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Ζ ζζημνία ηδξ rock



Γεηαεηία 1950-1960



• Ζ νμη ιμοζζηή ειθακίζηδηε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ζηδκ Αιενζηή ηαζ είπε ςξ αάζδ ηδκ ηεπκμηνμπία 
ημο Rhythm and Blues ηαζ ημ νοειό ημο rock and roll ηςκ αθνμαιενζηάκζηςκ ημζκμηήηςκ ηςκ Ζκςιέκςκ 
Πμθζηεζώκ, ηαεώξ ηαζ ημ rockabilly, πμο μοζζαζηζηά ήηακ δ έηθναζδ ηςκ θεοηώκ ιέζς ηςκ πνμακαθενεέκηςκ 
εζδώκ αθνμαιενζηακζηήξ πνμέθεοζδξ. οκεζζθμνά ζημκ ήπμ πμο πνςημπαναηηδνίζηδηε νμη, εεςνείηαζ όηζ είπε 
ηαζ δ country ιμοζζηή. Αοηή, είπε ζημζπεία ιπθμογ ηαζ ααζζγόηακ ζηα παναδμζζαηά είδδ ιμοζζηήξ ηςκ ηαημίηςκ 
ηςκ ΖΠΑ ηαζ ήηακ πμθύ δδιμθζθήξ, ηονίςξ ιεηαλύ ηςκ θεοηώκ ηαζ ζημ Νόημ.

• Ζ ιμοζζηή νμη επδνεάζηδηε ηαζ επδνεάγεηαζ αηόιδ ηαζ ζήιενα από ηα άθθα είδδ ιμοζζηήξ πμο είκαζ δδιμθζθή 
ακά πενίμδμ. ηδ δεηαεηία ημο 1960, δ παναδμζζαηή (folk) ιμοζζηή ηςκ θεοηώκ ημζκμηήηςκ ηςκ ΖΠΑ επδνέαζε 
ημ οανίδζμ πμο ήηακ βκςζηό ςξ νμη εηείκδ ηδκ πενίμδμ, αθθά ηαζ επδνεάζηδηε από αοηό ιε απμηέθεζια ηδ 
δδιζμονβία ημο θμθη νμη. Πανάθθδθα, βίκεηαζ βκςζηό ημ ιπθμογ νμη πμο απμηεθεί ηδκ έηθακζδ ημο νμη πμο δίκεζ 
ιεβαθύηενδ αανύηδηα ζηδκ δθεηηνζηή ηζεάνα ηαζ ζηζξ ιπθμογ νίγεξ ηδξ ιμοζζηήξ αοηήξ. ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ 
ημο 1960, ειθακίγεηαζ ημ ροπεδεθζηό νμη, πμο θένεζ ζημζπεία από ιμοζζηέξ ηδξ ακαημθήξ. Λίβα πνόκζα ανβόηενα, 
μζ ιμοζζημί ηδξ νμη πμο είπακ ηγαγ παζδεία ηαζ ιμοζζημί ηγαγ, δδιζμύνβδζακ ημ ιείβια πμο έβζκε βκςζηό ςξ ηγαγ-
νμη θζμύγζμκ, ή απθά θζμύγζμκ

• Βνεηακζηό νμη: Μέζα δεηαεηίαξ 1950 - ανπέξ δεηαεηίαξ 1960 .ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ημ δδιμθζθέξ ηίκδια πμο 
είκαζ βκςζηό ςξ "παναδμζζαηή" ηγαγ, έθενε πμθθμύξ Αιενζηάκμοξ ηαθθζηέπκεξ ηδξ ιπθμογ ηαζ ηγαγ ζηδ Βνεηακία, 
μζ μπμίμζ ιεηέδςζακ ημοξ νμη εκη νμθ ηαζ νμηαιπίθζ νοειμύξ εηεί. Έηζζ ημ νμη εκη νμθ έβζκε βκςζηό ηαζ ζημ 
εονςπασηό ημζκό ηαζ βκώνζζε ηδκ απμδμπή ημο. Βνεηακμί ηαθθζηέπκεξ όπςξ μζ Tommy Steele, Cliff Richard, ηαζ 
Billy Fury έβζκακ βκςζημί ζηα ιέζα ηαζ ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, παίγμκηαξ νμη εκη νμθ ηαζ νμηαιπίθζ. Ζ 
ιμοζζηή ζηζθθ (skiffle) πμο είπε ηζξ νίγεξ ηδξ ζηζξ ΖΠΑ από ημ 1920 ηαζ ήηακ πμθύ δδιμθζθήξ ζηδ Βνεηακία, 
επδνεάζηδηε αζζεδηά από ημ νμη εκη νμθ. Σμ κέμ αοηό ύθμξ άκεζζε ζδζαίηενα ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 
ηαεώξ δδιζμονβήεδηακ πμθθά κέα ζοβηνμηήιαηα, ιεηαλύ άθθςκ ηαζ μζ The Quarry Men ημο Σγμκ Λέκκμκ, πμο 
απμηέθεζακ ημ πνμπαναζηεοαζηζηό ζοβηνόηδια βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ Beatles. Ζ Βνεηακία, ακέπηολε ιεβάθδ 
ζηδκή νμη εκη νμθ, πμο ακαπηύπεδηε βνήβμνα απαθθαβιέκδ από ηα ναηζζζηζηά ειπόδζα πμο ηνάηδζακ ηδ rhythm 
and blues ηαζ άθθα είδδ ηέπκδξ αθνμαιενζηακώκ, ζηδκ απμιόκςζδ ζηζξ ΖΠΑ. Ο Κθζθ Ρίηζανκη έηακε ηδκ πνώηδ 
νμη εκη νμθ επζηοπία ζηδ Βνεηακία ιε ημ ηναβμύδζ ημο Move It ηαζ έηζζ ηέεδηακ βζα πμθθμύξ, μζ αάζεζξ βζα ηδ 
δδιζμονβία ημο Βνεηακζημύ νμη ήπμο. Σμ ζοβηνόηδιά ημο The Shadows, ήηακ έκα από πμθθά πμο βκώνζγακ 
επζηοπία ιε μνπδζηνζηά ημιιάηζα ιμοζζηήξ ζενθ. Καεώξ ημ νμη εκη νμθ ζηδκ Αιενζηή άνπζζε κα θείκεζ ηαζ κα 
ηθίκεζ πνμξ ημ εθαθνύ πμπ ηαζ ηζξ βθοηακάθαηεξ ιπαθάκηεξ πμο αημύβμκηακ ζε ηθαιπ ηαζ πμνμύξ, ηα Βνεηακζηά 
νμη ζοβηνμηήιαηα ζοκέπζζακ κα παίγμοκ ιε έκηαζδ, ααεζά επδνεαζιέκμζ από ημ ιπθμογ νμη.



ηδ δεηαεηία ημο 1950 βζκμκηαζ:

• Πνώηδ ιεηαιόζπεοζδ μνβάκςκ

• Γενμοζζαζηήξ Joseph McCarthy Ανπίγεζ Κμιιμοκζζηζηό ηοκήβζ ιαβζζζώκ 

• Ακμίβεζ δ Disneyland

• Ακαηαθύθεδηε ημ DNA

• Έβπνςιδ ηδθεόναζδ 

• LEGO (ηα ημοαθαηζα) ηαηαζηεοαζηδηακ βζα πνώηδ θμνά

• Ηδνύεδηε δ NASA

• Ζ Μεθςδία ηδξ Δοηοπίαξ ακμίβεζ ζημ Broadway

• ηδ δεηαεηζα ημο 1960 βζκμκηαζ:

• Πνώηδ ηαζκία ημο James Bond

• Marilyn Monroe ανέεδηε κεηνδ

• Σμ πνςημ επεζζμδζo ηδξ ζεζναξ Doctor Who

• Πνώηδ βοκαίηα ζημ Γζάζηδια

• Μίκζ θμύζηα ειθακίγεηαζ βζα πνώηδ θμνά

• Πνώηδ Μεηαιόζπεοζδ Κανδζάξ

• Neil Armstrong βίκεηαζ μ πνώημξ άκενςπμξ ζημ θεββάνζ



Γεηαεηία 1970



• Top 10 ζοβηνμηήιαηα ημκ 70

• 1.Led Zeppelin

• 2.Queen

• 3.Pink Floyd

• 4.AC/DC 1 2 3

• 5.Aerosmith.

• 6The Who

• 7Black Sabbath

• 8.The Rolling Stones

• 9.Deep Purple 4 5 6

• 10Judas Priest

• 8 9 10

7



• Top 10 ηναβμύδζα ηςκ 70s

• 1. Stairway to Heaven - Led Zeppelin(1971)              1                    2                    3

• 2. Hotel California - The Eagles(1976)

• 3. Imagine - John Lennon(1988)                               

• 4. What's Going On - Marvin Gaye(1971)                 4                    5                     6 

• 5.  Born to Run - Bruce Springsteen(1975)

• 6. Superstition - Stevie Wonder(1972)

• 7. Layla - Derek and the Dominos(1970)                  7                     8                     9

• 8. Bohemian Rhapsody - Queen(1975)

• 9. Bridge Over Troubled Water - Simon and Garfunkel(1970)

• 10. Let's Stay Together - Al Green(1972)                                                   10



• Μόδα 70 

• Μζα δεηαεηία επδνεαζιέκδ από ηδ ιμοζζηή ηαζ ηα ηζκήιαηα ηδξ κεμθαίαξ πμο αθήκεζ πώνμ ζηδ ιόδα κα 

οζμεεηήζεζ πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ επζθμβέξ.

• Γοκαίηεξ-Σα θμνέιαηα είκαζ ειπνζιέ, ροπεδεθζηά ή ιε θμοθμύδζα. Σζζββάκζηεξ θμύζηεξ παιδθόιεζεξ ιαηνζέξ  ή 

πμθύ ημκηέξ. Γεκζηόηενα ημ ιάλζ ιε ημ ιίκζ ζοκοπάνπμοκ αοηήκ ηδκ επμπή. Σα ημκηά ζμνηζ (hot pants) αθθά ηαζ 

πακηεθόκζα πμο θανδαίκμοκ από ημ βόκαημ ηαζ ηάης, ημ θεβόιεκμ πακηεθόκζ ηαιπάκα. Σμ πέημ ζηα πμοηάιζζα 

είκαζ ιεβάθμ, άθθμηε ζηνμββοθό ηαζ άθθμηε ιοηενό. Σγζκ ηαζ t-shirts, ημπ πμο δέκμοκ ζημ θαζιό, μθόζςιεξ θόνιεξ, 

ζηνάπθεξ θμνέιαηα ζε ίζζα βναιιή-ζςθήκα (tubedresses).

• Εώκεξ ιε ηενάζηζεξ αβηνάθεξ δζαημζιμύκ ημοξ βμθμύξ, ημθζέ από πάκηνεξ, παβζέηεξ, ζαηέκ ημθάκ, ηενάζηζμζ 

αζδιέκζμζ ηνίημζ ζηα αοηζά. Σα παπμύηζζα είκαζ πμκηνμημιιέκα ιε οπεναμθζημύξ πάημοξ-πθαηθόνιεξ. Κμνδέθεξ , 

ιπακηάκεξ , ιακηήθζα ζημθίγμοκ ηα ιαθθζά  πμο είκαζ πμθύ ιαηνζά ή πμθύ ημκηά. Ανπίγεζ κα ηάκεζ ηδκ ειθάκζζδ 

ηδξ δ πενιακακη. Δπίζδξ ημ πηέκζζια ηδξ Farrah Fawcett (έπαζγε ζηδκ ηαζκία άββεθμζ ημο Σζάνθζ) ημ κηεβνακηέ 

οζμεεηήεδηε από πμθθέξ βοκαίηεξ.

• Άκδνεξ-Πακηεθόκζα ηαιπάκεξ αθθά ηαζ ζηεκά-ημθθδηά. Μπθμύγεξ ιε ζηάιπεξ ηαζ πνςηόηοπα ζπέδζα, πμοηάιζζα  

ιε θμοθμύδζα δ ροπεδεθζηά πνώιαηα. αηάηζα ιε ιεβάθμοξ βζαηάδεξ. Οθόζςιεξ θόνιεξ. Σμ ηανό ήηακ ζδζαίηενα 

ηδξ ιόδαξ (ηανό ζαηάηζα , πμοηάιζζα,πακηεθόκζα,μθόζςιεξ θόνιεξ )

• Εώκεξ ιε αβηνάθεξ , βνααάηεξ ιε πανδαθά πνώιαηα,θμοθάνβζα,ηαπέθα.Σα ιαθθζά είκαζ ιαηνζά ηαζ πμθθμί 

άθδκακ ηαζ βέκζα. Πθαηθόνιεξ ή παππμύηζζα ιε ιοηενή άηνδ. 

• ΔΗΓΗΚΑ [Σμ πακη ζηοθ λεηίκδζε ηδ δεηαεηία ημο 70 από ημοξ RAMONES ηαζ είπε ζηόπμ κα πνμηαθεί ηδκ ημζκή 

βκώιδ. Σα ιαθθζά ήηακ θηζαβιέκα βζα κα θαίκμκηαζ αηδιέθδηα, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ πνμδβμύιεκεξ επμπέξ όπμο 

ήηακ ηονίςξ ιαηνζά. Ήηακ ααιιέκα ζε αθύζζηα πνώιαηα (πνάζζκμ, έκημκμ ηόηηζκμ, ιςα).Δπίζδξ, ανηεηά βκςζηά 

ήηακ ηα δζηηοςηά ηαθζόκ (πμθθέξ θμνέξ ζπζζιέκα) ηαζ ηα πενζηάνπζα ιε ηανθζά ηαζ άθθα ακηζηείιεκα ιε ηανθζά, 

μζ παναιάκεξ (πάκς ζηα νμύπα ή ζακ ζημοθανίηζα). ηα πνώηα πνόκζα ημο πακη, μζ άκηνεξ ηαζ μζ βοκαίηεξ 

θμνμύζακ αανύ ηαζ πμθύ eyeliner. ]





• Μμοζζηά βεβμκόηα ημο 70 

• 3 Ηακ. 1970 – O ηναβμοδζζηήξ ηςκ Pink Floyd  Syd Barrett ηοηθμθμνεί ημ πνώημ ημο ζόθμ 

άθιπμοι The Madcap   Laughs 

• 4 Μανηίμο 1971- Οζ Rolling Stones ακμίβμοκ ηδ  ανεηακζηή ημοξ πενζμδεία  ζημ Newcastle upon 

Tyne , πμο πνμμνίγεηαζ ςξ έκα "ακηίμ" ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ πνζκ από ηδκ ιεηεβηαηάζηαζδ ηδξ 

ιπάκηαξ ζηδ Γαθθία ςξ "tax exiles“

• 29-30 Ηακ. 1972- Σμ πνώημ Sunbury Music Festival βίκεηαζ ζημ Sunbury ,Victoria.Σναβμοδζζηέξ 

πμο ζοιιεηείπακ

• ήηακ  Billy Thorpe & The Aztecs, Wendy Saddington, Chain ηαζ The La De Das.

• 1δ Μάνηδ 1973- Οζ Pink Floyd εηδίδμοκ ημ The Dark Side of the Moon , ημ μπμίμ πνμμνίγεηαζ κα 

βίκεζ έκα από ηα best-selling albums όθςκ ηςκ επμπώκ .

• 19 Φεανμοανίμο 1974 - Σα πνώηα αιενζηακζηά ανααεία ιμοζζηήξ ιεηαδόεδηακ  από ημ ABC, δύμ 

εαδμιάδεξ πνζκ από ηα Grammys .

• 8δ ημο Γεκάνδ 1975– Σα εζζζηήνζα βζα ηζξ ηνεζξ ζοκαοθίεξ ηςκ  Led Zeppelin ζημ Madison Square 

Garden ελακηθήεδηακ ζε πνόκμ νεηόν ηέζζενζξ ώνεξ.

• 18δ ημο επηέιανδ 1976- Oί Queen δζμνβακώκμοκ ιζα δςνεάκ ζοκαοθία ζημ Λμκδίκμ ζημ Hyde 

Park βζα πάκς από 150.000 άκενςπμζ. 

• 22 Ημοκ. 1977 – Οζ Kiss εηθέβμκηαζ "πζμ δδιμθζθέξ ζοβηνόηδια ζηδκ Αιενζηή" ιε ιζα 

δδιμζηόπδζδ.

• Σμκ Γεηέιανζμξ 1978 – Ο Matthias Jabs εκώκεζ ημοξ Scorpions , ακηζηαεζζηώκηαξ ημκ Uli Jon 

Roth .

• 23 Μανηίμο 1979- Οί Van Halen ηοηθμθμνμύκ ημ δεύηενμ άθιπμοι ημοξ, Van Halen II .



Γεηαεηία 1980



Οι Ρίζερ ηηρ Ρόκ

• Από εκεί πος ξεκίνηζαν όλα 

• Σα πνώηα ίπκδ ηδξ Ρόη ιπμνμύιε κα ηα 
εκημπίζμοιε ζηα ηεθμί ηδξ δεηαεηίαξ ημο 40, 
όπμο ηα δδιμθζθή ζηύθ ηδξ ιμοζζηήξ όπςξ 
ήηακ δ country ηαζ δ blues, άνπδζακ κα 
ιεηαιμνθόκμκηε ζε έκα κέμ άημοζια ημ μπμίμ 
ζοκμδεοόηακ απμ δθεηηνζηέξ ηζεάνεξ ηαζ έκα 
ζηαεενό νοειό κηνάιξ. Πνςημπόνμζ νόηαδεξ 
ηδξ επμπήξ ηςκ 50's ήηακ μ Chuck Berry, μ 
μπμίμξ ααζζγόηακ ηονίςξ ζηδξ ηθαζζζηέξ ανπέξ 
ηςκ blues εκς ηαοηόπνςκα πανμοζίαγε έκα 
"πάνζζια" ςξ βεκκδιέκμξ βζα ηδκ Ρόη ιμοζζηή. 
ε ζπεζδ ιε ηδκ ζοβηνμηδιέκδ Pop ιμοζζηή 
πμο επζηναημύζε ηδκ επμπή εηείκδ, δ επζεεηζηή 
ηάζδ ηδξ Ρόη έθενκε ιε έιιεζμ ηνόπμ ιζα 
ζελμοαθζηή εθεοεενία, δ μπμία ήηακ 
επακαζηαηδηή βζα εηείκδ ηδκ πενίμδμ.

• Όηακ ηεθζηά ηαηαθήβμοιε ζηδξ ανπέξ ηςκ 60's, 
μζ αηόθμοεμζ ηςκ ίδζςκ ζδεώκ όπςξ ημο Berry, 
ζδιακηίημ πανάδδβια μζ Rolling Stones, 
δζεύνζκακ ημοξ μνίγμκηεξ ηδξ νόη ιμοζζηήξ, 
ηαηαννήπημκηαξ ημ ζηενεόηοπμ ηςκ 
αοηόκμιςκ ιμοζζηώκ ηαζ έθενακ ζημ 
πνμζηήκζμ ηα ιμοζζηά βηνμύπ ηαζ άνπδζακ κα 
δδιζμονβμύκηε ηα πνώηα άθιπμοι ηδξ 
ζζημνίαξ. Αβηαθζάγμκηαξ ημ ζέλ ηαζ ηδκ 
επακάζηαζδ ζηδκ ιμοζζηή ημοξ, μζ Stones
ζοβηνόηδζακ πμθθέξ ακηζπαναεέζεζξ αθθά 
επίζδξ ακέααζακ ηδκ νόη ιμοζζηή ζε κέα 
πμθζηζζιζηά επίπεδα.



Υποείδη ηηρ Ρόκ

Εδώ κπνξνύκε λα παξαηεξίζνπκε ηνπο Vixen, έλα γπλαηθίν ξόθ  

ζπγθξόηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο 

Glam Rock. 

• Η δεθαεηία ηνπ 1980 επαλαπξνζδηόξηζε ηελ έλλνηα ηεο 

κνπζηθήο κε ξηδηθέο αιιαγέο ζηα κνπζηθά είδε πνπ 

επηθξαηνύζαλ κέρξη ηόηε θαη πνιιέο θαηλνηνκίεο. ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ζεκεηώζεθε πξνζσξηλή θάκςε ζηε 

κνπζηθή βηνκεραλία αθνύ ην θίλεκα ηεο disco είρε πηα 

ππνρσξήζεη θαη δελ ππήξρε θαλέλα αμηόινγν 

ππνθαηάζηαηό ηνπ.

Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο παξάθκαζεο, πνιιά ππνείδε 

ηεο Ρόθ νδεγήζεθαλ ζε ηεξάζηηεο αιιαγέο, αιια 

ζπλρξώλνο δεκηνπξγήζηθαλ πνιιά λέα είδε. Απηή ε 

πεξίνδνο είδε ηελ αλάπηπμε ηνπ Νένπ Κύκαηνο ηνπ 

Βξεηαληθνύ Χέβη Μέηαι (New Wave of British Heavy 

Metal), ελώ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, κνπζηθνί όπσο ν 

Έληη Βαλ Άιελ είραλ εηζάγεη θαηλνηνκίεο ζηε ξνθ θηζάξα. 

Παξάιιεια ηξαγνπδηζηέο όπσο ν Φξέληη Μέξθηνπξη ησλ 

Queen είραλ εμπςώζεη ην ξόιν ηνπο ζε επίπεδα πνπ 

άγγηδαλ απηά ησλ εξκελεπηηθώλ ηερλώλ. Σαπηόρξνλα, νη 

πνπ-New Wave κπάληεο παξέκελαλ δεκνθηιείο θαη 

θαιιηηέρλεο όπσο ν Billy Idol θαη νη Go-Go's θέξδηδαλ ζε 

δεκνθηιία. Εκθαλίζηεθε επίζεο θαη έγηλε δεκνθηιέο, ην 

American heartland rock, έλα ακεξηθάληθν παξαθιάδη ηεο 

ξνθ κε έκθαζε ζε ζεκαηνινγία ιατθή, κε θνηλσληθό 

ραξαθηήξα, κε εθθξαζηέο ηνπ θαιιηηέρλεο όπσο ν Bruce 

Springsteen, ν Bob Seger, ν John (Cougar) Mellencamp 

θαη άιινη. Μεηά από ηηο δνπιεηέο ηνπ θνιθ ηξαγνπδηζηή 

θαη ζπλζέηε Paul Simon θαη ηνπ γλσζηνύ από ην 

progressive rock, Peter Gabriel, ην ξνθ ζπλεηήρζε κε 

δηάθνξα είδε ηεο θνιθ από όιν ηνλ θόζκν θαη ε κίμε απηή 

έγηλε γλσζηή σο "world music".



Ο Ροςσιζμόρ ηηρ εποσήρ

Αςηοί είναι οι Guns N' Roses, επαναζηάηερ ηος 
κλαζζικού ποςσιζμού ηηρ εποσήρ.

• Ζ δεηαεηία ημο 80 είκαζ παζίβκςζηδ βζα ηδκ 
πνήζδ ζηεκώκ πακηεθμκζώκ ηαζ ηα ιαηνζά 
ιαθθζά ηδξ, πάνδ ζε δζάθμνεξ μιάδεξ 
"American Hairband" όπςξ εζκαζ μζ Poison,
μζ Motley Crue ηαζ μζ Guns N' Roses.
Δκςιέκεξ, αοηέξ μζ ηνίξ ιπάκηεξ 
πανμοζίαζακ κέα αημύζιαηα ηαζ εζηόκεξ βζα 
ημκ ηόζιμ ημο rock n' roll, ηςκ μπμίςκ μζ 
εαοιαζηέξ απεοεείαξ ακηέβναρακ ηαζ 
εθάνιμζακ. Με ημκ λεπςνζζηό ηνόπμ 
κηοζίιαημξ ημοξ, μζ εαοιαζηέξ 
αημθμύεδζακ ζηα πκάνζα ημοξ 
πνμηαθθόκηαξ έηζζ νζγζηέξ αθθαβέξ ζηδκ 
ιόδα ηδξ επμπήξ. Μέζμ ηδξ έιθαζδξ πμο 
έααγακ αοηέξ μζ ιπάκηεξ ζημκ λέθνεκμ ηαζ 
άβνζμ ηνόπμ γςήξ ζηα ημιιάηζα ημοξ 
ηαηάθενακ μζ αηνμαηέξ κα ηαηαθάαμοκ ηζ 
πναβιαηζηά εζηί έηθναζδ ηδξ αημιζηόηδηαξ 
ημο ηαεεκόξ. Όπμζμξ έραπκε έκα ηνόπμ κα 
εηθνάζεζ ημκ εαοηό ημο ηεθζηά ιπμνμύζε κα 
ημ επζηοκπάκεζ ιεζμ αοημο ημο είδμοξ ηδξ 
ιμοζζηήξ.



Η Επίπηυζη ηηρ Ρόκ Μοςζικήρ 

ζηην Τεσνολογία
Αςηό είναι ένα από ηα ζςσνόηεπα λογόηςπα πος σπηζιμοποιούζε ηο

MTV ηο 1980 και απγόηεπα.

• Ζ ειθάκζζδ ημο MTV ημ 1981 έδςζε ζημοξ ηαθθζηέπκεξ ηδ 
δοκαηόηδηα κα πνμζεββίζμοκ έκα εονύηενμ ημζκό ιέζς ηδξ 
εζηόκαξ ηαζ όπζ ιόκμ ημο ήπμο. Οζ πςθήζεζξ δίζηςκ 
αολήεδηακ ναβδαία ζε ζύβηνζζδ ιε ηα πνμδβμύιεκα πνόκζα, 
βεβμκόξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ακααίςζδ ηδξ ιμοζζηήξ 
αζμιδπακίαξ. Σμ πνώημ αζκηεμηθίπ πμο πνμαθήεδηε από ημ 
ηδθεμπηζηό δίηηομ ήηακ ημ "Video Killed the Radio Star" ηςκ 
Buggles. Έκα από ηα ζοβηνμηήιαηα πμο έβζκακ ζδζαίηενα 
δδιμθζθή ελαζηίαξ ηδξ ζοπκήξ πανμοζίαξ ημοξ ζημ MTV, ήηακ 
μζ "Duran Duran". Μάθζζηα, ζημ πανεθεόκ έπεζ δζαηοπςεεί δ 
άπμρδ όηζ μθείθμοκ ηδκ ηενάζηζα δδιμηζηόηδηα αθθά ηαζ 
μθόηθδνδ ηδκ ηανζένα ημοξ ζημ ιμοζζηό ηακάθζ. Με πανόιμζμ 
ηνόπμ, δ Madonna "εηιεηαθθεύηδηε" ηδ δύκαιδ ηδξ εζηόκαξ 
ηαζ έηζζ ηαηάθενε κα βίκεζ δ "Βαζίθζζζα ηδξ πμπ" πμο όθμζ 
βκςνίγμοιε.

• Έκα άθθμ ηεπκμθμβζηό επίηεοβια ηδξ επμπήξ πμο ιπόνεζε κα 
δζαπνέρεζ θόβμ ηδξ Ρόη είκαζ ηα CDs. Με ημ ηόζημξ ηςκ CD 
Players κα πέθηεζ δναζηζηά θόβμ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ 
ηεπκμθμβίαξ, πμθθμί νόη ηαθθζηέπκεξ έηδζδακ ηα άθιπμοι ημοξ 
ζε CD ώζηε κα ανπίγεζ κα ελαθύεζ ηζξ ηαζέηεξ. Πμθθμί 
ηαθθζηέπκεξ επίζδξ επζπείνδζακ κα δδιζμονβίζμοκ ηα πνώηα 
αίκηεμ ηθίπ, βναιιέκα ζε ηαζέηεξ, ακ ηαζ ζοκήεμξ ημ 
επζηύκπακακ ιόκμ ώζμζ είπακ ανηεηή μζημκμιζηή δοκαηόηδηα, 
δζόηδ ήηακ πάνα πμθύ αηνίαμ κα θηζάλεζξ έκα αίκηεμ ηθίπ ιε 
ηα δεδμιέκα ηδξ επμπήξ. Ζ Sony ήηακ επίζδξ δ πνςημπόνα 
ζηα Walkmans ηδξ επμπήξ, ηα μπμία επζηέθμοξ επέηνεπακ 
ζημοξ πνήζηεξ κα αημύκε ηδκ αβαπδιέκδ ημοξ ιμοζζηή ζε 
ελςηενζημύξ πώνμοξ. Ανβόηενα, ημ Discman εκενβμπμίδζε 
ηδκ ζηακόηδηα κα αημύιε CD εκ ώνα ηίκδζδξ αθθά πέναζε 
ανηεηόξ ηαζνόξ πνήκ ηεθεζμπμζδεεί αοηή δ ηεπκμθμβία.



Γεηαεηία 1990



Γεκζηά βζα ηδ rock ‘80

• Σμ νμη εκη νμθ πνμήθεε από δζάθμνα ιμοζζηά είδδ πμο ήηακ δδιμθζθή ζηδκ Αιενζηή ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 
1940 ηαζ βκώνζζε ελαζνεηζηή δδιμθζθία ζηζξ ανπέξ ηαζ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950. Δίπε ςξ αάζεζξ ημο ηδ 
ιμοζζηή rhythm and blues ηαζ ηδκ country. Ζ νμη εκη νμθ ανπζηά, ήηακ έκα από ηα είδδ πμνεοηζηήξ ιμοζζηήξ ηςκ 
αθνμαιενζηακώκ. Μαύνμζ ηαθθζηέπκεξ όπςξ μ Little Richard, μ Chuck Berry ηαζ μ Fats Domino ενιήκεοακ 
επζηοπίεξ ημο νμη εκη νμθ, αθθά απεοεύκμκηακ ζε αθνμαιενζηάκζημ ημζκό. Αοημί μζ ηαθθζηέπκεξ ημο νμη εκη νμθ, 
δέπηδηακ ναηζζζηζηέξ ηνζηζηέξ ζε ιζα επμπή πμο μζ πενζζζόηενμζ πώνμζ δζαζηέδαζδξ ήηακ δζαπςνζζιέκμζ βζα 
θεοημύξ ηαζ ιαύνμοξ.

• Ζ ιαγζηή επζηοπία ημο νμη εκη νμθ λεηίκδζε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, όηακ θεοημί ηαθθζηέπκεξ 
δζαζηεύαγακ ημ οθζηό ηςκ αθνμαιενζηάκςκ ή αημθμύεδζακ ημ ζηοθ ημοξ, ζημ ιμοζζηό είδμξ πμο έβζκε βκςζηό ςξ 
νμηαιπίθζ. Ο Έθαζξ Πνίζθεσ, μ Μπζθ Υάθεζ, μ Σγένζ Λζ Λζμύζξ ηαζ μ Σγόκζ Καξ ήηακ ιενζημί από αοημύξ πμο 
εδναίςζακ ημ νμη εκη νμθ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ οπόθμζπςκ Αιενζηακώκ ηαζ ζοκέααθακ έηζζ ζηδκ ιεβάθδ επζηοπία 
ημο. Σαοηόπνμκα ηα ηεπκμθμβζηά επζηεύβιαηα ηδξ επμπήξ, δίκμοκ ώεδζδ ζηδκ μζηζαηή δζαζηέδαζδ πμο ζπεηίγεηαζ 
ιε ηδ ιμοζζηή. Οζ δίζημζ βναιιμθώκμο πμο πανάβμκηαζ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 είκαζ πθέμκ 45 
ζηνμθώκ ηαζ όπζ 78 ηαζ ημ 1957, δ Ηαπςκζηή εηαζνία TTEC (Tokyo Telecommunications Engineering Corporation) 
πμο ανβόηενα ιεημκμιάζηδηε ζε Sony, εζζάβεζ ζηδκ αιενζηάκζηδ αβμνά ημ πνώημ ναδζόθςκμ ιε ηνακγίζημν πμο 
απμηεθείηαζ πθήνςξ από ιζηνμύ ιεβέεμοξ δθεηηνμκζηά ζημζπεία. Δλαζηίαξ αοηώκ, μζ κέμζ ζηαδζαηά ιπόνεζακ κα 
έπμοκ πνόζααζδ ζε έκα θηδκό ζύζηδια όπμο εα άημοβακ ιμοζζηή. Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, δ 
δδιμθζθήξ ιμοζζηή ηδξ πενζόδμο ήηακ βκςζηή ζε όθμ ημκ αιενζηάκζημ πθδεοζιό. Κμζκό ακελανηήηςξ πνώιαημξ, 
παναημθμοεμύζε ζοκαοθίεξ νμη εκη νμθ ηαζ μζ μπαδμί ηδξ ιμοζζηήξ ακαηάθοπηακ ημοξ ηαθθζηέπκεξ πμο είπακ 
ενιδκεύζεζ πνώημζ ηα ημιιάηζα πμο ήλενακ από ημ ναδζόθςκμ ή ηδκ ηδθεόναζδ. Πανάθθδθα, ακ ηαζ μζ πςθήζεζξ 
ηςκ ιεβάθςκ δζζημβναθζηώκ εηαζνζώκ βκώνζζακ ιζα πηώζδ ηδξ ηάλδξ ημο 30%, μζ ακελάνηδηεξ δζζημβναθζηέξ 
άκεζζακ ηαηαθαιαάκμκηαξ έκα ιενίδζμ πςθήζεςκ βύνς ζημ 55% ζηζξ ΖΠΑ. Οζ πςθήζεζξ δίζηςκ νμη εκη νμθ, 
ηαηέθααακ ημ 1959 ημ 42,7% ηςκ ζοκμθζηώκ πςθήζεςκ. Βέααζα, ελαζηίαξ ηδξ επζηοπίαξ ημο είδμοξ, όζμζ 
πνμςεμύζακ ηαθθζηέπκεξ ηδξ επμπήξ, παναηηήνζγακ ςξ νμη εκη νμθ ηαζ άθθα είδδ ιμοζζηήξ όπςξ δ πμπ ηδξ 
επμπήξ πμο είπε ζημζπεία νμη εκη νμθ, ιε ζηόπμ ηδκ πνμζέθηοζδ ιεβαθύηενμο ημζκμύ. Δκημύημζξ, δ επζηνάηδζδ 
ημο νμη εκη νμθ λεπέναζε ηα όνζα ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζώκ ηαζ βκώνζζε ιεβάθδ επζηοπία ηαζ ζηδ Βνεηακία όπμο 
ακαπηύπεδηε ημ Βνεηακζηό νμη.

• ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 δ ακηζημοθημύνα ηδξ βεκζάξ ιπδη ζοζπεηίζηδηε ιε ημ εονύηενμ ακηζπμθειζηό 
ηίκδια πμο είπε ηαπεεί εκάκηζα ζηδκ απεζθή ηδξ αημιζηήξ αόιααξ, ηονίςξ ιε ηδκ Καμπάνια για Πςπηνικό 
Αθοπλιζμό (Campaign for Nuclear Disarmament - CMD) ζηδ Βνεηακία. Καζ ηα δύμ ηζκήιαηα ζοκδέεδηακ ιε ηδκ 
ηγαγ ζηδκή ηαζ ιε ηδκ ακαβέκκδζδ ηδξ ιμοζζηήξ θμθη, πμο έθααε πώνα ηονίςξ ζε Αιενζηή ηαζ Βνεηακία ηζξ 
δεηαεηίεξ ημο 1950 ηαζ 1960.
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Σο Folk rock

• Ο Bob Dylan ιε ηδκ θμθη ηναβμοδίζηνζα Joan Baez ζηδ Γζαδήθςζδ βζα ηα Κμζκςκζηά Γζηαζώιαηα 
ζηδκ Οοάζζκβηημκ ημ 1963.

• Ζ θμθη ζηδκή απανηζγόηακ από ηαθθζηέπκεξ πμο πένα από ηδκ ίδζα ηδκ παναδμζζαηή ιμοζζηή, 
είπακ εκδζαθένμκ ζηα αημοζηζηά όνβακα, ζηα παναδμζζαηά ηναβμύδζα ηαζ ζηδκ ηάκηνζ ιπθμογ, 
ηδκ αημοζηζηή έηθακζδ ηδξ ιπθμογ. Οζ ηαθθζηέπκεξ ηδξ ακαβέκκδζδξ ηδξ θμθη πμο ζοκηεθέζηδηε 
εηείκδ ηδκ πενίμδμ, πνμηζιμύζακ κα ενιδκεύμοκ ηναβμύδζα πμο είπακ ηάπμζμ ημζκςκζηά 
πνμμδεοηζηό ιήκοια, πνάβια πμο είπε απήπδζδ ηαζ ζημ ημζκό ημοξ. Πνςημπόνμξ ηδξ θμθη, πνζκ 
αηόιδ από ηδκ πενίμδμ ηδξ ακαβέκκδζδξ ηδξ ηδ δεηαεηία ημο 1950, εεςνείημ μ Woody Guthrie μ 
μπμίμξ παναηηδνζγόηακ ςξ ζηναηεοιέκμξ ηαθθζηέπκδξ ιε πμθθά ηπαγούδια διαμαπηςπίαρ ζημ 
νεπενηόνζό ημο. Σδκ πενίμδμ ηδξ ακάπηολδξ ημο ηζκήιαημξ ηδξ θμθη, μ Μπομπ Νηίλαν ήνεε ζημ 
πνμζηήκζμ ηαζ έηακε επζηοπίεξ ηναβμύδζα δζαιανηονίαξ όπςξ ηα Blowin' in the Wind ηαζ Masters 
of War. Έηζζ αοημύ ημο είδμοξ ημ ηναβμύδζ έβζκε βκςζηό ζε εονύηενμ ημζκό.

• Οζ Byrds, παίγμκηαξ ημ ηναβμύδζ ημο Μπμιπ Νηίθακ Mr. Tambourine Man, ζοκέααθακ ζηδκ 
ακάπηολδ ηδξ ιόδαξ ημο Φμθη νμη ηαζ έδςζακ ώεδζδ ζημ είδμξ ημο τςσεδελικού ποκ ημ μπμίμ 
ακηζπνμζώπεοακ ιεηαλύ δζαθόνςκ άθθςκ εζδώκ. Ο Νηίθακ ζοκέπζζε ηδκ ακμδζηή πμνεία ημο θμθη 
νμη ιε ημ ζζκβηθ βζα ημ ηναβμύδζ ημο Like a Rolling Stone ημο 1965, κα θηάκεζ ζημ κμύιενμ 2 ηςκ 
ηζανηξ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζώκ, αημθμοεώκηαξ ημ Help! ηςκ ελαζνεηζηά δδιμθζθώκ Beatles. 
Καθθζηέπκεξ ηδξ θμθη νμη όπςξ μ Neil Young, μζ Simon & Garfunkel, The Mamas & the Papas, 
Joni Mitchell ηαζ μζ The Band, έηακακ ημ ηίκδια ηδξ θμθη νμη πμθύ δδιμθζθέξ έςξ ηαζ ιεηά ηα 
ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ζηδκ Αιενζηή.

• ηδ Βνεηακία ημ θμθη νμη έβζκε ελίζμο δδιμθζθέξ ιε ηδκ Αιενζηή. Οζ Fairport Convention
εθάνιμζακ ηεπκζηέξ ηδξ νμη ζε παναδμζζαηά Βνεηακζηά ηναβμύδζα ηαζ ημ πανάδεζβια ημοξ 
αημθμοεήεδηε από ιπάκηεξ όπςξ μζ Steeleye Span.
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Σο ψυχεδελικό ροκ

• Σμ Furthur ημ θεςθμνείμ ηςκ Merry Pranksters.

• Πανάθθδθα ιε ημ δδιμθζθέξ θμθη νμη ηαζ θίβμ ανβόηενα ειθακίζηδηε ηαζ ημ ροπεδεθζηό νμη ημ μπμίμ πνμζέθηοζε έκημκα ημ 
εκδζαθένμκ από ηα ιέζα έςξ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960.

• Ζ ροπεδέθεζα ειθακίζηδηε ανπζηά ζηδ θμθη ζηδκή ιε ημοξ Holy Modal Rounders πμο εζζήβαβακ ημκ όνμ ημ 1964. Με 
ιμοζζηό οπόααενμ πμο πενζθάιαακε ζημζπεία θμθη αθθά ηαζ jug band (ιπάκηαξ παναδμζζαηώκ ηαζ αοημζπέδζςκ μνβάκςκ), 
μζ Grateful Dead ιπήηακ ζηδκ ίδζα βναιιή ιε ημοξ Merry Pranksters ηςκ μπμίςκ δ ιμοζζηή δδιζμονβία ηνμθμδμημύκηακ 
από ηδ πνήζδ LSD.

• Ο ζοκαοθζαηόξ πώνμξ ιε ημ όκμια The Fillmore, απμηεθμύζε ζδιείμ ακαθμνάξ βζα ηα ζοβηνμηήιαηα ημο ροπεδεθζημύ νμη 
ζηδ δεηαεηία ημο 1960, όπςξ μζ Country Joe and the Fish ηαζ μζ Jefferson Airplane. Οζ Byrds ημ 1966 έηακακ επζηοπία ημ 
ηναβμύδζ ημοξ Eight Miles High ημ ζζκβηθ ημο μπμίμο έθηαζε ζημ κμύιενμ 14 ζημ Billboard Hot 100 ηςκ ΖΠΑ. Σμ ίδζμ 
ημιιάηζ δζαζηεύαζακ ηαζ μζ Οθθακδμί Golden Earring, ημ 1970 ηαζ έηζζ έβζκακ βκςζημί ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ιε ημ 
μιώκοιμ άθιπμοι ημοξ. Ζ δζαζηεοή ημοξ ζημ εκ θόβς ηναβμύδζ δζανημύζε 19 θεπηά, εκώ δ αοεεκηζηή εηδμπή ημο ήηακ 
ηνεζζήιζζζ θεπηά, ζηζξ ζοκαοθίεξ ημοξ ζημ Fillmore δε, όπμο έπαζγακ ηαηηζηά, δζανημύζε έςξ ηαζ 40 θεπηά ιε αθθεπάθθδθα 
ζόθμ ηαζ ηγαιανίζιαηα (πνμζεήηεξ αοημζπεδζαζιμύ).

• ηδ Βνεηακία, μζ Pink Floyd, είπακ λεηζκήζεζ κα ακαπηύζζμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ πάκς ζημ ροπεδεθζηό νμη από ημ 1965 ζηδκ 
"underground" ζηδκή. To 1966, δδιζμονβήεδηακ μζ Soft Machine ηαζ μ Βνεηακόξ Donovan ηάκεζ επζηοπία ημ ροπεδεθζηό ιε 
επζννμέξ θμθη ηναβμύδζ ημο, Sunshine Superman. Σμκ Αύβμοζημ ημο 1966 μζ Beatles ιε ημ άθιπμοι ημοξ Revolver, 
πνδζζιμπμίδζακ ηδκ ροπεδέθεζα ζε ηναβμύδζα ημοξ όπςξ ημ Yellow Submarine ηαζ ημ Tomorrow Never Knows. Οζ Beach 
Boys ημο Brian Wilson, ηοηθμθμνμύκ ηδκ ίδζα πνμκζά ημ Pet Sounds, ιε έκημκα ζημζπεία ροπεδέθεζαξ, βεβμκόξ πμο 
απμδίδεηαζ ζηδ πνήζδ LSD από ημκ Wilson πμο ήηακ μ ηονίςξ ζοκεέηδξ ημο άθιπμοι. Σδκ ίδζα πνμκζά ειθακίγμκηαζ μζ 
Βνεηακμί Cream ιε ημοξ Ginger Baker, Jack Bruce ηαζ Eric Clapton ηαζ ζοκδοάγμοκ ημ ιπθμογ νμη ιε ηδκ ροπεδέθεζα. Σμ 
1967, μ Jimi Hendrix, βίκεηαζ παβημζιίςξ βκςζηόξ ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο ζημ Monterey Pop Festival ζηδκ Καθζθόνκζα, αθμύ 
ηδκ πνμδβμύιεκδ πνμκζά είπε ηάκεζ επζηοπία ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ιε ημ ζζκβηθ ημο Stone Free. Με ηδκ παβηόζιζα θήιδ 
πμο έπεζ πθέμκ εδναζώκεηαζ ζακ ηζεανίζηαξ, πμο πένα από ηζξ ηαζκμηόιεξ ηεπκζηέξ ημο, πνδζζιμπμζεί ζημζπεία ροπεδέθεζαξ 
ηόζμ ζηδκ εηηέθεζδ, όζμ ηαζ ζηδκ παναβςβή ηςκ ηναβμοδζώκ ημο, βεβμκόξ πμο αθθάγεζ ηαζ ηδ εεώνδζδ ηδξ παναβςβήξ 
δίζηςκ.

• Σμ 1967 μζ Pink Floyd ηοηθμθμνμύκ ημ πνώημ ζζκβηθ ημοξ ιε ημ ηναβμύδζ ημο Syd Barrett, Arnold Layne ηαζ θηάκμοκ ζημ 
#20 ζηα Βνεηακζηά ηζανηξ βζα ζζκβηθξ, ακ ηαζ ανβόηενα ημ ηναβμύδζ απαβμνεύεηαζ ηαζ δεκ παίγεηαζ ζημ ναδζόθςκμ, ελαζηίαξ 
ημο εέιαημξ πμο πναβιαηεύμκηαζ μζ ζηίπμζ ημο (έκακ άκηνα πμο κηύκεηαζ ιε βοκαζηεία νμύπα). Σμ άθιπμοι ηςκ Beatles ιε 
ηίηθμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ηοηθμθμνεί 4 ιήκεξ ιεηά, ημκ Ημύκζμ ημο ίδζμο έημοξ ηαζ ηάκεζ ιεβάθδ αίζεδζδ 
ζημοξ ηύηθμοξ ηδξ νμη ιμοζζηήξ βεκζηά, εκώ ζημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ ηοηθμθμνμύκ ηα άθιπμοι The Piper at the Gates of 
Dawn ηςκ Pink Floyd ηαζ ημ Disraeli Gears ηςκ Cream.

• Σμ ιεζμονάκδια ημο νμη ζακ ηίκδια ηςκ κέςκ έβζκε ειθακέξ ζε ιεβάθα νμη θεζηζαάθ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ιε 
πζμ βκςζηό ημ θεζηζαάθ ημο Woodstock ημο 1969 πμο λεηίκδζε ςξ ιμοζζηό ηαζ ηαθθζηεπκζηό ηνζήιενμ θεζηζαάθ όπμο 
ζοβηεκηνώεδηακ οπενδζπθάζζμζ ημο πνμαθεπόιεκμο εεαηέξ. Δλζδακζηεοιέκμ ζήιενα, ακαθένεηαζ ζακ ηδκ ημνοθαία 
ζοβηέκηνςζδ κέςκ, μπαδώκ ηδξ νμη ιμοζζηήξ ηαζ ηδξ οπμημοθημύναξ ηςκ πίπζξ.
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Σο progressive rock

• Σμ progressive rock (βκςζηό ηαζ ςξ "πποοδεςηικό ποκ" ζηα εθθδκζηά), ειθακίζηδηε 
θίβμ ανβόηενα από ημ ροπεδεθζηό νμη ζηδκ Αββθία. Οζ ιπάκηεξ ημο είδμοξ αοημύ 
πεζναιαηίζηδηακ ιε δζάθμνα όνβακα εηηόξ ημο ηαεζενςιέκμο ζεη ηζεάναξ - ιπάζμο -
κηναιξ ηαζ εζζήβαβακ κέεξ ιμνθέξ ζηα ηναβμύδζα ςξ πνμξ ηα ιμοζζηά ιένδ πμο 
απάνηζγακ ηα ημιιάηζα. οβηνμηήιαηα όπςξ μζ Beatles, μζ Pink Floyd, μζ Moody 
Blues, μζ Deep Purple ηαζ μζ Golden Earring πεζναιαηίζηδηακ ιε όνβακα όπςξ 
έβπμνδα μνπήζηναξ, πκεοζηά, αθθά ηαζ πθήνεζξ μνπήζηνεξ. Σα νμη ζοβηνμηήιαηα 
ημο είδμοξ, λεπέναζακ ηαηά πμθύ ημ ςξ ηόηε ηαεζενςιέκμ ηνίθεπημ δζάνηεζαξ εκόξ 
νμη ηναβμοδζμύ ηαζ δπμβνάθδζακ πζμ πενίπθμηα ζηδ δμιή ηναβμύδζα 
πνδζζιμπμζώκηαξ εκίμηε ζοβπμνδίεξ πμο είπακ ηδ αάζδ ημοξ ζηδκ ηγαγ ηαζ άθθα 
οπμείδδ πμο λεηίκδζακ από αοηήκ όπςξ δ θιούζιον. Οζ επζννμέξ ηςκ 
ζοβηνμηδιάηςκ ημο πνμμδεοηζημύ νμη ένπμκηακ από πμθθά είδδ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ηθαζζζηήξ, ηδξ ηγαγ ηαζ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ιμοζζηήξ. Σα 
ηναβμύδζα ζημ ζύκμθό ημοξ δε, είπακ ιεβαθύηενδ πμζηζθία από ηα άθθα νμη 
ηναβμύδζα. Κοιαίκμκηακ από ήνεια ηαζ πθμύζζα ζε ιεθςδία, έςξ αημκζηά, 
πανάθςκα ηαζ πενίπθμηα ημιιάηζα.

• Γκςζηά ζοβηνμηήιαηα πνμμδεοηζημύ νμη ήηακ ηα ελήξ: Barclay James Harvest, 
Camel, Caravan, Van Der Graaf Generator, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, 
Faust, Genesis, Gentle Giant, Gong, Jethro Tull, King Crimson, Magma, The Nice, 
Pavlov's Dog, Rush, Eloy, Soft Machine ηαζ Yes.
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Σο Heavy Metal

• ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ειθακίγμκηαζ ηάπμζα ζοβηνμηήιαηα πμο 
ιε ημκ ήπμ ημοξ δδιζμονβμύκ έκα παναηθάδζ ηδξ νμη πμο παίνκεζ ημ όκμιά 
Heavy Metal. Οζ Black Sabbath, από ημ Άζημκ ημο Μπένιζβπαι, 
ηοηθμθμνμύκ ημ 1969 ημ πνώημ μιώκοιμ άθιπμοι ημοξ ηαζ μ ήπμξ ημοξ 
πενζβνάθεηαζ από δδιμζζμβνάθμοξ, ςξ ήπμξ αανέςκ ιεηάθθςκ - ιία 
πανμιμίςζδ πμο είπε πνδζζιμπμζδεεί ηαζ βζα ημκ ήπμ άθθςκ ηαθθζηεπκώκ 
ηδξ νμη παθζόηενα, όπςξ βζα πανάδεζβια βζα ημκ Τζίμι Φένηπιξ. Σμ είδμξ ημο 
Υέαζ Μέηαθ, όπςξ πνςημειθακίγεηαζ, παναηηδνίγεηαζ δπδηζηά από έκημκμ 
ηαζ αανύ νοειό, ιε επζννμέξ από ιπθμογ νμη ζηζξ ιεθςδίεξ ηαζ 
παναιόνθςζδ πμο πνμενπόηακ από ραθζδζζιό ηςκ ηοιαημιμνθώκ ιέζς 
οπενεκίζποζδξ ημο ζήιαημξ ηδξ ηζεάναξ. Πμθθά ζοβηνμηήιαηα 
πνδζζιμπμίδζακ αοηόκ ημκ ήπμ ηαζ ημκ ζοκδύαζακ ιε άθθμοξ ιε 
απμηέθεζια κα δδιζμονβδεμύκ ηαζ άθθα οπμείδδ ημο Υέαζ Μέηαθ. Σα 
οπμείδδ ημο Υέαζ Μέηαθ έβζκακ δδιμθζθή ζηδ δεηαεηία ημο 1970 ηαζ αηόιδ 
πενζζζόηενμ ζηδ δεηαεηία ημο 1980. Δπζπθέμκ, ανηεηά ζοβηνμηήιαηα ημο 
είδμοξ εθηύμοκ ημ εκδζαθένμκ αηόιδ ηαζ ζήιενα ιε ειθακίζεζξ ηαζ 
ηοηθμθμνίεξ ημοξ.
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Σο Arena Rock

• Οζ Beatles ηαζ μζ Rolling Stones είπακ ήδδ εέζεζ ηζξ αάζεζξ βζα ιαγζηέξ 
γςκηακέξ ειθακίζεζξ ζε ζηάδζα ηαζ πώνμοξ αεθδηζηώκ ακαιεηνήζεςκ 
(αββθζηά: Arena). Ζ αολακόιεκδ δδιμηζηόηδηα ημο Υέαζ Μέηαθ ηαζ ημο 
Πνμμδεοηζημύ Ρμη, ζοκεηέθεζε ζημ κα ελακηθμύκηαζ ηα εζζζηήνζα ζηζξ 
ειθακίζεζξ όθμ ηαζ πενζζζόηενςκ ζοβηνμηήιαηςκ ζε ιεβάθμοξ πώνμοξ. Οζ 
επζπεζνήζεζξ πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηδ ιμοζζηή, είδακ ημ βεβμκόξ ζακ εοηαζνία 
βζα ιεβάθα ηένδδ ηαζ έηζζ πνμώεδζακ ζοβηνμηήιαηα ιε ημκ ηίηθμ ηςκ 
ζοβηνμηδιάηςκ "Απένα ποκ". Ανπζηά, ζοβηνμηήιαηα ηςκ μπμίςκ μζ νίγεξ 
ακήηακ ζε άθθα παναηθάδζα ηδξ νμη ιμοζζηήξ, όπςξ μζ Queen, μζ Pink 
Floyd ηαζ μζ Genesis, άκμζλακ ημ δνόιμ βζα πμθοδάπακεξ γςκηακέξ 
ειθακίζεζξ πμο πνμζέθηοακ ιεβάθμ ανζειό ημζκμύ. Αοηό ημ δνόιμ 
αημθμύεδζακ ηαζ άθθα ζοβηνμηήιαηα όπςξ μζ Boston, Styx, Foreigner ηαζ 
μζ Journey, ιεηαλύ άθθςκ, πμο έπαζγακ πανόιμζα ιμοζζηή ζηδκ μπμία όιςξ 
απμοζίαγακ ηα ζημζπεία πνμμδεοηζημύ νμη ηαζ πέαζ ιέηαθ. Αοηό ημ ηίκδια 
απμηέθεζε ηδ αάζδ βζα ημ power pop ηςκ επόιεκςκ δεηαεηζώκ αθθά ηαζ βζα 
ηζξ γςκηακέξ ειθακίζεζξ πμθθώκ δδιμθζθώκ ηαθθζηεπκώκ.

• Σμ πζμ εύπεπημ ςξ πνμξ ηδκ αηνόαζδ Arena rock, έδςζε ημ έκαοζια ζε 
πμθθά ζοβηνμηήιαηα κα αημθμοεήζμοκ έκα πανόιμζμ ύθμξ ηαζ έηζζ 
βεκκήεδηε ημ είδμξ ημο soft rock/pop.
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Σο κλαζικό ροκ~Σο Soft Rock

• Στο μεταξύ, συγκροτήματα όπως οι Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Aerosmith, ZZ Top, 
Van Halen, και Rolling Stones αλλά και σόλο καλλιτέχνες όπως ο Πήτερ Φράμπτον που ακούγονταν 
κυρίως στο ραδιόφωνο AM, μοιράζονταν τις θέσεις στα τσαρτς με συγκροτήματα του σοφτ ροκ.

• Για παράδειγμα το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ του 1976 του Πήτερ Φράμπτον με τίτλο Frampton 
Comes Alive, έγινε άμεσα το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των 
εποχών, ρεκόρ που καταρρίφθηκε αργότερα, αλλά ακόμη και σήμερα παραμένει ένα από τα άλμπουμ με 
τις καλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. Όμοια το τραγούδι των Aerosmith με τίτλο Walk This Way έφτασε 
στο νούμερο 10 του Billboard Hot 100 το 1977. Εξαιρετικά δημοφιλή έγιναν το Stairway to Heaven των Led 
Zeppelin και το Bohemian Rhapsody των Queen, που συνέδεσαν κατά κάποιον τρόπο το σκληρό ροκ με 
το δημοφιλές σοφτ ροκ.

• Η μουσική ροκ όπως φάνηκε μπορούσε να γίνει λιγότερο σκληρή, κινούμενη κάπου μεταξύ του ποπ και 
του ροκ. Υπήρξαν κάποια βραχύβια συγκροτήματα που έκαναν γνωστό τον ήχο του soft rock/pop όπως 
οι Partridge Family, οι Cowsills, οι Osmonds, και οι Archies.
Με τη διάλυση των Beatles το 1970, άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τον ήχο που 
συναντάται σε μερικά τραγούδια τους και χαρακτηρίζεται ως soft rock ("απαλό" ροκ). Με την εφαρμογή 
των κατάλληλων ενορχηστρώσεων δημιουργήσαν τα τραγούδια που ονομάστηκαν αργότερα "power 
ballads" (μπαλάντες με έντονο ρυθμό που θύμιζαν τον μέταλ ήχο και διακρίνονται συνήθως από την 
ερωτική θεματολογία). Σόλο καλλιτέχνες όπως ο Μπάρι Μανίλοου, η Ολίβια Νιούτον Τζον και ο Έρικ 
Κάρμεν, καθώς και συγκροτήματα όπως οι Bread και οι Carpenters έκαναν δημοφιλές το είδος που 
σήμερα είναι γνωστό σαν σοφτ ροκ.
Ταυτόχρονα, άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες της ποπ της δεκαετίας του 1960, που δεν ανήκαν στην κατηγορία 
των "ροκ σταρ", όπως ο Νιλ Ντάιμοντ και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ εξακολουθούσαν να βρίσκονται στα 
τσαρτς, ενίοτε κινούμενοι μουσικά στο δυσδιάκριτο όριο μεταξύ ποπ και σοφτ ροκ.
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1990

• Ζ δεηαεηία ημο 1990 είκαζ όηακ δ εθθδκζηή νμη ημοθημύνα ήηακ ζημ 
ορδθόηενμ ζδιείμ ηδξ. Κονζανπμύζακ από ηα ζοβηνμηήιαηα «Ξύθζκα 
παεζά», «Σνύπεξ» ηαζ «ηένεμ Νόαα». Γζα πνώηδ θμνά ζηδκ εθθδκζηή 
ζζημνία ημο νμη, οπήνλακ sold out ειθακίζεζξ ζε ιεβάθεξ αίεμοζεξ. Γζα 
πνώηδ θμνά ζηδκ εθθδκζηή ζζημνία οπήνπακ νμη επζηοπίεξ πμο παίγμκηακ 
ζημ ναδζόθςκμ. Υζθζάδεξ μπαδμί επεοθδιμύζακ αοηέξ ηζξ μιάδεξ.Ζ Δθθάδα 
ήηακ έκα ςναίμ ιένμξ, ιμοζζηά, βζα κα γείξ ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ 
πενζόδμο. Άθθα ζοβηνμηήιαηα αημθμύεδζακ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 
«Γζάθακα Κνίκα», «Δκδεθέπεζα», «The Flowers Of Romance», «Nama», 
«Πολ Λαλ»,ημοξ αδενθμύξ Καηζζιίπα, «Γζώνβμξ Γδιδηνζάδδξ ηαζ μζ Μζηνμί 
Ήνςεξ», «Μακώθδξ Φάιεθθμξ ηαζ μζ Πμδδθάηεξ», «Τπόβεζα Ρεύιαηα»,μζ 
«Σνύπεξ» δζαθύεδηακ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 2000 όπςξ ηαζ ηα 
«Ξύθζκα παεζά». Οζ Heavy metal ιπάκηεξ ζοκέπζζακ κα ακαδύμκηαζ ζηδ 
δεηαεηία ημο '90, ιε ημ ζοιθςκζηό metal ζοβηνόηδια Death Septic Flesh 
όκηαξ έκα από ηα ζδιακηζηόηενα.



ΣΑ ΓΔΚΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΡΟΚ ΚΟΜΜΑΣΗΑ

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΠΟΥΩΝ!

• 10. Metallica – «Enter Sandman»

• 9. Nirvana – «Smells Like Teen Spirit»

• 8.Iggy Pop – «Passenger»

• 7. Iron Maiden – «Fear of The Dark»

• 6. Led Zeppelin – «Black Dog»

• 5. Deep Purple – «Child in Time»

• 4. The Rolling Stones – «Satisfaction»

• 3. The Clash – «London Calling»

• 2. AC/DC – «Back In Black»

• 1. Black Sabbath – «Paranoid»



Γεηαεηία 2000-2013



Η ΜΟΤΙΚΗ, ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ Ο 

ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ

• Από ηδκ ανπαζόηδηα ιέπνζ ζήιενα έπεζ δζαπζζηςεεί δ ροπζηή ακάβηδ ημο ακενώπμο 
βζα ροπαβςβία. Ζ ιμοζζηή, δ ςναζόηενδ από ηζξ ηέπκεξ, είκαζ έκα άνζζημ ιέζμ 
ροπαβςβίαξ, εζδζηόηενα ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ. Ζ ροπμθμβζηή δύκαιδ ηςκ ήπςκ 
ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ είκαζ ηενάζηζα. Δκώ, θμζπόκ, δ ιμοζζηή εεςνείηαζ εείμ δώνμ ηαζ 
θάνιαημ ηδξ ροπήξ, πνδζζιμπμζείηαζ ζε εονεία ηθίιαηα από ηα παναενδζηεοηζηά 
ηζκήιαηα ζακ ροπμκανηςηζηό ηςκ εθήαςκ ηαζ ηδξ κεμθαίαξ.Ζ ιμοζζηή είκαζ έκα 
δοκαιζηό ιέζμ επζημζκςκίαξ. Δπζδνά ζηδκ ακενώπζκδ ζοιπενζθμνά, ζηδκ ροπζηή 
δζάεεζδ ηαζ ζηδκ πκεοιαηζηή εβνήβμνζδ. Δίκαζ δ ημκζηή ακαθμβία ηδξ 
ζοκαζζεδιαηζηήξ γςήξ. Μπμνεί κα μδδβήζεζ ζε εκεμοζζαζιό, ζε ζοβηίκδζδ ηα ζε 
ροπζηή ακαημύθζζδ. Έπεζ ηδ δύκαιδ κα ηαηαπναΰκεζ από ημ άβπμξ, κα δδιζμονβεί 
ιεθαβπμθζηή ροπζηή δζάεεζδ δ κα δζεβείνεζ ηαζ κα οπμδαοθίγεζ ηα ηαηώηενα έκζηζηηα 
ηςκ ακενώπςκ. Κάπμζα είδδ ιμοζζηήξ παίγμοκ εεναπεοηζηό νόθμ ηαζ βζ' αοηό 
ιεθεηάηαζ δ επίδναζδ ηςκ ιειμκςιέκςκ ιμοζζηώκ ζημζπείςκ ζηζξ ροπμθοζζμθμβζηέξ 
ακηζδνάζεζξ ημο ακενώπμοξ.

Σμ πακίζπονμ ιέζμ ηδξ ροπαβςβίαξ, ηδ ιμοζζηή, εηιεηαθθεύμκηαζ ζδεμθμβζηέξ 
παναθοάδεξ ημο απμηνοθζζιμύ ηαζ ιέζα από ζοβηεηνζιέκα είδδ ιμοζζηήξ 
δζμπεηεύμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ.« Μμο άνεζε πμθύ κα αημύς ιμοζζηή ‘πέαζ ιέηαθ'. Σόηε 
θηζαπκόιμοκ», μιμθόβδζε ιέθμξ ζαηακζηήξ μιάδαξ. Άθθμξ έθδαμξ δήθςζε όηζ δ 
πνώηδ ημο επαθή ιε ηδ ιαύνδ μαγεία έβζκε ιέζς ηδξ ιμοζζηήξ rock ,ηδξ heavy 
metal.

http://www.impantokratoros.gr/E19C743F.el.aspx


Η ΜΟΤΙΚΗ, ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ Ο 

ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ

• ηδκ «εζημκμπμζδιέκδ» ιμοζζηή 
ηαζ ζηζξ αζκηεμηαζκίεξ πμο 
ηοηθμθμνμύκ ηονζανπμύκ 
απμηνοθζζηζηέξ εεςνίεξ ηαζ 
πναηηζηέξ. Μέζα από ηα 
πνμακαθενεέκηα ζημζπεία 
δζαθαίκεηαζ δ ζαηακζηόηδηα ηδξ 
ιμοζζηήξ rock ηαζ δ ηαηαζηνμθζηή 
ηδξ επίδναζδ ζημοξ έθδαμοξ. Οζ 
αθάαεξ είκαζ ιεβάθεξ ηαζ 
επδνεάγμοκ ηαίνζα ηδ γςή ημοξ. Οζ 
έθδαμζ ιπμνμύκ κα απαθθαβμύκ 
από ηζξ μδοκδνέξ ηδξ επζπηώζεζξ, 
ιόκμ ακ ζύκημια ακηζθδθεμύκ ηδ 
αθάαδ, πμο πνμηαθεί δ ιμοζζηή 
νμη, ηαζ εεθήζμοκ κα δζαηόρμοκ 
ηάεε ζπέζδ ιαγί ηδξ.



Ζ ακηίεεηδ άπμρδ…
• Παν’ όθεξ ηζξ ακηζθήρεζξ πενί 

ζαηακζζιμύ ιέζς ηδξ νμη, ηίπμηα από 
αοηά δεκ εα έπνεπε κα εεςνείηαζ 
απμδεηηό. Ζ νμη ιμοζζηή ιπμνεί κα 
έπεζ έκακ πζμ δοκαιζηό παναηηήνα, 
όιςξ ζημκ αζώκα πμο γμύιε 
ακηζθήρεζξ όπςξ αοηή εα έπνεπε κα 
ιδκ οπάνπμοκ πζα! Κάεε άκενςπμξ 
ζημκ ηόζιμ ακαπηύζζεζ έκακ δζηό ημο 
παναηηήνα ηαζ δεκ οπάνπεζ ηαιία 
απόδεζλδ ηδξ ζύκδεζδξ όθςκ ηςκ 
εζδώκ ηδξ νμη ιμοζζηήξ ιε ζαηακζζιό 
ηαζ ακηζημζκςκζηή ζοιπενζθμνά.

• Οζ ακηζθήρεζξ αοηέξ δζαδίδμκηαζ ηονίςξ 
από ενδζηόθδπημοξ ακενώπμοξ, μζ 
μπμίμζ πμηέ δεκ αζπμθήεδηακ ιε ηδκ 
ζοβηεηνζιέκδ ιμοζζηή ηαζ από άθθμοξ 
πμο βίκμκηαζ θενέθςκα είηε ηάπμζςκ 
ιεβαθύηενςκ ακενώπςκ, πμο θόβμ 
ηδξ δθζηίαξ ημοξ οπμζηδνίγμοκ ηέημζεξ 
απόρεζξ, είηε ηάπμζςκ μζ μπμίμζ 
εέθμοκ κα ελαθείρμοκ ηδκ νμη 
ιμοζζηή.

• Δλ’ άθθμο, οπάνπεζ ιεβάθμξ ανζειόξ 
αλζόθμβςκ ακενώπςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ 
πεηύπεζ πμθθά ζηδκ γςή ημοξ παν’ όθμ 
πμο αημύκε νμη ιμοζζηή, απόδεζλδ ηδξ 
παναπάκς άπμρδξ…



Top 10 rock bands of the 2000s

1. Linkin Park 
2. Green Day 
3. Muse 
4. Foo Fighters 
5. 30 Seconds to Mars 
6. Avenged Sevenfold 
7. Red Hot Chili Peppers 
8. My Chemical Romance 
9. Three Days Grace 
10.The White Stripes 



Our top 10 of rock love ballads 

(10-1)
 Goo Goo Dolls - Iris
 Guns ‘n’ Roses - Don’t cRy
 U2 - With or Without you
 Evanescence - My immortal
 Scorpions - You and I
 Bon jovi - always 
 3 Doors Down - Here without you
 Metallica - Nothing else matters
 Aerosmith - I Don’t want to mIss a thInG 
 Scorpions - Still loving you 



Φςημβναθίεξ ιε ηα ζδιακηζηόηενα βεβμκόηα ηδξ δεηαεηίαξ 2000 – 2009



Φςημβναθίεξ ιε ηα ζδιακηζηόηενα βεβμκόηα ηδξ δεηαεηίαξ 2000 – 2009



Φςημβναθίεξ ιε ηα ζδιακηζηόηενα βεβμκόηα ηδξ δεηαεηίαξ 2000 – 2009



Η Αρτή (70's) 

 

Σε αυτήν την εικόνα μπορούμε να διακρίνουμε γνωστά ονόματα 
της Ελληνικής Ρόκ όπως είναι ο Γιώργος Ρωμανός

Eλληνική rock



• Ζ εθθδκζηή νμη πνώηα ημνοθώεδηε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο εαδμιήκηα, εκώ δ 

Δθθάδα ελαημθμοεμύζε κα ηοαενκάηαζ από ζηναηζςηζηή δζηηαημνία. οβηνμηήιαηα 

ζοιπενζθαιαάκμιέκςκ ηςκ Socrates Drank The Conium (αββθόθςκμ πνμμδεοηζηό rock), 

ηςκ Nostradamos, ηςκ Exadahtylos (πμθζηζηό / ζαηζνζηό ζηίπμ), ηςκ Pelóma Bokioú , μζ 

Poll (folk ιε ηζξ θςκδηζηέξ ανιμκίεξ, εθθδκζηό ζηίπμ). Ο Κώζηαξ Σμονκάξ είκαζ έκαξ από 

ημοξ πνςημπόνμοξ ηδξ εθθδκζηήξ νμη. Δίκαζ έκαξ ηναβμοδζζηήξ ηαζ ζοκεέηδξ πμθθώκ 

επζηοπζώκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '70 ιε ιζα ιαηνά ηανζένα ηαζ ιζα ζεζνά από επζηοπίεξ πμο 

ζοκεπίγμκηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα.Σμ πνμμδεοηζηό-ροπεδεθζηό ζμθμ αθιπμοι ημο ημ 1972 

Απένακηα Υςνάθζα εεςνείηαζ έκα μνόζδιμ ηδξ εθθδκζηήξ νμη ηαζ ιζα πνάλδ ακηίζηαζδξ 

εκάκηζα ζηδ πμύκηα πμο ηοαενκμύζε ηδκ Δθθάδα εηείκδ ηδκ επμπή. Ο Σμονκάξ ιαγί ιε ημκ 

Robert Williams ηαζ ημκ ηαύνμ Λμβανίδδ, ζοκ-ζδνοηέξ ημο ενοθζημύ Poll νμη ζοβηνόηδια, 

δδιζμύνβδζε έκα ηύια ιμοζζηήξ πμο βκώνζζε ιεβάθδ επζηοπία ηαζ πήνε ηδ ιμοζζηή ζηδκή 

ηδξ Αεήκαξ από ηδ ηαηαζβίδα. Ζ ιμοζζηή ημοξ ακηήπδζε ιε ηα κέαηαζ δδιζμονβζηά 

ηναβμύδζα πμο ελαημθμοεμύκ κα παναιέκμοκ ζηδκ ζζημνία ημο εθθδκζημύ νμη. Ζ πηώζδ 

ηδξ δζηηαημνίαξ αημθμύεδζε απμ ηδκ πμθζηζζηζηή ηονζανπία ηςκ ανζζηενώκ δζακμμοιέκςκ, 

ακ ηαζ δ ηοαένκδζδ ήηακ αηόιδ ιέηνζα δελζά. Γζ 'αοημύξ, νμη ήηακ έκα «εζζαβόιεκδ» 

(λεκόθενηδ) ιμνθή ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ, ακηίεεηα εηείκμζ πνμςεμύζακ ηδ ιμοζζηή ιε αάζδ ηζξ 

ημπζηέξ παναδόζεζξ, όπςξ μζ ζοκεέζεζξ ημο Θεμδςνάηδ. Έκαξ από ημοξ πζμ δδιμθζθείξ 

ηαθθζηέπκεξ νμη ζηδ δεηαεηία ήηακ μ Παύθμξ ζδδνόπμοθμξ, μ μπμίμξ ηαηάθενε κα 

ζοβπςκεύζεζ ηδ ιμοζζηή νμη ιε εθθδκζηό ζηίπμ.Αηόια εκαξ άθθμξ ζδιακηζηόξ ιμοζζηόξ 

πμο πεζναιαηίζηδηε ιε εθθδκζηό ζηίπμ ήηακ μ Νζηόθαξ Άζζιμξ, μ μπμίμξ ηαηέβναρε ηζξ 

πνώηεξ πανάκμιεξ ηαζκίεξ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ. Ζ εθθδκζηή νμη ακααίςζε 

ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο εαδμιήκηα, ιε ημ πνώημ punk ηαζ new wave ζοβηνμηήιαηα, 

ηαεώξ ηαζ μνζζιέκμζ παθαζόηενμζ ηαθθζηέπκεξ.



Το "Επακολοσθο" 

της Ελληνικης Ροκ 

(80's) 

 
Εδώ παρουςιάηετε ζνα απο τα πιο ελλθνικά "κινθματικά" CD των 80's 



• ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, οπάνπεζ έκαξ ιμοζζηόξ ειπθμοηζζιόξ ζηδκ ζηδκή ηαεώξ ακεμύζακ 

όθμ ηαζ πενζζζόηενα ζοβηνμηήιαηα, πανά ηδκ εηηεηαιέκδ θμβμηνζζία ζπεηζηά ιε ηζξ ιμνθέξ ηδξ ηέπκδξ 

πμο ηα επόιεκα πνόκζα ζηαδζαηά ζηαιάηδζε. Έκα πανάδεζβια αοηήξ ηδξ επμπήξ είκαζ μζ Μμοζζηέξ 

Σαλζανπίεξ , ιε ηναβμοδζζηή ημκ Σγίιδ Πακμύζδ. Σμ ζηζπμονβζηό πενζεπόιεκμ ηδξ ιπάκηαξ βζα ημ 

πνμκζηό δζάζηδια εεςνήεδηε όηζ πμζηίθεζ από ηδ πζμοιμνζζηζηή ηαζ εθαθνά ζαηζνζηή ζε ηνζηδηή βζα ηδκ 

πμθζηζηή γςή ηδξ Δθθάδα, ςζηόζμ, δ ιπάκηα έπαζλε ιμοζζηή ιε πθμύζζμ ιμοζζηό πενζεπόιεκμ,έκα 

ιείβια πμθθώκ επζννμώκ, εηηόξ από νμη, όπςξ δ reggae ηαζ funk.Ο Παύθμξ ζδδνόπμοθμξ πέναζε ηδ 

δεηαεηία ζπδιαηίγμκηαξ ημ ζοβηνόηδια «Απνμζάνιμζημοξ» ηαζ έηακε ιενζηά από ηα ηαθύηενα άθιπμοι 

ημο ιε αοημύξ. ηζξ ανπέξ ημο 1981, έκα κέμ ζοβηνόηδια μζ «Φαηιέ» ζπδιαηίζηδηε πμο ζοκδοάγε πμθύ 

δδιζμονβζηά ζημζπεία από ηδκ εθθδκζηή θασηή ιμοζζηή ηαζ νμη βζα πνώηδ θμνά.Ο ηναβμοδζζηήξ ημοξ 

ήηακ μ Νίημξ Πμνημηάθμβθμο μ μπμίμξ ελαημθμοεεί κα είκαζ έκαξ ηναβμοδζζηήξ εββναθήξ / 

ηναβμοδμπμζόξ ιε ιεβάθδ επζηοπία. Ακ ηαζ μ Βαζίθδξ Παπαηςκζηακηίκμο λεηίκδζε ηδκ ηανζένα ημο ζηδ 

δεηαεηία ημο '70, δεκ ήηακ ιέπνζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80 πμο απμηηήζε ηενάζηζα δδιμηζηόηδηα ηαζ 

έβζκε έκαξ από ημοξ πζμ επζηοπδιέκμοξ Έθθδκεξ ηναβμοδζζηέξ ηδξ νμη. Ο Βαζίθδξ Παπαηςκζηακηίκμο 

είκαζ αηόια εκενβόξ ηαζ ζοκεπίγεζ κα απεθεοεενώκεζ επζηοπδιέκα άθιπμοι. Με ηδ δεύηενδ βεκζά, δ 

ζηδκή πμο πανάβεζ, επίζδξ, ιενζημύξ από ημοξ ηαθύηενμοξ δθεηηνζημύξ ηζεανίζηεξ, όπςξ μ 

Υνζζηόθμνμξ Κνμηίδδξ ηαζ μ πύνμξ Πάγζμξ πμο ιέπνζ ζήιενα ελαημθμοεμύκ κα δναζηδνζμπμζμύκηαζ 

ζε δζάθμνα ένβα. Καηά ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, ιζα ιπάκηα πμο μκμιαγόηακ «The Last Drive» 

ειθακίζηδηε, ηςκ μπμίςκ δ ελαζνεηζηή απόδμζδ ηόζμ ζηδκ Δθθάδα όζμ ηαζ δζεεκώξ επδνέαζε ααεζά ηδ 

ιμοζζηή ζηδκή. Σμ 1985 ήηακ δ ιεβάθδ βέκκδζδ ηδξ ζύβπνμκδξ εθθδκζηήξ νμη όπςξ είκαζ βκςζηή 

ζήιενα, ηαζ αοηό πάνδ ζε έκα ζοβηνόηδια από ηδ Θεζζαθμκίηδ: μζ «Σνύπεξ» ιε ημ πνώημ ημοξ 

άθιπμοι ηαζ δύμ πνόκζα ανβόηενα, ημ 1987, έκα ηνίμ-ιπάκηα πμο μκμιαγόηακ ‘’Μςνά ζηδ Φςηζά’’ . Ζ 

ιπάκηα παίγεζ έκα ζοκδοαζιό ημο new wave, punk, ιαθαημύ ηαζ ζηθδνμύ νμη. Άθθα οπμ-είδδ ηδξ rock 

πνμέηορακ ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζόδμο: Heavy metal, rock punk ηαζ indie rock απμηηήζακ 

δδιμηζηόηδηα. Δθθδκζηέξ metal ιπάκηεξ όπςξ μζ «Spitfire» (παναδμζζαηό heavy metal) ηαζ πνςημπόνμζ 

ημο black metal ήπμο ημοξ «Rotting Christ» ηαζ «Varathron», ειθακίζηδηε ζηδ δεηαεηία ημο.



Οιάδεξ πμο δμύθερακ

• 1950-1960                   1970                      1980(Δθθδκζηή rock)

• Λμοιπνάκμξ  Ακδνέαξ                                Πεθάκδ Εαπανέκζα                                     Λμύζξ πύνμξ

• Σγζςηάηδξ  Πέηνμξ                                       Ρμδμπμύθμο Μανία                                   Μαγζώηδξ Φίθζππμξ

• Σζίπαξ Βαζίθδξ                                           άκκδ Ηθζβέκεζα                                          Νηααάημξ Γδιήηνδξ

• Φναβηόπμοθμξ Ηςάκκδξ                              ανακημπμύθμο Μανία                              Παπαβεςνβίμο Αθέλακδνμξ

• Υαθζθάζ Υνήζημξ

• 1990                             2000-2013
• Μμοηζάζ Νζηόθαμξ                                                     Μπάζζμο Δθεοεενία

• Μπαλεαάκδξ  Πνόδνμιμξ                                         Μπμύηζζημο Πμθολέκδ

• Μοηζθδκόξ  Ζθίαξ                                                       Νάζζδ Κονζαηή

• Ρεζμύθδ  Κςζηακηίκα                                                Πακαβμύθζα  Κςζηακηίκα


