
The Wanted 

• Οι The Wanted είναι ένα βρετανικό boy band που δημιουργήθηκαν το 2009. 
Αποτελούνται από τους Max George, Nathan Sykes, Tom Parker, Jay 
McGuiness, και τον Siva Kaneswaran.  

 

• Το 2010 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ομότιτλο album ‘the wanted’ το οποίο 
έφτασε γρήγορα στο νούμερο 4 των UK Singles Chart.  

 

• Το επόμενο album τους κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2011 με τίτλο 
Battleground.  

 

• Το 2012 γνώρισαν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και το hit single τους,  "Glad 
You Came" πούλησε 3 εκατομμύρια αντίγραφα στην Αγγλία.  

 

• Τέλος, το 2013 πρωταγωνίστησαν σε δικό τους ριάλιτι με τίτλο The Wanted 
Life. 

 



 Λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης ο Max ελκύει τις 
περισσότερες φαν.  

 

 Το 2008 υποστηρίζοντας την έρευνα κατά του καρκίνου 
πόζαρε γυμνός στο αγγλικὀ γκει περιοδικό AXM. 
 

 Ο Max γεννήθηκε στις 6 
Σεπτεμβρίου του 1988, στο 
Manchester της Αγγλίας. Από μικρό 
παιδί ανέπτυξε την αγάπη του για 
την μουσική, τον χορό και τα σπορ.  

 

 Ἐπαιξε ποδόσφαιρο για την Preston 
North End club και αργότερα έγινε 
μέλος των ‘Avenue’. Το 2009 
διαλύθηκαν και ο Max έγινε μέλος 
στους The Wanted.  

 

 

 

 



 Το 2009 επιλέχθηκε για το 5-μελές γκρουπ The Wanted. Λἐγεται ότι είναι 
πιο ευγενικός και πιο οργανωτικός απὀ τα άλλα μέλη.  

 

 Το αγαπημένο του φαγητό είναι τα σπαγγέτι Μπολονέζ και το κινέζικο. 

 

 Εδώ και λίγο καιρό έχει σχέση με την τραγουδίστρια-ηθοποιό Αrianna 
Grande. 

 



 
 
 

 
Του αρέσει να γράφει μουσική και όπως έχει πει, η κιθάρα του είναι 
ο καλύτερός του φίλος.  
 
Έχει μία σταθερή σχέση με μία δασκάλα χορού, την Kelsey Hardwick 
για περισσότερο από 3 χρόνια. 

 Ο Tom γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου το 1988, σε μία 
πόλη 10 μίλια έξω από το Manchester της Αγγλίας.  

  
 Άρχισε να παίζει κιθάρα στα 16 του χρόνια. 

Αργότερα πήγε στο Manchester Metropolitan 
University για να σπουδάσει Γεωγραφία αλλά τα 
παράτησε για να ασχοληθεί με την μουσική. 

 
 Έκανε οντισιον για το The X Factor αλλά δεν 

κατάφερε να πάει ούτε στον πρώτο γύρο. 
 
 ´Hταν μέλος σε ένα συγκρότημα, τους ‘Take That II’ 

και το 2009 έγινε ένας από τους Τhe Wanted. 
 
 
 



 Από τότε που δημιουργήθηκε το συγκρότημα παραμένει  
single γιατί θέλει να αφιερώνει όλο του το χρόνο στην 
σύνθεση τραγουδιών.  

 

 Τέλος, έχει βραβευτεί ως ο πιο σἐξυ χορτοφάγος του 2011.  

 Ο Jay γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου το 1944 στο 
Nottinghamshire της Αγγλίας.  

 

 Σαν παιδί ήταν ζωηρός και του άρεσε το 
τραγούδι και ο χορός. Χόρευε πάντα μπροστά 
στον καθρέφτη μαζί με τα άλλα 4 αδέρφια του.  

 

 Από πολύ μικρή ηλικία ανέπτυξε την αγάπη του 
για το διάβασμα, τα ζώα και την τέχνη.  

 

 Ήταν μόλις 16 όταν τον επέλεξαν για τους Τhe 
Wanted. 

 



 Ο Siva γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της 
Ιρλανδίας, το Δουβλίνο, στις 16 Νοεμβρίου το 
1988. 

 
 Έχει 7 αδέρφια και έναν δίδυμο αδερφό. Η 

μητέρα του είναι Ιρλανδή ενώ ο πατέρας του 
κατάγεται από τη Σρι Λανκα. 

 
 Στα 16 ασχολήθηκε με το μόντελινγκ και 

εμφανίστηκε σε καμπάνιες και fashion shows. 
 
 Το 2009 ο Jayne Collins τον επέλεξε ως πέμπτο 

μέλος των Τhe Wanted. 
 

 Είχε σχέση με την σχεδιάστρια παπουτσιών Nareesha McCaffrey για 
περισσότερο από 4 χρόνια. Και το 2010 είχε σχέση με την 
τραγουδίστρια Rihanna. 

 

 Λέγεται ότι είναι ο πιο ‘προσγειωμένος’ και ο πιο ευγενικός από τα 
υπόλοιπα μέλη. 

 

 


