήνιες. Στην Στ' Δημοτικού ξεκίνησα Θεωρία της μουσικής και 
στη συνέχεια τελείωσα την Αρμονία και το Σολφέζ. Στην Α' Γυμνασίου ύστερα από κατατακτήριες 
εξετάσεις πέρασα στο Μουσικό Σχολείο Χίου αλλά ένα χρόνο μετά λόγω της μεταφοράς του 
σχολείου αυτού πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας μου συνέχισα τα σχολικά μου χρόνια στο 
Γυμνάσιο και Λύκειο του Βροντάδου (Χίος). 

 
Με το Μουσικό Σχολείο συμμετείχα σε διάφορες εκδηλώσεις στη Χίο κυρίως παίζοντας πιάνο 

καθώς επίσης και στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια στο σχολείο του Βροντάδου συμμετείχα 
και εκεί ως πιανίστας σε σχολικές εκδηλώσεις. Όσον αφορά το τραγούδι από μικρός ήμουν 
εγγεγραμμένος στην παιδική χορωδία ''Αρμονία'' όμως την πρώτη μου ατομική δημόσια εμφάνιση 
την έκανα σε ένα School Rain που διοργανώθηκε στη Χίο. Από τότε λοιπόν εκτός από το πιάνο 
άρχισα να ''κυνηγάω'' και το τραγούδι. Οι Live εμφανίσεις άρχισαν σιγά - σιγά στη Χίο. Πριν 2 
χρόνια όμως έπρεπε να φύγω από το νησί λόγω των σπουδών μου, όπου εκεί άλλαξαν πολλά. 

 
Εκεί δεν ήμουν μόνος. Εκεί γνώρισα τρεις υπέροχους ανθρώπους με τους οποίους εκτός από 

συνάδελφοι είμαστε και πολλοί καλοί φίλοι. Στην Κομοτηνή επομένως το 2016 δημιουργήθηκαν οι 
Bistrots και άρχισαν οι εμφανίσεις. Το συγκρότημά μας είχε κάνει μια πολύ καλή αρχή στην 
Κομοτηνή όμως για μένα η σημαντικότερη, για την μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος, 
εμφάνιση ήταν φέτος το καλοκαίρι στην περιοδεία μας στην Χίο η εκδήλωση για φιλανθρωπικό 
σκοπό με τίτλο ''Κάνω πράξη την αγάπη'' δίπλα σε αξιόλογους καλλιτέχνες με σημαντικότερο τον 
κύριο Παντελή Θαλασσινό ο οποίος ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο. Συνεχίζουμε κάποιες 
εμφανίσεις στην Χίο και έπειτα σειρά έχουν η Αθήνα, η Κομοτηνή και ότι άλλο προκύψει. 
Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει και ελπίζουμε η αγάπη μας για την μουσική να 
μην σταματήσει ποτέ. 

 
 
Σταύρος - Αλέξανδρος Παπαδάκης (Πιάνο, Τρομπόνι, Φωνή) 
Γεννήθηκα στις 26 Νοεμβρίου 1997 στην Αθήνα και είμαι φοιτητής της Σχολής Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
 
Ασχολούμαι με την μουσική από την πρώτη Γυμνασίου, όταν μετά από εισαγωγικές εξετάσεις 

πέρασα στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης. Μέσα σε αυτά τα έξι σχολικά χρόνια 
ασχολήθηκα περισσότερο με το τρομπόνι (όργανο επιλογής), το πιάνο και το τραγούδι καθώς 
επίσης με τον παραδοσιακό και σύγχρονο χορό από ηλικία 5 ετών έως και σήμερα. Έχω 
συμμετάσχει με την σχολική συμφωνική ορχήστρα του Μουσικού Παλλήνης καθώς και με την 
κλασσική ορχήστρα UYO σε συναυλίες σε μεγάλες μουσικές σκηνές της Ελλάδα (Μέγαρο 
Μουσικής, Λυρική Σκηνή, Ηρώδειο, Θέατρο Βράχων, Μουσείο Μπενάκη, Θέατρο Μίκης 
Θεοδωράκης). 

 
Την πρώτη μέρα που βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο της Κομοτηνής γνώρισα τον Μανόλη και τον 

Στάθη. Όταν πήγα για πρώτη φορά στο σπίτι του Μανόλη είδα το πιάνο και αυτομάτως 
ανακαλύψαμε και οι δύο πως η μουσική μας πορεία μπορεί να συνεχίσει μέσα από τη δημιουργία 
ενός συγκροτήματος. Στην αρχή ξεκίνησε ως πλάκα, εντάσσοντας τον Στάθη και τον Γιάννη στο 
συγκρότημα. Όλοι μαζί βγάλαμε το όνομα του συγκροτήματος "Bistrots". Έπειτα από αρκετές 

εμφανίσεις σε διάφορα μαγαζιά της Κομοτηνής, αρχίσαμε να κάνουμε Live και στη Χίο με 
κορυφαία και πιο σημαντική εμφάνιση την συναυλία "Κάνω πράξη την αγάπη" όπου συμμετείχαμε 
μαζί με πολλούς αξιόλογους και καταξιωμένους μουσικούς, όπως τον Παντελή Θαλασσινό που 
ήταν το κεντρικό και τιμώμενο πρόσωπο της συναυλίας. Μετά από εκείνη την εμφάνιση ο κόσμος 
άρχισε να μαθαίνει το συγκρότημα και να το αναζητά στο διαδίκτυο και στα Μ.Μ.Ε. (Facebook, 
Instagram, YouTube) ενώ επίσης, άρχισαν οι προτάσεις για διάφορες μουσικές εμφανίσεις στη Χίο 
και στην Αθήνα. 

 
Το μέλλον μπορεί να επιφυλάξει διάφορα όμορφα και μουσικά πράγματα για εμάς και για αυτό 

εκτός από συνάδελφοι στις μουσικές εμφανίσεις , είμαστε και πολύ καλοί φίλοι στη ζωή. Διότι, η 
μουσική μπορεί να ενώσει ακόμα και τους εχθρούς. 
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Στάθης Μαλαχάς (Drums) 
Γεννήθηκα στις 26 Γενάρη του 1998 στην πόλη της Κέρκυρας. Είμαι απόφοιτος του 1ου 

Γενικού Λυκείου Κέρκυρας και σπουδάζω εδώ και 2 χρόνια στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής. 
Η πρώτη μου εμπειρία με την μουσική  ήταν σε ηλικία 9 ετών στην Φιλαρμονική Εταιρεία 

Κέρκυρας και το όργανο που διάλεξα ήταν το ταμπούρο, όμως σταμάτησα σε ηλικία 13 ετών. 
Ξεκίνησα να παίζω Drums σε ηλικία 14 ετών, όταν ένας φίλος μου, μου χάρισε ένα E-Drums Pad. 

Για 6 χρόνια έπαιζα μόνος μου ακούγοντας την αγαπημένη μου μουσική, ώσπου γνώρισα τα 
παιδιά, αγόρασα μια κανονική πλέον Drums και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα 
συγκρότημα, τους Bistrots. 

 
Γιάννης Χατζηχρήστος - Γιώργος Στείρος (Κιθάρα) 
Κιθάρα στο συγκρότημα Bistrots παίζει ο Αθηναίος Γιάννης Χατζηχρήστος γεννημένος στις 

14/05/1998 ο οποίος τελείωσε τα σχολικά του χρόνια στο Μουσικό Σχολείο Παλλήνης 
ασχολούμενος πολλά έτη με το συγκεκριμένο όργανο που προαναφέραμε καθώς επίσης και με το 
μπάσο. Δυστυχώς στις εμφανίσεις μας στη Χίο δεν κατάφερε να παραβρεθεί λόγω υποχρεώσεων 
με την απαιτητική σχολή που επέλεξε να σπουδάσει (Νομική Κομοτηνής). Τη θέση του λοιπόν σε 
αυτές τις εμφανίσεις πήρε ο Χιώτης Γιώργος Στείρος γεννημένος στις 27/02/1998, του οποίου η 
συμμετοχή πάρα τις λίγες πρόβες που είχαμε στην διάθεση μας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και ο 
ίδιος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. 

 
Ακολουθείστε τους στα Social Media: 
Μανόλης Βασιλάκης | Σταύρος - Αλέξανδρος Παπαδάκης | Γιάννης Χατζηχρήστος 
Στάθης Μαλαχάς | Γιώργος Στείρος 
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