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ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ BEATLES

Οι The Beatles ήταν αγγλικό ροκ συγκρότημα, 

αποτελούμενο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα 

John Lennon, τον τραγουδιστή και μπασίστα Paul 

McCartney, τον κιθαρίστα George Harrison και τον 

ντράμερ Ringo Starr. Το συγκρότημα έκανε έντονη 

την παρουσία του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1960 και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία σε 

ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να παραμένει ένα από τα 

πιο δημοφιλή και επαναστατικά συγκροτήματα στην 

ιστορία της μουσικής.



JOHN LENNON

Ο John Winston Ono Lennon (Λίβερπουλ, 9 Οκτωβρίου 
1940 - Νέα Υόρκη, 8 Δεκεμβρίου 1980), ήταν Άγγλος 

τραγουδιστής, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ιδρυτικό 
μέλος του συγκροτήματος των Beatles. Εκτός από την 
επιτυχημένη μουσική του σταδιοδρομία, διακρίθηκε 

επίσης ως ακτιβιστής του 20ού αιώνα, υιοθετώντας έντονη 
δράση σε κοινωνικά ζητήματα, ειδικότερα ως ηγετική 

μορφή του κινήματος ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η 
μουσική του επηρέασε πολλούς δημιουργούς και 

θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς και 
πολυδιασκευασμένους τραγουδοποιούς. Ως μέλος των 
Beatles, τα τραγούδια του αποτέλεσαν αφορμή για τη 

δημιουργία μια παγκόσμιας κίνησης εκδήλωσης 
θαυμασμού που ονομάστηκε Beatlemania. Μετά τη 

διάλυση των Beatles ακολούθησε ατομική πορεία στη 
δισκογραφία. Δολοφονήθηκε από κάποιον που θεωρήθηκε 

οπαδός του στις 8 Δεκεμβρίου 1980.



PAUL MCCARTNEY

Ο Paul McCartney (18 Ιουνίου 1942) είναι βραβευμένος Άγγλος τραγουδιστής, 
στιχουργός και συνθέτης, 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, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες. Μαζί με τον John Lennon έγραψαν 
τραγούδια τα οποία έχουν γίνει γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μετά από την 
αποχώρησή του από τους Beatles, ο McCartney προώθησε μία επιτυχή σόλο 
σταδιοδρομία και διαμόρφωσε το μουσικό συγκρότημα "Wings“ με τη σύζυγό 
του. Έχει ασχοληθεί επίσης με γυρίσματα ταινιών, με την κλασσική μουσική και 
την ηλεκτρονική μουσική καθώς επίσης έχει συμμετάσχει στα προγράμματα 
βοήθειας για τις διεθνείς φιλανθρωπίες. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο 
Paul McCartney ασχολείται με φιλανθρωπικές συναυλίες.



GEORGE HARRISON

 Ο George Harrison (25 Φεβρουαρίου 
1943 - 29 Νοεμβρίου 2001) ήταν 
Άγγλος κιθαρίστας και 
τραγουδιστής του μουσικού 
συγκροτήματος The Beatles. Αν και 
τα περισσότερα τραγούδια του 
συγκροτήματος γράφτηκαν από 
τους John Lennon και Paul 

McCartney, στα περισσότερα 
άλμπουμ υπήρχε τουλάχιστον μια 
σύνθεση του Harrison.



RINGO STARR

 Ο Ringo Starr, είναι Άγγλος 
μουσικός, τραγουδιστής και 
ηθοποιός, περισσότερο 
γνωστός ως ντράμερ του 
μουσικού συγκροτήματος The 
Beatles. Γεννήθηκε στις 7 
Ιουλίου του 1940 στο 
Λίβερπουλ της Αγγλίας. Πριν 
γίνει μέλος των Beatles το 
1962, ήταν μέλος των Rory and 
The Hurricanes. 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ

Το συγκρότημα ξεκίνησε ως «Quarry Men», 
και πήρε το όνομά του από το σχολείο του 
John Lennon (Quarry Bank High). Το 1957, ο 
Lennon άκουσε τον Paul McCartney, 
ενθουσιάστηκε και τον κάλεσε να παίζει μαζί 
του κιθάρα και πιάνο. Εκείνη την εποχή, 
ντράμερ ήταν ο Pete Best και μπασίστας ο Stu 

Sutcliffe. Ένα χρόνο αργότερα, ο McCartney

έφερε το φίλο του George Harrison για να 
παίζει κύρια κιθάρα και λίγο αργότερα 
προστέθηκε στο γκρουπ ο Ringo Starr.



ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1. “A Hard Day’s Night” (1964)

2. “A Day in the Life” (1967)

3. “Yesterday” (1965)

4. “Strawberry Fields Forever” (1967)

5. “Something (1969)

6. “She Loves You” (1963)

7. “Let It Be” (1970)

8. “Tomorrow Never Knows” (1966)

9. “Norwegian Wood (The Bird Has Flown)” (1965)

10. “Across the Universe” (1969)
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