
 

 

 

 

 

 

Είμαστε  οι ‘’THREE AND A HALF MUSICIANS‘’ (Μιχάλης Κουτσοκέρας, Θανάσης 

Κρίκης, Βασίλης-Γιώργος Ανδρουτσόπουλος-Αγιώτατος και Νίκος Μήτταρης) και το κύριο θέμα μας 

είναι η εξέλιξη της Rock μουσικής. Αναλάβαμε 2 υποθέματα και θέσαμε 6 ερευνητικά ερωτήματα, τα 

οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε μέσα από την έρευνα μας και τα οποία είναι: 

 

Υποθέματα: 

1) Α΄ Τετράμηνο: Εξέλιξη της Rock μουσικής ανά δεκαετίες ως τις Trap και Electro που ακούν οι νέοι 

σήμερα (ορισμός – ιστορία – μουσικοί –τραγούδια – εξέλιξη). 

2) Β΄ Τετράμηνο: Έρευνα για τις μουσικές προτιμήσεις των Ελλήνων νέων ως προς το είδος της Rock. 

 

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα: 

1) Τι ονομάζουμε Rock μουσική και πώς εμφανίστηκε; 

2) Ποια εξέλιξη εμφάνισε η Rock μουσική ανά τους αιώνες; 

3) Ποιές εξελίξεις δρομολόγησαν την δημιουργία της Electro-house και της Trap; 

4) Ποια γνώμη διατηρούν οι νέοι σήμερα για την Rock και την Electro-house; 

5) Ποιοί είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί μουσικοί της Rock και της Electro-house; 

6) Ποιά είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια της Rock και της Electro-house; 

 

1. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ROCK ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Όσο περίεργο και αν φαίνεται, η Rock μουσική προήλθε από την Αφρική. Το 1619, δούλοι 

μεταφέρθηκαν στην Αμερική φέρνοντας μαζί και τη μουσική τους, η οποία μαζί με την ευρωπαϊκή, 

αναμείχθηκε και δημιούργησε την jazz, τη μητέρα της Rock. 

Οι νέγροι, όντας ουσιαστικά σκλάβοι και ζώντας κάτω από άθλιες συνθήκες, ξεσπούν τον πόνο 

τους μέσω της μουσικής. Αρχικά δημιουργούν και ερμηνεύουν τα τραγούδια τους στο χώρο της 

δουλειάς, όπου τα εργαλεία τους αντικαθιστούν τα μουσικά όργανα. Μέσα από την παρούσα 

διαδικασία ο ρυθμός αποκτά πρωταρχικό ρόλο. 

Με την πάροδο του χρόνου, η μουσική δημιουργία των νέγρων παύει να περιορίζεται στη 

δουλειά και γίνεται τρόπος ζωής. Στα γκέτο η μουσική γίνεται καθημερινό βίωμα. Η μελωδία 

εμφανίζεται μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς. 

Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, γεννήθηκε ένα τεράστιο κύμα αμφισβήτησης, το 

οποίο η νεολαία μόνο μέσω της Rock μουσικής θα μπορούσε να το εκφράσει ικανοποιητικά. Οι νέοι 
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αμφισβητούν τις ηθικές αξίες της χώρας τους, και δημιουργούν ένα δικό τους στιλ, το οποίο 

τροφοδοτείται από το Hollywood, με ταινίες που αφορούν την κοινωνική ζωή των εφήβων και την 

εξέγερση τους.  

 

2. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Η rock μουσική ήταν ανέκαθεν πηγή επιρροής για όλες τις ηλικίες, κυρίως για τους εφήβους. 

Οι έφηβοι που μασούν επιδεικτικά τις τσίχλες τους, τα στενά παντελόνια,  οι κοντές φούστες, τα 

επιμελώς χτενισμένα και γεμάτα μπριγιαντίνη μαλλιά και οι χωρίστρες κοκοράκι καθώς και τα 

λικνιζόμενα κορμιά τους βρίσκονται παντού σε πείσμα των οικογενειών τους που θεωρούν την όλη 

κατάσταση αντίθετη στα συγκριτικά χριστιανικά τους ήθη. 

Αλλά είτε είσαι οπαδός της είτε όχι, οι κοινωνικές επιδράσεις που έχει είναι αδιαμφισβήτητες 

καθώς επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας.  Στο άκουσμα της rock μουσικής οι νέοι έχουν την 

ευκαιρία να αναπτύξουν την δική τους ταυτότητα και να βρουν το είδος της μουσικής που τους 

εκφράζει και μέσα από αυτό διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής τους. Επίσης, η συμβολή της στην 

κοινωνικοποίηση του ατόμου και στην ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο διευκολύνεται άμεσα αφού 

έχει την ανάγκη να αναπτύξει σχέσεις με άτομα της ίδιας κουλτούρας.   

Ακόμα και ο τρόπος ντυσίματος επηρεάζεται από τη rock μουσική.  Οι νέοι ντύνονται ανάλογα 

και ορισμένες φορές μιμούνται το ντύσιμο των αγαπημένων τους rock τραγουδιστών. Γενικότερα 

ακόμα και τα ενδύματα που πωλούνταν στα καταστήματα ρούχων ήταν έτσι διαμορφωμένα ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τα είδωλα της εποχής.  Από το χτένισμα μέχρι και τις καθημερινές συνήθειες των 

φανατικών οπαδών ήθελαν να περάσουν τα μηνύματα της προσωπικής τους ταυτότητας. Η 

συμπεριφορά των νέων της εποχής ήταν συνυφασμένη με τα πρότυπα της εποχής που 

αντιπροσώπευαν.  Μερικές φορές οι πράξεις τους επάνω στη σκηνή δημιουργούσαν αλλεπάλληλες 

αντιδράσεις στο κοινό που συνήθως τις ασπαζόντουσαν. 

 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Η rock επηρέασε όχι μόνο την κοινωνία αλλά και την πολιτική ζωή. Πολλές φορές τα 

τραγούδια περιείχαν πολιτικό περιεχόμενο με σκοπό την αφύπνιση του κόσμου και την ενεργή του 

συνεισφορά στους πολιτικούς αγώνες για ισότητα στο λόγο και στην ελευθερία της έκφρασης.  

Γίνονταν επαναστάσεις και διαδηλώσεις βασισμένες σε τραγούδια.  Δημιουργούνταν όμως διάφορες 

αντιδράσεις και οι πολιτικές απόψεις που επιδεικνύονταν ήταν αμφιλεγόμενες.   
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Στόχος της rock μουσικής ήταν να διαδώσει τα μηνύματα της ειρήνης και φιλίας τα οποία 

είχαν διασαλευτεί μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μεταδίδοντας στις επόμενες γενιές όλες 

τις αντιλήψεις και τις δεισιδαιμονίες της εποχής εκείνης.  Τα τραγούδια της εποχής διαχέονταν από 

μεγάλη ευαισθησία και πολλοί κατάφεραν να επωφεληθούν και να κερδίσουν χρήματα από αυτό.  Γι 

αυτό το λόγο το νόημα και το περιεχόμενο που είχε η rock λόγω της εκμετάλλευσής της δεν κατάφερε 

να διατηρήσει την αυθεντικότητά της καθώς διαστρεβλώθηκε από πολιτικοοικονομικές σκοπιμότητες. 

Πολλοί από τους rock τραγουδιστές έβρισκαν καταφύγιο στη rock μουσική θέλοντας να ξεφύγουν από 

τη θλίψη της ζωής τους θεωρώντας την ανούσια και χωρίς συγκεκριμένο σκοπό.  Για να το πετύχουν 

αυτό αναζητούσαν εναλλακτικούς τρόπους ζωής ώστε να μη νιώθουν συναισθηματικά κενοί.   

 

3. Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΡΟΚ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 

 

Η μουσική ροκ (Rock–Rock ‘n’ Roll) επηρεάστηκε και επηρεάζεται ακόμη και σήμερα από τα 

άλλα είδη μουσικής που είναι δημοφιλή ανά περίοδο.  

Στη δεκαετία του 1960, η παραδοσιακή (folk) μουσική των λευκών κοινοτήτων των ΗΠΑ 

επηρέασε το υβρίδιο που ήταν γνωστό ως ροκ εκείνη την περίοδο, αλλά και επηρεάστηκε από αυτό με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία του φολκ ροκ. Παράλληλα, γίνεται γνωστό το μπλουζ ροκ που αποτελεί 

την έκφανση του ροκ που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ηλεκτρική κιθάρα και στις μπλουζ ρίζες 

της μουσικής αυτής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, εμφανίζεται το ψυχεδελικό ροκ, που φέρει 

στοιχεία από μουσικές της ανατολής. Λίγα χρόνια αργότερα, οι μουσικοί της ροκ που είχαν τζαζ 

παιδεία δημιούργησαν το μείγμα που έγινε γνωστό ως τζαζ-ροκ φιούζιον ή απλά φιούζιον.  

Στη δεκαετία του 1970, το ροκ υποσκελίστηκε από την επικράτηση της ντίσκο που αποτελούσε 

ένα μείγμα σόουλ, φανκ και λάτιν μουσικής και δέχτηκε επιρροές από τα είδη αυτά. Παράλληλα, 

δημιουργούνται τα υποείδη σοφτ ροκ, προγκρέσιβ ροκ, πανκ ροκ και χέβι μέταλ.  

Τη δεκαετία του 1980, γίνεται δημοφιλές το χαρντ ροκ και το εναλλακτικό ροκ (alternative 

rock) κάνει τα πρώτα του βήματα.  

Στην δεκαετία του 1990, τα υποείδη της ροκ που εισάγονται είναι το γκραντζ, το μπριτ ποπ 

και το ανεξάρτητο ροκ (indie). 

Κινηματογραφικές ταινίες, jukeboxes, περιοδικά,  όλα από κοινού συντέλεσαν στην επέκταση 

της μουσικής αυτής.  Η ευρωπαϊκή ήπειρος δεν έμεινε, όπως ήταν αναμενόμενο ανεπηρέαστη από τη 

μουσική αυτή έκρηξη. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η rock and roll εισέπραξε τις αποδοκιμασίες της καθωσπρέπει 

συντηρητικής κοινωνίας των Αμερικανών, λόγω της σχέσης της με την αμφισβήτηση, των 

σεξουαλικών υπονοούμενων που υπήρχαν στα τραγούδια, καθώς επίσης και εξαιτίας της καταγωγής 
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της από τη μαύρη μουσική. Το rock and roll αρχικά, ήταν ένα από τα είδη χορευτικής μουσικής των 

αφροαμερικανών. Μαύροι καλλιτέχνες όπως ο Little Richard και ο Chuck Berry ερμήνευαν επιτυχίες 

της rock and roll, αλλά απευθύνονταν σε αφροαμερικάνικο κοινό. Αυτοί οι καλλιτέχνες του rock and 

roll, δέχτηκαν ρατσιστικές κριτικές σε μια εποχή που οι περισσότεροι χώροι διασκέδασης ήταν 

διαχωρισμένοι για λευκούς και μαύρους.  Ειδικά στις Νότιες Πολιτείες η αποδοκιμασία ήταν 

εντονότερη. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αντίδραση των νέων και κατά συνέπεια 

τη συνέχεια της ανάπτυξης του rock and roll.  

Στη Μεγάλη Βρετανία το δημοφιλές κίνημα, έφερε πολλούς Αμερικάνους καλλιτέχνες της 

blues και jazz στη Βρετανία, οι οποίοι μετέδωσαν τους ρυθμούς rock and roll και rockabilly εκεί. Έτσι 

το rock and roll έγινε γνωστό και στο ευρωπαϊκό κοινό και γνώρισε την αποδοχή του.  

Η μουσική skiffle που είχε τις ρίζες της στις ΗΠΑ από το 1920 και ήταν πολύ δημοφιλής στη 

Βρετανία, επηρεάστηκε αισθητά από το rock and roll. Η Βρετανία, ανέπτυξε μεγάλη σκηνή rock and 

roll, που αναπτύχθηκε γρήγορα απαλλαγμένη από τα ρατσιστικά εμπόδια που κράτησαν τη rhythm 

and blues και άλλα είδη τέχνης αφροαμερικανών, στην απομόνωση στις ΗΠΑ. 

 

 

4. ΕΙΔΗ ROCK ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Η Country αναπτύχτηκε μέσα από τη λαϊκή μουσική ιδίως της βόρειας Αμερικής, ιδιαίτερα 

κατά την δεκαετία του ‘20 στις νοτιοδυτικές πολιτείες. Περιέχει  ένα μείγμα πολιτισμικότητας από 

ντόπιους, αλλά και ευρωπαίους, και λατινοαμερικανούς μετανάστες σε συνδυασμό με γηγενείς ήχους. 

Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη της rock μουσικής, από την αρχή έως το τέλος της 

δεκαετίας του 70. 

Η Blues εμφανίστηκε στις αρχές του 1900 από αφροαμερικανούς σκλάβους, οι όποιοι μέσα 

από την μουσική και τους στίχους εξέφραζαν την καταθλιπτική κατάσταση που διαβίωναν. Φυσικά 

στις νότιες πολιτείες πάλι. Αποτέλεσε σημαντικότατο ρόλο στην ιστορία της rock μουσικής ιδίως μετά 

το 1948. 

Η Jazz εμφανίστηκε και αυτή στις αρχές του 1900, στις νότιες πολιτείες με στοιχεία 

αφρικανικών και ευρωπαϊκών παραδόσεων, ενσωματώνοντας και στοιχεία αμερικανικής folk. Η λέξη 

προέρχεται από ένα λαϊκό ιδίωμα που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την μουσική σκηνή του 

Σικάγο περίπου στα 1910.  Κύριο στοιχείο της είναι ο αυτοσχεδιασμός, ενώ δανείστηκε αλλά και 

δάνεισε στοιχεία από τη μπλουζ. 
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Η Beat είναι underground κίνημα που αναπτύχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 40, στην 

αρχή στη Νέα Υόρκη για να εξαπλωθεί στις αρχές του 50 σε όλη την Αμερική.  Αντικομφορμιστικό 

κίνημα καλλιτεχνών που εκφράστηκε κυρίως μέσα από συγγραφικά έργα και ποιητικές εκδόσεις. 

Το Rhythm and blues, συχνά ως σύντμηση R&B, είναι ένα δημοφιλές είδος 

αφροαμερικάνικης μουσικής που ανάγεται στη δεκαετία του 1940. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά 

από τις δισκογραφικές εταιρίες για να περιγράψει ηχογραφήσεις που απευθύνονταν στο αστικό 

αφροαμερικάνικο αγοραστικό κοινό. Το 1930 αντικατέστησε τον ρατσιστικό Όρο ‘Race Music’. 

 

 

5. OΡΓΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ROCK 

 

Τα σημαντικότερα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται στην μουσικήRockείναι: 

 

Ηλεκτρική Κιθάρα 

Ονομάζεται η κιθάρα που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτες για να μετατρέψει τον ηχητικό 

παλμό των ατσάλινων χορδών της σε ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο μπορεί έπειτα να ενισχυθεί από ένα 

σύστημα ενισχυτή-ηχείου.  Οι πρώτες ηλεκτρικές κιθάρες διέθεταν κούφιο σώμα, ατσάλινες χορδές 

και ηλεκτρομαγνήτες με σπείρες από βολφραίμιο.  H  πρώτη ηλεκτρική κιθάρα παράγεται από την 

εταιρία Electro String το 1932. 

 

Μπάσο 

Εφευρέθηκε τη δεκαετία του 30.  Είναι το έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με τα 

δάχτυλα ή τον αντίχειρα.  Το σχήμα του είναι παρόμοιο με αυτό της ηλεκτρικής κιθάρας.  Έχει 4 

χορδές συνήθως. 

 

Πλήκτρα 

Είναι ένα είδος πιάνου. 

 

Ντραμς (Τύμπανα) 

Είναι ένα σύνθετο μουσικό όργανο αποτελούμενο από κρουστά.  Τα τύμπανα χωρίζονται σε:  

α) Μεμβρανόφωνα και β) Ιδιόφωνα. 

 

Κοντραμπάσο 
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Χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην jazz μουσική.  Η καταγωγή του ανάγεται στο β' μισό του 16ου 

αιώνα.  Είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι.  Ήταν τρίχορδο. 

 

Βιολί 

Είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι.  Έχει 4 χορδές διαφορετικού 

τονικού ύψους (σολ, ρε, λα, μι).  Το βιολί εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα. 

 

Μπάντζο 

Είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο.  Το Μπάντζο - Μαντολίνο ή αλλιώς Tango Banjo είναι 

κατασκευής Σταθόπουλου(Νέα Υόρκη 1913) και είναι φτιαγμένο από κελεμπέκι και βραζιλιάνικο 

παλίσσανδρο. 

 

6. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1930-1950 

 

1934:  Η ονομασία Rock N’ Roll εμφανίστηκε για πρώτη φορά.  

1943: Οι πρώτοι disc jockeys ακολουθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στις  επιχειρήσεις  τους. 

1946: Ο Muddy Waters κυκλοφορεί τους πρώτους δίσκους με electric blues του Σικάγο. 

1946: Ιδρύεται η Imperial Records στο Λος Άντζελες με στόχο την προώθηση της μαύρης μουσικής. 

1946: Η Specialty Records ιδρύεται επίσης στο Λος Άντζελες. 

1947: Στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζεται ο όρος rhythm and blues. 

1947: Η μουσική αγορά στις ΗΠΑ ελέγχεται ήδη από έξι μεγάλες εταιρείες παραγωγής δίσκων, τις  

MGM, RCA, Decca, Capitol, Columbia και Mercury. 

1947: Στο Σικάγο ιδρύεται η Chess με σκοπό την προώθηση των rhythm and blues. 

1947: Ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η Atlantic με σκοπό την προώθηση μιας μαύρης μουσικής με επιρροές  

από rhythm and blues και jazz. 

1948: Ο LEO FENDER παρουσίασε την πρώτη ηλεκτρική κιθάρα. 

1948: Ο Ed Sullivan ξεκινάει στην τηλεόραση το πρόγραμμά του, που αργότερα θα μετονομαστεί σε  

«Ed Sullivan Show». 

1948: Η Columbia θέτει σε κυκλοφορία τους πρώτους δίσκους τριάντα τριών στροφών Long Playing  

(LP). 

1948: Το περιοδικό Billboard εισάγει charts για τη μουσική folk και race. 

1949: Η RCA κυκλοφορεί τον πρώτο δίσκο 45 στροφών. 

1949: Ο Fats Domino κυκλοφορείτοThe Fat Man. 

1949: Για τις ανάγκες συγκρότησης των charts του, το Billboard μετονομάζει τη μουσική race σε  
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«rhythm and blues». 

1950: Η ολλανδική εταιρεία Philips αποφασίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη μουσική  

βιομηχανία. 

 

 

 

7. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950-1960 

 

 

 

Είδη Rock Μουσικής 

 

H Rockabilly είναι ένα απ’ τα παλιότερα είδη της rock μουσικής που χρονολογείται στις αρχές 

του 1950.  Ο όρος rockabilly είναι ένας συνδυασμός της rock και της μουσικής hillbilly.  Η προέλευσή 

της ξεκινάει απ’ το νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μουσική αυτή είναι ένας συνδυασμός 

western swing, boogie woogie και ρυθμικού blues. 

Ένα άλλο είδος μουσικής ήταν το Doo-wop, βασισμένο στα φωνητικά, το οποίο εξελίχθηκε 

στις αφρικανικές κοινότητες της Αμερικής το 1940 αλλά γνώρισε μεγάλη επιτυχία το 1950.  Η Doo-

wop είναι ένας τύπος φωνητικού group το οποίο είχε τραγούδια με απλούς στίχους και απλό ρυθμό με 

τη συνοδεία λίγων ή και καθόλου μουσικών οργάνων. 
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Τέλος, ακολουθεί η Rock n' Roll, η οποία είναι ένα είδος δημοφιλούς μουσικής που 

γεννήθηκε και εξελίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις αρχές του ’50.  Οι απαρχές της 

είναι ένας συνδυασμός αφρικάνικου blues, jump blues, country, jazz και gospel μουσικής. 

 

Μουσικά Όργανα 

Στις αρχές του 1950, τα κύρια όργανα που χρησιμοποιούνταν στη rock μουσική ήταν η κιθάρα, 

τα διπλά μπάσα, το πιάνο, τα ντραμς και τα φωνητικά των καλλιτεχνών. Στα μέσα του ’50, οι απλές 

κιθάρες αντικαταστάθηκαν από τις ηλεκτρικές και ειδικά στη Doo-wop μουσική σημαντικό ρόλο 

έπαιζε και το σαξόφωνο αλλά και οι αρμονίες των φωνητικών. Αργότερα, κεντρικό ρόλο στο μουσικό 

συγκρότημα έπαψαν να παίζουν το πιάνο και το σαξόφωνο αλλά οι ηλεκτρικές κιθάρες ενώ αυτά τα 

δύο όργανα έγιναν προαιρετικά. 

 

Σημαντικότεροι RockΚαλλιτέχνες 

 

Οι καλλιτέχνες που ξεχώρισαν εκείνη την δεκαετία ήταν οι Elvis Presley, Rey Charles, Chuck 

Berry, Little Richard, James Brown, Everly Brothers, Buddy Holly και Jerry Lee Lewis.  

Elvis Presley 

Ο Elvis Presley γεννήθηκε στο Τουπέλο του Μισσισιπί 

και γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του '50. Ξεκίνησε 

γράφοντας μουσική και συνέχισε τραγουδώντας rock and roll, 

blues, pop και folk. Στις 18 Ιουλίου του 1953, ο Presley πλήρωσε 

$3,25 για να ηχογραφήσει ένα δίσκο στη Sun Studios με τα 

τραγούδια My Happiness και That's When Your Heartaches 

Begin, τον οποίο έδωσε στη μητέρα του, ως δώρο για τα γενέθλια 

της.  Αργότερα, στις 4 Ιανουαρίου του 1954, επέστρεψε στη Sun 

Studios και ηχογράφησε ένα δεύτερο δίσκο με τα τραγούδια I'll 

Never Stand in Your Way και It Wouldn't Be the Same without 

You. Το 1957 ο Presley είχε γίνει ο πιο διάσημος καλλιτέχνης σε 

όλο τον κόσμο. Πολλοί τραγουδιστές από πολλά μέρη του 

κόσμου εμπνεύστηκαν από τη μουσική του Presley και 

δημιούργησαν τα δικά τους τραγούδια βασισμένοι στη μουσική 

του.  Από το 50 έως το 60 κυκλοφόρησε 5 άλμπουμ ενώ 

κυκλοφόρησε και 26 singles. 
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Rey Charles Robinson 

 

O Rey Charles Robinson, γνωστός ως Rey Charles άρχισε 

να παίζει πιάνο και σαξόφωνο ξεκινώντας έτσι την επαγγελματική 

σταδιοδρομία του στη μουσική το 1950.  Η πρώτη του επιτυχία 

ήρθε ένα χρόνο αργότερα με το κομμάτι "Baby, Let Me Hold 

Your Hand".  To 1952, υπέγραψε στην Atlantic Records, μια 

δισκογραφική εταιρία στην οποία βρίσκονταν οι καλύτεροι 

Αφροαμερικανοί μουσικοί. Κυκλοφόρησε 9 άλμπουμ την 

δεκαετία του 50.  Τα σημαντικότερα κομμάτια του είναι τα "'A 

Song for You'", "Busted", "I Can't Stop Loving You" και "Hit the 

Road Jack". 

 

 

Chuck Berry 

 

Ο  Chuck Berry είναι ένας Αμερικάνος μουσικός του rock 

and roll, καθώς και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους 

του είδους.  Τον Ιούνιο του 1956, ο Berry βγάζει την πρώτη 

μεγάλη του επιτυχία, το Roll Over Beethoven.  Αργότερα, βγάζει 

τις μεγαλύτερες επιτυχίες του “School Days”, ”Rock and Roll 

Music”, ”Sweet Little Sixteen” και “Johnny B. Good”.  

 

Richard Wayne Penniman 

 

Ο Richard Wayne Penniman, γνωστός με το ψευδώνυμο Little 

Richard, είναι ένας Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης και 

ηθοποιός.  Εμφανίστηκε στη μέση του ‘50 και του δόθηκε το επωνύμιο 

“ο αρχιτέκτονας της rock and roll”.  Τον Οκτώβρη του 1951 άρχισε να 

ηχογραφεί jump blues ενώ ένα χρόνο αργότερα ηχογράφησε με την 

Peacock Records. Το 1953 άρχισε την solo καριέρα του ξεκινώντας ένα 

νέο είδος R&B.  Στη συνέχεια άρχισε  να παίζει στο πιάνο το ρυθμό της  

boogie -woogie και έγραψε το “Tutti Frutti” ένα τραγούδι που 

αυτοσχεδίασε στη σκηνή την ώρα που τραγούδαγε τα boogie-woogie 

blues. 
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James Joseph Brown 

Ο James Joseph Brown ήταν ένας Αμερικανός τραγουδιστής, 

μουσικός και στιχουργός.   Ο Brown  σε ηλικία 12 ετών δημιούργησε το 

πρώτο φωνητικό γκρουπ.  Hχογράφησε τραγούδια όπως “Baby Please 

Don't Go”, “Please, Please, Please, I Don't Know”, “No No No”, “Just 

Won't Do Right”.  Τον Μάρτιο του 1957 έγινε μέλος σε ένα γκρουπ το 

οποίο και επανέκτησε με την ονομασία “James Brown and The Famous 

Flames”.  Έπειτα δημιούργησε μια  φωνητική ομάδα και της έδωσε την 

ονομασία James Brown Band. Στις αρχές του 1960, ο Brown ανέβηκε στην 

πρώτη δεκάδα των R & B hit.    

 

Everly Brothers 

Ο Isaac Donald  "Don" Everly και ο Phillip “Phil” Everly ενώθηκαν 

και έγιναν οι Everly Brothers. Ήταν country rock and roll 

τραγουδιστές. Το πρώτο τους τραγούδι ήταν μια αποτυχία μόνο και 

μόνο από το όνομα του "Keep A 'Lovin' Me. Το “Bye Bye Love”, 

“Wake Up Little Susie”,  “All I Have To Do Is Dream”, “Bird Dog” 

και “Problems” ήταν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.  

 

Charles Hardin Holley 

Ο Charles Hardin Holley γνωστός με το ψευδώνυμο Buddy Holly ήταν 

τραγουδιστής, στιχουργός και πρωτοπόρος του rock and roll. Ο Holly 

είδε τον Elvis να τραγουδά και άρχισε να ενσωματώνεται στην 

rockabilly.   

 

Jerry Lee Lewis 

O Jerry Lee Lewis ήταν ένας τραγουδιστής και πιανίστας της 

rock and roll  και της country γνωστός με το ψευδώνυμο The killer.  O 

διακριτικός ήχος του πιάνο του μπορεί να ακουστεί σε πολλά 

κομμάτια που ηχογραφήθηκαν στη Sun Recors στα τέλη του 1956 και 

στις αρχές του 1957.  Προχώρησε την καριέρα του ως σολίστ το 1957, 

με επιτυχίες όπως το “Whole Lotta Shakin 'Goin' On” και “Great Balls 

of Fire”.  
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Tα σημαντικότερα γεγονότα της δεκαετίας 

 

1951 

Το Δεκέμβριο του 1951 οι Jackie Brenston και Ike Turner's Kings της δισκογραφικής Rhythm 

Record κυκλοφόρησαν το  άλμπουμ "Rocket '88" που θεωρείται το πρώτο του είδους του και σύντομα 

κατακτά τις κορυφές των charts. Λίγους μήνες αργότερα, ο Alan Freed ξεκίνησε τη ραδιοφωνική 

εκπομπή "Moondog Rock and Roll Party".  Σε αυτή παίζονταν τραγούδια μαύρων καλλιτεχνών τα 

οποία απευθύνονταν σε λευκούς ακροατές. 

 

1952 

Τον Ιανουάριο του 1952 ο Sam Phillips ίδρυσε τη δισκογραφική Sun Records.  Τον Μάρτιο 

του 1952 ο Alan Freed διοργάνωσε μία συναυλία στο Cleveland Arena. Με κοινό 25.000 νεαρούς, 

κυρίως αφρό-Αμερικανούς, και καλλιτέχνες τους Dominoes και  Paul "Hucklebuck" Williams.  Η 

συναυλία έλαβε γρήγορα τέλος λόγω του εξαγριωμένου πλήθους που ενώ είχε αγοράσει εισιτήρια, δεν 

χωρούσε να μπει να παρακολουθήσει.  Η συναυλία αυτή καταγράφηκε ως η πρώτη rock n roll 

συναυλία. Την ίδια χρονιά, διαλύθηκε το συγκρότημα των Weavers με την κατηγορία ότι τα μέλη του 

ήταν κομουνιστές ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε το συγκρότημα Comets από τον Bill Haley. Εκτός 

από αυτά, κατασκευάστηκε η ηλεκτρική κιθάρα Gibson από τον Les Paul. 

 

1953 

Τον Δεκέμβριο του 1953 ο Bill Haley ηχογράφησε το "Crazy Man Crazy," που θεωρήθηκε το 

πρώτο rock and roll hit από λευκό καλλιτέχνη.  Ο Leonidas Fender, γνωστότερος ως Leo Fender, ο 

οποίος ήταν κατασκευαστής ενισχυτών μουσικών οργάνων και τεχνικός ραδιοφώνου, κατασκεύασε 

την πρώτη επιτυχημένη εμπορικά συμπαγή  ηλεκτρική κιθάρα με μονό ηλεκτρομαγνήτη. Προωθήθηκε  

στην αγορά με το όνομα  Fender Esquire.  Ήταν το πρώτο ουσιαστικό πέρασμα από την τυπική κιθάρα 

που χρησιμοποιείτο στη τζαζ, προς το όργανο που θα έβρισκε απήχηση από τους μουσικούς της 

κάντρι της δυτικής Καλιφόρνια. Στις 18 Ιουλίου ο 18χρονος Elvis Presley πέρασε την πόρτα της Sun 

Records  και ηχογράφησε 2 κομμάτια ως δώρο για την μητέρα του και εντυπωσιάζει τον διευθυντή της 

δισκογραφικής από το ταλέντο του. 

 

1954      

O Leo Fender έκανε και πάλι την διαφορά κυκλοφορώντας την Fender Stratocaster, η οποία 

ήταν μια βελτιωμένη έκδοση της ηλεκτρικής κιθάρας, η οποία θα γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση και 

θα αγοραστεί από τους Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton και άλλους σπουδαίους 
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καλλιτέχνες. Στις 19 Ιουλίου του 1954 η Sun Records κυκλοφόρησε το πρώτο single του Elvis Presley 

και γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από τους νέους της εποχής και όχι μόνο. Επιπρόσθετα, ο Bill Haley 

ηχογράφησε το Rock Around the Clock.  H δισκογραφική εταιρία ΕΜΙ αγοράζει την Capitol. 

 

1955 

Οι ταινίες Rebel Without a Cause και Blackboard Jungle δέχτηκαν ποικίλα σχόλια παντός 

τύπου, καθώς καθιέρωσαν, μέσω  των πρωταγωνιστών τους, ένα νέο πρότυπο νεότητας, αυτό του 

μοναχικού και αινιγματικού νέου που κινείται στο περιθώριο, με το οποίο ταυτίστηκαν οι 

περισσότεροι νέοι της εποχής. Στις 14/1, ο Little Richard  κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι "Tutti-

Frutti" που έγινε hit από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του. Σήμερα, αποτελεί σήμα κατατεθέν της 

εποχής καθώς και το άλμπουμ Bantu Choral Folk Songs. Ηχογραφήθηκε από τον Pete Seeger ο οποίος 

ήταν ο πρώτος λευκός καλλιτέχνης που ηχογράφησε άλμπουμ με αφρικανική μουσική. 

 

1956 

Κυκλοφορεί το Heartbreak Hotel και ξεκινάει η Presley-μανία, η οποία ενισχύεται με την 

πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Elvis Presley στην εκπομπή Dorey Brothers Show. Στις 21 

Σεπτεμβρίου τα κλαμπ υποχρεώνονται να ακυρώσουν συναυλίες, και όσες γίνονται επιτηρούνται από 

ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ απαγορεύεται και ο χορός. 

 

1957 

Το Δεκέμβριο του 1957 το κογκρέσο των ΗΠΑ βγάζει ανακοίνωση σχετικά με τον έλεγχο των 

στίχων των επερχόμενων τραγουδιών της rock από ειδικές επιτροπές. Την ίδια εποχή σημαντική 

επίδραση άσκησαν στους νέους της εποχής τα Teen Idols, δηλαδή τα μουσικά είδωλα των εφήβων. 

 

1958 

Κυκλοφόρησε το κομμάτι του Bobby Freeman “Do You Wanna Dance” το οποίο εγκαινιάζει 

στις ΗΠΑ τη χορευτική παράνοια. 

 

1959 

Τον Φεβρουάριο του 1959 οιRockers: Buddy Holly, Ritchie Valens και Big Bopper πεθαίνουν 

σε αεροπορικό δυστύχημα. Το τραγικό αυτό συμβάν αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της 

Rock and Roll μουσική και συγκλονίζει το παγκόσμιο κοινό! Οι νεαροί fun της rock and roll θλίβονται 

αποκαλώντας την μέρα εκείνη ως "η μέρα που πέθανε η μουσική".  Αργότερα διοργανώνεται για 

πρώτη φορά το φεστιβάλ του Νιούπορτ, από το οποίο θα αναδειχθούν η Joan Baez και ο Bob Dylan. 
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Τη χρονιά αυτή πάνω από εξακόσια εκατομμύρια δίσκοι πωλήθηκαν στις ΗΠΑ. Βάσει αυτού, 

αυξήθηκε η αγορά από 213 σε 603 εκατομμύρια δολάρια από το 1955 και το μερίδιο που αντιστοιχεί 

στο rock and roll από 15,7 σε 42,7 %. 

 

1960 

Οι Alan Freed και Dick Clark εμπλέκονται σε σκάνδαλο δωροληψίας από δισκογραφικές 

εταιρίες, γνωστό ως σκάνδαλο Payola. Ιδρύεται η δισκογραφική εταιρία Motown ενώ η Philips 

αγοράζει τη Mercury. Το twist θριαμβεύει στα πάρτι της χρονιάς. Στα τέλη του 1960 πεθαίνει ο Eddie 

Cochran. 

 

 

8. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960-1970 

 

 

 

 

Οι Κοινωνικές και Πολιτικές Επιδράσεις 

 

Tο ξέσπασμα του Rock and Roll συνοδεύτηκε από την αμφισβήτηση των νέων σχετικά με τον 

τρόπο ζωής και τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής τους, αλλά και από την αμφισβήτηση των 

παλιότερων από τους νέους. Στην δεκαετία όμως του ‘60, η αμφισβήτηση αυτή θα επεκταθεί πολύ 

περισσότερο και θα γίνει ένας από τους κινητήριους μοχλούς της αποκαλούμενης Rock επανάστασης. 

«Θέλουμε τον κόσμο και τον θέλουμε τώρα», ουρλιάζει ο Jim Morrison, τραγουδώντας το “When the 

Music’s Over”. Αυτή η επιθυμία που εκφράστηκε μέσα σε μια μόνο πρόταση, ήταν γενικότερα ένας 

από τους διακαέστερους πόθους που εκφράστηκαν μέσα στη «δεκαετία που θα άλλαζε τον κόσμο». Η 

δεκαετία αυτή εκφράστηκε από δύο κινήματα: Τους Hippies και τους Ακτιβιστές του Rock. 
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Οι Hippies 

 

Αρχικά, οι Hippies σύμφωνα με τον Ανρύ Αρβόν, 

παρουσίαζαν μία ουσιαστική διαφορά στον τρόπο 

αντίδρασης και αντιπαράθεσης με την κοινωνία, η οποία 

ερχόταν σε αντίθεση με την παράφορη αγάπη τους για ζωή.  

Έτσι οι hippies αρκούνται στη «δύναμη των λουλουδιών», 

τα οποία είχαν και ως σύμβολο. Προτίμησαν «έναν τρόπο 

ζωής που δεν υπαγορεύεται πλέον από τον ρυθμό της 

βιομηχανίας, αλλά από εκείνον της φυσικής ζωής».   

Ήταν ένα κοινωνικό κίνημα. Οι ειρηνιστές hippies, αρνήθηκαν τον αστικό τρόπο ζωής και 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν έναν αλλιώτικο κόσμο. Προτίμησαν για το σκοπό αυτό να 

ακολουθήσουν το δρόμο της αντί-βίας. 

Επηρεασμένοι από τον φεμινισμό, έφτασαν στην ισοπέδωση και την κατάργηση της 

εξωτερικής εμφάνισης, αφήνοντας μακριά μαλλιά, φορώντας φούστες ή ακόμη και χορεύοντας 

γυμνοί, σε μεγάλες εκδηλώσεις – συναυλίες.  Όμως, η επαναστατικότητα των hippies, δεν ήταν τόσο 

διευρυμένη σε πολιτικό επίπεδο. 

Το μόνο σίγουρο είναι πως το κίνημα των hippies, απέτυχε να φέρει σε πέρας, τους στόχους 

του λόγω της εμμονής τους σε ένα φανταστικό κόσμο αγάπης, λουλουδιών και ειρήνης που δεν 

υπήρξε ποτέ. 

 

Οι «ακτιβιστές» του Rock 

 

Επιπροσθέτως, την ίδια περίοδο που συγκροτήματα του αμερικάνικου νότου έκαναν επίθεση 

μέσω των στίχων τους στην μαύρη κοινότητα, παίζοντας όμως blues κατά ειρωνική σύμπτωση, 

υπήρχαν καλλιτέχνες που υπερασπίζονταν τους μαύρους.  Το υπέροχο τραγούδι του Southern Man 

αποτελεί την καλύτερη ίσως απάντηση στο Sweet Home Alabama των Lynard Skynard.  Γενικότερα, 

το rock στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960, δεν ήταν απλά μια μουσική.  Πολύ συχνά 

αποκτούσε την μορφή μιας κραυγής διαμαρτυρίας. Για όσους γνώριζαν την δύναμη που είχε το rock, 

πριν περιοριστεί στις επιδιώξεις των καλλιτεχνών για θεαματικά shows και αυξήσεις των κερδών τους 

και μετατραπεί σε κερδοφόρο επιχείρηση, έγινε ένα μέσο για θετική προπαγάνδα υπέρ των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για διαμαρτυρία έναντι του εκάστοτε καταπιεστικού συστήματος. Αυτό 

άλλαξε στις αρχές του 1970, τότε που η επαναστατικότητα άρχισε να φθίνει και η εμπορικότητα 

μπήκε σε πρώτη μοίρα.    
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Είδη Rock Μουσικής 

Τα sixties (‘60) χαρακτηρίστηκαν από έξι συγκεκριμένα είδη μουσικής: 

 

Garage rock 

Η Βρετανική Εισβολή, όπως είναι γνωστή στον μουσικό τύπο, διέδωσε παγκοσμίως το 

βρετανικό rock και γνώρισε πολλούς μιμητέs. Εντούτοις αρκετοί ξεχώρισαν την περίοδο μεταξύ 1963 

και 1967, οπότε και γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του το garage rock. 

Surf 

Ο ήχος του rockabilly επηρέασε πολύ τη Δυτική Ακτή της Αμερικής ως προς την ανάπτυξη 

ενός νέου είδους μουσικής που ήταν κυρίως ορχηστρικό και έγινε γνωστό ως μουσική surf. Η surf 

ήταν πιο γρήγορη από την rock and roll και ο ήχος της εμφάνιζε χαρακτηριστικές διαφορές, όπως οι 

κιθάρες με μεγάλο σήμα αντήχησης ή ήχους για να δοθεί μεγάλη αίσθηση του βάθους στον ήχο.  Πολύ 

γνωστό συγκρότημα της surf ήταν οι Beach Boys που άφησαν το στίγμα τους στη surf προσθέτοντας 

πλούσιες μελωδίες στη φωνή, δημιουργώντας αυτό που έγινε γνωστό ως ο ήχος της Καλιφόρνια. 

Folk rock 

Οι Byrds, παίζοντας το τραγούδι του Bob Dylan Mr. Tambourine Man, συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη της μόδας του folk rock και έδωσαν ώθηση στο είδος του ψυχεδελικού rock το οποίο 

αντιπροσώπευαν μεταξύ διαφόρων άλλων ειδών. Ο Dylan συνέχισε την ανοδική πορεία του folk rock 

με το single για το τραγούδι του Like a Rolling Stone του 1965. Στη Βρετανία το folk rock έγινε 

εξίσου δημοφιλές με την Αμερική. 

Ψυχεδελικό Rock 

Παράλληλα με το δημοφιλές folk rock και λίγο αργότερα, εμφανίστηκε το ψυχεδελικό rock το 

οποίο προσέλκυσε έντονα το ενδιαφέρον από τα μέσα έως τα τέλη του 1960. Στην Βρετανία οι Pink 

Floyd είχαν ξεκινήσει να αναπτύσσουν τις ιδέες τους πάνω στο ψυχεδελικό rock από το 1965 στην 

"underground" σκηνή. Τον Αύγουστο του 1966 οι Beatles με το άλμπουμ τους Revolver, 

χρησιμοποίησαν την ψυχεδέλεια σε τραγούδια τους όπως το Yellow Submarine και το Tomorrow 

Never Knows. Οι Beach Boys του Brian Wilson, κυκλοφορούν την ίδια χρονιά το Pet Sounds, με 

έντονα στοιχεία ψυχεδέλειας, γεγονός που αποδίδεται στη χρήση LSD από τον Wilson που ήταν ο 

κυρίως συνθέτης του άλμπουμ. Το μεσουράνημα του ροκ σαν κίνημα των νέων έγινε εμφανές σε 

μεγάλα rock φεστιβάλ στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με πιο γνωστό το φεστιβάλ του Woodstock 

του 1969 που ξεκίνησε ως μουσικό και καλλιτεχνικό τριήμερο φεστιβάλ όπου συγκεντρώθηκαν 



ΜΟΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΙ, Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 16 

υπερδιπλάσιοι του προβλεπόμενου θεατές. Εξιδανικευμένο σήμερα, αναφέρεται σαν την κορυφαία 

συγκέντρωση νέων, οπαδών της rock μουσικής και της υποκουλτούρας των χίπις. 

Progressive rock 

Το προοδευτικό rock εμφανίστηκε λίγο αργότερα από το ψυχεδελικό rock στην Αγγλία.  Τα 

rock συγκροτήματα του είδους ξεπέρασαν κατά πολύ το ως τότε καθιερωμένο τρίλεπτο διάρκειας ενός 

rock τραγουδιού και ηχογράφησαν πιο περίπλοκα στην δομή τραγούδια, χρησιμοποιώντας ενίοτε 

συγχορδίες που είχαν την βάση τους στην τζαζ και άλλα υποείδη που ξεκίνησαν από αυτήν όπως η 

φιούζον. Γνωστά συγκροτήματα προοδευτικού rock ήταν τα εξής: Pink Floyd, Emerson, Lake & 

Palmer και Faust. 

 

Heavy Metal 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960, εμφανίζονται κάποια συγκροτήματα που με τον ήχο τους 

δημιουργούν ένα παρακλάδι της rock που παίρνει το όνομά Heavy Metal. Οι Black Sabbath, από το 

Άστον του Μπέρμιγχαμ, κυκλοφορούν το 1969 το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους και ο ήχος τους 

περιγράφεται από δημοσιογράφους, ως ήχος βαρέων μετάλλων-μία παρομοίωση που είχε 

χρησιμοποιηθεί και για τον ήχο άλλων καλλιτεχνών της rock παλιότερα, όπως για παράδειγμα για τον 

Jimmy Hendrix. Πολλά συγκροτήματα χρησιμοποίησαν αυτόν τον ήχο και τον συνδύασαν με άλλους 

με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και άλλα υποείδη του Heavy Metal. 

 

Μουσικά Όργανα 

 

Η ηλεκτρική κιθάρα ήταν ένα όργανο-κλειδί για την 

ανάπτυξη πολλών μουσικών ειδών που εμφανίστηκαν από τα τέλη 

του 1940 και μετά όπως το Σικάγο Μπλουζ, το πρώιμο Rock and 

Roll και το Rockabilly, καθώς και το Blues Rock του 1960. 

Η ακμή της rock την ίδια χρονική περίοδο αύξησε τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών. Μπάσα όπως τα Mustang και 

Jazz Bass της Fender και το EB-3 της Gibson χρησιμοποιήθηκαν 

από rock μουσικούς μεγάλων συγκροτημάτων. Επίσης, τη 

δεκαετία του ’70 δημιουργήθηκε το πρώτο πεντάχορδο μπάσο, με 

την προσθήκη μιας χαμηλότερης χορδής, από την εταιρεία Tobias. 
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Τα πλήκτρα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα εξελίχτηκαν κυρίως κατά τον 20ο αιώνα, με 

ηλεκτρομηχανικά όργανα, όπως το Ondes Matenot.  Αν και τα ίδια τα πλήκτρα αρχικά φτιάχνονταν με 

φυσικά υλικά όπως έβενο και ελεφαντόδοντο, αργότερα χρησιμοποιήθηκαν συνθετικά υλικά για να 

καλύψουν τα ξύλινα κλειδιά. Μεγάλη εξέλιξη στον χώρο των συνθετών μουσικής (synthesizers) 

υπήρξε κατά την δεκαετία του 1960, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

Σημαντικότεροι Καλλιτέχνες-Συγκροτήματα και οι Επιτυχίες τους 

 

The Beatles 

Οι Βeatles, ήταν ένα παγκοσμίου φήμης αγγλικό rock συγκρότημα από το Liverpool που 

σχηματίστηκε το 1959. 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 το 

πιο δημοφιλές και επαναστατικό συγκρότημα στην  ιστορία της μουσικής. 

 

Επιτυχίες: 

• 22 Μαρτίου 1963, Please Please Me #1 για 30 εβδομάδες 

• 22 Νοεμβρίου 1963, With The Beatles #1 για 21 εβδομάδες 

• 10 Ιουλίου 1964, A Hard Day's Night #1 για 21 εβδομάδες 

 

 

The Rolling Stones 

 

Οι Rolling Stones είναι ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά rock συγκροτήματα που έγινε 

δημοφιλές κατά τη διάρκεια της "βρετανικής εισβολής" στις αρχές της δεκαετίας του '60. Το είδος 

τους βασίζεται στο rock and roll. 
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Επιτυχίες: 

Το κομμάτι, "(I Can't Get No) Satisfaction" καθιέρωσε τους Stones ως τους δημιουργούς της την 

πρώτης εκτέλεσης Rock.   

Άλλα σημαντικά άλμπουμ: 

• Τhe Rolling Stones, 1964   

• Out of Our Heads, 1965 

• Aftermath, 1966 

 

Τhe Kinks 

Oι Kinks δημιουργήθηκαν στα τέλη του 1963 και γνώρισαν 

μεγάλη επιτυχία μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ‘70.  

Διαδραμάτισαν με τη συνολική μουσική τους πορεία 

σημαντικότατο ρόλο στην εξάπλωση του σκληρού ήχου αλλά θα 

μπορούσαν να είχαν μείνει στην ιστορία για ένα και μοναδικό 

τραγούδι, το πασίγνωστο, “You Really Got Me”.  

 

The Who 

 

 

Ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60ως ένα ακόμη αγγλικό Rythm 'n' Blues 

συγκρότημα, το οποίο όμως έμελε να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα προαναφερθέντα 

συγκροτήματα των Beatles και Rolling Stones.  Τα μέλη του είχαν έντονα εμφυτευμένη στις συνθέσεις 

τους την αίσθηση του ακραίου, που αποτέλεσε βασική επιρροή για την Punk rock μουσική. 

Επιτυχίες: 

Το πρώτο τους σίνγκλ, το I Can't Explain, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο πρώτος τους δίσκος 

ονομάστηκε My Generation και περιλαμβάνει το ομώνυμο τραγούδι, όπως και το The Kids Are 

Alright. Ακολούθησαν πολλοί επιτυχημένοι δίσκοι, όπως τα: A Quick One, The Who Sell Out και 

Tommy. 
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Jimi Hendrix 

 

Ο Αμερικανός Jimi Hendrix είναι ένας από τους 

σημαντικότερους κιθαρίστες στην ιστορία της 'ηλεκτρικής' κιθάρας.  

Δημιούργησε τους “The Jimi Hendrix Experience” και με τον πρώτο 

τους δίσκο “Are Υou Εxperienced?” ορίζει, εν έτη 1967, νέα 

δεδομένα στο blues παίξιμο και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τη 

δημιουργία αυτού που αργότερα θα ονομαζόταν heavy metal. 

 
 

 

Pink Floyd 

 

 

Οι Pink Floyd είναι ένα βρετανικό μουσικό συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία στον χώρο 

της rock μουσικής.  Έχουν ξεχωρίσει τόσο για τις πρωτοποριακές για την εποχή συνθέσεις τους, όσο 

και για τους νεωτεριστικούς και συγκινησιακά φορτισμένους στίχους τους, τα ευφάνταστα εξώφυλλά 

τους, τις πειραματικές ενορχηστρώσεις και ηχογραφήσεις και τις θεαματικές συναυλίες τους.  

Υπολογίζεται ότι το συγκρότημα έχει πουλήσει γύρω στα 74,5 εκ άλμπουμ στις Η.Π.Α. και πάνω από 

300 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και συγκαταλέγεται έτσι στις πιο επιτυχημένες εμπορικά rock 

μπάντες. 

 

Επιτυχίες: 

• 1967, άλμπουμ: The Piper at the Gates of Dawn 

• 1968, άλμπουμ: A Saucerful of Secrets 
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Led Zeppelin 

 

 

Οι Led Zeppelin ήταν Αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968 και θεωρείται ένα 

από τα πιο δημοφιλή στην ιστορία της μουσικής.  Αναδύθηκαν μέσα από τη βρετανική blues σκηνή 

και αποτελούν την εξέλιξη των Yardbirds. 

Επιτυχίες: 

•  12 Ιανουαρίου 1969, άλμπουμ: Led Zeppelin #6 U.K. #10 U.S. 

•  22 Οκτωβρίου 1969, άλμπουμ: Led Zeppelin II #1 U.K. #1 U.S. 

 

Cream 

 

 

Οι Cream ήταν ένα Αγγλικό rock supergroup που σχηματίστηκε το 1966. Ο ήχος τους έχει 

χαρακτηριστεί ως μια μίξη από blues rock, hard rock και psychedelic rock. Το τρίτο τους άλμπουμ, 

Wheels of Fire, ήταν το πρώτο διπλά - πλατινένιο άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Θεωρούνται και ως το 

πρώτο παγκόσμια επιτυχημένο supergroup. Στην καριέρα τους πούλησαν πάνω από 15 εκατομμύρια 

άλμπουμ παγκοσμίως. 
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9. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970 

 

 

 

Στη δεκαετία του 1970, το ροκ δέχτηκε επιρροές από ρυθμούς ντίσκο, σόουλ, φανκ και λάτιν, 

ενώ παράλληλα δημιουργούνται κλάδοι του σοφτ ροκ, προγκρέσιβ ροκ, πανκ ροκ και χέβι μεταλ. 

Η δεκαετία αυτή μπαίνει δυναμικά και συγκροτήματα όπως οιScorpions, Guns 'n' Roses, U2, 

Metallica, Sex Pistols, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd βρίσκονται πλέον στην σκηνή της 

ροκ αφήνοντας τεράστιες επιτυχίες στην ιστορία της.  

Επίσης, οι Elton John, Bruce Springsteen, David Bowie, Lou Reed, Eric Clapton είναι τα 

νέα πρόσωπα που προστίθενται στον χώρο της ροκ. 

Από ελληνικής πλευράς έχουμε τους POLL, ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ, CINQUETTI, FLOW, 

SOCRATES DRANK THE CONIUM, ΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΤΙΑΣ και MΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑ. 

 

 

10. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 

 

 

 

Σιγά σιγά ο ήχος της ροκ σκληραίνει, η μουσική παίρνει άλλη τροπή, πιο επιθετική, πιο βίαιη, 

αποκτά σιγά σιγά την σημερινή της μορφή. Κατά την δεκαετία του 1980, το hard ροκ έχει τεράστια 

απήχηση ενώ το alternative ροκ κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Την επόμενη δεκαετία στη μουσική 

της ροκ προστίθενται το γκραντζ, το μπριτ ποπ και το ανεξάρτητο. Σε αυτή την δεκαετία στην πρώτη 

γραμμή βρίσκονται οι Talking Heads και οι Stranglers, καθώς εκείνη την περίοδο δημοφιλές γίνεται 
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το new wave. Στην συνέχεια κατά την διαμόρφωση των gothic rock και dark wave έχουμε νέους 

καλλιτέχνες όπως τους Joy Division και Cure. Στις ΗΠΑ σχηματίζονται συγκροτήματα που κάνουν 

μια καθοριστική πορεία στη μουσική όπως οι REM και Sonic Youth. Στη μουσική grunge έχουμε 

τους Pearl Jam, Nirvana, και Soundgarden. Στην εξέλιξη της αμερικανικής rock συμβάλλουν οι 

Red Hot Chili Peppers, Offspring και Smashing Pumpkins. Παράλληλα στην Ελλάδα αξιόλογοι 

είναι οι Magic de Spell και οι Panx Romana.  

 

 

11. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 

 

 

 

Τη δεκαετία του 1990 έχουμε την εισαγωγή της Alternative Rock χάρις σε μπάντες όπως οι 

Nirvana και στην δημοτικότητα κινημάτων όπως η grunge και η Britpop. Με την έναρξη της 

δεκαετίας του 1990, οι αγοροπωλησίες από συγκροτήματα όπως οι Jane’s Addiction , οι Dinosaur Jr, 

και οι Nirvana που πρέσβευαν την εναλλακτική Ροκ είχαν φτάσει στα ύψη. Την ίδια περίοδο οι REM 

αποτελούσαν το πιο δημοφιλές συγκρότημα στον κόσμο και πρότυπο για πολλές νέες εναλλακτικές 

μπάντες. Ωστόσο, οι Red Hot Chili Peppers ήταν αυτοί που έφεραν την παγκόσμια προσοχή στο 

Alternative Rock και μ’ αυτό τον τρόπο κατάφεραν να επιτύχουν την πρωτοπορία και να φτάσουν 

στην κορυφή. Οι σημαντικότερες μπάντες του είδους αυτή την περίοδο είναι οι: Hootie and The 

Blowfish, Alice in Chains, Nirvana, The Offspring, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., 

Soundgarden, Live, Counting Crows, Rage Against the Machine, Goo Goo Dolls, Third Eye 

Blind, Green Day, Bush, The Smashing Pumpkins, 4 Non Blondes, Beck, Foo Fighters, Sublime, 

Hole, Cake, Blind Melon, οι Stone Temple Pilots, Blink-182 και οι Pearl Jam. 
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12. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 2000 

 

 

 

Μπαίνοντας σε μία νέα δεκαετία, αυτή των 00’s έχουμε πολλά νέα ροκ συγκροτήματα που 

αντιπροσωπεύουν κυρίως την εναλλακτική ροκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Vines and 

Jet οι οποίοι κατόρθωσαν να γίνουν οι πιο δημοφιλής ανάμεσα σε άλλα συγκροτήματα την περίοδο 

2002-2003 ανοίγοντας το δρόμο να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλα συγκροτήματα όπως 

οι Wolfmother.  

Συγκροτήματα που επίσης ξεχωρίζουν είναι οι Powderfinger, οι TheVines, οι You Am I, οι 

Silverchair, οι AC/DC, οι The Living End, οι Spiderbait, οι Grinspoon, οι Kisschasy και οι 

Eskimo Joe. Σ’ αυτή τη δεκαετία η ροκ χωρίζεται σε garage rock, postpunk, heavy metal, metal core, 

retro-metal και Digital Electronic Rock . 
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13. Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ HOUSE ΚΑΙ ΤΗΣ ELECTRO 

 

 

 

Αυτά τα δυο είδη έχουν απλωθεί σε όλο τον πλανήτη και ακούγονται σε κάθε κλαμπ ή εφηβικό 

δωμάτιο. Έχεις αναρωτηθεί πώς ξεκίνησαν και γιατί είναι τόσο δημοφιλή; 

Η Ηouse μουσική και η ηλεκτρονική μουσική, είναι τα δύο μουσικά είδη που έχουν αντέξει 

στην καταιγίδα που έφερε μαζί του το millennium. Σε μια εποχή αμφισβήτησης των πάντων και 

ανατροπών, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστη η μουσική. Στη λογική αυτή, νέα μουσικά κινήματα 

ξεπετάχτηκαν, ενώ άλλα εξαφανίστηκαν μαζί με τους εκπροσώπους τους. 

Η Ηouse είναι ένα τέτοιο μουσικό κίνημα που ξεσήκωσε τη νεολαία από τα τέλη των 80’s και 

μέχρι σήμερα συνεχίζει να παράγει μουσική, αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημάδια 

κορεσμού και κάμψης. Παράλληλα μαζί της εξελίσσεται η ακόμα πιο σύγχρονη πλευρά της μουσικής, 

που ονομάζεται Εlectro. 

 

1. Το ξέσπασμα της Ηouse 

 

 

Η αρχή έγινε στα στενά του βιομηχανικού Detroit και του Chicago. Τέλη δεκαετίας του ’80 και 

νέοι αυτών των πόλεων, κυρίως στις υποβαθμισμένες πλευρές τους, θέλουν να εκφραστούν και να 

μιλήσουν για τις επιθυμίες, τα γούστα, τις αγωνίες, αλλά και τον τρόπο διασκέδασής τους. Είναι μέλη 

μιας περιθωριοποιημένης κοινότητας, Λατίνοι, αφρο – αμερικανοί ή gay, αλλά ξέρουν καλή μουσική 

και θέλουν να το δείξουν και στον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινούν μια σειρά από πάρτι, σε σπίτια στο 

Chicago, τα οποία αποκτούν μεγάλη δημοσιότητα και έτσι η μουσική τους ξεφεύγει από τα στενά όρια 



ΜΟΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΙ, Ερευνητική Εργασία Α΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 25 

της γειτονιάς ή της πόλης τους. Έτσι κάπως, προέκυψε η ...house. Ακουμπούσε στο πνεύμα, στο σώμα 

και στην ψυχή και γι’ αυτό βρήκε τόσο μεγάλη απήχηση. 

 Γρήγορα πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από την Βρετανία, κατέκτησε την 

υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο. Πάνω στις βάσεις που έφτιαξε η house πάτησαν άλλα, πιο 

underground κινήματα και κατάφεραν να γίνουν γνωστά, όπως το hip – hop και το rave. 

 Η αλματώδης εξέλιξή της έγινε όταν συνδέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο διακοπών και 

διασκέδασης, όπως παρουσιάστηκε μέσα από την Ibiza της Ισπανίας. Η ένταση, ο χορός μέχρι πρωίας 

και η απόλυτη εκτόνωση, διοχετεύτηκαν στο σύνολο της νεολαίας του δυτικού, ανεπτυγμένου κόσμου 

και έγιναν στάση ζωής. Το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Ληντς ήταν οι πρώτες πόλεις της Αγγλίας 

που δέχτηκαν αυτό το κύμα μουσικής ενέργειας και το προώθησαν με τη σειρά τους στις υπόλοιπες 

μεγαλουπόλεις του νησιού, αλλά και της Ευρώπης, γενικότερα. 

 Όπως κάθε μουσικό κίνημα που σέβεται τον εαυτό του, δημιούργησε τα ανάλογα παρακλάδια 

εξέλιξης και δημιουργίας. Έτσι, εκτός από την κλασική house, μπορούμε να βρούμε: Acid House, 

Ambient House, Disco House, Electro House, French House, Funky House, Garage House, 

Gospel House, Latin House, Progressive House, Tech House, Tribal House και πιο πρόσφατα, 

Vocal House. 

 

 

2. Η σειρά της Hλεκτρονικής Mουσικής  

 

Η electronica ή σκέτο Εlectro, δημιουργήθηκε παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Κάνει εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μαζί με όλες τις ανέσεις και τις προοπτικές 

που παρέχουν και ουσιαστικά, τώρα πια, διανύει μια ανοδική, όσο και παράλληλη πορεία με την 

house. Ηχοχρώματα δημιουργούνται από το μηδέν, τροποποιούνται, αναμιγνύονται, βιομηχανικοί 

θόρυβοι μετατρέπονται σε μελωδίες, δένονται πάνω στο ρυθμό, τρέχουν μαζί με τα beat. Τα πρώτα 

γερά θεμέλια, βέβαια, μπήκαν επίσης στα 80’s από μπάντες όπως οι κορυφαίοι Depeche Mode ή οι 

New Order, που είχαν και μια πιο punk χροιά, προερχόμενοι από τις πιο downtown γειτονιές της 

Γηραιάς Αλβιόνας. Την σκυτάλη πήραν μπάντες όπως οι υπέροχοι Massive Attack και οι Chemical 
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Brothers, για να συνεχίσουν ένα σωρό dj’s, λιγότερο ή περισσότεροι καλοί, που παράγουν μουσική, 

μέσα από το PC τους. 

 

  

Κάθε τι όμως, που αποτελεί τέχνη έχει την ικανότητα να δανείζει και να δανείζεται. Το ίδιο 

ισχύει και στην μουσική. Η πρόσμιξη της Εlectro με την Ηouse στις μέρες μας είναι κάτι παραπάνω 

από εμφανής, όπως επίσης και με άλλα μουσικά είδη. Υπάρχει μια punk mainstream σκηνή που 

αναβιώνει και που αξιοποιεί το Εlectro για να βγει πιο δυνατά προς τα έξω. 

 Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι τόσο η house, όσο και η Electro έχουν ανοίξει νέους 

δρόμους στη μουσική και σίγουρα δεν έχουν φτάσει σε σημείο κορεσμού. Έχουν πολλά να 

προσφέρουν και εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να περιμένουμε να απολαύσουμε και 

άλλα μουσικά διαμάντια. 

 

 

Κύριοι εκπρόσωποι της Electro-House: 

 

1. KSHMR 

2. Dimitri Vegas & Like Mike 

3. Hardwell 

4. Martin Garrix 

5. Jay Hardway 

6. Ummet Oszcan 

7. Tiesto 
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14. Έρευνα: «ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ROCK ΤΩΝ 

ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ» 

 

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας μας αποτελείται από 50 εφήβους, 14-18 ετών, από την περιοχή της 

Αχαΐας. Από αυτούς οι 30 απάντησαν ότι ακούνε μουσική Rock. 

 

Χρονοδιάγραμμα έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2017. 

 

Είδος έρευνας 

Η έρευνα μας έγινε με τη μέθοδο της συνέντευξης. Οι έφηβοι μας απάντησαν σε 6 ερωτήματα. 

 

Σκοπός έρευνας 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να βοηθηθούμε στην κατανόηση και μελέτη των 

μουσικών προτιμήσεων των σημερινών ελλήνων εφήβων ως προς την Rock μουσική. 

 

Β. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Παρουσιάζουμε παρακάτω λεπτομερώς τα ευρήματα της έρευνάς μας. Για κάθε επιμέρους 

ερώτημα υπάρχει η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων με διαφωτιστικά διαγράμματα. 

 

 

60% 

40% Ναι  

Όχι 

Ακούτε Rock Μουσική; 
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0% 10% 20% 30% 40% 

Bon Jovi 

Scorpions 

Linkin Park  

Red Hot Chilly Peppers  

30% 

40% 

20% 

10% 

Ποια Rock Συγκροτήματα / Καλλιτέχνες σας Αρέσουν; 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

1970-1980 

1980-1990 

1990- 
σήμερα 

30% 

40% 

30% 

Από ποιες εποχές ακούτε Rock 
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0% 20% 40% 60% 80% 

Still Loving You 

It's my Life 

Smoke on the Water 

In the Name of Love 

Radioactive 

Numb 

60% 

80% 

40% 

60% 

75% 

50% 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου Rock τραγούδι; 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Εξαιρετικά Ενδιαφέροντα Αδιάφορα Καμία σχέση με 
παλιά 

40% 

30% 

10% 

20% 

Ποια η άποψή σας για τα σημερινά συγκροτήματα της Rock;  
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

Από την έρευνα που κάναμε για τις μουσικές προτιμήσεις ως προς την μουσική Rock των 

νέων (14-18 ετών) στην Ελλάδα του σήμερα, διαπιστώσαμε ότι η πλειοψηφία ακούνε Rock μουσική. 

Οι αγαπημένοι τους καλλιτέχνες είναι οι Scorpions και οι Bon Jovi. Ακούνε Rock μουσικά κομμάτια 

κυρίως από την δεκαετία 1980-1990 και τα αγαπημένα τους τραγούδια είναι τα It’s my Life, 

Radioactive, In the Name of Love και Still Loving You.  

Η άποψη των περισσότερων εφήβων του δείγματός μας για τα σημερινά Rock συγκροτήματα 

είναι πως τα βρίσκουν «εξαιρετικά» ή απλώς «ενδιαφέροντα». Τέλος, θεωρούν την μουσική Electro 

ως συνέχεια της Rock. 

 

60% 

30% 

10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Ναι, έχουν πολλά κοινά     

Όχι 

Δεν νομίζω 

Θεωρείτε την Electro συνέχεια της Rock; 


