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Bistrots 

Οι Bistrots δημιουργήθηκαν τον Οκτώβρη του 2016 στην Κομοτηνή και αποτελούνται από 
τέσσερα μέλη: τον Μανόλη, τον Σταύρο - Αλέξανδρο, τον Γιάννη και τον Στάθη. Αρχικά, το 
όνομα του Group εκτός από τα γαλλικά Vintage Restaurant του '80, είναι και ένας συνδυασμός 
μιας γερμανικής (Bist) και ολλανδικής (Rots) λέξης που σημαίνουν "Είναι Rock". 

 
Έτσι λοιπόν, δημιουργώντας έναν πρωτότυπο τίτλο συγκροτήματος, οι τέσσερις φοιτητές 

ξεκίνησαν αμέσως τα Live στην πόλη όπου σπούδαζαν με έναν κοινό στόχο, να ενώσουν τις 
μουσικές τους κουλτούρες που τους χαρακτηρίζουν. Αμέσως, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από το 

κοινό της Κομοτηνής αν και για εκείνους ήταν ένας καινούργιος τόπος. 
 
Το χειμώνα του 2016 μέχρι την άνοιξη του 2017, ξεκινάει μια σειρά εμφανίσεων σε γνωστά 

μαγαζιά της Κομοτηνής, το El Clasico και το State. Το καλοκαίρι όμως του 2017 προορισμός του 
συγκροτήματος ήταν η Χίος και οι Bistrots φανερά ενθουσιασμένοι συνέχισαν τις εμφανίσεις σε 
γνωστά μαγαζιά του νησιού όπως το Metropolis Lounge Cafe Bar, το Ρόδι, τον Κόκκινο 
Βράχο και το παραλιακό Beach Bar Όρμος Λω. 

 
Το χειμώνα του 2017 οι τέσσερις φοιτητές επιστρέφοντας πάλι στον τόπο που σπουδάζουν, 

συνεχίζουν τα Live τους, στα μαγαζιά που αναφέραμε παραπάνω καθώς και σε διάφορα άλλα. Οι 
εμφανίσεις αυτές στην Κομοτηνή κράτησαν μέχρι τον Μάη. 

 
Από τα σχέδια του νεαρού συγκροτήματος δεν θα μπορούσε και φέτος να λείψει η Χίος με Live 

εμφανίσεις όπως και πέρσι στο Metropolis Lounge Cafe Bar, στον Όρμο του Λω καθώς επίσης 
και στον Κόκκινο Βράχο. 

Εκτός από τα μαγαζιά αυτά οι Bistrots συμμετείχαν σε δύο ανοιχτές συναυλίες με πρώτη 
χρονικά αυτήν στον Αφανή Ναύτη στον Βροντάδο της Χίου για τα 100 χρόνια από την ίδρυση 
του τελευταίου. 

Η σημαντικότερη όμως ήταν η φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλία με τίτλο «Κάνω Πράξη 
την Αγάπη» στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στον Καστρομηνά πλάι σε σημαντικούς 
και αξιόλογους καλλιτέχνες και με κεντρικό - τιμώμενο πρόσωπο τον κύριο Παντελή Θαλασσινό. 

Το συγκρότημα γνωρίζει μια σημαντική άνοδο μετά από την περιοδεία του στο νησί της Χίου 
και οι εμφανίσεις συνεχίζονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σειρά έχουν τον Σεπτέμβρη η Αθήνα 
και στη συνέχεια όπως κάθε χρόνο ο τόπος δημιουργίας τους, η Κομοτηνή. 

 
To Be Continue... 
 
Ακολουθείστε τους στα Social Media: Facebook | YouTube | Instagram 
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