
 
 
 
 
 

THEBEATLES 



Η ιστορία τους 

  

 

 Οι Beatles ήταν ένα αγγλικό ροκ συγκρότημα από το Liverpool, 

αποτελούμενο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα John Lennon, τον 

τραγουδιστή και μπασίστα Paul McCartney, τον κιθαρίστα George Harrison 

και τον ντράμερ Ringo Starr, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Starkey. 

Το συγκρότημα έκανε έντονη την παρουσία του κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 1960 και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον 

κόσμο, ώστε να παραμείνει το πιο δημοφιλές και επαναστατικό συγκρότημα 

στην ιστορία της μουσικής. Σχηματίστηκαν το 1959 και η αρχική τους 

σύνθεση περιλάμβανε τον John Lennon, Paul McCartney, Stuart Sutcliffe, 

Pitt Best. 



Η ιστορία τους 

   

 

 Με την κυκλοφορία του άλμπουμ τους, “With The Beatles” 

καθιερώθηκαν όροι όπως “Merseybeat” (για τη μουσική τους) και 

“Beatlemania” (για την υστερία που προκαλούσαν). Έπαιζαν στα 

μεγάλα κλαμπ του Λονδίνου, εμφανίζονταν στο εθνικό δίκτυο και 

ακόμα έπαιξαν για τη Βασίλισσα το 1963. 

 Ταξίδευσαν στις ΗΠΑ, εμφανίστηκαν στην εκπομπή του Ed 

Sullivan και σημείωσαν ρεκόρ τηλεθέασης. Έκαναν 2 ταινίες 

μεγάλου μήκους και ήταν μέρος της “Βρετανικής Εισβολής” στα 

αμερικάνικα chart. 

 



John Lennon 

  

 

     Ο Lennon γεννήθηκε στις  9 
Οκτωβρίου 1940 στο Liverpool. 

Σπούδασε στη σχολή καλών 
τεχνών εκεί, ωστόσο δεν έδειξε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 
σπουδές του. Ένα χρόνο μετά το 
γάμο του έφτιαξε τον 1ο του δίσκο 
με τους Beatles, “Love Me Do”. 
Yπήρξε η ηγετική φυσιογνωμία 

τους, αλλά αποχώρησε απ’ 
αυτούς το 1969. 



Paul McCartney 

      

Ο Paul McCartney είναι 

βραβευμένος Άγγλος 

τραγουδιστής, στιχουργός και 

συνθέτης, καθώς και 

χρισμένος ιππότης, ο οποίος 

κέρδισε παγκόσμια φήμη ως 

ένα από τα ιδρυτικά μέλη του 

μουσικού συγκροτήματος 

των Beatles. Κατέχει τον τίτλο 

του πιο εμπορικά 

επιτυχημένου τραγουδοποιού 

στην ιστορία της δημοφιλούς 

μουσικής.  



George Harrison 

 
 Ο George Harrison γνωστός 

και με το παρατσούκλι 

“Darkhorse”, ήταν κιθαρίστας 

και τραγουδιστής του 

μουσικού συγκροτήματος   

The Beatles. Αν και τα 

περισσότερα  τραγούδια του 

συγκροτήματος γράφτηκαν 

από τους John Lennon και 

Paul McCartney, σε κάθε 

άλμπουμ υπήρχε τουλάχιστον 

μια σύνθεση του Χάρισον. 

 



Ringo Starr 

   

 

 Ο Ringo Starr είναι μουσικός, 

ηθοποιός και πρώην ντράμερ 

των Beatles. Είναι η πίσω 

φωνή στα περισσότερα 

τραγούδια του 

συγκροτήματος και είναι ο 

συνθέτης των περισσοτέρων 

τραγουδιών τους.  



 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 


