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Mπλούζ 
 

Με τον όρο μπλουζ αναφέρεται το φωνητικό και οργανικό μουσικό ιδίωμα που εκφράζεται 

με «Μπλου» νότες (blue notes) δηλαδή υφέσεις στην 3η και 7η νότα της κλίμακας και 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο συνήθως δωδεκάμετρης μορφής. Γεννήθηκε στις 

αφροαμερικανικές κοινότητες των Η.Π.Α. ως ανάμειξη στοιχείων με αφρικανικές ρίζες, 

εκκλησιαστική μουσική (To μπλουζ επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την ύστερη αμερικανική 

και δυτικοευρωπαϊκή μουσική και συνδέθηκε με άλλα είδη όπως το ράγκταϊμ, η Τζαζ, το 

Ρυθμ εντ μπλουζτο Ροκ εντ ρολτο Χιπ χοπ και η Ποπ μουσική. 

Γεννήθηκε στο δέλτα του βόρειου Μισσισιπή  μετά από τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο. 

Επηρεασμένο από τις αφρικανικές ρίζες του, μπαλάντες και ρυθμικούς χορούς, (τα τζαμπ 

απ), εξελίχθηκε σταδιακά σε μουσική για έναν τραγουδιστή, που δημιουργούσε διάλογο 

ανάμεσα στη φωνή και την κιθάρα του, τραγουδώντας έναν στίχο και απαντώντας 

οργανικά 

Τα πρώτα μπλουζ ακολουθούσαν, σε ό,τι αφορά στο ρυθμικό τους πρότυπο, τον συχνά 

ακανόνιστο ρυθμό της φωνής, όπως φαίνεται σε ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 20, 

ακόμη και της δεκαετίας του 30, από τους θρυλικούς Τσάρλι Πάτον, Μπλάιντ Λέμον 

Τζέφερσον, Ρόμπερτ Τζόνσον, Λάιτνινγκ Χόπκινς κ.ά. 

Τα πρώτα μπλουζ ακολουθούσαν, σε ό,τι αφορά στο ρυθμικό τους πρότυπο, τον συχνά 

ακανόνιστο ρυθμό της φωνής, όπως φαίνεται 

σε ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 20, ακόμη 

και της δεκαετίας του 30, από τους θρυλικούς 

Τσάρλι Πάτον, Μπλάιντ Λέμον Τζέφερσον, 

Ρόμπερτ Τζόνσον, Λάιτνινγκ Χόπκινς κ.ά.Στη 

δεκαετία του 30 και του 40 τα μπλουζ 

κατέκτησαν τον Βορρά και πέρασαν στο 

ρεπερτόριο της μπιγκ μπαντ τζαζ. Η εισαγωγή 

του ηλεκτρικού ενισχυτή και η χρήση της 

τονικότητας της τζαζ άλλαξε ριζικά τη μορφή του «ηλεκτρικού» πλέον μπλουζ. Στις πόλεις 

του Βορρά, στο Σικάγο και το Ντητρόιτ, μπλουζίστες και σόλο κιθαρίστες (lead quitarists) 

όπως ο Μάντυ Γουότερς, ο Γουίλι Ντίξον, ο Τζον Λη Χούκερ, ο Χόουλινγκ Γουλφ και ο Έλμορ 

Τζέιμς έπαιξαν ηλεκτρικά και έκαναν δημοφιλή τα μπλουζ του Δέλτα του Μισισιπή, 

χρησιμοποιώντας στην μπάντα όργανα όπως το μπάσο, τα ντραμς, το πιάνο και 

περιστασιακά τη φυσαρμόνικα. 

B.B King 

Ο Riley B. King, καλύτερα γνωστός σαν B. B. 

King (Μπι Μπι Κινγκ), γεννήθηκε στις 16 

Σεπτεμβρίου 1925 και είναι Αμερικανός 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BA_%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CF%81%CE%BF%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CF%80_%CF%87%CE%BF%CF%80
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%80_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B9_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9B%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9B%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B9%CF%84%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%A7%CF%8C%CF%80%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B9_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%9B%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%86%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B9%CF%84%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%A7%CF%8C%CF%80%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CF%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%85_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%BE%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%B7_%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%86&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%81_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%81_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1925
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82


μπλουζ κιθαρίστας και τραγουδοποιός. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της 

μπλουζ στον κόσμο. Σήμα κατατεθέν του B. B. King είναι η κιθάρα με το προσωνύμιο 

Lucille, μια "ειδικής κατασκευής" Gibson που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τη δεκαετία του 

1950. Με το πέρασμα των χρόνων πέρασαν διάφορες "Lucille" από τα χέρια του, αλλά 

ουσιαστικά ήταν το ίδιο μοντέλο κιθάρας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καλλιτέχνη. 

Έχει άδεια πιλότου, είναι γνωστός τζογαδόρος και χορτοφάγος, δεν πίνει ποτέ αλκοόλ ούτε 

καπνίζει. Πάσχει από διαβήτη και έχει δώσει διάφορες ομιλίες γύρω από αυτή την 

ασθένεια. 

Τζον Λι Χούκερ 

Ο Τζον Λι Χούκερ (John Lee Hooker, γ. Κλάρξντεϊλ Μισισίπι, 22 Αυγούστου 1917, θ. Λος 

Άλτος Καλιφόρνια, 21 Ιουνίου 2001) ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους μουσικούς του 

ηλεκτρικού μπλουζ, αφροαμερικάνικης καταγωγής. 

Επηρεασμένος από τα μπλουζ του Δέλτα, ανέπτυξε ένα 

δικό του στυλ παιξίματος στην κιθάρα. Μέσα από ένα 

πρωτόγονο τρόπο παιξίματος και προβάλλοντας 

περισσότερο την εκφραστική φωνή του, ανέπτυξε ένα 

αυθεντικό ύφος, αμέσως αναγνωρίσιμο από τις πρώτες 

νότες των τραγουδιών του. Η μουσική του συχνά 

ταυτίζεται με το λεγόμενο talkin' blues, δηλαδή το 

μπλουζ που χαρακτηρίζεται από ρυθμική ομιλία, 

ελεύθερη μελωδία και αυστηρό ρυθμό. 

Ρέγκε 
 

H ρέγκε (reggae) είναι σύγχρονο μουσικό είδος που αναπτύχθηκε με επίκεντρο τη Τζαμάικα 

στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε κυρίαρχο 

είδος της τζαμαϊκανής μουσικής σκηνής, ενώ παράλληλα διαδόθηκε διεθνώς με 

αξιοσημείωτη απήχηση στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην 

Αφρική. Οι ρίζες της ανιχνεύονται στο παροδοσιακό είδος που ονομάζεται μέντο (mento) 

και χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και στο είδος τού σκα (ska). Το μέντο 

χαρακτηρίζεται ως μία κατά βάση λαϊκή και εορταστική μουσική, συνδεδεμένη με το χορό, 

που αναπτύχθηκε αρχικά στο περιβάλλον των αγροτικών πληθυσμών της Τζαμάικα. Η 

μουσική σκα, επίσης ρυθμική και χορευτική, αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 

1950, με χαρακτηριστικό ρυθμό 4/4, παρόμοιο με εκείνο του κλασικού rhythm and blues. 

Ο μουσικός όρος ρέγκε και ο χαρακτηριστικός ρυθμός που ταυτίζεται με αυτόν 

χρονολογούνται από το 1968, έτος κυκλοφορίας του τραγουδιού Do the Reggay του 

συγκροτήματος Toots & the Maytals. Ένας ακόμα εκπρόσωπος της ρέγκε, ο δημοφιλής 

τραγουδιστής Τζίμι Κλιφ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B6
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B6_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Toots_%26_the_Maytals&action=edit&redlink=1


Ο Μπομπ Μάρλεϊ θεωρείται η αιχμή του δόρατος της ρέγκε μουσικής, ωστόσο κατά τη 

δεκαετία του 1970 αρκετοί μουσικοί συνεισέφεραν επίσης στην εξέλιξη του είδους, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση αρκετών παραλλαγών του. 

 

BOB MARLEY (Μπομπ Μάρλεϊ) 

Ο Ρόμπερτ "Μπομπ" Νέστα Μάρλεϊ OM ήταν Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, 

κιθαρίστας και ακτιβιστής. Είναι ευρέως ο πιο γνωστός ρέγκε καλλιτέχνης.Με τραγούδια 

όπως τα "I Shot the Sheriff", "No Woman, No Cry", "Three Little Birds", "Exodus", "Could 

You Be Loved", "Jamming", "Redemption Song" και "One Love 

 

Ο Ρόμπερτ "Μπομπ" Νέστα Μάρλεϊ OM ήταν Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, 

κιθαρίστας και ακτιβιστής. Είναι ευρέως ο πιο γνωστός ρέγκε καλλιτέχνης. 

Με τραγούδια όπως τα "I Shot the Sheriff", "No Woman, No Cry", "Three Little Birds", 

"Exodus", "Could You Be Loved", "Jamming", "Redemption Song" και "One LoveΟ Μάρλεϊ 

γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό το Nine Mile,στη ΤζαμάικαΟ Μάρλεϊ ήταν θύμα ρατσισμού 

στην παιδική του ηλικία λόγω της ανάμεικτης καταγωγής του και ήρθε αντιμέτωπος με 

ερωτήσεις για την φυλετική του ταυτότητα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κάποτε 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%B1
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δήλωσε:Δεν είμαι προκατειλημμένος απέναντι του. Ο πατέρας μου ήταν λευκός και η 

μητέρα μου μαύρη. Με φωνάζουν μιγά ή κάπως έτσι. Δεν είμαι σε καμία πλευρά. Ούτε 

στην μαύρη, ούτε στην λευκή. Είμαι στου Θεού την πλευρά, Αυτού που με έπλασε και με 

έκανε να προέρχομαι από την μαύρη και την λευκή. 

Τα μετέπειτα χρόνια της ζωής του 

Ο Ρόμπερτ "Μπομπ" Νέστα Μάρλεϊ OM ήταν Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, 

κιθαρίστας και ακτιβιστής. Είναι ευρέως ο πιο γνωστός ρέγκε καλλιτέχνης. Με τραγούδια 

όπως τα "I Shot the Sheriff", "No Woman, No Cry", "Three Little Birds", "Exodus", "Could 

You Be Loved", "Jamming", "Redemption Song" και "One LoveΟ Μάρλεϊ γεννήθηκε σε ένα 

μικρό χωριό το Nine Mile,στη Τζαμάικα.  

Ο Μάρλεϊ ήταν θύμα ρατσισμού στην παιδική του ηλικία λόγω της ανάμεικτης καταγωγής 

του και ήρθε αντιμέτωπος με ερωτήσεις για την φυλετική του ταυτότητα κατά τη διάρκεια 

της ζωής του. Κάποτε δήλωσε: “Δεν είμαι προκατειλημμένος απέναντι του. Ο πατέρας μου 

ήταν λευκός και η μητέρα μου μαύρη. Με φωνάζουν μιγά ή κάπως έτσι. Δεν είμαι σε καμία 

πλευρά. Ούτε στην μαύρη, ούτε στην λευκή. Είμαι στου Θεού την πλευρά, Αυτού που με 

έπλασε και με έκανε να προέρχομαι από την μαύρη και την λευκή”. Τον Ιούλιο του 1977, 

διαγνώστηκε κακόηθες μελάνωμα στα πόδια του Μάρλεϊ, για το οποίο πίστευε ο ίδιος ότι 

ήταν τραύμα από το ποδόσφαιρο. Αρνήθηκε τον ακρωτηριασμό, αναφέροντας ότι η 

επέμβαση θα επηρέαζε τον χορό του και σύμφωνα με την πίστη των Ρασταφαριανών πως 

το σώμα πρέπει να είναι «ολόκληρο»: Rasta no abide amputation. I don't allow a man to be 

dismantled. 

(Οι Ρασταφαριανοί δεν κάνουν ακρωτηριασμούς. Δεν επιτρέπω σε κανένα να είναι 

διαμελισμένος)Ο Μάρλεϊ μάλλον έβλεπε τους γιατρούς σαν samfai (απατεώνες). Πιστός 

στις θρησκευτικές του απόψεις απέρριψε κάθε χειρουργική πιθανότητα και έψαξε για 

εναλλακτικές λύσεις που δεν θα τις πρόδιδαν. Επίσης αρνήθηκε τη σύνταξη διαθήκης, 

βασιζόμενος στην άποψη των Ρασταφαριανών ότι η συγγραφή διαθήκης είναι η αποδοχή 

του αναπόφευκτου θανάτου, αμελώντας την αιώΩστόσο, μια γιατρός στο Μαϊάμι του είπε 

πως δεν ήταν αναγκαίος ο ακρωτηριασμός. Έτσι προχώρησαν στην αφαίρεση ενός μικρού 

κομματιού απ' το πόδι του. 

Η επίδραση της Μουσικής στην Κοινωνία και στο Άτομο . 

Αρχικά, δεν είναι τυχαίο ότι στον αρχαίο κόσμο η μουσική κρατούσε σταθερά τη θέση της 

στον κορμό της παιδείας. Είναι διαχρονική, βαθυστόχαστη και επιστημονικά προφητική η 

θέση του Αριστοτέλη για την αξία και το ρόλο της μουσικής στην εκπαίδευση 

Τομείς τις κοινωνικοποίησης και τις διαπαιδαγώγησης βασίζουν σήμερα πολλές 

δραστηριότητες τους στη μουσική. Η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μουσική έχει 

ευεργετικό αντίκτυπο στις εκφάνσεις της ζωής του. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν δήλωσε πως αν δε 

γινόταν επιστήμονας θα γινόταν σίγουρα μουσικός. Τα λεγόμενα του βραβευμένου με 
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νόμπελ φυσικής Αϊνστάιν, προκάλεσαν το θαυμασμό των μουσικών ανά τον κόσμο. 

Συγκεκριμένα είπε «Δε θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να παίζω μουσική. Ζω 

τα όνειρα μου μέσα από τη μουσική. Παρατηρώ τη ζωή μου μέσα από τη μουσική.. 

γνωρίζω ότι η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή μου, την έδωσε το βιολί μου». Ο ίδιος 

πίστευε πως η ενασχόληση του με το βιολί ήταν ο λόγος που έγινε τόσο έξυπνος. 

Δυστυχώς η πλειονότητα του κόσμου αντιμετωπίζει σήμερα την τέχνη της μουσικής απλά 

ως μέσον διασκέδασης. Το πραγματικό νόημα και ο στόχος της μουσικής είναι η λέξη 

ψυχαγωγία (δηλαδή αγωγή ψυχής), που σημαίνει βέβαια κάτι πολύ πλατύτερο όσον 

αφορά τον παιδευτικό ρόλο της μουσικής ατομικά και κοινωνικά. Η μουσική αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση του ανθρώπινου εγκεφάλου, 

όπως η φυσική άσκηση για το σώμα μας. Ο συνδυασμός μάλιστα της φυσικής άσκησης με 

τη μουσική αποτελεί την ιδανικότερη μέθοδο για τη διατήρηση της υγείας. 

ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 
 Ο όρος ροκ στη μουσική, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα είδη που προέκυψαν από 
την εξέλιξη του είδους του rock and roll, μπλουζ και κάντρι. Εμφανίστηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 στην Αμερική. Η μουσική ροκ είναι ένα είδος δημοφιλούς μουσικής που 
χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθμό και από ευδιάκριτη, χαρακτηριστική μελωδία 
φωνητικών η οποία συνοδεύεται από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο, ντράμς και 
πλήκτρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Υποείδη της ροκ 

 
Η ροκ επηρεάστηκε και επηρεάζεται ακόμη και σήμερα από τα άλλα είδη μουσικής, γι' αυτο 
τον λόγο χωρίζεται σε υποείδη οπως το φολκ ροκ, το μπλουζ ροκ, το τζαζ-ροκ φιούζιον, το 
σοφτ ροκ, το προγκρέσιβ ροκ, το πανκ ροκ και το χέβι μέταλ. 

rock and roll 

 
Η ροκ είναι εξέλιξη του είδους ροκ εντ ρολ.Η μαζική 
επιτυχία του ροκ εντ ρολ ξεκίνησε στις αρχές της 



δεκαετίας του 1950, όταν λευκοί καλλιτέχνες διασκεύαζαν το υλικό των αφροαμερικάνων ή 
ακολούθησαν το στυλ τους, στο μουσικό είδος που έγινε γνωστό ως ροκαμπίλι. Ο Έλβις 
Πρίσλεϊ ήταν από αυτούς που εδραίωσαν το ροκ εντ ρολ στη συνείδηση των  Αμερικανών 
και συνέβαλαν έτσι στην μεγάλη επιτυχία του. Πλέον κοινό ανεξαρτήτως χρώματος, 
παρακολουθούσε συναυλίες ροκ εντ ρολ και οι οπαδοί της μουσικής ανακάλυπταν νέους 
καλλιτέχνες. 
 

 

Το Βρετανικό ροκ  

 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο το δημοφιλές κίνημα που είναι γνωστό ως 
"παραδοσιακή" τζαζ, έφερε πολλούς Αμερικάνους καλλιτέχνες της 
μπλουζ και τζαζ στη Βρετανία, οι οποίοι μετέδωσαν τους ροκ εντ ρολ 
και ροκαμπίλι ρυθμούς εκεί. Έτσι το ροκ εντ ρολ έγινε γνωστό και στο 
ευρωπαϊκό κοινό και γνώρισε την αποδοχή του. Δημιουργήθηκαν 
πολλά νέα συγκροτήματα, μεταξύ άλλων και οι Beatles.Η Βρετανία, 
ανέπτυξε μεγάλη σκηνή ροκ εντ ρολ, που αναπτύχθηκε γρήγορα. 
 

Το Folk rock   

 
Η φολκ σκηνή απαρτιζόταν από 
καλλιτέχνες που πέρα από την 
ίδια την παραδοσιακή μουσική, 
είχαν ενδιαφέρον στα 
ακουστικά όργανα, στα 
παραδοσιακά 
τραγούδια και στην κάντρι 
μπλουζ.  
 
Οι καλλιτέχνες ερμηνεύαν τραγούδια που είχαν κάποιο κοινωνικά 
προοδευτικό μήνυμα, πράγμα που είχε απήχηση και στο κοινό τους. Πρωτοπόρος της φολκ, 
πριν ακόμη από την περίοδο της αναγέννησης της τη δεκαετία του 1950, θεωρείτο ο Woody 
Guthrie ο οποίος χαρακτηριζόταν ως στρατευμένος καλλιτέχνης με πολλά τραγούδια 
διαμαρτυρίας στο ρεπερτόριό του. Την περίοδο της ανάπτυξης του κινήματος της φολκ, ο 
Μπομπ Ντίλαν ήρθε στο 
προσκήνιο και έκανε 
επιτυχίες τραγούδια 
διαμαρτυρίας 

 
 

Το ψυχεδελικό ροκ 

 



Το ψυχεδελικό ροκ προσέλκυσε έντονα το ενδιαφέρον από τα μέσα έως τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960. Λέγετε πως η μουσική δημιουργία τροφοδοτούνταν από τη χρήση LSD. 
Στη Βρετανία, οι Pink Floyd, είχαν ξεκινήσει να αναπτύσσουν τις ιδέες τους πάνω στο 
ψυχεδελικό ροκ από το 1965 στην "underground" σκηνή. To 1966, δημιουργήθηκαν οι Soft 
Machine και ο Βρετανός Donovan έκαν μεγάλη επιτυχίαόπως και ο Jimi Hendrix. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Το progressive rock 

 
Το progressive rock (γνωστό και ως "προοδευτικό ροκ" στα ελληνικά), εμφανίστηκε λίγο 
αργότερα από το ψυχεδελικό ροκ στην Αγγλία. Οι μπάντες του είδους αυτού 
πειραματίστηκαν με διάφορα όργανα εκτός του καθιερωμένου σετ κιθάρας - μπάσου - 
ντραμς και εισήγαγαν νέες μορφές στα τραγούδια ως προς τα μουσικά μέρη που απάρτιζαν 
τα κομμάτια. Συγκροτήματα όπως οι όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, και οι Deep Purple  
πειραματίστηκαν με όργανα όπως έγχορδα ορχήστρας, πνευστά, αλλά και πλήρεις 
ορχήστρες.Τα τραγούδια στο σύνολό τους δε, είχαν μεγαλύτερη ποικιλία από τα άλλα ροκ 
τραγούδια. Κυμαίνονταν από ήρεμα και πλούσια σε μελωδία, έως ατονικά, παράφωνα και 
περίπλοκα κομμάτια. 

2. Ιστορία του ροκ 

 60'ς  
Πολλοί και κυριως στις ΗΠΑ, προσπάθησαν να φτιάξουν τη δική τους συνοικιακή μπάντα. 
Οι πρόβες και οι ηχογραφήσεις γίνονταν συνήθως στα γκαράζ των σπιτιών τους χωρίς τα 
μέσα που παρείχε κάποια μεγάλη δισκογραφική εταιρία της εποχής. Εντούτοις αρκετοί, 
όπως οι The Sonics, ξεχώρισαν την περίοδο αυτή οπότε και γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή 



του το γκαράζ ροκ. 

 Η ροκ ως αντικουλτούρα 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η αντικουλτούρα της  γενιάς μπητ συσχετίστηκε με το 
ευρύτερο αντιπολεμικό κίνημα που είχε ταχθεί ενάντια στην απειλή της ατομικής βόμβας, 
κυρίως με την Καμπάνια για Πυρηνικό Αφοπλισμό (Campaign for Nuclear Disarmament - 
CMD) στη Βρετανία. Τα κινήματα συνδέθηκαν με την τζαζ σκηνή και με την αναγέννηση της 
μουσικής φολκ, που έλαβε χώρα κυρίως σε Αμερική και Βρετανία τις δεκαετίες του  1950 
και του 1960. 

 Το μεσουράνημα του ροκ σαν κίνημα των νέων έγινε εμφανές σε μεγάλα ροκ 
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 υπερδιπλάσιοι του προβλεπόμενου θεατές. Εξιδανικευμένο 
σήμερα, αναφέρεται σαν την κορυφαία συγκέντρωση νέων, οπαδών της ροκ 
μουσικής και της υποκουλτούρας των χίπις. 

 70'ς  

Το ροκ συνδυάστηκε με την αντίθεση στην επικρατούσα κοινωνική κουλτούρα. 
 

3. Έλληνες καλλιτέχνες της ροκ 

 
Η Rock and roll εισέρχρεται στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας 
του '60. 

 

Έλληνες εκτελεστές στον τομέα της ροκ ήταν ο Παύλος 
Σιδηρόπουλος, ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής folk-
rock. 

 

  οι  Olympians,                             

 

 

 

 

 

 

 

 

   οι Aphrodite's Child,                                                                 

                                  

    



   (μία απο τις σημαντικές και 

    επιτυχημένες ελληνικές  

    ροκ μπάντες που εκανε μεγάλη 

    καριέρα στο εξωτερικό) 

 

 

 

 

ο Διονύσης Σαββόπουλους, ο οποίος συνδύασε την 
ελληνική λαϊκή μουσική με ροκ στοιχεία. 

 

 

 

 

Ο Κώστας Τουρνάς είναι ένας από τους πρωτοπόρους της 
ελληνικής ροκ, τραγουδιστής και συνθέτης πολλών επιτυχιών 
της δεκαετίας του '70. 

 

 

 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, υπάρχει ένας μουσικός εμπλουτισμός στην σκηνή καθώς 
ανθούσαν όλο και περισσότερα συγκροτήματα, παρά την εκτεταμένη λογοκρισία σχετικά με 
τις μορφές της τέχνης που τα επόμενα χρόνια σταδιακά σταμάτησε. 

 Ένα παράδειγμα αυτής της εποχής είναι οι Μουσικές Ταξιαρχίες , με 
τραγουδιστή τον Τζίμη Πανούση. Το στιχουργικό περιεχόμενο της 
μπάντας για το χρονικό διάστημα θεωρήθηκε ότι ποικίλει από τη 
χιουμοριστική και ελαφρά σατιρική σε κριτηκή για την πολιτική ζωή της 
Ελλάδα, ωστόσο, η μπάντα έπαιξε μουσική με πλούσιο μουσικό 
περιεχόμενο,ένα μείγμα πολλών επιρροών, εκτός από ροκ, όπως η reggae 
και η funk.  

 

 

 

 

 

ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ξεκίνησε την καριέρα του στη 



δεκαετία του '70, δεν ήταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '80 που αποκτήσε τεράστια 
δημοτικότητα και έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες τραγουδιστές της ροκ. Ο 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι ακόμα ενεργός και συνεχίζει να απελευθερώνει 
επιτυχημένα άλμπουμ.  

 

 

Με τη δεύτερη γενιά, η σκηνή που παράγει, επίσης, 
μερικούς από τους καλύτερους ηλεκτρικούς 
κιθαρίστες, όπως ο Χριστόφορος Κροκίδης και ο 
Σπύρος Πάζιος που μέχρι σήμερα εξακολουθούν να 
δραστηριοποιούνται σε διάφορα έργα. 

 

  

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980, μια μπάντα 
που ονομαζόταν «The Last Drive» εμφανίστηκε, των 
οποίων η εξαιρετική απόδοση τόσο στην Ελλάδα 
όσο και διεθνώς επηρέασε βαθιά τη μουσική σκηνή.  

 

Το 1985 ήταν η μεγάλη γέννηση της σύγχρονης 
ελληνικής ροκ όπως είναι γνωστή σήμερα, και αυτό 
χάρη σε ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη: οι 
«Τρύπες» Η μπάντα παίζει ένα συνδυασμό του new 
wave, punk, μαλακού και σκληρού ροκ. 

Η δεκαετία του 1990 είναι όταν η ελληνική ροκ 
κουλτούρα ήταν στο υψηλότερο σημείο της. 

 Κυριαρχούσαν από τα συγκροτήματα «Ξύλινα Σπαθιά», 
«Τρύπες» και «Στέρεο Νόβα». Για πρώτη φορά στην 
ελληνική ιστορία του ροκ, υπήρξαν sold out εμφανίσεις 
σε μεγάλες αίθουσες. Για πρώτη φορά στην ελληνική 
ιστορία υπήρχαν ροκ επιτυχίες που παίζονταν στο 
ραδιόφωνο. Χιλιάδες οπαδοί επευφημούσαν αυτές τις 
ομάδες.Η Ελλάδα ήταν ένα ωραίο μέρος, μουσικά, για 
να ζείς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Η ραπ μουσική  
Η ραπ (r.a.p δηλαδή Rhythm And Poetry) είναι κυρίως 

αφροαμερικανικό μουσικό είδος που ξεκίνησε να γνωρίζει άνθιση στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970. Έχει τις ρίζες της στην αφρικανική μουσική την οποία έφεραν με τη βίαιη 

εκδούλευση και μετέπειτα μετακίνηση του οι μαύροι στην Αμερική. Η rap δίνει έμφαση 

στους στίχους (ρίμες) και στο περιεχόμενο αυτών. Οι στίχοι της rap είναι αυτοσχέδιοι στην 



καθημερινή έκφραση, δεν τραγουδιούνται, αλλά απαγγέλλονται με ιδιαίτερο, ρυθμικό, 

τρόπο. 

Οι ρίμες (στίχοι), οι οποίοι έχουν μεγάλη έκταση και ποσότητα, εκφράζουν κατά κανόνα 

καθημερινά βιώματα και εμπειρίες, ενώ σε ορισμένα τραγούδια αποκτούν πολιτική 

προέκταση. Πηγή της μουσικής αυτής είναι τα γκέτο των περιθωριοποιημένων μαύρων των 

Ηνωμένων Πολιτειών. 

 

Είναι η rap μουσική ελληνικής καταγωγής; 

Η rap μουσική έχει ξεκάθαρα ελληνική καταγωγή. Είναι γνωστό ότι τα Ομηρικά έπη τα 

απάγγελναν Ραψωδοί. Η προφορική ποίηση των Ελλήνων ραψωδών των τότε ράπερς, που 

την έχουμε σήμερα και γραπτώς, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία πολιτισμού της 

ανθρωπότητας. 

Οι ράπερς και η μουσική rap ονομάστηκαν έτσι εκ του αγγλικού ρήματος rap με την έννοια 

του κεντήματος. 

Οι 10 από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της Rap: 

Η rap μουσική πέρασε από 40 κύματα μέχρι να αναγνωριστεί ως ισότιμο, ως προς τα 

υπόλοιπα είδη μουσικής, παρακλάδι της. 

1.Sugar Hill Gang- Rapper’s delight 

Έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο την underground κουλτούρα της Νέας Υόρκης πουλώντας 

πάνω από 10.000.000 αντίτυπα μέσα σε ένα εξάμηνο. 

2.Run DMC/ Aerosmith- Walk This Way 

Το 1986 είναι μια κομβική χρονιά για την rap: Το συγκρότημα Public Enemy συνεργάζεται 

άριστα με την rap με αποτέλεσμα αυτό το κομμάτι. Μετά από αυτή την συνεργασία η rap 

έφτασε να είναι το No1 ευπώλητο είδος μουσικής στις ΗΠΑ. 



3.Grandmaster Flash- The Message 

Το «μήνυμα» για το οποίο ευαγγελίζεται το κομμάτι δεν είναι άλλο από το εξής : «αντί να 

κοιτάτε μόνο τα πλούσια προάστια όπως το Χάμπτονς, ρίξτε και μια ματιά στα προβλήματα 

του φτωχού κόσμου.» Είναι η στιγμή που η rap ενηλικιώνεται επίσημα. 

4.Herbie Hancock-Rockit 

Είναι η πρώτη επίσημη συνεργασία ανάμεσα σε τζαζ μουσική και τις rap ρίμες. 

5.Malcolm McLaren-Buffalo Gals 

Η δεύτερη και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο αγγλικό. Αν το 1983 η μισή μουσική 

υφήλιος άκουγε rap, το οφείλει στον πανούργο πρώην μάνατζερ των Sex Pistols, που πήρε 

τη rap απ’ το χεράκι και την έβαλε στα μεγάλα εναλλακτικά σαλόνια. 

6.Grandmaster Flash-White Lines 

Το τραγούδι αυτό μιλούσε για τις ταξικές και τις φυλετικές διαφορές, ενώ αξιοσημείωτο 

είναι πως το video clip του κομματιού το σκηνοθέτησε ένας νεαρός και υπερταλαντούχος  

νέος, ονόματι Spike Lee. 

7.Spoonie Gee-Love Rap 

Ένας από τους καλύτερους ράπερ της πρώτης εκείνης εποχής όπου όντως το rappin’ ήταν 

στοιχείο που διαχώριζε απ’ την πλέμπα. Τα τραγούδια του μιλάνε για έρωτες κι αγάπες και 

μεταμεσονύχτιους μαραθώνιους σεξ. 

8.Afrika Bambaataa-Planet Rock 

Ήταν ο ανεπίσημος ύμνος του καλοκαιριού του 1982. Στηρίζεται σε μπόλικα samples και η 

σημαντικότητα του έγκειται ακριβώς εκεί. 

9.Blondie-Rapture 

Είναι το κομμάτι που έκανε την rap μουσική γνωστή στους λευκούς μουσικούς κύκλους. Η 

rap τότε μπήκε στα χωράφια της new wave. Στους στίχους αναφέρεται και το όνομα του 

Fab Five, ενός εκ των σημαντικότερων μορφών της νεοϋορκέζικης  rap μουσικής. 

10.Kurtis Blow-The Breaks 

Είναι ο πρώτος σόλο καλλιτέχνης που υπέγραψε συμβόλαιο με μια δισκογραφική. 

Παραγωγός του κομματιού είναι ο Russell Simmons, μετέπειτα ιδρυτής της μεγάλης 

δισκογραφικής εταιρίας Def Jam. 



 

Η ιστορία της rap από την Old school στην Left Field Hip Hop άρχισε από τα Γκέτο της 

Αμερικής γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Η rap 

πήρε τα βασικά της στοιχεία από τους λαϊκούς αφηγητές της Δυτικής Αφρικής, οι οποίοι 

αφηγούνται τις ιστορίες τους με έναν ρυθμικό τρόπο συνήθως συνοδευόμενο από 

τύμπανα. Βέβαια η σημερινή rap έχει εξελιχθεί και έχει πάρει τελείως άλλες διαστάσεις. 

Ακόμα η rap έχει ρίζες και από Τζαμαϊκανά στυλ όπως την ποίηση του Griots  με Τζαμάικα-

toasting. 

Η rap με την πάροδο τον χρόνων έχει χωρισθεί σε διάφορα παρακλάδια: 

Τα παρακλάδια μιας Rap μουσικής 

Hip Hop 

Στην ορολογία ένας Ραπ, το χίπ χοπ συνήθως αναφέρετε στην κουλτούρα –graffiti, break-

dancing, Mcing, Djing- που περιστρέφετε γύρω από τη μουσική. Tα λεγόμενα 4 στοιχεία. 

Σαν μουσικό είδος, το χίπ χοπ απευθύνετε σε μουσική φτιαγμένη έχοντας στο μυαλό 

εκείνες ένας αξίες. Όταν η ραπ υπήρχε για αρκετό καιρό ώστε να έχει ιστορία, τα χίπ χοπ 

συγκροτήματα άρχισαν να στρέφονται σε μορφές ένας παλιάς σχολής 

συμπεριλαμβανομένων MCs ένας τον Kurtis Blow και ένας Whodini, και DJs ένας τον 

Grandmaster flash και African Bambaataa. Όταν η ραπ έγινε mainstream (γενική τάση) 

γύρω στα 90s, πολλοί νέοι Χιπ Χοπ καλλιτέχνες (hip-hopers) εμφανιστήκαν και στραφήκαν 

στο old-school rap. 



Στην Ελλάδα, οι πρώτοι Χιπ-Χοπ δίσκοι κυκλοφόρησαν την περίοδο 1992-1993. 

Christian Rap 

Η Christian Rap, είναι χιπ χοπ αισθηματικό-θρησκευτικού περιεχομένου. Δεν έχει ένας 

ηχητικές καινοτομίες των άλλων ειδών ένας Ραπ, απλούστατα επειδή δεν υπήρχε μεγάλος 

ανταγωνισμός μεταξύ των μελών ένας. Συχνά, συμπίπτει κάπου μεταξύ του Old School και 

χιπ χοπ. Αν και δεν ήταν τόσο σκληρή όσο ένας gangsta rap και G-Funk, υπηρετήθηκε 

αξιοπρεπέστατα από ένας Gospel Gangstas και Kirk Franklin. Άρχισε να εμφανίζετε στα τέλη 

ένας δεκαετίας του 90. 

Gangsta Rap 

Η gangsta rap εξελίχθηκε στα τέλη ένας δεκαετίας του 80. Ήταν κατά κάποιο τρόπο, η 

εξέλιξη ένας Hardcore rap. Έχει ευέξαπτο και Θορυβώδη ήχο. Στο Λυρικό κομμάτι (στίχοι), 

Οι Ραπερς εξιστορούν ιστορίες από την δύσκολη ζωή του δρόμου, τα προβλήματα και τα 

κατεξοχήν εγκλήματα. Κάποιες φορές τα τραγούδια ήταν ακριβή περιγραφή ένας 

πραγματικότητας, και ένας εμπνευσμένες ιστορίες από κόμικς. Με τον ένα είτε με τον άλλο 

τρόπο, η gangsta rap έγινε η δημοφιλέστερη μορφή ένας ραπ στο τέλος των 80s και στην 

αρχή των 90s. Κατά τη περίοδο αυτή, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στα κοινωνικά 

συμφέροντα και πολλά άλμπουμ απορριφθήκαν από ένας δισκογραφικές εταιρίες. Αυτό 

δεν επηρέασε ένας καλλιτέχνες που συνέχισαν να φτιάχνουν μουσική χωρίς να βάζουν σε 

“καλούπια” τα τραγούδια ένας.  

 

New Jack Swing 

Εξελίχθηκε στα τέλη ένας δεκαετίας του 80, όταν οι καλλιτέχνες ένας urban και soul 

μουσικής άρχισαν να περιλαμβάνουν χιπ χοπ ήχους, δείγματα, και τεχνικές παραγωγής 

στην μουσική ένας. Κάποια τραγούδια είχαν hip hop beats, ενώ αλλά είχαν τμήματα με 

ραπ. Το τελικό αποτέλεσμα, ήταν ένας πιο ευέξαπτος ήχος αστικού περιεχομένου. Έδειξε το 



δρόμο στην Soul του 90 όταν η μεσοτοιχία μεταξύ ένας Ραπ και ένας RNB ήταν δύσκολο να 

διαγνωστεί. 

G-Funk 

H G-Funk είναι μια παραλλαγή ένας gangsta rap που εξελίχθηκε από τον Dr.Dre στην 

δεκαετία του 90. Είναι γνωστό για ένας έντονες μελωδίες του, τα slow grooves, το βαθύ 

μπάσο και περιστασιακά, τα γυναικεία φωνητικά. Έγινε το ποιο διαδεδομένο είδος του Χιπ 

Χοπ στο 90. Μετά την επιτυχία του άλμπουμ «the Chronic» του Dr. Dre ( σε αυτό το 

άλμπουμ δημιούργησε και ονόμασε το είδος ), πολλοί νέοι καλλιτέχνες και παραγωγοί 

ακολούθησαν ένας τεχνικές του, κάνοντας την G-Funk τον ποιο αναγνωρίσιμο ήχο εκείνη 

την εποχή. 

GO-GO 

Το Go-go, ήταν μια δημοφιλής παραλλαγή του χιπ χοπ με βαρύ μπάσο, σχεδιασμένο για 

σπιτικά πάρτι. Σημασία είχε ο ρυθμός και όχι οι λέξεις. Στα μέσα ένας δεκαετίας του 80, 

έγινε γνωστό μέσω του Ραπ και R&B underground κυρίως στην περιοχή οπού 

δημιουργήθηκε, το DC. Ποτέ ένας δεν έγινε διεθνώς γνωστό. Έφτασε κοντά σε αυτό με το 

τραγούδι Da’ Butt των E.U, το 1988. 

Alternative Rap 

Η alternative rap δημιουργήθηκε από συγκροτήματα που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τα 

καθιερωμένα Χιπ Χοπ στερεότυπα ένας G-Funk, Bass, Hardcore, και Party Rap. Αντιθέτως, 

δημιούργησαν είδη αναμιγνύοντας στοιχεία από funk, pop/rock, Jazz και Reggae. Οι 

Arrested development και οι Fugees προσπάθησαν να μετατρέψουν αυτό το είδος σε 

γενική τάση. Τα περισσότερα Alternative Rap συγκροτήματα υποστηρίζονται από φίλους 

ένας Alternative Rock και όχι από φαν του Χιπ Χοπ, ή ένας Ποπ. 

Bass Music 

Αναπήδησε από ένας αυτοσχέδιες χορευτικές σκηνές του Miami σε συνδυασμό με την 

ηλεκτρονική μουσική (Electro) του Detroit στα μέσα ένας δεκαετίας του 80. Η μουσική Bass, 

έφερε τον ρυθμό του 70 στην ψηφιακή εποχή με τη χρησιμοποίηση των Drum-machines 

και ένας ρυθμίσεις συχνοτήτων. Πρωτοπόροι του Miami ένας ένας 2 Live Crew και DJ Magic 

Mike οδήγησαν το είδος στην αδυναμία του σχετικά με το γυναικείο φύλο. Οι μορφές του 

Detroit (DJ Assault, DJ Godfather, DJ Bone), συγχώνευσαν τη μουσική αυτή με την Techno 

κάνοντας την να εξελίσσετε γοργά. Η Bass music, φλέρταρε ακόμα και με ψηλές θέσεις των 

chart με τα τραγούδια «Whoot (There It Is)» των 95 South και «Tootsee Roll» των 69 Boyz. 

Και τα δυο μπήκαν στα chart και έγιναν ένας φορές πλατινένια. 

East Coast Rap 

Κατά την άνθηση του Χιπ Χοπ, όλη η ραπ ανήκε στο East Coast rap. Όλοι νέοι σημαντικοί 

καλλιτέχνες εκείνης ένας εποχής βασίζονταν στην περιοχή ένας Ένας Υόρκης καθώς και 

θρύλοι του Old-School Rap. Όσο η Ραπ μεγάλωνε και διευρύνονταν στην δεκαετία του 80, 

οι παραγωγές άρχισαν να ξεπετάγονται και από ένας τοποθεσίες. Εν τούτοις, η Ραπ του 

East Coast επικράτησε στα περισσότερα χρόνια των 80s. Παρόλο που ο ήχος ένας δεν ήταν 



αρκετά ομοιόμορφος, και με κάποιες εξαιρέσεις πάντα, το East Coast Rap επιδίωκε 

περισσότερο να είναι ένα άκουσμα εντόνου περιεχομένου, παρά μουσική για πάρτι και 

πίστες βοηθώντας έτσι το είδος να κερδίσει σεβασμό και να εξελιχθεί ως μια μορφή τέχνης, 

που μεγάλωνε περίτεχνα και έκτεινε την πολυμορφία ένας. 

Hardcore Rap 

Ενώ ο ορός ένας μπορεί να αποδοθεί σε διαφορές μουσικές ανησυχίες, η Hardcore Rap 

χαρακτηρίζετε από την εναντίωση, την επιθετικότητα ένας όποιο κι αν είναι το στιχουργικό 

θέμα, τα βαριά και δυνατά beats, ένας παραγωγές με θορυβώδη ηχητικά δείγματα, ή κάθε 

συνδυασμό εκείνων των χαρακτηριστικών. H Hardcore Rap είναι σκληρή, με έντονο 

περιεχόμενο και συχνά απειλητική, αν και δεν ήταν πάντα ένας ο σκοπός. Η gangsta rap 

είναι συνδεδεμένη με την Hardcore, όσο κανένα άλλο είδος. Αλλά το περιεχόμενο ένας 

πρώτης δεν συμπίπτει πάντα με εκείνο ένας δεύτερης αν και στην δεκαετία του 90 το 

φαινόμενο αυτό ήταν συνηθισμένο. Τα πρώτα Hardcore Rap ήρθαν από την ανατολική 

ακτή (East Coast) όταν οι Ράπερς παράτησαν τα θέματα για παρτι θέλοντας να δείξουν ένας 

ικανότητες ένας στο Μικρόφωνο. Η μουσική ένας και ο λόγος ένας, άρχισε να 

αντικατοπτρίζει τον χαλικώδη και συχνά άγριο αστικό περίγυρο.  

Πριν καθοριστεί ένας συγκεκριμένος τύπος ένας gangsta rap, καλλιτέχνες από την Νέα 

Υόρκη ένας ένας Boogie Down Productions έκαναν λεπτομερείς περιγραφές ένας ζωή του 

δρόμου μέσα σε κασέτες, συν του ότι ο χαοτικός ήχος των Public Enemy έθετε νέα στανταρ 

ένας μουσικές παραγωγές. Η Hardcore Rap έγινε το πιο δημοφιλή στυλ του Χιπ Χοπ στο 

δεύτερο μισό ένας δεκαετίας του 90. Οι καλλιτέχνες συμπεριελάμβαναν ήχους από πιάνο 

και έγχορδα με μινιμαλιστικά beats. Ραπερς ένας ένας Jay-Z, Notorious B.I.G και DMX 

έγιναν πολυπλατινένιοι σουπερσταρς.  

Jazz Rap 

Η Jazz-Rap ήταν μια προσπάθεια σύνδεσης ένας Αφρο-Αμερικανικής μουσικής του 

παρελθόντος με το νέο επικρατέστερο σχήμα του παρόντος, ως φόρο τιμής. Στόχος τόσο η 

επανενδυνάμωση ένας Jazz όσο το η ανάπτυξη και ο καθορισμός νέων ορίων ένας Ραπ. Ενώ 

οι ρυθμοί ένας Jazz-Rap προέρχονταν εξ ολοκλήρου από το Χιπ Χοπ, τα ηχητικά δείγματα 

ήταν δημιουργήματα ένας cool jazz, soul-jazz, και hard bop. Όντας ένα περισσότερο 

εγκεφαλικό είδος από το Χιπ Χοπ, Πολλοί καλλιτέχνες το χρησιμοποίησαν ως μέσο 

προβολής ένας αφρικανικής πολιτικής συνείδησης και κουλτούρας.  

Χάρις τη διανοητική του κλίση, ποτέ δεν ήταν από τα αγαπημένα είδη του «δρόμου». 

Άλλωστε, δεν ήταν ένας ο στόχος. Η Jazz-Rap ήταν περισσότερο θετική στην Alternative, 

παρά στο Hardcore/Gangsta κίνημα αφού δεν είχε την επιθετικότητα και την 

αντιδραστικότητα εκείνων. Έτσι, δεν είχε απήχηση ένας ακροατές ένας. Οι περισσότεροι 

ακροατές ένας βρισκόταν σε Κολέγια. Ένας, απέσπασε καλές κριτικές από φίλους ένας 

Alternative Rock. Κατά την διάρκεια των 90s να άρχισε παραμερίζετε, αν και 

εκπροσωπήθηκε επάξια μέσω των Χιπ Χοπ καλλιτεχνών The Roots.  



Old-School Rap 

Η Old-School Rap προέρχεται από το στυλ των πρώτων καλλιτεχνών ένας Ραπ που 

ξεπρόβαλαν από τη Νέα Υόρκη από τα τέλη ένας δεκαετίας του 70 ως τα νεότερα χρόνια 

των 80s. Μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα, από την απλότητα ένας. Για την απαγγελία των 

στίχων χρειάζονται περίπου ίσα χρονικά διαστήματα, και ο ρυθμός ένας γλώσσας σπάνια 

περιστρέφετε γύρω από τη μουσική. Έμφαση δεν δίνονταν στη τεχνική αλλά απλούστατα 

ένας καλές στιγμές. Εκτός από το κοινωνικά συνειδητοποιημένο υλικό του GrandMaster 

Flash, στην Old-School rap υπήρχε διάθεση για παιχνίδι και διασκέδαση. Ακόμα, υπήρχε 

αρκετός χώρος και για θηλυκές ράπερ σε αντίθεση με άλλα παρακλάδια ένας ραπ. Αρκετά 

τραγούδια εκτελέστηκαν μέσα σε Disco. Η δισκογραφική ιστορία του Old-School rap 

ξεκινάει το 1979 με τα singles των Fatback και The Sugar Hill Gang.  

Η Sugarhill Records έγινε γρήγορα το κέντρο του Old-School Rap κυριαρχώντας στην αγορά 

έως οτου οι Run-D.M.C επαναπροσδιόρισαν την τεχνική το 1983-1984. Ο ήχος ένας και το 

στυλ ένας κατέκτησε τον κόσμο ένας Ραπ κάνοντας την παλαιότερη Funky διάθεση των 70s 

να φαίνεται ξεπερασμένη. Συγκρίνοντας την με ένας πιο περίπλοκους ρυθμούς του 

σήμερα, ίσως να φαίνεται απαρχαιωμένη και μη περιπετειώδη. Ένας και να χει ένας, τα 

καλύτερα τραγούδια ένας Old-School Rap αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για παρτι 

ακόμα και σήμερα.  

Quiet Storm 

Το 1975 ο Smokey Robinson κυκλοφορεί ένα απαλό αισθησιακό Soul άλμπουμ εν ονόματι 

«A Quite Storm». Από αυτό πήρε το όνομα του το είδος που ήταν κατά κάποιο τρόπο μια 

απάντηση ένας το Soft Rock. Είχε τόσο δυναμικό, όσο και χαλαρωτικό ήχο με ρομαντικό 

συναίσθημα. Παρέμεινε δημοφιλή από το τέλος ένας δεκαετίας του 70 έως την αρχή ένας 

δεκαετίας του 90. Όταν το Χιπ Χοπ άσκησε περισσότερη επίδραση στην R&N, το Quiet 

Storm δεν είχε πλέον υποστηρικτές. 

Southern Rap 

Η Southern Rap είναι η Τρίτη μετά τις East Coast και West Coast Rap. Εμφανίστηκε στο 

προσκήνιο ως αυτόνομο είδος στην δεκαετία του 90. Προερχόταν από το Miami, τη Νέα 

Ορλεάνη και την Atlanta. Στα τέλη των 80s ήταν συσχετισμένη με την μουσική Bass από το 

Miami. Ανάμεσα ένας καθοδηγητές ένας ήταν οι Luther Campell και οι 2 Live Crew που 

μετέτρεψαν το σεξουαλικό περιεχόμενο των στίχων σε ένα “party theme” με αποτέλεσμα 

την άνθιση του είδους σε όλη την Αμερική. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια 

ένας δεκαετίας του 90 ως χορευτικό άκουσμα με καλλιτέχνες ένας ένας Tag Team, 95 

South, 69 Boyz, Quad City DJs και Freak Nasty να κάνουν τεραστία hits.  

Οι Celebral Arrested Development ήταν οι πρώτοι που προσπάθησαν να εισχωρήσουν στην 

παγκόσμια αγορά το 1992. Ακολούθησε η παραγωγική μονάδα Organized Noize με 

σημαντικότερους ένας OutKast και Goodie Mob. Αν η Atlanta ήταν το κέντρο παραγωγών 

ένας Southern Rap, τότε η Νέα Ορλεάνη ήταν το διαφημιστικό ένας κέντρο. Ο Master P 

έκτισε μια αυτοκρατορία με την No Limit records που τα περισσότερα άλμπουμ ένας ήταν 



προσκολλημένα στην G-Funk και Hardcore με gangsta στίχους. Έφτασε ψηλά στα 

παγκόσμια μουσικά charts στο τέλος ένας δεκαετίας του 90. Η Southern Rap είχε γνωρίσει 

πλέον παγκόσμια επιτυχία.  

Ιστορία της Rap μουσικής 

Περισσότερο από έναν αιώνα πριν ραπ εξερράγη πάνω στη αμερικανική μουσική σκηνή , 

όπου μουσικοί ένας Δυτικής Αφρικής αφηγούνται ιστορίες ρυθμικά , μόνο με το ρυθμό 

ένας τυμπάνου για συνοδεία . Εν τω μεταξύ , λαϊκοί καλλιτέχνες από τα νησιά ένας 

Καραϊβικής έχουν ένας ιστορίες σε έμμετρο λόγο . Πράγματι , οι εν λόγω τραγουδοποιοί- 

ποιητές από την Αφρική και την Καραϊβική έθεσαν τα θεμέλια για τη σύγχρονη αμερικανική 

μουσική ραπ . 

Το rapping ουσιαστικά περιλαμβάνει την ομιλία ή την ψαλμωδία ένας ομοιοκαταληξίας 

ένας στίχου , συχνά ορίζεται σε ένα χτύπο . Η ομοιοκαταληξία δημιουργήθηκε από rappers 

και θεωρείται από πολλούς να είναι μία από ένας πιο εξελιγμένες μορφές ένας ποίησης . 

Ακόμα περισσότερο , αυτά τα ποιήματα συχνά αντιμετωπίζουν προκλητικά θέματα ένας το 

σεξ , τη βία και την κοινωνικά – πολιτικά θέματα . 

Το rapping κέρδισε την πρώτη δημοτικότητα ένας ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1970 ως ένα 

είδος ένας τέχνης του δρόμου , κυρίως ανάμεσα ένας Αφροαμερικανούς εφήβους. Αλλά 

δεν ήταν μέχρι το 1979 , όταν η συμμορία Sugarhill κυκλοφόρησε το πιο συγκλονιστικό 

ένας hit  , Delight « Delight , όπου οι μουσικοί παραγωγοί αντιλήφθηκαν αυτό το 

αναδυόμενο μουσικό είδος . Και όταν το έκαναν , ένας ραπ πράξεις πήραν μέρος  

συμπεριλαμβανομένων των Run DMC – και NWA και το κοινό ραπ άρχισε να διογκώνεται . 

Δεν ήταν μόνο αφροαμερικάνων άνδρες ράπερς οι οποίοι  έμπαιναν στην δράση αλλά από 

τη δεκαετία του 1980 , ραπ μπάντες λευκών ένας οι Beastie Boys και γυναικεία 

συγκροτήματα ραπ , ένας η Salt – n – Pepa είχαν φθάσει στην κορυφή των charts . 

Από τη δεκαετία του 1990 , η ραπ μεταμορφώθηκε από ένα παλιό στυλ – το οποίο 

βασίστηκε σε σχετικά απλούς στίχους – σε ένα νέο στυλ, το οποίο περιλάμβανε πιο 

δυνατούς και πολύπλοκους. Καλλιτέχνες  όπως The Notorious BIG , Snoop Dogg και Tupac 

κυριάρχησαν στα charts κατά τη διάρκεια μιας περιόδου , και ο Eminem – ένας από τους 

πιο δημοφιλής λευκούς ράπερ όλων των εποχών . 

Η Rap έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και η δημοτικότητά του μαίνεται να 

αυξάνεται με καλλιτέχνες του σήμερα, ένας ο 50 Cent, Ludacris και ο Jay-Z. 

Γιατί στους μαύρους των ΗΠΑ αρέσει η ραπ μουσική;   

Η ραπ μουσική ξεκίνησε στα γκέτο των μαύρων ένας ΗΠΑ και με την βοήθεια των ΜΜΕ 

απέκτησε δημοφιλία σε ολόκληρο τον κόσμο. Πλέον, πλήθος λευκών προσπαθούν να 

μιμηθούν τη μουσική ραπ και τον ρυθμικό χορό με τον οποίο συνοδεύεται. Ένας γίνεται 

προφανές ότι οι μαύροι εκφράζονται περισσότερο από αυτό το είδος ένας μουσικής, παρά 



οι λευκοί, οι οποίοι το κάνουν μόνο μιμητικά και για εμπορικούς λόγους. Γιατί συμβαίνει 

αυτό; 

Οι μαύροι των ΗΠΑ αποτελούν απογόνους σκλάβων που μεταφέρθηκαν βιαίως από την 

δυτική Αφρική για να εργαστούν στις φυτείες της Αμερικής. Ως προς τα ψυχικά και 

σωματικά τους γνωρίσματα, εμφανίζουν μια αγάπη για μουσική με έντονο ρυθμό και για 

χορό με ταχύτατες έως «βίαιες» κινήσεις. Οι ομόφυλοί ζουν σε ζούγκλες της Αφρικής 

,διασκεδάζουν με την έντονα ρυθμική μουσική των ταμ ταμ, που συνοδεύεται από 

φρενήρεις χορούς. Συνεπώς, η ραπ μουσική αποτελεί μια μετάλλαξη ένας μουσικής των 

τυμπάνων ένας ζούγκλας, με τη χρήση ένας σύγχρονης μουσικής τεχνολογίας. Η μουσική 

έχει γίνει πιο ηλεκτρονική και τεχνολογικά επεξεργασμένη, ωστόσο το περιεχόμενο ως ένας 

τον ρυθμό είναι παρόμοιο. Οι μαύροι δεν άλλαξαν προτιμήσεις ερχόμενοι στην Αμερική, 

παρότι ζουν για αιώνες εκεί, αλλά διατήρησαν την φυλετική ένας προδιάθεση στη μουσική 

και στο χορό. Το συμπέρασμα είναι ότι μια φυλή δεν αλλάζει ένας προτιμήσεις και την 

ψυχοσύνθεσή ένας αν βρεθεί σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον, όσο και αν 

προσπαθούν οι διάφοροι σιωνιστικά χορηγούμενοι διεθνιστές να ένας πείσουν για την 

«ενσωμάτωση» και την «ένταξή» ένας στην κοινωνία. Οι αλλόφυλοι πάντα θα αποτελούν 

πηγή διαφορετικών κοινωνικών και πολιτιστικών προτιμήσεων, δημιουργώντας 

διασπαστικές τάσεις στην κοινωνία. 

Η ραπ μουσική εκφράζει ένας μαύρους αλλά δεν εκφράζει ένας λευκούς. Η προώθηση μιας 

μουσικής  παγκοσμίως γίνεται όχι επειδή εκφράζει  διάφορους λαούς, αλλά επειδή την 

προωθούν τα σιωνιστικά ελεγχόμενα τηλεοπτικά δίκτυα σε χώρες του Δυτικού πολιτισμού. 

Οι σιωνιστές επέλεξαν αυτό το είδος μουσικής για προώθηση, ως αρκετά εκφυλιστικό και 

διαλυτικό των ηθών των λευκών. Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα προωθούσαν την 

μουσική τζαζ, ένας οποίας πέρασε η μόδα. Το απολύτως βέβαιο είναι ότι όταν η ραπ 

σταματήσει να προωθείται λυσσαλέα από τα ΜΜΕ, σε ελάχιστα χρόνια θα έχει 

εξαφανιστεί. 

Πώς έχουν επηρεάσει τη μουσική ραπ στοιχεία της ποπ κουλτούρας , της μόδα, 

της τέχνη , της γλώσσα και του λογοτεχνικού κόσμου από την εμφάνισή της ως 

ένα ξεχωριστό μουσικό είδος στη δεκαετία του 1980; 

Η Ραπ και η hip-hop μουσική ,όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από 

χιλιάδες χρόνια στην Αφρική, με τους « griots» , οι οποίοι ήταν κάτοικοι χωριών και έλεγαν 

ιστορίες παίζοντας ένα απλό χειροποίητο όργανο , ενώ οι ιστορίες ένας είχαν ως θέμα 

συμβάντα του χωριού και διαφόρων οικογενειών. Η griot ήταν , και εξακολουθεί να είναι , 

μια σημαντική μορφή ένας επικοινωνίας σε περιοχές ένας  Αφρικής. Εκτός από την griot 

παράδοση ,η  ραπ έχει ρίζες πάνω στο πόνο των μαύρων αμερικανών που η ζωή τους 

άρχισε με την δουλεία . Ενώ οι δούλοι εργάζονταν στα χωράφια, τραγουδούσαν συχνά . 

Μέρος από τα τραγούδια που τραγούδησαν ήταν το «call and answer» . Ένας ηγέτης θα 

φώναζε μέρος του τραγουδιού και το υπόλοιπο των σκλάβων θα απαντούσε με την 

επόμενη γραμμή . 



Όταν οι σκλάβοι  παρακολουθούσαν ένας θρησκευτικές τελετουργίες, η παρούσα 

πρόσκληση και η τάση απάντησης συνεχίστηκε και επικράτησε ένας εκκλησίες , ακόμη και 

όταν η δουλεία τελείωσε . Συχνά , ο υπουργός θα κάνει την « κλήση» και το εκκλησίασμα 

ήταν υπεύθυνο για την «απάντηση». Η παρούσα πρόσκληση και η τάση απάντησης μπορεί 

να βρεθεί στις αρχές της ραπ μουσικής σε όλη τη διαδρομή μέχρι την τρέχουσα μουσική 

ραπ . Ο DJ θα φωνάξει « Μπορώ να πάρω ένα Woo Woo ;» και η απάντηση θα μπορούσε 

φυσικά να επανέλθει ως « Woo Woo» από ένας ανθρώπους. Στη συνέχεια, το 1978 , έτος 

κατά το οποίο η αμερικανική μουσική δεν φαίνεται να εξελίσσεται σε οποιαδήποτε 

κατεύθυνση , στη Νέα Υόρκη , δύο deejays , DJ Χόλυγουντ και DJ Kool Herc , είχαν βαρεθεί 

με τη γήρανση της disco σκηνής . Άρχισαν τραβώντας τα αρχεία από το πατρικό σπίτι και 

άρχισαν να γυρίζουν μικρού μήκους τμήματα από αυτά με πικάπ σε τοπικά μέρη . Σύντομα 

, άρχισαν να χρησιμοποιούν δύο πικάπ την ίδια στιγμή . Οι ιστορικοί έχουν έρθει για να 

ένας πλάσουν ως «πατέρες ένας rap». Το καλοκαίρι του 1979 , η ραπ ξέσπασε με « 

Rapper’s Deligkt» από το Sugar Hill Gang . Αυτό ήταν ένα δεκατεσσάρων λεπτών ραπάρισμα 

με το «Good Times» στο παρασκήνιο . Είναι η σηματοδότηση ένας έναρξης ένας τάσης ένας 

ραπ μουσικής. 

Μια άλλη τεράστια δύναμη ένας αρχές του κινήματος ραπ ήταν η Afrika Bambaataa και το 

Zulu Nation  . Ο Afrika ήταν ένας deejay που γύριζε την μουσική του σε πάρκα και άλλα 

μέρη . Ενσωμάτωσε ένα στοιχείο ένας πολιτιστικής ευαισθητοποίησης όσον αφορά το 

rapping του, που ήταν νέο στη σκηνή . Ο Afrika ήταν πρώην μέλος ένας συμμορίας που είδε 

τη μουσική ως τρόπο για να φέρει το γκέτο ένας νεολαίας μαζί του . 

Το 1982 , ο Grandmaster Flash ηχογράφησε το « The Message», το οποίο ήταν το πρώτο 

τραγούδι ραπ για να ζωγραφίσει μια ρεαλιστική , μελαγχολική και γραφική εικόνα της ζωής 

στις φτωχογειτονιές της Αμερικής . Μέχρι τώρα , τα περισσότερα είδη μουσικής ραπ 

περιέχουν αισιόδοξα , ζωηρά και διασκεδαστικά μηνύματα . Αυτό ήταν μια καταγραφή 

ορόσημο που άνοιξε το δρόμο για τον κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό σε ραπ μουσική 

που εξακολουθεί να συνεχίζεται και σήμερα . 

Η Ραπ έλαβε μια άλλη μεγάλη ώθηση το 1986 με το μουσικό βίντεο «Walk This Way», το 

οποίο έφερε ο Run DMC και το ροκ συγκρότημα Aerosmith μαζί σε ένα μεγάλο μουσικό 

γεγονός .Το MTV ήταν σε αυτό το απόγειο του και η ραπ μουσική μόλις ξεκινούσε με όλο 

και περισσότερους καλλιτέχνες να παίρνουν μέρος σε μουσικά βίντεο. Οπαδοί της Ροκ 

μουσικής είδαν αυτά τα βίντεο και άρχισαν να ανοίγονται οι ίδιοι στην ραπ μουσική σε μια 

ολόκληρη νέα αγορά . Το MTV συνέχισε να βοηθά την αναγνώριση ένας ραπ μουσικής  το 

1988 με το νέο show του MTV « Yo ! MTV Raps !» Αυτή η παράσταση έλαβε την υψηλότερη 

βαθμολογία στην ιστορία του MTV και ξεκίνησε το δικό του spin off εβδομαδιαία εκπομπή 

με τον Dr Dre και ο Ed Lover . Καθώς η ραπ κέρδιζε όλο και περισσότερη  έκθεση μέσω των 

μουσικών βίντεο ,η δημοτικότητα συνέχισε να ανεβάσει στα ύψη . 

Μέσα από τα χρόνια , τα πρόσωπα και τα μηνύματα ένας μουσικής ραπ συνέχισαν να 

εξελίσσονται. Η Gangsta rap γεννήθηκε έξω από την ανατολική ακτή, δυτική ακτή 



αντίστοιχα , η οποία οδήγησε σε τραγωδία . Η δειγματοληψία ήταν μια τάση που 

χρησιμοποιείται από πολλούς rappers στη δεκαετία του ενενήντα η οποία παρακίνησε 

κάποια διαμάχη πνευματικών δικαιωμάτων . Από το ξεκίνημά , η ραπ μουσική παραμένει 

μια εξαιρετικά ισχυρή , δημοφιλές και συχνά αμφιλεγόμενη μορφή ένας μουσικής 

ψυχαγωγίας . 

Όταν η ραπ μουσική εμφανίστηκε πρώτα , μια νέα μορφή τέχνης γνωστή ως « γκράφιτι 

τέχνης» ήρθε στην επιφάνεια μαζί με αυτό . Τα τρένα του μετρό της Νέας Υόρκης 

καλύφθηκαν σε αυτό το νέο δοχείο ψεκασμού μορφή τέχνης . Νέοι DJ θα ζωγραφίσουν τα 

ονόματά τους ή ένα σύμβολο για να αναγνωριστούν. Στις αρχές ένας δεκαετίας του 

ογδόντα , ένα ανεξάρτητο μουσείο στη Νέα Υόρκη είχε στην πραγματικότητα γκράφιτι 

έκθεση τέχνης για να τιμήσει αυτή τη νέα τάση .Η  Rap μουσική έπαιξε ένας μέρος σε αυτό 

που είναι τώρα γνωστό ως « Δυνατό Χτύπημα ». Μια ποίηση slam είναι η ανάγνωση μιας 

αρχικής ποίησης που διαβάζεται φωναχτά με τύμπανα ή μια γραμμή μπάσο παίζει στο 

παρασκήνιο . Η ποίηση περιέχει συχνά ένα πολιτικό ή κοινωνιολογικό μήνυμα και το στυλ 

με το οποίο διαβάζεται πραγματικά μοιάζει πολύ με το στυλ των αφρικανικών griots . Η 

Rap μουσική χρησιμοποιεί τη δική της ορολογία για να περιγράψει και να αναφερθεί σε 

πράγματα . Ένα τέλειο παράδειγμα αυτού είναι η τρέχουσα τάση που ξεκίνησε από τον 

Snoop Dogg να προσθέσετε ένα « izzle» στο τέλος των λέξεων . Αυτή η τάση έχει πιάσει 

επάνω στο δημοφιλή πολιτισμό σε σημείο όπου οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και η 

προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης προσπαθούν να το ενσωματώσουν στην γλώσσα 

ένας! Τέλος , ποιος μπορεί να ξεχάσει τα πάνινα παπούτσια ένας Run DMC Adidas; Ένας 

δεκαετίες του ογδόντα μετά τα video hits, φαινόταν σαν ο καθένας έπρεπε να είχε Adidas 

παπούτσια με κορδόνια ή χωρίς . Αυτό ήταν μόνο το ξεκίνημα της επιρροής της ραπ 

μουσική που έχει στον κόσμο της μόδας . Πολλοί rap καλλιτέχνες ένας ο Puff Daddy , 

Russell Simmons και το Wu Tang Clan , έχουν ξεκινήσει δικές τους επιτυχημένες σειρές 

ενδυμάτων. Όσο πιο δημοφιλής είναι ένας ραπερ, τόσο το δυνατόν πιο εύκολο είναι να 

υιοθετηθεί το στυλ του από τον κόσμο. 



 

 

Κοινωνικός αντίκτυπος πάνω στην ραπ μουσική. Λόγοι δημιουργίας της. 

 
Η ραπ μουσική είναι σημείο ταύτισης των διάφορων δικτύων μετανάστευσης, που αντλούν 
το κίνητρό τους από πολλές πλευρές. Είναι ο τομέας της ζωής, της έκφρασης και της 
επαφής των πολιτισμών, των γλωσσών και των ποικίλων κοινοτήτων, που επηρεάζονται και 
προσδιορίζονται το ένα από το άλλο αλλά και ενός σύνθετου 
επαναπροσδιορισμού τους. Ακόμη πληροφορούμαστε  ότι η ραπ μουσική είναι μια 
δημοφιλής κουλτούρα η οποία περιλαμβάνει τη μουσική (rap, ragga, DJing, Beat-Box), το 
χορό (Break dance, Smurf, Hype, Double Dutch) και την περιγραφική τέχνη (Tag, graff ή 
graffiti). Το hip hop επομένως είναι ένα πολυπολιτισμικό φαινόμενο, που αποτελείται από 
πολλαπλά στοιχεία, δηλαδή τη μουσική, τη ζωγραφική και το χορό.  
Δεδομένου ότι μόλις αναφερθήκαμε στο δημοφιλή χαρακτήρα της ραπ μουσικής, 
θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε στο σημείο αυτό κάποια στοιχεία που εντοπίσαμε στο 
διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη μηχανή αναζήτησης Google και σχετίζονται με τη 
συχνότητα εμφάνισης του ονοματικού συντάγματος «ραπ μουσική». Το λήμμα ≪rap≫ έχει 
τα περισσότερα αποτελέσματα (770 εκατομμύρια), το λήμμα ≪hip hop≫ έχει 166 εκατ., 
ενώ αν πληκτρολογήσουμε ≪musique rap≫ έχουμε 112 εκατ. και ≪rap music≫ 107 εκατ. 
αποτελέσματα.  
Σε αντίθεση με τα παραπάνω συναντήσαμε άλλα είδη μουσικής, όπως η ροκ που έχει, 
πληκτρολογώντας ≪musique rock≫, 24 εκατ. αποτελέσματα, η ≪musique classique≫ έχει 
103 εκατ., η ≪musique populaire≫ 13. 400.000 αποτελέσματα, ενώ αν πληκτρολογήσουμε 
≪musique pop≫ 94.500.000 αποτελέσματα. Όλα τα παραπάνω είναι ένας δείκτης του 
πόσο δημοφιλής είναι η ραπ μουσική στο ακουστικό κοινό, από τα «χτυπήματα» που έχουν 
οι λέξεις και από αναζητήσεις που κάνουν οι νέοι, όσοι ακούν αυτό το είδος μουσικής και 
όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη ραπ μουσική. Πρόκειται για ένα κίνημα 
έκφρασης της αμερικανικής νεολαίας της προερχόμενης από την Αφρική, που έκανε την 
εμφάνισή του ως κάτι το «εναλλακτικό», το συμβολικό ως προς τα κοινωνικά προβλήματα 



που αναδύθηκαν το 1981. Aυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο το κίνημα αυτό έχει 
φολκλορικά στοιχεία, δηλαδή στερείται πολιτικής διάστασης. Πρόκειται για ένα κίνημα 
δημοφιλές, δεδομένου ότι λαμβάνει μέρος σε ό,τι αφορά την πολιτική, την κοινωνία και 
την εκπαίδευση. Όταν μιλάμε για ένα κίνημα δημοφιλές, σημαίνει ότι είναι ένα ≪ μέσο 
στήριξης στην πολιτική μάχη μαύρων αμερικανών ενάντια στην ολοένα παρούσα 
καταδυνάστευση. Eίναι ένα μέσο αντίστασης διαμέσου της τέχνης, της πολιτισμικής και 
δημοφιλούς τέχνης του hip hop. και η ραπ μουσική πρεσβεύουν την προσπάθεια ανάδειξης 
των κακώς κειμένων της καθημερινότητας, χρησιμοποιώντας απλό και κατανοητό 
λεξιλόγιο, λέξεις και εκφράσεις από την αργκό τις οποίες χρησιμοποιούν και οι νέοι.  
Απευθύνονται κυρίως σε πλατιά λαϊκά στρώματα και όχι σε κοινό που δεν έχει κοινά 
χαρακτηριστικά, τα οποία θα είναι σύμφωνα με τον τρόπο ζωής που διάγουν. Πρόκειται για 
ζητήματα που οι γάλλοι ράπερς θίγουν μέσα από τα τραγούδια τους, περιγράφουν τη ζωή 
των νέων που ζουν αποκλεισμένοι στις περιφέρειες. Θίγουν την έλλειψη ίσων ευκαιριών, 
τον ρατσισμό, την ηγεμονία του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό που επιβεβαιώνεται 
μέσα από τα τραγούδια τους είναι ότι οι διαφορές αυτές δεν είναι «εθνικές» αλλά 
«κοινωνικές». 
Εκφράζει ένα θυμό ενάντια στην αδικία, στην διαφορετική αντιμετώπιση, στην πολιτική 
υποκρισία, εκθειάζοντας παρόλα αυτά ένα συγκεκριμένο αριθμό αξιών, όπως το σεβασμό 
στους γονείς, την προστασία των μικρότερων αδερφών, την αγάπη προς τις μάνες, την 
ισότητα μεταξύ των ζευγαριών. Στηλιτεύει την αδικία και την χρήση ουσιών, εγκωμιάζει την 
σωματική και ψυχική υγεία. Μέσα από τα τραγούδια επιδιώκουν να μας ενημερώσουν και 
να μας εκπολιτίσουν και όχι να μας κοιμίσουν.  
Εκτός από τα παραπάνω, αυτό που παρατηρεί κανείς διαβάζοντας για τη ραπ μουσική είναι 
ότι γίνονται πολλές αναφορές στο γεγονός ότι ανήκει στη «μαύρη μουσική», δεδομένου ότι 
ξεκίνησε από αποίκους περιοχών της Αφρικής και εξαπλώθηκε μέσω της μετανάστευσης σε 
Αμερική και Ευρώπη. 
 
Σύμφωνα με τον Calvet οι νέοι που κάνουν ραπ και είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς, το 
κάνουν και για λόγους μιμητικούς απέναντι στο αμερικάνικο ραπ, για λόγους αποδοχής 
από την κοινωνία αλλά και την ραπ κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο ορίζουν την κουλτούρα 
τους, την ταυτότητά τους ανάμεσα σε γλώσσες και πολιτισμούς, δηλαδή της χώρας 
υποδοχής και της χώρας των γονιών τους. Με άλλα λόγια οι ράπερς θεωρούν ότι η μουσική 
τους είναι ένας κώδικας που μπορούν να τον κατανοήσουν κυρίως οι ίδιοι αλλά και ένας 
κώδικας απέναντι στους άλλους, προκειμένου να δείξουν τις απόψεις, την ταυτότητά τους. 
Μέσα από αυτόν τον τρόπο κωδικοποίησης περνούν τα δικά τους κοινωνικά μηνύματα και 
σε ότι αφορά τη γλώσσα. 



 
 
 
Η Ηip hop χαρακτηρίζεται ως το  “μαύρο γένος» καθώς η ραπ μουσική απευθύνεται στους 
λευκούς, που συντηρούν μια απαρχαιωμένη εικόνα για τους μαύρους: κατηγορούνται για 
σεξουαλικά αδικήματα ή για το ότι ανήκουν στον υπόκοσμο. Η εικόνα αυτή έρχεται σε 
αντίθεση με τις νόρμες σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζονται οι λευκοί. Ειδικότερα λόγω 
του ότι όσοι χρησιμοποιούσαν τη ραπ για να μεταφέρουν την οργή και το θυμό τους 
απέναντι σε διάφορες καταστάσεις, 
ενάντια στα ναρκωτικά και τη βία, ακόμη και για να εκφράσουν την αγάπη τους απέναντι 
σε πρόσωπα ή να τονίσουν τον εξεζητημένο τρόπο ζωής. 
 
Η μουσική ραπ, που γεννήθηκε στα γκέτο της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’70, έχει 
σήμερα υιοθετηθεί από νέους σε όλο τον κόσμο. Το ραπ είναι παρόν στην Ελλάδα εδώ και 
δέκα τουλάχιστον χρόνια, με πολυάριθμες κυκλοφορίες δίσκων και συναυλίες στα αστικά 
κέντρα. Πώς ακριβώς ενσωματώνεται ένα «εισαγόμενο» είδος λόγου στην καλλιτεχνική 
παράδοση μιας τελείως διαφορετικής κοινωνίας; Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή 
παίζει η μητρική γλώσσα: το ραπ γίνεται «ελληνικό» μέσα από τη θεματολογία των 
τραγουδιών, τις αναφορές σε τοπικά πρόσωπα και πράγματα, και τη δημιουργική γλωσσική 
χρήση. Οι Έλληνες εκπρόσωποι του είδους αξιοποιούν τον εκφραστικό πλούτο της 
ελληνικής γλώσσας: συνδυάζουν λόγια και λαϊκά στοιχεία, τοπικές διαλέκτους και 
κοινωνικές αργκό, καθώς και στοιχεία από διάφορες ξένες γλώσσες. Κάθε συγκρότημα, με 
το ιδιαίτερο γλωσσικό του ύφος, τοποθετείται τόσο στο πλαίσιο της διεθνούς σκηνής ραπ 
όσο και στο ευρύτερο τοπίο του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. 
Κανένας ωστόσο δεν μπορεί να πει ότι η γλυκύτητα της μουσικής ραπ είναι ένα ασύστολο 

ψεύδος. Μεγάλοι καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, οι οποίοι ανήκουν όμως σε άλλες 

μουσικές τροχιές, αναγνωρίζουν τόσο τη μελωδικότητα του ήχου όσο και τη 

διαφορετικότητα του στίχου των τραγουδιών ραπ. Και αν η εποχή των «φουσκωτών» 

τραγουδιστών της ραπ έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί (ως μοναδικό μοντέλο του είδους), ο 

ελκυστικός ήχος της ραπ μουσικής παραμένει ατόφιος. Ίσως γι' αυτό εξακολουθεί να 

συγκινεί σημαντικό μέρος της νεολαίας. 

 



 

 


