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Ιστορική Εξέλιξη 

Η λαϊκή ευρωπαϊκή μουσική συνόδευε τους ανθρώπους σε πλήθος 
δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων και οι θρησκευτικές. 

Έρχεται όμως η Αναγέννηση που με τις ιδεολογικές της διαφοροποιήσεις 
αλλάζει άρδην τα δεδομένα. Η μουσική αποδεσμεύεται από το θρησκευτικό 
στοιχείο κι αρχίζει να κερδίζει έδαφος, με αποτέλεσμα να συναγωνίζεται τη 
θρησκευτική. Τα ακούσματα των Ευρωπαίων, γρήγορα εμπλουτίζονται από 
όργανα, συνθέτοντας ένα μουσικό τοπίο που προσεγγίζει την πληρότητα. 
 Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, σχεδόν όλα τα κινήματα της τέχνης 
συμπεριλαμβάνουν και την μουσική. Έτσι αυτή δεν θα μπορούσε να μείνει 
αλώβητη από την κυριαρχία του Μπαρόκ από τον 17ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 
18ου. Όμως από τις αρχές του 18ου αιώνα έχουμε την εμφάνιση και της 
κλασικής μουσικής η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Μπαρόκ λόγω του 
λιτού και καθαρού ύφους της.  

Με τον όρο  κλασική μουσική  αναφέρεται ευρύτερα 
η δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή που εκτείνεται σε μία αρκετά μεγάλη 
χρονική περίοδο, περίπου από το έτος 470 μ. Χ. μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. 

Το επίθετο «κλασικός» προέρχεται από τη λατινική λέξη «classicus», 
σηματοδοτεί δηλαδή κάτι εξαιρετικό. Διάφοροι ορισμοί συνδέουν τον όρο με την 
ελληνική και λατινική αρχαιότητα, ως «συμμόρφωση του ύφους ή της σύνθεσης 
με τα πρότυπα της ελληνικής και λατινικής αρχαιότητας». Οι ορισμοί αυτοί 
μεταφέρθηκαν στην μουσική για να δηλώσουν περισσότερο την διάκριση μεταξύ 
της «έντεχνης» μουσικής από την λαϊκή ή παραδοσιακή. Η έννοια της κλασικής 
μουσικής, παρέπεμπε επομένως σε μία «ανώτερη» μορφή μουσικής σύνθεσης, 
με «σοβαρούς» σκοπούς και πέρα από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 

Ο όρος «Κλασική Σχολή» χρησιμοποιήθηκε αργότερα στη  Γερμανία το  
1830 για το έργο των  Χάιντν,     Μότσαρτ και Μπετόβεν. 

 

Η κλασική εποχή της μουσικής - Κύρια χαρακτηριστικά 

•Η κλασική εποχή της μουσικής ακολουθεί αυτή του μπαρόκ  



•Κατά τη διάρκεια της εποχής αυτής , τα δημόσια κονσέρτα έγιναν πολύ 
δημοφιλή. 

•Οι παραπάνω εξελίξεις συνέβησαν στις διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις σε 
διαφορετικές περιόδους. Έτσι είναι αδύνατον να δοθεί μια ακριβής 
χρονολογία του κλασικισμού που να ταιριάζει σε όλα τα κράτη. 

•Η μουσική άνθισε κυρίως στις χώρες όπου οι λειτουργοί της ήταν υπό 
την προστασία ευγενών ή στις Βασιλικές Αυλές. Την περίοδο της 
κλασικής μουσικής, η μουσική ζωή συνδέθηκε με την κοινωνία αφού όλο 
και περισσότεροι επιθυμούσαν να μάθουν την ύψιστη αυτή τέχνη. 
Αναπτύχθηκε επίσης μια πιο απλή, από τεχνικής απόψεως, γραφή της 
μουσικής. 

•Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της κλασικής περιόδου ήταν 
η τάση των συνθετών να γράφουν όλες τις νότες που ήθελαν να παίξουν, 
αφήνοντας πολύ λιγότερο πεδίο για μουσικά στολίδια. 

•Ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό ήταν η ανάπτυξη των μουσικών 
πολιτισμών της κεντρικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της γερμανόφωνης 
μουσικής. 

 

 

Μεγάλοι Συνθέτες 

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ  (1756 – 1791) είναι ένας από τους 
σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής, γεννημένος στη σημερινή 
Αυστρία. Ήδη από την παιδική του ηλικία ο Μότσαρτ έδειξε ότι διέθετε 
σημαντικές μουσικές ικανότητες. Συνέθεσε περισσότερα από 600 έργα, μουσική 
δωματίου, συμφωνική και εκκλησιαστική μουσική, καθώς και μικρότερες 
συνθέσεις: παραλλαγές, φαντασίες, σονάτες, άριες κ. α 

Ο Αντόνιο Λούτσιο Βιβάλντι (1678 - 1741)ήταν Ιταλός συνθέτης, δεξιοτέχνης 
βιολιστής και ιερέας της εποχής του Μπαρόκ. Θεωρείται από τους 
σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του και ο δημοφιλέστερος του 
κλασσικού μπαρόκ 



Στα πιο γνωστά έργα του περιλαμβάνονται δεκάδες κοντσέρτα για βιολί - μια 
ενότητα των οποίων αποτελούν τις περίφημες "Τέσσερις Εποχές"- και άλλα 
όργανα, πάνω από 40 όπερες και πλήθος άλλων έργων θρησκευτικής μουσικής. 
Η μουσική του Βιβάλντι ήταν καινοτόμος στην εποχή της. Έκανε πιο ζωηρή την 
επίσημη και ρυθμική μορφή του κονσέρτου, στο οποίο εστίασε σε αρμονικές 
αντιθέσεις και καινοτόμες μελωδίες και μουσικά θέματα. Αρκετές από τις 
συνθέσεις του είναι φανταχτερές, σχεδόν παιχνιδιάρικες και διαχυτικές. 

Ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι(1840-1893) ήταν Ρώσος συνθέτης της περιόδου του 
Ρομαντισμού. Έγραψε όπερες, μπαλέτα, χορωδιακά, συμφωνίες, κονσέρτα, 
κουαρτέτα και αναρίθμητα κομμάτια για πιάνο, μένοντας στην ιστορία για την 
πλούσια και συγκινησιακά φορτισμένη μουσική του. 

Σε ηλικία 23 ετών ξεκινάει μουσικές σπουδές στο Ωδείο της Αγίας 
Πετρούπολης. Μελετάει σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας. Στα έργα του, αν 
και επηρεασμένος αρχικά από λαϊκές μελωδίες της πατρίδας του, γρήγορα 
βρίσκει το δικό του προσωπικό στυλ. 

Η μουσική του είναι εξαιρετικά μελωδική, πλούσια σε ενορχήστρωση, με 
συγκινησιακή φόρτιση που καθρεφτίζει τη μελαγχολική του ιδιοσυγκρασία και 
έχει γράψει έργα όπως: «Λίμνη των Κύκνων», της «Ωραίας Κοιμωμένης» αλλά 
και του «Καρυοθραύστη» 

Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827) ήταν  Γερμανός  συνθέτης και 
πιανίστας,από μουσική οικογένεια. Αν και ανήκει περισσότερο στην κλασική 
περίοδο, συνδέθηκε με το κίνημα του ρομαντισμού που ακολούθησε και τα 
τελευταία του έργα διακρίνονται από έντονα ρομαντικά στοιχεία. 
Οι συμφωνίες και τα κοντσέρτα για πιάνο που συνέθεσε αποτελούν τα πιο 
δημοφιλή έργα του. 

Σε ηλικία 12 ετών δημοσιεύτηκε η πρώτη του σύνθεση. Ο Μπετόβεν συνέχισε 
να συνθέτει έργα ενώ συγχρόνως άρχισε να εργάζεται ως οργανίστας στην 
Αυλή. Σταδιακά, άρχισε να αναγνωρίζεται η αξία του, αρχικά ως πιανίστας αλλά 
αργότερα και ως συνθέτης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Εκκλησιαστικό_όργανο


Άρχισε να χάνει την ακοή του σταδιακά από την ηλικία των 26 ετών, το 1796  
και, περίπου το 1820, θεωρείται πως ήταν ολοκληρωτικά κωφός. Το γεγονός 
αυτό προκαλούσε μεγάλη θλίψη στον Μπετόβεν. Παρά την απώλεια της ακοής 
του, έγραψε μουσική μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Ορχήστρα και Φωνές 

Στη μουσική πρακτική έχει επικρατήσει για τα όργανα της ορχήστρας μία 
διαφορετική κατάταξη. Στην ορχήστρα της  κλασικής μουσικής, οι κατηγορίες 
μουσικών οργάνων είναι οι ακόλουθες: 

•Τα έγχορδα απαρτίζονται από τα πρώτα και τα δεύτερα βιολιά, τις βιόλες, τα 
βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσα. 

•Τα πνευστά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα ξύλινα πνευστά- 
πίκολο,φλάουτο, κλαρινέτα, όμποε και φαγκότο και στα χάλκινα πνευστά-
(γαλλικά) κόρνα, τρομπέτες, τρομπόνια και τούμπες. 

•Τα κρουστά ποικίλουν από σύνθεση σε σύνθεση, υπάρχουν διάφορα είδη 
τύμπανων, πατίνια, κύμβαλα, καστανιέτες, μεταλλόφωνα , ξυλόφωνα και πολλά 
άλλα. 

Άλλα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται συχνά είναι η άρπα, το πιάνο, η 
σελέστα, το αρπίχορδο, η κιθάρα, το όργανο και άλλα. 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 



 

Ορχήστρα Όπερας: Η όπερα ως μουσικό είδος αποτελείται από τους 
τραγουδιστές πάνω στη σκηνή και τους μουσικούς της ορχήστρας που 
βρίσκονται μπροστά και κάτω από τη σκηνή. Συνήθως οι ορχήστρες όπερας 
είναι εξίσου μεγάλες με τις συμφωνικές ορχήστρες.  

Υπάρχουν κι άλλα είδη ορχήστρας που ανήκουν στην κλασσική μουσική. 
Αναφορικά: 

•Φιλαρμονική ή μπάντα 

•Ορχήστρα δωματίου 

•Εκκλησιαστική ορχήστρα 

•Ορχήστρα Μπαρόκ 

•Ορχήστρα σε μπαλέτο ή χορό. 

Οι φωνές των τραγουδιστών της όπερας διακρίνονται καταρχήν σε ανδρικές 
και γυναικείες. Ανάλογα με αυτή την κατηγοριοποίηση διακρίνουμε τους εξής 
τύπους φωνών: 



Τύποι ανδρικών φωνών 

•Βαθύφωνος ή μπάσος (bass) - καλύπτει τις χαμηλότερες νότες 

•Βαρύτονος (baritone) - καλύπτει τις ενδιάμεσες περιοχές 

•Τενόρος (tenor) ή οξύφωνος - καλύπτει τις υψηλότερες νότες 

•Κόντρα-τενόρος (countertenor) - καλύπτει τις υψηλότερες νότες που μπορεί 
να φτάσει ανδρική φωνή. Επειδή υπάρχουν μόνο λίγοι κόντρα- τενόροι 
παγκοσμίως, συχνά οι ρόλοι τους ερμηνεύονται από γυναίκες 

Τύποι γυναικείων φωνών 

•Κοντράλτο (contralto) - καλύπτει τις χαμηλότερες νότες 

•Μεσόφωνος ή μέτζο- σοπράνο (mezzo soprano) - καλύπτει τις ενδιάμεσες 
περιοχές 

•Υψίφωνος ή σοπράνο (soprano) - καλύπτει τις υψηλότερες νότες 

Σημαντικοί τραγουδιστές όπερας 

Αντρέα Μοτσέλι:Είναι ο τενόρος, που κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα 
ανάμεσα στη σύγχρονη και την κλασική μουσική καθώς  θεωρείται ο 
δημοφιλέστερος ερμηνευτής στην ιστορία της όπερας. 

Μαρία Κάλλας: υπήρξε κορυφαία υψίφωνος και η πλέον γνωστή παγκοσμίως 
ντίβα της όπερας. 

Luciano Pavarotti: Υψίφωνος ,έκανε γνωστή και αγαπητή την μουσική της 
όπερας,όταν έγινε διάσημος τραγουδούσε με γνωστούς καλλιτέχνες της ποπ και 
της ροκ σκηνής. 

Γκαλίνα Βισνέφσκαγια:Έκανε θραύση. Ήταν η πρώτη από τις Ρωσίδες 
τραγουδίστριες, που κατάκτησε και τη σκηνή της αμερικανικής «Metropolitan 
Opera" και άλλες πολλές από τις καλύτερες σκηνές του κόσμου. 

Μονσεράτ Καμπαγιέ: Είναι Ισπανίδα υψίφωνος. Αποφοίτησε από το Ωδείο της 
Βαρκελώνης το 1954 και έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο της το 1956 στην 
Βασιλεία, στην παράσταση της όπερας Μποέμ του Τζάκομο Πουτσίνι.  



Νταμ Τζόαν Άλστον Σάδερλαντ:   Αυστραλή ερμηνεύτρια της όπερας. 
Υψίφωνος με σπάνιο φωνητικό χάρισμα και μοναδικές επιδόσεις στο μπελ 
κάντο. 

Τζουζέπε Ντι Στέφανο:Ήταν ένας από τους τελευταίους μεγάλους μιας 
αλλοτινής εποχής του λυρικού τραγουδιού. Πολλοί λένε ότι αποτέλεσε το 
απόλυτο ίνδαλμα για τον πρόωρα χαμένο Λουτσιάνο Παβαρότι. 

Μουσικά Είδη 

Όπερα 
Η όπερα είναι ένα διαφορετικό είδος που αναπτύσσεται στα τέλη του 16ου κι 
επί της ουσίας ξεκίνησε από την προσπάθεια αναπαράστασης αρχαίας 
τραγωδίας, όσο αυτό μπορούσε να είναι εφικτό, με πολλές φωνές αλλά και με 
περισσότερο κατανοητό ύφος. Σωστότερα πρόκειται για την μεταφορά 
θεατρικής ποίησης ντυμένης με μουσική και φωνές, στο θέατρο. 
 

Κωμική όπερα 

Η ακμή της  όπερας  και ειδικότερα της αποκαλούμενης κωμικής όπερας είναι 
βασικό γνώρισμα της κλασικής περιόδου στη μουσική. Η παράδοση της 
"σοβαρής" όπερας συνεχίστηκε κυρίως στην Ιταλία και την Γαλλία (opera 
seria ή tragedie lyrique αντίστοιχα). Το ιταλικό μουσικό θέατρο ήταν 
γενικότερα χώρος μουσικών καινοτομιών και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 
διαμόρφωση του κλασικού ύφους. Τα έργα διέθεταν συνήθως ηθικοπλαστικό 
χαρακτήρα ενώ αντιπροσωπευτικός συνθέτης ήταν ο Αλεσάντρο Σκαρλάτι. 

Η γαλλική κωμική όπερα αποτέλεσε ουσιαστικά μείξη της ιταλικής Opera 
buffa με το παραδοσιακό γαλλικό είδος vaudeville., αντικατασταθηκε 
από άριες. Μια από τις πιο γνωστές κωμικές όπερες με σημαντική επιτυχία 
ήταν Ο μάντης του χωριού του Ζαν Ζακ Ρουσσώ. 

Αντίστοιχα με ότι συνέβαινε στην ηπειρωτική Ευρώπη, στην Αγγλία 
αναπτύχθηκε το είδος της Opera ballad που περιλάμβανε γνωστούς λαϊκούς 
σκοπούς (ballads δηλαδή μπαλάντες). Ένα από τα πιο δημοφιλή δείγματα αυτού 
του είδους ήταν η Όπερα του Ζητιάνου του Christopher Pepusch. 



Στον χώρο της όπερας, σημαντική μορφή αποτέλεσε και ο συνθέτης Κρίστοφ 
Βίλιμπαλντ Γκλούκ, ο οποίος καθιέρωσε ένα νέο τύπο όπερας, συνδέοντας τα 
χαρακτηριστικά της ιταλικής και της γαλλικής. Ο Γκλούκ απλοποίησε την 
μουσική δομή της όπερας με βασικό σκοπό η μουσική να υπηρετεί την ποίηση 
της. Σημαντικότερο ίσως έργο του Γκλούκ αποτέλεσε η όπερα Ιφιγένεια εν 
Ταύροις(1779). 

 

Οργανική μουσική - Empfindsamer Stil 

Η οργανική μουσική της κλασικής περιόδου ξεχωρίζει για την εμφάνιση της 
αισθητικής του Empfindsamer Stil, που σημαίνει Ευαίσθητο ύφος. Το είδος 
αυτό χαρακτηρίζεται από έντονο συναισθηματισμό και εκπροσωπείται κατά 
κύριο λόγο από τους Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ και Βίλχελμ Φρίντμαν Μπαχ. 
Το Empfindsamer Stil έφτασε στην ακμή του περίπου τη δεκαετία του 1760. 

Τα πιο γνωστά έργα 

Οι μεγάλοι και δημοφιλείς συνθέτες όπερας και κλασικής μουσικής,έχουν 
χαρίσει στον παγκόσμιο πολιτισμό πολλά έργα που μέχρι και σήμερα μπορούμε 
να παρακολουθήσουμε. Ωστόσο,συγκεντρώσαμε υλικό για τα εξής πιο δημοφιλή 
και με τη μεγαλύτερη απήχηση έργα: 

•Ωδή στη Χαρά (Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν) 

•Η Λίμνη των Κύκνων (Πιότρ Τσαϊκόφσκι) 

• Κάρμεν (Ζόρζ Μπιζέ) 

•4 Εποχές (Αντόνιο Βιβάλντι) 

•Ο Κουρέας της Σεβίλης (Τζοακίνο Ροσίνι) 

«Ωδή στη Χαρά» Αυτό είναι το τελικό κομμάτι της 9ης  και τελευταίας 
Συμφωνίας. Ο Γερμανός συνθέτης ήξερε την ήδη επιδεινωμένη κατάσταση της 
υγείας του, αφιέρωσε 7 χρόνια σ' αυτό το έργο(1818-1824).Η Συμφωνία είναι 
από τα πιο δημοφιλή έργα του Δυτικού ρεπερτορίου και θεωρείται 
αριστούργημα του συνθέτη. Ο Μπετόβεν είχε χάσει πλήρως την ακοή του όταν 
έγραψε αυτό το κομμάτι. Είναι τραγικό το ότι δεν άκουσε καμία νότα του, παρά 



μόνο μέσα στο μυαλό του. Στο τέλος της πρεμιέρας της Συμφωνίας, την οποία 
σκηνοθετούσε ο ίδιος, ο συνθέτης δεν μπορούσε να ακούσει τα ενθουσιώδη 
χειροκροτήματα του κοινού. 

Η «Λίμνη Των Κύκνων» είναι τίτλος παράστασης μπαλέτου, γραμμένης σε 
τέσσερις πράξεις. Τη μουσική της παράστασης έγραψε ο Ρώσος συνθέτης Πιότρ 
Τσαϊκόφσκι τη διετία 1875 - 1876, ενώ η ιστορία της βασίζεται 
σε ρωσικά λαϊκά παραμύθια καθώς και σε έναν αρχαίο γερμανικό μύθο. 
Το παραμύθι αφηγείται τις αισθηματικές περιπέτειες ενός νέου πρίγκιπα και 
μιας όμορφης κοπέλας, την οποία ένας κακόβουλος μάγος μεταμορφώνει σε 
λευκό κύκνο. Η πριγκίπισσα Οντέτ και οι φίλες της περνούν τη ζωή τους 
παγιδευμένες στη μορφή του κύκνου από τότε που τις μάγεψε ο κακός μάγος 
Ρόθμπαρτ. Τα μάγια μπορεί να λύσει μόνο ο έρωτας, ο οποίος έρχεται με την 
όψη του ωραίου πρίγκιπα Ζίγκφριντ, που ορκίζεται να σώσει την Οντέτ. Ο 
Ρόθμπαρτ αποπειράται να τον ξεγελάσει και να τον παντρέψει με την κόρη του 
Οντίλ, το μαύρο κύκνο, που μοιάζει εκπληκτικά με την Οντέτ. Ο Ζίγκφριντ 
σύντομα γλιτώνει από την παγίδα του μάγου, παίρνει στην αγκαλιά του την 
αγαπημένη του και πετούν μαζί για τον ουρανό. Καθώς όμως δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο κείμενο, υπάρχει και ένα δεύτερο τέλος, που θέλει τους δύο 
ερωτευμένους να πεθαίνουν. 

Η «Κάρμεν» είναι τρίπρακτη κωμική όπερα σε ποιητικό κείμενο του Ανρί 
Μεγιάκ και του Λυντοβίκ Αλεβύ, το οποίο βασίζεται στην ομότιτλη νουβέλα 
(1845) του Προσπέρ Μεριμέ. Η Κάρμεν, μια Τσιγγάνα, εργάζεται σε ένα 
καπνεργοστάσιο στη Σεβίλλη, φρουρούμενο από στρατιώτες. Βρίσκεται 
κατηγορούμενη όταν αρνείται να απολογηθεί για έναν καβγά στον υπολοχαγό 
της φρουράς. Αποπλανεί το δεκανέα που θα την οδηγούσε στη φυλακή: τον Δον 
Χοσέ, λογοδοσμένο με τη νεαρή χωρική Μικαέλα. Αφήνει την Κάρμεν να 
δραπετεύσει, κι ο ίδιος φυλακίζεται. Αργότερα η Κάρμεν τον πείθει να 
λιποτακτήσει, καθώς έχει συγκρουστεί με τον υπολοχαγό του για τα όμορφα 
μάτια της. Άλλωστε, μπορεί να φανεί χρήσιμος στους λαθρεμπόρους με τους 
οποίους η ίδια πια δουλεύει. Γρήγορα όμως τον βαριέται και ερωτεύεται ένα 
διάσημο ταυρομάχο, τον Εσκαμίγιο. Στο βουνό, όπου οι λαθρέμποροι κρύβουν 
την πραμάτεια τους, εμφανίζονται την ίδια νύχτα ο Εσκαμίγιο, αναζητώντας την 



Κάρμεν, και η Μικαέλα, που λέει στον Δον Χοσέ ότι η μητέρα του είναι 
ετοιμοθάνατη. Ο Δον Χοσέ προειδοποιεί την Κάρμεν πως θα συναντηθούν πάλι. 
Αργότερα, στη Σεβίλλη, την εντοπίζει στις πύλες της αρένας. Την ικετεύει να 
φύγουν μαζί. Όταν εκείνη τον απορρίπτει ευθέως, ο Δον Χοσέ τη μαχαιρώνει 
κι έπειτα παραδίδεται στις Αρχές. 

 Οι «Τέσσερις εποχές» είναι τέσσερα κονσέρτα όπου «σκιαγραφούνται» 
σκηνές για κάθε εποχή. Έμπνευση για τη σύνθεση των κονσέρτων αποτέλεσε 
πιθανώς η εξοχή που περιέβαλε τη Μάντουα. Τα εν λόγω κονσέρτα αποτέλεσαν 
επανάσταση στο τρόπο της μουσικής σύλληψης: σε αυτά ο Βιβάλντι παρουσιάζει 
ρυάκια, πουλιά που κελαηδούν (διαφορετικών ειδών, καθένα από τα οποία 
χαρακτηρίζεται ειδικά),σκύλους που γαβγίζουν, κουνούπια που βουίζουν, 
ποιμενικούς σκύλους που αλυχτούν, καταιγίδες, πιωμένους χορευτές, ήσυχες 
νύχτες, γιορτές κυνηγιού παγωμένα τοπία, παιδιά που κάνουν πατινάζ και 
ζεστές χειμερινές φωτιές. Ολόκληρο το έργο διέπεται από ποικιλία ρυθμών και 
τρόπων(απροσδόκητες μεταβάσεις από το μείζονα στον ελάσσονα τρόπο, 
αδοκίμαστα διαστήματα τόνων) και μοιάζει σαν ο Βιβάλντι να επιχειρεί 
εικαστική αποτύπωση των διαφόρων σκηνών. Έτσι, τα συγκεκριμένα κονσέρτα 
του είναι προγραμματικά και περιγραφικά, ίσως τα πρώτα σε τέτοιο βαθμό, στην 
ιστορία της δυτικής μουσικής. Κάθε κονσέρτο σχετίζεται με ένα σονέτο, 
πιθανώς από τον Βιβάλντι, το οποίο περιγράφει τις σκηνές που σκιαγραφεί η 
μουσική. Εκδόθηκαν το 1725 στο Άμστερνταμ. 

Ο «Κουρέας της Σεβίλλης» είναι κωμωδία σε δύο πράξεις. Η υπόθεση 
περιγράφει τα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί ο κόμης Αλμαβίβα για να 
καταφέρει να παντρευτεί την αγαπημένη του Ροζίνα, την οποία όμως επιθυμεί 
να παντρευτεί και ο κηδεμόνας της γιατρός Μπάρτολο. Η όμορφη Ροζίνα είναι 
«φυλακισμένη» στο σπίτι του κηδεμόνα της. Ο κόμης Αλμαβίβα μεταμφιέζεται 
στον φτωχό φοιτητή Λίντορο για να διαπιστώσει τα πραγματικά της αισθήματα 
και σκαρφίζεται διάφορους τρόπους για να την πλησιάσει. Μεταμφιέζεται σε 
μεθυσμένο στρατιώτη και σε δάσκαλο μουσικής για να μπαίνει στο σπίτι του 
γιατρού Μπάρτολο με την προσδοκία να δει την Ροζίνα και να της μιλήσει για 
την αγάπη του και για τα σχέδια του να την παντρευτεί. Συμπαραστάτης στα 
εγχειρήματά του ο πανέξυπνος, κεφάτος και ευρηματικός κουρέας Φίγκαρο ο 



οποίος μπαινοβγαίνει χωρίς δυσκολία στο σπίτι του γιατρού Μπάρτολο. Ο 
γιατρός Μπάρτολο όταν διαισθάνεται ότι η Ροζίνα πολιορκείται από άλλον κάνει 
τα πάντα για να την παντρευτεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βάζει πολλά εμπόδια 
στο ερωτευμένο ζευγάρι, δημιουργούνται κωμικές καταστάσεις και 
παρεξηγήσεις. Τελικά όμως «ο έρως θριαμβεύει» και ο κόμης Αλμαβίβα με 
συμπαραστάτη το Φίγκαρο παγιδεύει τον γιατρό Μπάρτολο και παντρεύεται την 
αγαπημένη του Ροζίνα.  

Η γνώμη μας 

Η εργασία αυτή μας έδωσε κίνητρο να μελετήσουμε καλύτερα την κλασική μουσική και 
την ιστορία της. Η μουσική  αυτή αποτελεί, αν όχι το πιο εκλεπτυσμένο είδος 
μουσικής, ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα και με πολύ προσεγμένες συνθέσεις. Μπορεί, 
σύμφωνα με μελέτες, να έχει θετική επίδραση στον άνθρωπο, από τις μικρότερες 
μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι γνώσεις που αποκτήσαμε μας έκαναν να 
εκτιμήσουμε την αξία της, που παραμένει διαχρονική αιώνες μετά. Σήμερα, δεν είναι 
εξίσου διαδεδομένη όσο την περίοδο που εμφανίστηκε. Όμως, δεν παύει να έχει 
καθολική  απήχηση και να εμπνέει σύγχρονους καλλιτέχνες  να συνθέσουν νέα έργα ή 
να ερμηνεύσουν τα παλιότερα.    
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Θέμα Ομάδας: Jazz-Blues 

Μαθητές : 

Σ. Α. 

Γ. Α. 

Γ. Α. 

Γ. Β. 

 

 Περιεχόμενα     

 1.Τι είναι η jazz 

 2.Προιστορία της jazz 

 3.Όργανα που χρησιμοποιούνται  

 4. Φράσεις  

 5. Τραγούδια (Στίχοι) 

  

 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΖΑΖ 

Η τζαζ είναι ένα μουσικό είδος που αποτέλεσε εξέλιξη της λαϊκής αμερικανικής 

μουσικής κατά τον 19ο αιώνα, με αφρικανικές καταβολές. Περιλαμβάνει αρκετά 

μουσικά είδη που στηρίχτηκαν σε ένα κοινό σκεπτικό κατασκευής, τον μερικό ή και 

ολικό αυτοσχεδιασμό. Γνώρισε σημαντική ανάπτυξη και διεθνή αναγνωσιμότητα 

κατά τη δεκαετία του 1920.Αν και υπάρχει μεγάλη δυσκολία να οριστεί η Τζαζ στο 

σύνολό της, ένας ορισμός που διευκρινίζει εν μέρει το περιεχόμενό της είναι ότι 

πρόκειται για μία μουσική στην οποία ο μουσικός εκτελεί μελωδικές παραλλαγές 

πάνω σε μία δεδομένη αρμονική βάση και αυτό σε διάλογο με τον ρυθμικό 

παλμό.Βέβαια, από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και μετά, όταν η αβάν γκαρντ 

της τζαζ απέρριψε το προκαθορισμένο αρμονικό πρότυπο, ο ορισμός αυτός δεν 

θεωρείται επαρκής για όλα τα είδη της Τζαζ.Ένας σημαντικός συνθέτης και 

πιανίστας της Τζαζ, ο Τελόνιους Μονκ (Thelonious Monk, 1917-1982) είχε πει: 

"Η Τζαζ είναι Ελευθερία". 

Και πράγματι, ο αυξημένος βαθμός αυτοσχεδιασμού που περικλείει το είδος αυτό 

σε κάθε συστατικό της μουσικής (Μελωδία, Αρμονία, Ρυθμό) μας επιβεβαιώνει το 

βασικό αυτό πλαίσιο της μουσικής Τζαζ. Εάν στα παραπάνω χαρακτηριστικά 

προσθέσουμε ότι, αντικειμενικός στόχος κάθε μουσικού της Τζαζ είναι να 

απελευθερώσει τις μουσικές ιδέες που έχει στο μυαλό του και να τις παίξει στο 

μουσικό του όργανο ή να τις τραγουδήσει, τότε η έκφραση αυτή του Τελόνιους 

Μονκ γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένη. 



Ο μουσικός της τζαζ, ασκείται επίπονα σε γνωστά συστατικά στοιχεία της 

μουσικής, κοινά για κάθε μουσικό είδος όπως οι Κλίμακες, οι Συγχορδίες, η 

Μελωδία, ο Ρυθμός, η Αρμονία, ώστε να είναι σε θέση, οι μελωδίες που ακούει με 

το μυαλό του να κατευθύνουν τα δάχτυλά του, σε μια πραγματικά προσωπική 

έκφραση, σε ένα διάλογο με τον εαυτό του, τους μουσικούς που τον συνοδεύουν 

και με το κοινό. 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ 

 
Η τζαζ εμφανίστηκε ως αναγνωρίσιμο και ξεχωριστό μουσικό είδος περίπου το 1900. 
Πριν από αυτή τη χρονιά εκτείνεται η προϊστορία της, το χρονικό διάστημα δηλαδή 
κατά το οποίο συγχωνεύτηκαν όλα τα μουσικά αλλά και κοινωνικά συστατικά της. Για 
την περίοδο αυτή δεν υπάρχουν πολύ σημαντικές μαρτυρίες. 
Θεωρείται δεδομένο πως οι καταβολές της τζαζ μουσικής είναι αφρικανικές. Οι 
έγχρωμοι σκλάβοι, οι οποίοι, προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από τη Δυτική Αφρική, 
μεταφέρθηκαν στο Νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέφεραν μέρος των 
παραδόσεων τους, μεταξύ των οποίων κυρίως λατρευτικά έθιμα αλλά και μουσικά 
αφρικανικά χαρακτηριστικά, όπως η ρυθμική πολυπλοκότητα και οι αφηρημένες 
μουσικές κλίμακες. Μεταφέρθηκαν ακόμα ορισμένα είδη τραγουδιού, καθώς και 
μουσικές φόρμες όπως η πολυφωνία και ο αυτοσχεδιασμός.Στην Αμερική εκείνης της 
εποχής, καθαρές μορφές αφρικάνικης μουσικής συναντάμε ως επί το πλείστον στην 
τελετουργική ή θρησκευτική μουσική και στα λαϊκά τραγούδια όπως τα 



αποκαλούμενα χόλερς. Από αρκετά νωρίς ωστόσο, η μαύρη μουσική έρχεται σε μίξη με 
"λευκά" στοιχεία και η γέννηση της τζαζ αποτέλεσε τελικά προϊόν αυτής της 
πρόσμιξης. Στην πραγματικότητα, η τζαζ γεννήθηκε στο σταυροδρόμι της ισπανικής, 
της γαλλικής και της αγγλοσαξονικής πολιτισμικής παράδοσης. Όλα αυτά τα μουσικά 
ιδιώματα αναμείχθηκαν και η μαύρη λαϊκή μουσική εξελίχθηκε μέσα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα, με την ανάπτυξη παράλληλα τουμπλουζ τραγουδιού αλλά και την 
εξέλιξη των περισσότερων θρησκευτικών σπιρίτσουαλς (spirituals). 
Στο τέλος του 19ου αιώνα, όλες οι διαφορετικές προσμίξεις φαίνεται πως έφτασαν 
στο σημείο της δημιουργίας του πρώτου αναγνωρίσιμου τζαζ είδους, 
του ράγκταϊμ (ragtime). Το ράγκταϊμ ήταν κυρίως μουσική με συνοδεία πιάνου και με 
χαρακτηριστικό συγκοπτόμενο ρυθμό. Περίπου στα 1900, το ράγκταϊμ αφομοιώθηκε 
από ένα άλλο μουσικό είδος, το Τιν Παν Άλι. Αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε σε όλη τη 
μετέπειτα εξέλιξη της τζαζ, δηλαδή κάποιο πρωτογενές στιλ τζαζ να ενσωματώνεται 
στην βιομηχανία της ελαφριάς μουσικής.Γενέτειρα της τζαζ μουσικής θεωρείται 
συνήθως η Νέα Ορλεάνη. Αν και οι διάφορες προσμίξεις των ευρωπαϊκών και 
αφρικανικών στοιχείων γέννησαν διαφορετικές μουσικές φόρμες σε πολλά σημεία της 
αμερικανικής ηπείρου, η Νέα Ορλεάνη διεκδικεί περισσότερο από κάθε άλλη πόλη τον 
τίτλο αυτό, κυρίως διότι εκεί η τζαζ ορχήστρα αποτέλεσε μαζικό φαινόμενο, γεγονός 
που αποτυπώνεται και στην ύπαρξη τουλάχιστον τριάντα ορχηστρών στις αρχές 
του 1900. Επιπλέον αποτέλεσε τον τόπο γέννησης και δράσης πολλών τζαζ μουσικών, 
ήδη από το 1870. Η Νέα Ορλεάνη αποτελούσε παράλληλα την μοναδική μεγαλούπολη 
του αμερικανικού Νότου, αστικό κέντρο, εξαγωγικό λιμάνι αλλά και πρωτεύουσα των 
φυτειών του Δέλτα του Μισσισιπή. Υποστηρίζεται ακόμα πως το μουσικό είδος που 
αναπτύχθηκε στη Νέα Ορλεάνη ήταν το πρώτο που έλαβε την ονομασία τζαζ (jazz, 
νωρίτερα συναντάται και ο όρος jass). 
Η ανάπτυξη της τζαζ μουσικής στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δεν υπήρξε τυχαία ή 
ανεξάρτητη, καθώς σε αυτή τη χρονική περίοδο σημειώθηκαν πολλές επαναστάσεις 
στις λαϊκές τέχνες. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το αγγλικό μιούζικ χολ που 
φθάνει στο απόγειο του το 1880, το γαλλικό καμπαρέ καθώς και το 
ανδαλουσιανό φλαμένκο, που έκανε την εμφάνιση του περίπου το 1870 στην Ισπανία 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

Τρομπέτα 

 



Η τρομπέτα είναι αερόφωνο μουσικό όργανο με μεταλλικό επιστόμιο σε σχήμα κούπας, 
που ανήκει στην οικογένεια των χάλκινων πνευστών. 

Σαξόφωνο 

 
Το σαξόφωνο είναι πνευστό μουσικό όργανο κατασκευασμένο από ορείχαλκο και 
ανήκει στην οικογένεια των ξύλινων πνευστών γιατί ο ήχος του παράγεται από καλάμι. 
Έχει στόμιο με γλωττίδα, κωνικό σωλήνα και μηχανισμό κλειδιών. 

Κιθάρα 

 
Η κιθάρα υπήρξε έγχορδο μουσικό όργανο της ελληνικής Αρχαιότητας, το οποίο ανήκε 
στην ευρύτερη οικογένεια της λύρας. Στις μέρες μας η κιθάρα αναφέρεται στο 
σύγχρονο μουσικό όργανο, το οποίο δανείζεται το όνομά του από το αρχαιοελληνικό 
ομώνυμο όργανο, αλλά ωστόσο αποτελεί εξέλιξη μιας ξεχωριστής οικογένειας 
εγχόρδων οργάνων, που περιλαμβάνει το λαούτο, ενώ απαντάται σε πλήθος 
πολιτισμών με διαφορετικές ονομασίες και κατασκευαστικά στοιχεία 

Κοντραμπάσο 

 



Το Κοντραμπάσο ή αλλιώς Βαθύχορδο, είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο που 
παίζεται με δοξάρι. Έχει μήκος περίπου 1.80 μέτρα και διαθέτει τέσσερις χορδές (μι, 
λα, ρε, σολ), όπως και τα υπόλοιπα έγχορδα της συμφωνικής ορχήστρας. Παλιότερα, 
ήταν τρίχορδο, ενώ σήμερα υπάρχουν και πεντάχορδα όργανα. Είναι το μεγαλύτερο σε 
μέγεθος και με τον πιο βαθύ ήχο από τα μέλη της "οικογένειας" του βιολιού. Παίζεται 
με το κάτω μέρος να στηρίζεται στο έδαφος με τη βοήθεια μεταλλικής ράβδου.       

ΦΡΑΣΕΙΣ 

Chicken Shack 

Περιθωριακό εστιατόριο που σέρβιρε και αλκοόλ. 

Coffee Grinder / Grinding 

Μεταφορικός όρος που αναφέρεται στην ερωτική πράξη. 

Cold In Hand 

Απένταρος, χωρίς καθόλου χρήματα. 

Creeper 

Ο κρυφός εραστής που ξεγλιστρούσε από τα μάτια του απατημένου συζύγου. 

Doney / Doe 

Όρος που αναφέρεται σε γυναίκα με κακό χαρακτήρα. 

Dozens 

Βρισιά που αφορούσε τη μητέρα κάποιου. 

Dry Long So 

Η φράση δηλώνει μεγάλη διάρκεια φτώχειας και ανέχειας. 

Dust My Broom 

Η φράση υποδηλώνει τον τερματισμό μιας σχέσης και το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. 

Eagle Rock 

Διάσημος χορός της εποχής 1920 και λίγο μετά. Ιδιαίτερα ζωηρός με σπάσιμο της 
μέσης και ζωηρές κινήσεις των χεριών. 



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 
 
1. Feeling good ~ Nina Simone 
 
2. What a wonderful world ~ Louis Armstrong  
 
3. Fly me to the moon ~ Frank Sinatra 
 
4. Fever ~ Peggy Lee 
 
5. My way ~ Frank Sinatra 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 
Μέσα από αυτήν την εργασία, μπορούμε σαν ομάδα να έρθουμε στο 
συμπέρασμα ότι η τζαζ και η μπλούζ σαν  μουσική καθώς και σαν 
κουλτούρα ,αποτελούν δομικούς λίθους της σύγχρονης μουσικής τέχνης 
για αυτό και δεν πρέπει να παραμελούνται από την σημερινή γενιά. Μέσα 
από αυτήν την εργασία επίσης μάθαμε τις σημαντικότητα της μουσικής  
στην ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση του καθημερινού ανθρώπου. 
Ειδικότερα, η τζαζ η οποία σχετίζεται και με ένα ολόκληρο ταλαιπωρημένο 
έθνος. Ακόμη όπως υποδηλώνει και ο τίτλος η μουσική μπορεί όντως να 
αγγίξει την ψυχή ως μέσο μόρφωσης, ψυχαγωγία και πνευματικής 
επέκτασης. 
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Θέμα ομάδας:    Rock μουσική 

Μαθητές/τριες: Β. Β. 
                     Β. Α. 
                     Β. Μ. 
                     Β. Φ. 
                      Δ. Κ. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Η ιστορία της rock μουσικής 
 Τα είδη της rock μουσικής      

 Folk Rock 
 Ψυχεδελικό rock 
 Progressive rock 

 Krautrock 
 Arena rock 
 Soft rock 
 Punk rock 

 New Wave-Post Punk 
 Συγκροτήματα της rock που άφησαν εποχή 

 Beatles  
 Led Zeppelin 
 Rolling Stones 

 Nirvana 
 AC/DC 
 Queen 

 Pink Floyd 
 Άποψη ομάδας 
 Βιβλιογραφία 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Ο όρος ροκ στη μουσική, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα είδη που προέκυψαν 
από την εξέλιξη του είδους του rock and roll. Η μουσική ροκ (rock) [1] στο σύνολό 
της, αποτελεί ένα είδος δημοφιλούς μουσικής που χαρακτηρίζεται συνήθως από 
έντονο ρυθμό και από ευδιάκριτη, χαρακτηριστική μελωδία φωνητικών η οποία 
συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο και ντραμς. 
Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα, όπως πιάνο ή 
συνθεσάιζερ. 

Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική και είχε ως βάση 
την τεχνοτροπία του Rhythm and Blues και το ρυθμό του rock and roll των 
αφροαμερικάνικων κοινοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και το 
rockabilly, που ουσιαστικά ήταν η έκφραση των λευκών μέσω των 
προαναφερθέντων ειδών αφροαμερικανικής προέλευσης. Συνεισφορά στον ήχο που 
πρωτοχαρακτηρίστηκε ροκ, θεωρείται ότι είχε και η country μουσική. Αυτή, είχε 
στοιχεία μπλουζ και βασιζόταν στα παραδοσιακά είδη μουσικής των κατοίκων των 
ΗΠΑ και ήταν πολύ δημοφιλής, κυρίως μεταξύ των λευκών και στο Νότο. 

Η μουσική ροκ επηρεάστηκε και επηρεάζεται ακόμη και σήμερα από τα άλλα είδη 
μουσικής που είναι δημοφιλή ανά περίοδο. Στη δεκαετία του 1960, η παραδοσιακή 
(folk) μουσική των λευκών κοινοτήτων των ΗΠΑ επηρέασε το υβρίδιο που ήταν 
γνωστό ως ροκ εκείνη την περίοδο, αλλά και επηρεάστηκε από αυτό με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία του φολκ ροκ. Παράλληλα, γίνεται γνωστό το μπλουζ ροκ που 
αποτελεί την έκφανση του ροκ που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ηλεκτρική 
κιθάρα και στις μπλουζ ρίζες της μουσικής αυτής. Στα μέσα της δεκαετίας του 
1960, εμφανίζεται το ψυχεδελικό ροκ, που φέρει στοιχεία από μουσικές της 
ανατολής. Λίγα χρόνια αργότερα, οι μουσικοί της ροκ που είχαν τζαζ παιδεία και 
μουσικοί τζαζ, δημιούργησαν το μείγμα που έγινε γνωστό ως τζαζ-ροκ φιούζιον, ή 
απλά φιούζιον. Στη δεκαετία του 1970, το ροκ υποσκελίστηκε από την επικράτηση 
της ντίσκο που αποτελούσε ένα μείγμα σόουλ, φανκ και λάτιν μουσικής και δέχτηκε 
επιρροές από τα είδη αυτά. Παράλληλα, δημιουργούνται τα υποείδη σοφτ ροκ, 
προγκρέσιβ ροκ, πανκ ροκ και χέβι μέταλ. Τη δεκαετία του 1980, γίνεται 
δημοφιλές το χαρντ ροκ και το εναλλακτικό ροκ (alternative rock) κάνει τα πρώτα 
του βήματα. Στην επόμενη δεκαετία, τα υποείδη της ροκ που εισάγονται είναι το 
γκραντζ, το μπριτ ποπ και το ανεξάρτητο ροκ (indie). 

 



ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ROCK ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Το Folk rock 

Ο Bob Dylan με την φολκ τραγουδίστρια Joan Baez στη Διαδήλωση για τα 
Κοινωνικά Δικαιώματα στην Ουάσινγκτον το 1963. 

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, την ακουστική έκφανση της μπλουζ. Οι 
καλλιτέχνες της αναγέννησης της φολκ που συντελέστηκε εκείνη την περίοδο, 
προτιμούσαν να ερμηνεύουν 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 όπως τα Blowin' in the Wind και Masters of War. Έτσι 
αυτού του είδους το τραγούδι έγινε γνωστό σε ευρύτερο κοινό. 

Οι Byrds, παίζοντας το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν Mr. Tambourine Man, 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη της μόδας του Φολκ ροκ και έδωσαν ώθηση στο είδος 
του ψυχεδελικού ροκ το οποίο αντιπροσώπευαν μεταξύ διαφόρων άλλων ειδών. 
Καλλιτέχνες της φολκ ροκ όπως ο Neil Young, οι Simon & Garfunkel, The Mamas 
& the Papas, Joni Mitchell και οι The Band, έκαναν το κίνημα της φολκ ροκ πολύ 
δημοφιλές έως και μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 στην Αμερική. 

Στη Βρετανία το φολκ ροκ έγινε εξίσου δημοφιλές με την Αμερική. Οι Fairport 
Convention εφάρμοσαν τεχνικές της ροκ σε παραδοσιακά Βρετανικά τραγούδια και 
το παράδειγμα τους ακολουθήθηκε από μπάντες όπως οι Steeleye Span.  

Το ψυχεδελικό rock 

Παράλληλα με το δημοφιλές φολκ ροκ και λίγο αργότερα εμφανίστηκε και το 
ψυχεδελικό ροκ το οποίο προσέλκυσε έντονα το ενδιαφέρον από τα μέσα έως τα 
τέλη της δεκαετίας του 1960. 

Η ψυχεδέλεια εμφανίστηκε αρχικά στη φολκ σκηνή με τους Holy Modal Rounders 
που εισήγαγαν τον όρο το 1964. 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 κάνει επιτυχία το ψυχεδελικό με επιρροές φολκ τραγούδι του, Sunshine 
Superman. Τον Αύγουστο του 1966 οι Beatles με το άλμπουμ τους Revolver, 
χρησιμοποίησαν την ψυχεδέλεια σε τραγούδια τους όπως το Yellow Submarine και 
το Tomorrow Never Knows. Την ίδια χρονιά εμφανίζονται οι Βρετανοί Cream με 
τους Ginger Baker, Jack Bruce και Eric Clapton και συνδυάζουν το μπλουζ ροκ με 
την ψυχεδέλεια. Το 1967, ο Jimi Hendrix, γίνεται παγκοσμίως γνωστός με την 
εμφάνιση του στο Monterey Pop Festival στην Καλιφόρνια, αφού την προηγούμενη 
χρονιά είχε κάνει επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο με το σινγκλ του Stone Free.  

Το 1967 οι Pink Floyd κυκλοφορούν το πρώτο σινγκλ τους με το τραγούδι του Syd 
Barrett, Arnold Layne και φτάνουν στο #20 στα Βρετανικά τσαρτς για σινγκλς, αν 
και αργότερα το τραγούδι απαγορεύεται και δεν παίζεται στο ραδιόφωνο, εξαιτίας 
του θέματος που πραγματεύονται οι στίχοι του (έναν άντρα που ντύνεται με 
γυναικεία ρούχα). Το άλμπουμ των Beatles με τίτλο Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band, κυκλοφορεί 4 μήνες μετά, τον Ιούνιο του ίδιου έτους και κάνει μεγάλη 
αίσθηση στους κύκλους της ροκ μουσικής γενικά, ενώ στο τέλος της χρονιάς 
κυκλοφορούν τα άλμπουμ The Piper at the Gates of Dawn των Pink Floyd και το 
Disraeli Gears των Cream. 

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. 

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 Beatles, οι Pink 
Floyd, οι Moody Blues, οι Deep Purple και οι Golden Earring πειραματίστηκαν με 
όργανα όπως έγχορδα ορχήστρας, πνευστά, αλλά και πλήρεις ορχήστρες. Τα ροκ 
συγκροτήματα του είδους, ξεπέρασαν κατά πολύ το ως τότε καθιερωμένο τρίλεπτο 



διάρκειας ενός ροκ τραγουδιού και ηχογράφησαν πιο περίπλοκα στη δομή 
τραγούδια χρησιμοποιώντας ενίοτε συγχορδίες που είχαν τη βάση τους στην τζαζ 
και άλλα υποείδη που ξεκίνησαν από αυτήν όπως η φιούζιον. Οι επιρροές των 
συγκροτημάτων του προοδευτικού ροκ έρχονταν από πολλά είδη, 
συμπεριλαμβανομένων της κλασσικής, της τζαζ και της ηλεκτρονικής μουσικής. 
Κυμαίνονταν από ήρεμα και πλούσια σε μελωδία, έως ατονικά, παράφωνα και 
περίπλοκα κομμάτια. 

Krautrock 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, το ροκ από τις ΗΠΑ και την Μεγάλη Βρετανία 
έγινε αρκετά δημοφιλές στο Γερμανικό κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, πρωτοποριακοί Γερμανοί μουσικοί, που έπαιζαν έως τότε ένα μείγμα 
κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής, χρησιμοποίησαν τα ηλεκτρονικά όργανα για 
να παράγουν ένα μουσικό ύφος που αναμείγνυε ήχους του προοδευτικού ροκ με 
ήχους του ψυχεδελικού ροκ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, μπάντες του 
Γερμανικού προοδευτικού ροκ που αργότερα ονομάστηκε krautrock, 
δημιουργούσαν στα κομμάτια τους διάφορα μουσικά μίγματα όπως ροκ με τζαζ και 
Ασιατική μουσική, μεταξύ άλλων. 

Το Arena Rock 

Οι Beatles και οι Rolling Stones είχαν ήδη θέσει τις βάσεις για μαζικές ζωντανές 
εμφανίσεις σε στάδια και χώρους αθλητικών αναμετρήσεων (αγγλικά: Arena). Η 
αυξανόμενη δημοτικότητα του Χέβι Μέταλ και του Προοδευτικού Ροκ, συνετέλεσε 
στο να εξαντλούνται τα εισιτήρια στις εμφανίσεις όλο και περισσότερων 
συγκροτήματων σε μεγάλους χώρους. Οι επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τη 
μουσική, είδαν το γεγονός σαν ευκαιρία για μεγάλα κέρδη και έτσι προώθησαν 
συγκροτήματα με τον τίτλο των συγκροτημάτων "Αρένα ροκ". Αρχικά, 
συγκροτήματα των οποίων οι ρίζες ανήκαν σε άλλα παρακλάδια της ροκ μουσικής, 
όπως οι Queen, οι Pink Floyd και οι Genesis, άνοιξαν το δρόμο για πολυδάπανες 
ζωντανές εμφανίσεις που προσέλκυαν μεγάλο αριθμό κοινού 

 

Το Soft Rock 

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 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).  

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. 

Το Punk Rock 

Το punk rock (πανκ ροκ), ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με μουσικούς 
που ακολούθησαν τη δομή των τραγουδιών και τις απλές ενορχηστρώσεις που 
είχαν χρησιμοποιήσει οι καλλιτέχνες του garage rock. Οι μουσικοί του πανκ ροκ, 
αποστασιοποιήθηκαν από τις ακριβές παραγωγές των δίσκων της ντίσκο και από 
την εμπορευματοποίηση του progressive rock που γινόταν σταδιακά arena rock. 
Στο πανκ ροκ, η μουσική παιδεία δεν ήταν υποχρεωτική, ωστόσο και αρκετοί 
μουσικοί της με σχετική παιδεία εσκεμμένα δεν χρησιμοποιούσαν τις μουσικές τους 
γνώσεις. Τα περισσότερα κομμάτια ήταν υπεραπλουστευμένα στην ανάπτυξή τους, 
σε τρεις συγχορδίες που δεν έδιναν πάντα από μόνες τους τον τόνο του κομματιού, 
αλλά αυτός παρουσιαζόταν από τη μελωδία της φωνής. Ιδεολογικά, πολλές 
μπάντες της υποκουλτούρας του πανκ ροκ, είχαν ως στόχο την αντίδραση στον 
πολιτικό ιδεαλισμό και την κατάρριψη του μύθου των χίπις. Πολλές φορές οι 
καλλιτέχνες του είδους υιοθετούσαν μια μηδενιστική ιδεολογική προσέγγιση που 
συνοψίζεται από το σλόγκαν των Sex Pistols "no future" (χωρίς μέλλον). 

Το punk rock ξεκίνησε σαν αισθητικό κίνημα στις ΗΠΑ με καλλιτέχνες όπως οι 
Richard Hell and The Voidoids, Television, Πάττι Σμιθ, The Ramones, Talking 
Heads και άλλες μπάντες που εμφανίζονταν στο μουσικό κλαμπ CBGB στο 
Μανχάτταν της Νέας Υόρκης. Το πανκ ροκ έγινε δημοφιλές και στη Βρετανία με 
τους The Damned και τους Sex Pistols. Οι τελευταίοι με προκλητικά ψευδώνυμα 
όπως "Johnny Rotten" και "Sid Vicious" (ελεύθερη μετάφραση "Τζόνι Σάπιος" 
και " Σιντ Κακος") προσπάθησαν να απορρίψουν κάθε κατεστημένο στην Αγγλία. 
Αν και το BBC δεν επέτρεψε τη μετάδοση των κομματιών τους, ο δίσκος τους 
Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols έφτασε στην πρώτη θέση των 



τσαρτς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με την παρουσία τους, άνοιξε ο δρόμος για άλλες 
μπάντες που έδιναν έμφαση σε στίχο παρόμοιας θεματολογίας, όπως οι Clash, των 
οποίων οι στίχοι ήταν περισσότερο πολιτικοποιημένοι, παρά μηδενιστικοί.  

Το New Wave και το Post-punk 

Το πανκ ροκ προσέλκυε το πιστό κοινό του κυρίως από τον καλλιτεχνικό και 
κολεγιακό κόσμο και σύντομα μπάντες που προωθούσαν μία περισσότερο 
καλλιτεχνική προσέγγιση όπως οι Talking Heads και οι Devo έκαναν την εμφάνισή 
τους. Σε μερικούς κύκλους ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ο όρος New Wave, για να 
διαχωρίσει αυτές τις μπάντες που δεν ήταν ξεκάθαρα πανκ. 

Στελέχη των δισκογραφικών εταιριών που είχαν εκπλαγεί με την πορεία του πανκ 
κινήματος και αναγνώριζαν τη δυναμική του New Wave ξεκίνησαν να φτιάχνουν 
συμβόλαια σε πολλές μπάντες που εμφανίζονταν να έχουν σχέση με το πανκ ή το 
new wave. Πολλά από αυτά τα συγκροτήματα όπως οι Cars και οι Go Go's, ήταν 
στην ουσία ποπ σχήματα με New Wave εμφάνιση. Άλλοι, όπως οι Police και οι 
Pretenders, κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την ώθηση που πήραν από το New 
Wave και να κάνουν επιτυχημένες και καλλιτεχνικά επαινετές καριέρες.Ανάμεσα 
στο 1982 και το 1985, επηρεασμένο από τους Kraftwerk και τον Gary Numan, το 
New Wave ακολούθησε synth pop κατεύθυνση με το υποείδος που χαρακτήριζε τα 
συγκροτήματα ως New Romantics. Εμφανίστηκαν μπάντες όπως οι Duran Duran, 
A Flock of Seagulls, Psychedelic Furs, Talk Talk και Eurythmics στις οποίες το 
συνθεσάιζερ αντικατέστησε πλήρως άλλα όργανα. Αν και πολλές συλλογές New 
Wave, περιέχουν τραγούδια από την εποχή αυτή, ο όρος New Wave αναφέρεται 
περισσότερο σε παλιότερες μπάντες ροκ, όπως οι Knack και οι Blondie.Το post-
punk, ήταν και αυτό ένα είδος που εξελίχθηκε από το punk rock. Αν και μερικές 
φορές τα όρια του με το New Wave είναι δυσδιάκριτα, το post-punk θεωρείται 
γενικά πιο απαιτητικό, καλλιτεχνίζον και εξευγενισμένο. Το κίνημα ξεκίνησε στην 
ουσία με το ντεμπούτο των Public Image Ltd. το 1978, που δημιουργήθηκαν από 
τον τραγουδιστή των Sex Pistols, John Lydon (ή Rotten) και αργότερα 
ακολουθήθηκε από συγκροτήματα όπως οι Joy Division, Siouxsie & the Banshees, 
The Fall, Gang of Four και Echo & the Bunnymen. Ήταν κυρίως Βρετανικό 
φαινόμενο και συνέχισε κατά τη δεκαετία του 1980 με μικρή προβολή στην άλλη 
άκρη του Ατλαντικού. Η πιο επιτυχημένη μπάντα που ξεκίνησε από το post-punk 
είναι ενδεχομένως οι Ιρλανδοί U2, που από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, 
θεωρούνται από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα παγκοσμίως. 



 

Συγκροτήματα της ροκ μουσικής που άφησαν εποχή 

 Beatles 

Οι Μπητλς ή Μπιτλς (Beatles): ήταν ένα παγκοσμίου φήμης αγγλικό ροκ 
συγκρότημα (γνωστό & ως "Σκαθάρια" στην Ελλάδα) από το Λίβερπουλ, 
αποτελούμενο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Τζον Λένον (John Lennon), τον 
τραγουδιστή και μπασίστα Πωλ ΜακΚάρτνεϋ, τον κιθαρίστα Τζωρτζ Χάρισον και 
τον ντράμερ Ρίνγκο Σταρ. Το συγκρότημα έκανε έντονη την παρουσία του κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο 
τον κόσμο, ώστε να παραμένει το πιο δημοφιλές και επαναστατικό συγκρότημα 
στην ιστορία της μουσικής. Σαν συγκρότημα είχε σχεδόν όλους τους δίσκους στη 
πρώτη θέση στα charts όπως: το Please Please me που κυκλοφόρησε στις 22 
Μαρτίου το 1963 και το τραγούδι αυτό ήταν ακουστικά πρώτο για 30 
μέρες.Ακολουθουσε το With the beatles στις 22 Νοεμβριου 1963 και το A Hard 
Day’s Night στις 10 Ιουλιου 1964  που ηταν και τα δυο για 21 εβδομαδες. 

 Led Zeppelin 

Οι Led Zeppelin :ήταν Αγγλικό ροκ συγκρότημα, ένα από τα δημοφιλέστερα στην 
ιστορία της μουσικής. Αναδύθηκαν μέσα από τη βρετανική blues σκηνή και είναι 
ένα από τα δέκα πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις, στην ιστορία της παγκόσμιας 
μουσικής σκηνής. Αποτελούνταν από τον Τζίμι Πέιτζ (κιθάρα, μαντολίνο, θερεμίν), 
τον Ρόμπερτ Πλαντ (φωνητικά, φυσαρμόνικα), τον Τζον Πωλ Τζόουνς (μπάσο, 
πλήκτρα, μαντολίνο, φλογέρα ) και τον Τζον Μπόναμ (τύμπανα). Θεωρούνται 
πρωτοπόροι στην δημιουργία νεότερων ειδών μουσικής, όπως το χέβι μέταλ και το 
χαρντ ροκ (που κυριάρχησαν τις δεκαετίες του '70 και του '80) και η μουσική 
τους είχε επιρροές από άλλα είδη, όπως η μπλουζ και το ροκ εντ ρολ. Επίσης στις 
7 Σεπτεμβρίου το 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος Led Zeppelin boxed set κατάφερε 
και έγινε δαμαντένιος και μετά από τρία χρόνια στις 21 Σεπτεμβρίου που 
κυκλοφόρησε ο δίσκος Led Zeppelin boxed set 2 έγινε χρυσός. 

 Rolling Stones  

Οι Rolling Stones (Ρόλινγκ Στόουνς - Κυλιόμενες Πέτρες) είναι ένα από τα 
σημαντικότερα βρετανικά ροκ συγκροτήματα που έγινε δημοφιλές κατά τη διάρκεια της 
"βρετανικής εισβολής" στις αρχές της δεκαετίας του '60. Το ύφος τους βασίζεται στο 



ροκ εντ ρολ. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1962 από τον αρχικό 
ηγέτη Μπράιαν Τζόουνς, αλλά τελικά επικράτησε η συνεργασία του τραγουδιστή Μικ 
Τζάγκερ και του κιθαρίστα Κιθ Ρίτσαρντς, οι οποίοι συνέθεταν στίχους και τραγούδια. 
Ο πιανίστας Ίαν Στιούαρτ, ο ντράμερ Τσάρλι Γουάτς και ο μπασίστας Μπιλ Γουάιμαν 
συμπλήρωσαν την σύνθεση του συγκροτήματος. Ο Στιούαρτ απομακρύνθηκε ως 
επίσημο μέλος του συγκροτήματος το 1963, αλλά συνέχισε να συνεργάζεται με το 
συγκρότημα ως οδικός διευθυντής και πιανίστας μέχρι τον θάνατό του, το 1985. 
Συνολικά έχουνε βγάλει 6 χρυσούς δίσκους στις ΗΠΑ και 15 χρυσούς δίκσους στην 
Αγγλία. 

 Nirvana 

Οι Nirvana ήταν ένα αμερικανικό ροκ συγκρότημα που διαμορφώθηκε το 1987 από τον 
τραγουδιστή/κιθαρίστα Kurt Cobain, τον μπασίστα Krist Novoselic και τον 
ντράμερDave Grohl, ο οποίος πήρε μέρος στο γκρουπ το 1990. Θεωρούνταιένα από τα 
μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα και στιγμάτισαν μια ολόκληρη γενιά.Το συγκρότημα 
καθιερώθηκε ως τμήμα της μουσικής σκηνής του Σιάτλ, που κυκλοφόρησε το πρώτο 
του άλμπουμ Bleach το 1989. Το 1991 βρήκε τεράστια επιτυχία με το «Smells like 
teen spirit», το βασικό single από τον δίσκο Nevermind. Στη συνέχεια, οι Nirvana 
εισήχθησαν στην επικρατούσα τάση, απομακρύνοντας τον από τα κυρίαρχα είδη της 
δεκαετίας του 1980 και αναδεικνύοντας το είδος της εναλλακτικής ροκ (alternative 
rock) μουσικής, grunge. Ο frontman των Nirvana, ο Kurt Cobainβρέθηκε 
αναφερόμενος στα μέσα ως «εκπρόσωπος μιας γενιάς», της αποκαλούμενης 
Generation Χ και το γνωστότερο τραγούδι τους «Smells like teen spirit» από τον 
δίσκο Nevermind χαρακτηρίστηκε «ύμνος» μιας ολόκληρης γενιάς.Το συγκρότημα 
διαλύθηκε με το θάνατο του Kurt Cobain τον Απρίλιο του 1994, αλλά η επιρροή και η 
δημοτικότητα της μουσικής του συνεχίστηκαν και στα χρόνια που ακολούθησαν. Από 
το ντεμπούτο τους, το γκρουπ έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ στις 
ΗΠΑ και πάνω από 75 εκατομμύρια παγκοσμίως. 

 AC/DC 

Οι AC/DC (Έι Σι Ντι Σι) είναι ένα hard rock συγκρότημα (οι ίδιοι πάντα 
κατηγοριοποιούσαν την μουσική τους ως Rock n Roll) που δημιουργήθηκαν στο Σίδνεϊ 
της Αυστραλίας το 1973 από τους Σκωτσέζικης καταγωγής αδερφούς Άνγκους και 
Μάλκολμ Γιανγκ. Θεωρούνται από τους πρωτοπόρους της hard rock μουσικής μαζί με 
τους Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Thin Lizzy και άλλους. Από το 
πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "High Voltage" το 1975, η πορεία τους στον χώρο της 



hard rock μουσικής είναι ανοδική με αποκορύφωμα το άλμπουμ "Back In Black" το 
1980. Έκτοτε είχαν αρκετά «σκαμπανεβάσματα». Επανήλθαν στην κορυφή το 1990 με 
το άλμπουμ "The Razor's Edge". Σημείο αναφοράς πάντως όλα αυτά τα χρόνια είναι 
οι συναυλίες τους. Από τον Άνγκους Γιανγκ που τρέχει ασταμάτητα στην σκηνή ως 
την τεράστια φουσκωτή "Rosie" και από τα κανόνια του "For Those About To Rock" 
ως την καμπάνα του "Hells Bells", οι AC/DC έχουν να επιδείξουν στους φίλους της 
rock μουσικής ένα απίστευτο θέαμα. Επίσης έχουνε βγάλει συνολικά 42 χρυσούς 
δίσκους σε διάφορες χώρες. 

 Queen 

Queen (προφέρεται: [kwiːn] είναι βρετανικό συγκρότημα της ροκ, που δημιουργήθηκε 
στο Λονδίνο το 1971, με αρχικά μέλη τους Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury – 
φωνητικά, πλήκτρα) , Μπράιαν Μέι (Brian May – ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά), Ρότζερ 
Τέιλορ (Roger Taylor – ντραμς, φωνητικά) και Τζον Ντίκον (John Deacon – μπάσο). 
Τα πρώτα τραγούδια των Queen ήταν εμπνευσμένα κυρίως από την γκλαμ ροκ, την 
Heavy metal και την Progressive rock, με τον καιρό όμως το συγκρότημα πρόσθεσε 
στη μουσική του διάφορα και καινοτόμα στοιχεία, διερευνώντας την vaudeville, την 
ηλεκτρονική μουσική και την φανκ. Στα μέσα του 1970 οι Queen απέφυγαν την 
progressive μουσική, δημιουργώντας κομμάτια πιο συμβατικά, τα οποία θα παιχτούν 
στο περισσότερο ραδιόφωνο, δίνοντας τους μεγαλύτερη επιτυχία.Καθ’όλη την δεκαετία 
του 1970, οι Queen δεν χρησιμοποίησαν καθόλου συνθεσάιζερ (synthesisers) στα  
album τους, με το μουσικό τους στιλ όμως να εξελίσσεται 

 Pink Floyd 

Οι Pink Floyd είναι ένα βρετανικό μουσικό συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία στον 
χώρο της ροκ μουσικής. Έχουν ξεχωρίσει τόσο για τις πρωτοποριακές για την εποχή 
συνθέσεις τους, όσο και για τους νεωτεριστικούς και συγκινησιακά φορτισμένους 
στίχους τους, τα ευφάνταστα εξώφυλλα τους, τις πειραματικές ενορχηστρώσεις και 
ηχογραφήσεις και τις θεαματικές συναυλίες τους. Υπολογίζεται ότι το συγκρότημα 
έχει πουλήσει γύρω στα 74,5 εκ άλμπουμ στις Η.Π.Α. και πάνω από 300 εκατομμύρια 
άλμπουμ παγκοσμίως και συγκαταλέγεται έτσι στα πιο επιτυχημένα, εμπορικά, ροκ 
συγκροτήματα όλων των εποχών. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '60, οι Pink 
Floyd έχαιραν μίας σχετικής επιτυχίας, ως ψυχεδελική μπάντα με ηγέτη τον Σιντ 
Μπάρετ (Syd Barrett). Η ασταθής συμπεριφορά του Μπάρετ —οφειλόμενη σε 
αλόγιστη χρήση παραισθησιογόνων ουσιών— ανάγκασε τους υπόλοιπους να τον 
αντικαταστήσουν με τον κιθαρίστα Ντέιβιντ Γκίλμορ (David Gilmour). Το 1973, το 



συγκρότημα γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τον δίσκο "The Dark Side of the Moon" 
και συνέχισε να απολαμβάνει της αποδοχής του κοινού μέχρι και τη μεγαλύτερη 
εμπορική τους επιτυχία "The Wall". Επίσης, μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό είχαν και 
τα άλμπουμ "Wish You Were Here" (1975), το οποίο ήταν αφιερωμένο στον ιδρυτή 
του συγκροτήματος Σιντ Μπάρετ, αλλά και το "Animals" (1977). 

 

Άποψη ομάδας: Η ροκ μουσική είναι ένας τρόπος έκφρασης δυνατών 
συναισθημάτων και απόψεων με τη συνοδεία μουσικής. Ένας τρόπος να πεις τα 
πιστεύω σου με μία ιδιαίτερη μαγεία. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά μουσικά όργανα 
δημιουργώντας μελωδίες κάνουν το άτομο να ξεφαντώσει και να εκτονωθεί. Ο λόγος 
που μας αρέσει, λοιπόν, είναι γιατί το άκουσμά της αγριεύει τη γαλήνια και εσωτερική 
αίσθηση της ψυχής και την κάνει να βγάλει ότι έντονο έχει μέσα της. 
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           Ιστορική εξέλιξη  
Ο όρος «trap» χρησιμοποιήθηκε για να αναφερθουν στον τόπο όπου οι προσφορές 
των ναρκωτικών γίνονταν και πώς είναι δύσκολο να ξεφύγουν από τον τρόπο ζωής. Ο 
όρος προέρχεται από την Ατλάντα, τη Γεωργία, όπου ραπερς Cool Breeze,, Dungeon 
Family, Outkast, Goodie Mob και Ghetto Mafia ήταν μερικοί από τους πρώτους που 
χρησιμοποίησαν τον όρο στη μουσική τους. Οι φίλοι και οι κριτικοί άρχισαν να 
αναφέρονται σε βιαστές των οποίων το κύριο λυρικό θέμα ασχολείται με τα 
ναρκωτικα, ως "trap rapers». Ο David Drake του Complex έγραψε ότι «η trap στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 δεν ήταν ένα ύφος, ήταν ένα πραγματικό μέρος" , και ο 
όρος υιοθετήθηκε αργότερα για να περιγράψει τη "μουσική που έγινε σχετικά με αυτό 
το μέρος." Στις αρχές του 1990, οι ράπερ UGK, 8ball & MJG, Three 6 Mafia, Cool 
Breeze , Kilo Αλί, Master P και Ghetto mafia ήταν από τους πρώτους ράπερ που 
εισηγαγαν τη trap μουσική. Το 1992, του UGK "Pocket full of Stones» ήταν ένα από 
τα πρώτα στοιχεία trap που θα κυκλοφορήσει από μεγάλες εταιριες με το ντεμπούτο 
άλμπουμ τους Too Hard to Swallow. Eπίσης εμφανίζονται στην ταινία του 1993 
Menace II Society. Το 1996, κυκλοφόρησε του Μaster P το single "Mr Ice Cream 
Man" από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Cream Ice Man. 

Κατά τα πρώτα εως τα μέσα της δεκαετίας του 2000, η trap μουσική άρχισε να 
αναδύεται ως ένα αναγνωρισμένο είδος μετά την επικρατουσα επιτυχία ενός αριθμού 
άλμπουμ και singles με στίχους που κάλυπταν θέματα για τη ζωή στην "trap", της 
διακίνησης ναρκωτικών και του αγώνα για την επιτυχία. Αρκετοι Νότιο ράπερ με 
προσωπικους έμπορους ναρκωτικών όπως TI, Young Jeezy, Gucci Mane και Rick 
Ross παράγουν δυνατα χτυπήματα και βοήθησε να επεκτείνουν τη δημοτικότητα του 
είδους, με τα αρχεία trap που αρχίζουν να εμφανίζονται πιο έντονα στις mixtapes και 
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς εκτός από τα Νότια. Αν και καλλιτέχνες trap ήταν 
κάπως διαφορετικοι στο στυλ της παραγωγής τους, η υπογραφή τους "ακούγεται" 
(συνήθως βασίζεται γύρω από synth εγχορδων και διογκώνεται με σφιχτό, βαρύ 
μπάσο και ψηφιακα τύμπανα), που θα έρθει να συνδεθεί με το είδος που αναπτύχθηκε 
στην Ατλάντα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 διαμεσου της trap . Μερικοι 
αξιοσημείωτοι παραγωγοι trap που περιλαμβανονται σε αυτήν την περίοδο ειναι o DJ 
Toomp, Fatboi, Drumma boy, Shawty Redd,  D. Rich και Zaytoven. Το πρώτο κύμα 
του ήχου trap που αναπτύχθηκε επηρεάστηκε από παλαιότερους Νότιο παραγωγούς, 
όπως  ο Lil Jon (το βασικό σχήμα στο είδος που σχετίζονται με crunk), Mannie Fresh 
και DJ Paul. 
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Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καλλιτέχνες trap συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος και 
συχνά επάνω σε διαγράμματα εθνικου hip-hop. Ο παραγωγός trap Lex Luger, 
ξέσπασε από σχετική αφάνεια, αποκτήσε τεράστια δημοτικότητα και πήγε για να 
παράγει περισσότερα από 200 τραγούδια από το 2010 και το 2011, 
συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού singles, όπως ο Rick Ross " BMF ( Money Fast 
Blowin), "Kanye West και Jay-Z " H • A • Μ ", και Waka Flocka Flame "Hard in da 
Paint». Από το 2010, ο ήχος trap με την υπογραφή του Luger υπήρξε με βαριά χρήση 
των 808s, crisp snares, γρήγορα hihats, πλήκτρα synth, και ενορχήστρωση των 
χάλκινων, έγχορδων, πνευστων και πληκτρολόγιων. Πολλοί από τους ήχους του 
έχουν εκδοθεί εκτοτε και ενσωματωθεί από άλλους παραγωγούς χιπ χοπ, 
προσπαθώντας να επαναλάβουν την επιτυχία του, όμως ο Luger συχνά πιστώνεται με 
τη διάδοση του πιο σύγχρονου ήχου trap . Από την δεκαετία του 2010, η σύγχρονη 
παραγωγοί trap έχουν κερδίσει σε δημοτικότητα, κυρίως 808 Mafia, Southside, 
Sonny Digital, Young Chop, Lil Lody, και Metro Boomin. Ορισμένοι παραγωγοί 
διεύρυναν την γκάμα τους με άλλα είδη, όπως το R & B (Mike will made it) και 
ηλεκτρονική μουσική (AraabMuzik).  

 

Από το 2011 έως το 2012, τα τραγούδια trap διατηρήσαν μια ισχυρή παρουσία στα 
Billboard charts με αρχεία που απελευθερώνονται από rappers όπως ο Young 
Jeezy, Chief Keef και o Future εγιναν viral. Το σινγκλ του Jeezy «Ballin" χτύπησε 
# 57 στα charts του Billboard και θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα κομμάτια του 
Jeezy για κάποιο χρονικό διάστημα. Το σινγκλ του Future , “Turn On the Lights’’, 
πιστοποιήθηκε χρυσού και ανεβηκε στο # 50 του "Billboard" Hot 100, ενώ τα σινγκλ 
του Keef «Ι Don’t Like" και " Love Sosa » συγκέντρωσαν πάνω από 30 εκατομμύρια 
προβολές στο YouTube, γέννησαν επίσης δημιουργησαν μια νεα υποκατηγορια της 
τραπ που ονομάζεται Drill . Οι μουσικοι κριτικοί ονομάσαν το drill  ως ένα 
παραγωγικο στυλ το "Απο ηχητικό ξάδελφο σε δειλο βηματισμο, southern-fried hip-
hop και το 808 trigger-finger trap.” O Young Chop συχνά αναγνωρίζοταν από τους 
κριτικούς ως ο πιο χαρακτηριστικός παραγωγός αυτου του ύφους. Ο ήχος του 
παραγωγού trap Lex Luger είναι μια σημαντική επιρροή στην Drill και o Young Chop 
αναγνωρισε τους Shawty Redd, Drumma Boy και Zaytoven ως σημαντικους 
πρόδρομους για την αναπτυξη του Drill. To «I don’t like " ενεπνεύσε τους 
συναδέλφους στο Σικάγο, τον αξιοσημείωτο παραγωγό hip hop και ράπερ Kanye West 
για να δημιουργήσει ένα remix του τραγουδιού, το οποίο περιλαμβάνεται στον δισκο 
του με ετικετα GOOD Music's και στη συλλογη των αλμπουμ  Cruel Summer. Stelios 
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Phili του " GQ " που ονομαζεται τραπ μουσικη «ο ήχος του hip hop το 2012."  

Δεδομένου ότι η διατήρηση μιας ισχυρής παρουσίας στα μουσικά charts, μουσική trap 
έχει χρησιμοποιηθεί από μη-hip hop καλλιτέχνες. τραγούδια της Beyoncé  "Drunk in 
Love", "Flawless" και "7/11", όλα από το άλμπουμ της Beyoncé το 2013, που περιείχε 
επίσης επιρροές trap . H Αμερικανίδα τραγουδίστρια χορευτρια-pop Lady Gaga 
καταγράφει ενα τραγούδι μια εμπνευσμένο από την trap με τον τίτλο «Jewels 'n 
Drugs" για το άλμπουμ της το 2013 ‘Artpop’, περιεχει ράπερς όπως οι TI, Too Short 
και Twista. Ο συνδυασμός της ποπ και της trap μουσικής συναντήθηκε με τις μικτές 
αντιδράσεις από τους κριτικούς. Τον Σεπτέμβριο του 2013, η αμερικανική ποπ 
τραγουδίστρια Katy Perry κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο "Dark Horse" 
χαρακτηρίζεται απ’το ράπερ Juicy J, για το της άλμπουμ το 2013 που ονομαζεται 
Prism, καθως εχουν ενσωματωθεί στοιχεια trap .] Το τραγούδι έφθασε στο απόγειο 
του Billboard Hot 100 από το τέλος του Ιανουαρίου του 2014.  

Τον Μάιο του 2015, η trap μουσική για άλλη μια φορά την κορυφή της μουσικής 
σκηνης , όπως στο New Jersey απ’τον ράπερ Fetty Wap με το single "Trap Queen" 
έφτασε στο νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες Billboard Hot 100. Tα επόμενα 
singles του Wap, "My Way "και" 679 ", έφτασε στο top 20 των ΗΠΑ Billboard Hot 
100, κάνοντας τον πρώτο αρσενικό ράπερ να έχει τρία τραγούδια στο top 20 μετα τον 
Eminem το 2013.  

Χαρακτηριστικα της trap μουσικης  
Η trap μουσική ενσωματώνει μια εκτεταμένη χρήση των πολυεπίπεδων σκληρων 
επένδυσεων και μελωδικά synthesizers, crisp, grimy and rhythmic snares, 808 
βαθιά μπασα, δυνατα τύμπανα   ή βαριες γραμμές μπασου, διπλό χρόνο, τριπλο χρόνο 
και ομοίως διαιρεμένο σε hi-hats και αξιοποίηση ενος κινηματογραφικόυ και 
συμφωνικου εγχορδών, ορείχαλκων και μουσικων όργανων με πλήκτρα δημιουργώντας 
μια συνολική σκοτεινή, σκληρή, ζοφερή και ψυχρη ατμόσφαιρα για τον ακροατή.  Αυτά 
τα βασικά χαρακτηριστικά θα πήγαινε για να είναι η υπογραφή της trap μουσικης που 
προέρχονται από τον παραγωγό Shawty Redd. Το τέμπο ενός τυπικού trap beat 
είναι περίπου 140 BPM.  

Η trap μουσική περιγραφεται καλυτερα ως ο συνδυασμός αυτων των 3 ειδων : 

• 1/3 του hip hop ( το τέμπο και η δομή των τραγουδιών είναι παρόμοια, τα 
περισσότερα κομμάτια είναι συνήθως μεταξύ 70 -110 bpm) - με φωνητικά 
άλλοτε χαμηλα και αλλοτε υψηλα  
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• 1/3 DUB (εστίαση χαμηλής συχνότητας και ισχυρή έμφαση στην 
επαναληπτικότητα σε όλη ένα τραγούδι) 

• 1/3 dubstep (παρόμοιες εστιασεις στα μπασa,διαφορετικα τα κουπλε απ’τα 
ρεφρεν )  

Η trap μουσική ορίζεται επίσης από το δυσοίωνο, ζοφερo, λιθίασo και εμπόλεμo 
στιχουργικό περιεχόμενο της, η οποία ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον 
καλλιτέχνη. Τυπικη θεματολογία απεικονίζεται να περιλαμβάνει παρατηρήσεις της 
ζωής στο δρόμο, τη φτώχεια, τη βία, δυσκολία στην «τραπ» και σκληρές εμπειρίες σε 
αστικά περιβάλλοντα.   

Υφολογική εξέλιξη 

Το 2012, η ηλεκτρονική χορευτική μουσική (EDM), που ενσωμάτωσε στοιχεία της trap μουσικής, 
όπως το "Trap house", "trap-ah-ton", και "trapstep" άρχισαν να κερδίζουν δημοτικότητα. Οι 
περισσότερες από αυτές τις υποκατηγοριες  σε συνδυασμό με το trap στιλ   μπασο και synthesizer 
ηχοχρώματα είναι το χαρακτηριστικό πολλών παραγωγών EDM, τη δημιουργία "βρώμικα, 
δυναμικα beats και σκοτεινες μελωδίες.». Η Ηλεκτρονική μουσική βοηθησε τους παραγωγούς, 
όπως ο Diplo, TNGHT, Baauer, Keys N Krates, Bro Safari, Flosstradamus, RL Grime, Aero Chord, 
και Yellow Claw  να επέκτεινουν τη δημοτικότητα τους, και έφεραν την ευρύτερη προσοχή στις 
παράγωγες μορφές της trap. Αυτή η λεγόμενη «trap-EDM " είδος είδε τη χρήση των techno, dub 
και ολλανδικό σπίτι τους ήχους σε συνδυασμό με Τα δείγματα Roland TR-808 τύμπανο και 
φωνητικά δείγματα τυπικό παγίδα. [27] 

Στο δεύτερο μισό του 2012, οι διάφορες παραφυάδες της παγίδας έγινε όλο και πιο δημοφιλής και 
γίνεται αισθητό αντίκτυπο στην αμερικανική ηλεκτρονική χορευτική μουσική σκηνή. [27] Η μουσική 
ήταν αρχικά ονομάστηκε απλώς ως «παγίδα» από τους παραγωγούς και τους οπαδούς, η οποία 
οδήγησε στην όρος "παγίδα" που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της μουσικής και των δύο 
rappers και ηλεκτρονικών παραγωγών, μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στους οπαδούς και των 
δύο. Αντί να αναφέρεται σε ένα μόνο είδος, ο όρος "παγίδα" έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει 
δύο ξεχωριστά είδη της hip hop και dance μουσική. [10] Το νέο κύμα του είδους έχει χαρακτηριστεί 
από κάποιους ως EDM παγίδα για να το διακρίνει από το είδος ραπ. [26] [27] [28] Η εξέλιξη παγίδα 
EDM έχει δει την ενσωμάτωση και στυλιστικές επιρροές από dubstep, στην οποία παγίδα έχει 
χαιρετίστηκε ως το ξεπέρασμα φάση της dubstep κατά τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Η νέα 
φάση παίζει συνήθως στα 140 BPM με ισχυρό μπάσο σταγόνες, η οποία έχει αυξηθεί σε 
δημοτικότητα από το 2013. [29] 

Το 2013, ένας ανεμιστήρας-made βίντεο του κομματιού ηλεκτρονικά παραγωγού παγίδα Baauer 
του «Harlem Shake» έγινε internet meme, ωθώντας το δρόμο για να γίνει το πρώτο τραγούδι 
παγίδα να χτυπήσει # 1 στο Billboard Hot 100. [30] Πέντε δημοφιλή παραγωγούς παγίδα EDM που 
εκτελούνται στο 2013 Ultra Music Festivalστις Ηνωμένες Πολιτείες - Μακελειό, ƱZ, DJ 
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τρέλα., Baauer και Flosstradamus [26] Το 2013 Tomorrowland φεστιβάλ χαρακτήρισε "Στάδιο 
παγίδα". 

Στις 10 του Φλεβάρη του 2013, Όλα παγίδα Μουσική κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ 
συλλογή τους, η οποία χαρακτηρίστηκε 19 κομμάτια από καλλιτέχνες όπως RL 
Grime, Flosstradamus, Baauer, Bro Safari, Buku, 12ος πλανήτης, Hucci και UZ. Περιγράφεται από 
τον μουσικό τύπο ως το πρώτο άλμπουμ του είδους [31][32] έφθασε στον αριθμό δύο στο iTunes χορό 
διάγραμμα με Vibe περιοδικό δηλώνοντας ότι ήταν «η μεγαλύτερη παγίδα σε πωλήσεις άλμπουμ 
της EDM στον κόσμο ποτέ.» [29] Το 2013, DJ φίδι και Lil Jon κυκλοφόρησε το single "Turn Down Για 
τι", έγινε και μια εμπορική επιτυχία γραφημάτων σε διάφορες χώρες και ένα κρίσιμο 
χτύπημα. Rolling Stone ψήφισαν "Turn Down Για τι" ως το 2ο καλύτερο τραγούδι της χρονιάς 2014, 
λέγοντας ότι, «η φετινή nutsiest μαρμελάδα κόμμα ήταν επίσης η τέλεια κροτίδων διαμαρτυρία για 
μια γενιά απηυδήσει με τα πάντα. DJ φίδι φέρνει το συνάψεων-κροτάλισμα EDM και νότια της 
μουσικής παγίδα?. Lil Jon φέρνει την κραυγή δράκος-φωτιά για μια ξεκαρδιστική, ένδοξο, 
glowstick-πανκ σας γαμήσω "[33] Παγίδα μουσική έχει βρει επίσης τη φήμη διεθνώς, ειδικά στη Νότια 
Κορέα. Τον Νοέμβριο του 2014, η K-pop ντουέτο G-Δράκος και Taeyang της Νότιας Κορέας 
μπάντα αγόρι BIGBANG, κυκλοφόρησε single "τους Good Boy", όπου ενσωματώθηκαν έντονα τα 
στοιχεία της παγίδας και ηλεκτρονικών γεύσεις. Η ενιαία συγκέντρωσε 2.000.000 προβολές σε 
λιγότερο από 24 ώρες και συναντήθηκε με θετικές κριτικές από τους κριτικούς μουσικής. [34] 
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ΠΟΠ 

Ποπ ονομάζεται ένα είδος μουσικής. Με αυτό τον όρο χαρακτηρίζονται ελαφριές 
μορφές ξένης μουσικής, ή αντίστοιχες ελληνικές δημιουργίες πάνω στα ίδια πρότυπα 
ρυθμού και μελωδίας (δεν θα πρέπει όμως να συγχέεται με την αντίστοιχη ελληνική 
λαϊκή μουσική σκηνή). Ο όρος Ποπ προέρχεται από τον αγγλικό όρο popular, που 
σημαίνει δημοφιλής Κάποια από τα πιο κοινά θέματα στα οποία αναφέρεται η ποπ 
μουσική είναι τα συναισθήματα και η ρομαντική αγάπη. Τα κύρια μουσικά όργανα που 
χρησιμοποιούνται είναι η κλασική κιθάρα, η ηλεκτρική κιθάρα, το αρμόνιο και τα 
ντραμς. Κάποιες κατηγορίες της ποπ είναι: το ροκ ν ρολ, το ροκ (με το οποίο το 1960 
και 1970 συχνά ταυτιζόταν η 'ποπ') την ρέγκε και την ελαφρά μουσική του 20ου 
αιώνα. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει κυρίως διασκέδαση στον ακροατή. Ο όρος 
ποπ προέρχεται από την αγγλική λέξη popular που σημαίνει δημοφιλής. Τα θέματα 
που πραγματεύεται αυτό το είδος μουσικής έχουν να κάνουν κυρίως με τα 
συναισθήματα, την αγάπη και τον έρωτα. Τα κυριότερα μουσικά όργανα που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της είναι η κλασική κιθάρα, η ηλεκτρική κιθάρα, 
το αρμόνιο και τα ντραμς. Οι πιο βασικές κατηγορίες της ποπ μουσικής είναι : η σόουλ 
ποπ, η R&B, η κάντρι, η ποπ ροκ, η λάτιν ποπ και η χορευτική ποπ. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ POP 

 Η ποπ μουσική θεωρείται πως ξεκίνησε στα βικτωριανά χρόνια όταν οι καλλιτέχνες 
χρειάζονταν ένα είδος μουσικής για να προσελκύσουν το κοινό. Ωστόσο, στις αρχές 
του 20ου αιώνα με την έλευση της ηχογράφησης το μουσικό αυτό είδος άνθισε και 
αγαπήθηκε από την μάζα, αρχικά στην Αμερική και στη συνέχεια από ολόκληρο τον 
πλανήτη. Συγκεκριμένα τη δεκαετία του '70 η απήχησή της στο κοινό ήταν τόσο 
μεγάλη ώστε δημιουργήθηκε η ανάγκη για τα πρώτα charts , δηλαδή τις πρώτες 
λίστες με τα δημοφιλέστερα ποπ τραγούδια. Συγχρόνως ανθίζουν καλλιτέχνες και 
γκρουπς που θεωρούνται διαχρονικοί εκπρόσωποι της μέχρι και σήμερα , όπως οι 
Beatles ο Michael Jackson και η Madonna. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του '90 
έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα boy bands και girl bands (δηλαδή τα πρώτα 
γκρουπ αγοριών ή κοριτσιών) , τα οποία σημείωσαν τεράστιες πωλήσεις στη 
βιομηχανία της μουσικής, όπως οι backstreet boys και οι spice girls. Την ίδια 
δεκαετία μεμονωμένοι καλλιτέχνες που καταξιώθηκαν ήταν η Mariah Carey , η 
Britney Spears,  ο George Michael και άλλοι. 



Είναι γεγονός πως από τη δεκαετία του 2000 έως και σήμερα η απήχηση της ποπ 
μουσικής έχει σημειώσει κάμψη, πράγμα που επιβεβαιώνεται αν εξετάσει κανείς τις 
σημερινές πωλήσεις σε σχέση με αυτές του παρελθόντος. Παρόλα αυτά τα τελευταία 

χρόνια , δυο μεγάλα ονόματα, ο Justin Bieber και η Lady Gaga , 
κατάφεραν να κάνουν αξιοσημείωτη καριέρα μέσω του είδους αυτού. 

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΟΠ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ       
Michael Jackson 

Γεννήθηκε στο Γκάρι της Ιντιάνα στις 29 Αυγούστου το 1958. Άρχισε τη 
σταδιοδρομία του ως τραγουδιστής της Μοtwn με το συγκρότημα The Jackson 
5 (αποτελούμενο από τα αδέλφια του), στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις 
αρχές της επόμενης δεκαετίας. Ενώ ήταν ακόμη μέλος τωνJackson 5, το 1971 
ξεκίνησε τις πρώτες σόλο ηχογραφήσεις του στην ίδια εταιρία. Το 1975 το 
συγκρότημα αποχώρησε από τη Motown και εντάχθηκε στην εταιρία Epic αλλάζοντας 
το όνομα σεThe Jacksons. Ο Τζάκσον άρχισε ουσιαστικά τη σόλο καρίερα του το 1979 
με τον δίσκο Off the Wall. Από τότε, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους 

εμπορικά καλλιτέχνες στην ιστορία της μαύρης μουσικής και ένας από 
τους πιο επιτυχημένους σόλο καλλιτέχνες συνολικά στην ιστορία της 
μουσικής.  

Stevie Wonder 
 

Τραγουδιστής, συνθέτης, πιανίστας και παραγωγός.Ο Stevie Wonder παρά το 
γεγονός ότι γεννήθηκε τυφλός είναι πολυτάλαντος . Γεννήθηκε στο Μίτσιγκαν στις 13 
Μαΐου του 1950. Σε ηλικία 11 ετών υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρία Motown και 
μέχρι τώρα συνεργάζεται μαζί της έχοντας ηχογραφήσει πάνω από 30 Top10 
τραγούδια και έχοντας βραβευθεί με 22 βραβεία Grammy, από τα οποία τα 
περισσότερα για άνδρα καλλιτέχνη 

 

 Elton John 
Ο Elton John γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1947, στο Pinner του 
Middlesex, στην Αγγλία και είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός, 
συνθέτης και πιανίστας. Το πραγματικό του όνομα είναι Reginald 
Kenneth Dwight.Ο Έλτον Τζων κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ 
το 1969, αλλά αυτό δεν έγινε επιτυχία.Όμως, με το δεύτερο άλμπουμ 



του, Elton John, που κυκλοφόρησε το 1970, έγινε μια διεθνής διασημότητα. 

 John Lennon 
O Τζων Γουίνστον Όνο Λένον γεννήθηκε στις 6 οκτωμβρίου του 1940.Ήταν Άγγλος 

μουσικός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Beatles. 
Εκτός από την επιτυχημένη μουσική του σταδιοδρομία, διακρίθηκε 
επίσης ως ακτιβιστής του 20ου αιώνα, υιοθετώντας έντονη δράση 
σε κοινωνικά ζητήματα.Η μουσική του επηρέασε πολλούς 
δημιουργούς και θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς 
τραγουδοποιούς μέλος των Beatles, τα τραγούδια του αποτέλεσαν 
αφορμή για τη δημιουργία μια παγκόσμιας κίνησης εκδήλωσης 
θαυμασμού που ονομάστηκε Beatlemania. Μετά τη διάλυση 

των Beatles ακολούθησε ατομική πορεία στη δισκογραφία. Ανάμεσα στις κορυφαίες 
δημιουργίες του ανήκει το τραγούδι Imagine καθώς και το Give Peace 
a chance. 

Prince 
O prince ή αλλιώς Roger Nelson,γεννημένος τον Ιούνιο του 1958 στην 

Μινεάπολη,είναι ένας Αμερικανός τραγουδιστής,τραγουδοποιός και ηθοποιός.Έχει 10 
πλατινένιους δίσκους και 30 Τοp40 singles κατά την διάρκεια της καριέρας του.Από 
πολύ νωρίς άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για την μουσική,γράφοντας το πρώτο του 
τραγούδι στην ηλικία των επτά.Το πρώτο του άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1978,ενώ το 
δεύτερο την επόμενη χρονιά σημειώνοντας επιτυχία λόγω δύο τραγουδιών.Το 1984 
κυκλοφόρησε το άλμπουμ Purple rain,το οποίο χρησίμευσε ως το soundtrack της 
ταινίας του,που είχε ακριβώς τον ίδιο τίτλο. 
Ο Prince έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ,έχει κερδίσει ένα 

όσκαρ,μία χρυσή σφαίρα και επτά Grammy Awards. 

MADONNA 

Η Madonna Louise Ciccone (16 Αυγούστου, 1958) είναι μία 
Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσικός, παραγωγός, 
χορεύτρια, ηθοποιός και συγγραφέας. Συνήθως αναφέρεται ως η 

"Βασίλισσα της Ποπ", "Madge (Ματζ)", "Material Girl ". Είναι γνωστή για τα 
πρωτοπωριακά μουσικά της video, καθώς και την χρήση πολιτικών, θρησκευτικών και 
σεξουαλικών συμβόλων στην δουλειά της. Το 2000, το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες 
αναγνώρισε τη Madonna ως την πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια όλων των εποχών, με 
πωλήσεις περίπου 130 εκατομμυρίων δίσκων και 50 εκατομμυρίων single. Το 



περιοδικό Forbes έχει υπολογίσει της περιουσία της κοντά στα $325 εκατομμύρια. 
Επιπλέον η Μαντόνα είναι κάτοχος του ρεκόρ των μεγαλύτερων εισπράξεων 
περιοδείας (Confessions Tour) από γυναίκα καλλιτέχνη, με κέρδη πάνω απο $200 
εκατομμύρια. 

        Η RAP είναι μια σχετικά νέα μουσική με πολύ ενδιαφέρων και αμεσότητα. 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 των χρόνων έχει χωρισθεί σε 
διάφορα παρακλάδια :  
 
OLD SCHOOL: Η OLD SCHOOL προέρχεται από το στιλ 
των πρώτων καλλιτεχνών της RAP που ξεπρόβαλαν από 
την Νέα Υόρκη από τα τέλη της δεκαετίας του '70 έως τα 

νεότερα χρόνια του '80.Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η απλότητα της. Η πρώτη 
δισκογραφική εμφάνισή της έγινε το 1979 με τα singles των Fatback 
και The Sugar Hill Gang. Συγκρίνοντας την με τους περίπλοκους ρυθμούς του σήμερα 
ίσως να φαίνεται απαρχαιωμένη και μη περιπετειώδη. Όμως η αξία τους είναι 
διαχρονική   
 
HIP - HOP:Στην ορολογία της RAP το HIP HOP συνήθως αναφέρεται στην 
κουλτούρα του όπως Graffiti, Break-dancing, Mc,Dj. Αυτό το παρακλάδι 
της RAP εμφανίστηκε κοντά στη δεκαετία του ΄90. Στην Ελλάδα οι πρώτοι HIP-
HOP δίσκοι κυκλοφόρησαν 1992-1993. Christian Rap: Το στυλ αυτό δεν είναι τόσο 
ευρέως διαδεδομένο. Έχει θρησκευτικό , αισθηματικό περιεχόμενο και δεν έχει τις 
ηχητικές καινοτομίες της των άλλων ειδών της RAP. Άρχισε να εμφανίζεται στα τέλη 

της δεκαετίας του '90.  
 
Gangsta Rap: Η Gangsta Rap εξελίχθηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του '80.Ήταν κατά κάποιον τρόπο η εξέλιξη 
της Hardcore Rap. Έχει ευέξαπτο θορυβώδη ήχο. 
Οι Rapers εξιστορούν την δύσκολη καθημερινότητά τους και 



τις δυσκολίες από την ζωή του δρόμου. Κάποιες φορές τα τραγούδια είναι η ακριβής 
περιγραφή της πραγματικότητας και άλλες είναι εμπνευσμένες από κόμικς. H 
Gangsta έγινε η δημοφιλέστερη μορφή της Rap στα τέλη της δεκαετίας του '80 και 
αρχές του 90 '  

New JackSwing: Εξελίχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 όταν οι καλλιτέχνες 
της Urban και Soul μουσικής άρχισαν να περιλαμβάνουν Hip - Hop ήχους, δείγματα 
και τεχνικές παραγωγής στη μουσικήτους. Κάποια τραγούδια είχαν Hip - Hop beats, 
ενώ άλλα είχαν τμήματα με Rap. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένας πιο ευέξαπτος ήχος 
αστικού περιεχομένου.   
 
GO - GO : Το GO-GO ήταν μια δημοφιλής παραλλαγή του Hip – Hop με βαρύ μπάσο 
σχεδιασμένο κυρίως για έξαλα σπιτικά πάρτι. Σημασία είχε ο ρυθμός και όχι οι 
λέξεις...  

Alternative Rap: Η Alternative Rap δημιουργήθηκε από συγκροτήματα που 
αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τα καθιερωμένα Hip-Hop στερεότυπα όπως G- 
Funk, Bass, Hardcore και Party Rap.Αντιθέτως, δημιουργήθηκαν 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 
της Alternative Rock και όχι από οπαδούς του Hip-Hop ή της Pop.  
 
East Coast Rap: Κατά την άνθιση του Hip-Hop όλη η Rap άνηκε στο East Coast Rap. 
H Rap του East Coast επικράτησε στα περισσότερα χρόνια της δεκαετίας του '80 
παρόλο που ο ήχος του δεν ήταν αρκετά ομοιόμορφος και με κάποιες εξαιρέσεις πάντα 
το East Coast επιδίωκε περισσότερο να είναι ένα άκουσμα έντονου περιεχομένου 
παρά μουσική για πάρτι και πίστες βοηθώντας έτσι το είδος να κερδίσει σεβασμό και 

να εξελιχθεί σε μια μορφή τέχνης που μεγάλωνε περίτεχνα 
και έκτεινε την πολυμορφία της.  
 



Hardcore Rap:  
Ενώ ο όρος αυτός μπορεί να αποδοθεί σε διάφορες μουσικές ανησυχίες, η Hardcore 
Rap χαρακτηρίζετε από την εναντίωση ,την επιθετικότητα της όποιο κι αν είναι το 
στιχουργικό θέμα, τα βαριά και δυνατά beats, τις παραγωγές με θορυβώδη ηχητικά 
δείγματα, ή κάθε συνδυασμό εκείνων των χαρακτηριστικών. Η Hardcore Rap είναι 
σκληρή, με έντονο περιεχόμενο και συχνή απειλητική,αν  

και δεν ήταν πάντα αυτός ο σκοπός. Η 
Gangsta Rap είναι συνδεδεμένη με την 
Hardcore, όσο κανένα άλλο είδος. Αλλά 
το περιεχόμενο της πρώτης δεν 
συμπίπτει πάντα με εκείνο της 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 πάρτι θέλοντας 
να δείξουν τις ικανότητες τους στο Μικρόφωνο. Η μουσική τους και ο λόγος τους 
άρχισε να αντικατοπτρίζει τον χαλικώδη και συχνά άγριο αστικό περίγυρο.  
 
Jazz - Rap: Στόχος αυτού (παντρέματος) της Rap με την Jazz αποσκοπούσε στην 
επανδυνάμωση της Jazz τόσο και στον καθορισμό νέων ορίων της Rap. Ενώ οι ρυθμοί 
της Jazz- Rap προέρχονταν εξ ολοκλήρου από το Hip-Hop τα ηχητικά δείγματα ήταν 
δημιουργήματα της Cool Jazz, Soul Jazz και Hard bop. Χάρη στη διανοητική κλήση 
της μουσικής ποτέ δεν ήταν από τα αγαπημένα είδη του δρόμου. 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ  ΡΑΠΕΡΣ  

ΕΜΙΝΕΜ   

Ο Μάρσαλ Μπρους Μάδερς (Marshall Bruce Mathers III) (γεννήθηκε στις 17 
Οκτωβρίου 1972), πιο γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Eminem, από την προφορά 
των αρχικών του ονόματός του, έχει βραβευτεί με Όσκαρ και πολλαπλά Γκράμι για 

την πολυδιάστατη δράση του στην Αμερικανική 
σόουμπιζ ως ράπερ, παραγωγός μουσικής και 
περιστασιακός ηθοποιός. 

Ανακαλύφθηκε από τον ράπερ και 
παραγωγό Dr. Dre και υπέγραψε με την 
εταιρία του, Aftermath Entertainment. 
Μέχρι σήμερα, έχει πουλήσει πάνω από 100 



εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τις περισσότερες πωλήσεις όλων των 
εποχών μεταξύ των καλλιτεχνών ραπ. Κατέχει επίσης, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες, 
το ρεκόρ σε πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας ενός δίσκου, καθώς το "The 
Marshall Mathers LP" πούλησε 1,76 εκατομμύρια αντίγραφα (ο Snoop Dogg με το 
Doggystyle είχε πουλήσει 1,5 εκατομμύρια αντίγραφα την πρώτη εβδομάδα 
κυκλοφορίας του). 

JAY-Z 

Ο Carter γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στις φτωχές 
συνοικίες του Marcy. Μαθήτευσε στα ίδια σχολεία με τους The Notorious 
B.I.G., AZ και Busta Rhymes (όλοι τους ράπερ). 

Ενώ ήταν ακόμη μαθήτης, ο Jay-Z ξεκίνησε να ασχολείται με τη ραπ μουσική αλλά και 
την πώληση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα ανέπτυξε μια φιλία με τον Jaz-O ο 

οποίος τον βοήθησε στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. O Carter συμμετείχε στα 
τραγούδια του Jaz-O, "The Originators" και "Hawaiian Sophie". 

Επιπλεόν, από τις πρώτες του γνωστές συμμετοχές ήταν στα τραγούδια τωνBig L στο 
"Da Graveyard" και Mic Geronimo στο "Time to Build". 

Το 1996, μετα από αποτυχημενες προσπαθειες προωθησης της μουσικης του, ο Jay-
Z σε συνεργασια με τον φιλο του Damon Dash ιδρυσε την δισκογραφικη εταιρεια Roc-
A-Fella Records η οποια εμελλε να γινει από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της 
ραπ μουσικής. Το 2005 πηρε υπο την προστασια του την Teairra Mari, μελος της 
Roc-A-Fella μεχρι το 2006, ενω παράλληλα ανακαλυψε την Rihanna και τον Ne-Yo. 

Το 1996 επίσης, κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του Carter, Reasonable Doubt, το 
οποίο θεωρείται από τους καλύτερους δίσκους του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. 

Το 2008, ο Jay-Z παντρεύτηκε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπιγιονσέ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μπιγιονσέ


TUPAC 

Τούπακ Σακούρ ή 2Pac, Makaveli ή απλά Pac (πλήρες όνομα: Τούπακ Αμάρου 
Σακούρ, Tupac Amaru Shakur, 16 Ιουνίου 1971 -13 Σεπτεμβρίου 1996) ήταν 
Αμερικανός ράπερ και ηθοποιός. Επίσης, υπήρξε πολύ σημαντικός 
κοινωνικός ακτιβιστής.Το όνομα του 2PAC (Τούπακ Αμάρου) προέρχεται από 
έναν αρχηγό των Ίνκα. Μεγάλωσε ανάμεσα σε πολλά άτομα που ανήκαν 
στους Μαύρους Πάνθηρες, όπως η μητέρα του, η οποία τον ανέθρεψε μόνη 
της, αφού ο πατέρας του είχε εγκαταλείψει την οικογένεια όταν ο Τούπακ ήταν 
ακόμη σε μικρή ηλικία. Αξιοσημείωτο είναι ότι, όταν η μητέρα του ήταν έγκυος 
στον Τούπακ, βρισκόταν στη φυλακή. Ο νεαρός Τούπακ ένιωθε πολλή μοναξιά 
και ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με τη ραπ μουσική από τους Digital 
Underground το 1990. Ο Τούπακ αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να βρει την 

αναγνώριση με τους Digital 
Undergroundκαι αποχώρησε 
από αυτούς, δημιουργώντας 
το πρώτο του άλμπουμ, 
το 1991, με τίτλο 
"2Pacalypse now", που τον 
οδήγησε στις πρώτες θέσεις 
των πωλήσεων. Το 1993, 
ηχογράφησε το δίσκο 

"Strictly 4 my N.I.G.G.A.Z.", το οποίο τον έφερε κατευθείαν στην κορυφή. 
Ένα χρόνο αργότερα κι ενώ η αυξανόμενη λάμψη του είχε αρχίσει να             
γίνεται ενοχλητική σε κάποιους, τον πυροβόλησαν 5 φορές έξω από το 
στούντιο ηχογράφησης. Σαν από θαύμα, συνήλθε από τα τραύματα του και 
δημιούργησε μερικά από τα κορυφαία του τραγούδια στους δίσκους "Me against 
the world" και "All eyez on me". Εν τω μεταξύ, είχε δημιουργήσει ένα 
ολόκληρο ρεύμα στη ραπ, το οποίο ο ίδιος ονόμασε Thug Life , εμπνευσμένος 
από τις κατηγορίες που του απέδιδαν.Μεγάλη επίσης ήταν η κόντρα του με 
διάφορους ράπερ της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα με 
τους Notorious B.I.G., Puff Daddy, Mobb Deep, Nas, Lil' Kim, Jay-Z, Chino 
XL και Junior Mafia. 

 

 



Notorious B.I.G  

Ο Notorious B.I.G (1972-1997), του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Κρίστοφερ 
Τζορτζ Λατόρ Γουάλας (Christopher George Latore Wallace), ήταν 
Αμερικανός ράπερ από την Νέα Υόρκη. Κατά τη μουσική καριέρα του εξέδωσε δύο 
άλμπουμ, ενώ ακολούθησαν τρία ακόμη μετά το θάνατο του το 1997. Πέραν του 
Notorious B.I.G, ο Wallace είχε και τα εξής καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Biggie 
Smalls, Big Poppa και Φρανκ Γουάιτ. Ο Notorious γεννήθηκε 

στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Μεγάλωσε 
στη φτωχή γειτονιά του Bedford-
Stuyvesant και μαθήτευσε στα ίδια σχολεία 
με τους Jay-Z και Busta Rhymes. Αν και 
ήταν καλός μαθητής, ξεκίνησε να 
πειραματίζεται με την χιπ χοπ μουσική ως 
ράπερ. Εξ αρχής, το ταλέντο του 
εντυπωσίασε τους συνομήλικούς του και έγινε 
ευρύτερα γνωστός για την ικανότητά του στο 
να κάνει freestyle, ένα είδος αυθόρμητου 
ρυθμικού μονολόγου μετά μουσικής. Αυτή η 
ευκολία στο ελεύθερο στυλ τον βοήθησε 
αργότερα στο να δημιουργήσει ολόκληρα 
τραγούδια χωρίς τη βοήθεια σημειώσεων. 

Το 1994, ο Notorious κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ ονόματι Ready to Die. Οι 
ευνοϊκές κριτικές και οι συνολικά καλές εντυπώσεις του δίσκου τον έκαναν γνωστό 
καλλιτέχνη και μεταξύ άλλων εθεωρείτο από τα μεγαλύτερα χιπ χοπ ονόματα της 
ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, την εποχή εκείνη. 

Την ίδια περίοδο, αναπτυσσόταν μια προσωπική κόντρα με τον Τούπακ Σακούρ η 
οποία αποτυπώθηκε και μουσικά μέσω κάποιων τραγουδιών-επιθέσεων που 
αντάλλαξαν οι δυο ράπερ. Οι θάνατοι αυτών των αντρών ερμηνεύτηκε ως η 
αποκορύφωση αυτής της αντιπαράθεσης ωστόσο δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
που να συνδέουν τις δυο δολοφονίες. 

Ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια της R&B μουσικής Φέιθ Έβανς. 

 

 

 



LIL WAYNE  

Ο Λιλ Γουέιν (Lil Wayne, 1982) είναι Αμερικανός ράπερ. Το πραγματικό του όνομα 
είναι Ντουέιν Μάικλ Κάρτερ, Τζούνιορ (Dwayne Michael Carter, Jr). Αναγνωρίζεται 
στην σκηνή ως Lil Wayne και είναι ένας Αμερικάνος ράπερ από την Νέα 
Ορλεάνη, Λουιζιάνα,Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάχθηκε στην Cash Money Records σαν 
το νεότερο μέλος το 1991 σε ηλικία 9 χρονών και μαζί με τον Lil' Doogie (επίσης από 
Νέα Ορλεάνη) συνέταξαν το ντουέτο The B.G.'z. Το ντεμπούτο άλμπουμ του Lil 
Wayne, Tha Block Is Hot, έγινε πλατινένιο από την Recording Industry Association 
of America (RIAA). Τα δύο επόμενα άλμπουμ, Lights Out (2000) και 500 Degreez 
(2002), έγιναν χρυσά. Απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη φήμη με τον επόμενό του δίσκο το 
2004, Tha Carter (επίσης χρυσό), του οποίου το single ονόματι "Go DJ" έγινε πέντε 
φορές χιτ. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στο, επίσης, τεράστιο χιτ των Destiny's 

Child, 
"Soldier". 
Ύστερα 

ακολούθησε το άλμπουμ Tha Carter II (πλατινένιο) το 2005, καθώς και αρκετά 
Mixtapes και διάφορα άλλα άλμπουμ. Το 2008 ο Lil Wayne έβγαλε τον πιο 
επιτυχημένο, και με περισσότερες πωλήσεις, δίσκο του (1.000.000 αντίτυπα την 
πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του μόνο στην Αμερική!), το Tha Carter III το οποίο 
έγινε αρκετές φορές πλατινένιο από την RIAA και περιείχε το νούμερο ένα single, 
"Lollipop", καθώς και άλλες μεγάλες επιτυχίες όπως το "A Milli" και το "Got 
Money".Το όγδοο άλμπουμ του, I Am Not A Human Being, βγήκε κατά την διάρκεια 
της ποινής του Lil Wayne στην φυλακή. Το I Am Not A Human Being έφτασε στην 
κορυφή των charts, κάνοντας τον Lil Wayne τον πρώτο ραπερ, μετά τον Tupac, που 
είχε νούμερο 1 δίσκο ενώ φυλακισμένος. Το πρώτο -και ένατο σε σειρά- άλμπουμ του, 
αφότου ολοκλήρωσε την ποινή του, Tha Carter IV (επίσης πλατινένιο), βγήκε το 2011 
και την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε 964.000 αντίτυπα. Το άλμπουμ 



αυτό περιείχε επιτυχίες όπως το "How To Love", "6 Foot 7 Foot", "She Will". Στις 
27 Σεπτεμβρίου του 2012 πέρασε τον Έλβις Πρίσλεϋ (Elvis Presley) ως τον άντρα 
καλλιτέχνη με τα περισσότερα τραγούδια στο Billboard Hot 100 με 109 τραγούδια. 
Τέλευταίο άλμπουμ του Lil Wayne είναι το I Am Not A Human Being II, το οποίο 
βγήκε το 2013. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://musicpopsongs.weebly.com/omicroniota-
kappaalphalambdaupsilontauepsilonrhoomicroniota-
kappaalphalambdalambdaiotatauepsilonchinuepsilonsigma-
tauetasigma-piomicronpi-omicronlambdaomeganu-
tauomeganu-epsilonpio.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/Jay-Z 

http://www.ishow.gr/personBio.asp?guid=9F89091B-FCEB-
4FD7-86FD-307FCE0AAD4E 

https://el.wikipedia.org/wiki/Λιλ_Γουέιν 
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Κεφάλαιο 1ο :Γέννησις 
Για κάθε δράση λέγεται υπάρχει μια αντίδραση. Έτσι και για την διάλυση μεγάλων 
HardRock ονομάτων όπως η LedZeppelin&DeepPurple και με βάση των επιρροών 
τους ,γεννήθηκε ένα νέο είδος μουσικής  που ήταν γραφτό του να κατακτήσει τον 
χώρο της μουσικής. 

 

Κεφάλαιο 2ο:Βασικές Επιρροές 
Οι BlackSabbath μαζί με τους DeepPurple και τους LedZeppelin είναι τα τρία 
συγκροτήματα που αποτέλεσαν τους δημιουργούς του HeavyMetal μουσικού 
ιδιώματος, ενώ είναι αυτοί, κυρίως, που θεωρούνται το πρώτο HeavyMetal 
συγκρότημα. Βασικά μέλη του συγκροτήματος είναι ο OzzyOzborne στα φωνητικά, ο 
TonyIommi στην κιθάρα και ο GEEzerButler στο μπάσο, ενώ κατά το παρελθόν έχουν 
περάσει από τη σύνθεση τους ο BillWardon, ο RoniJamesDio , ο IanGilland , ο 
CozzyPaouler , ο GlenHiouz, ο BobDislea και άλλοι σπουδαίοι μουσικοί του είδους. 

Ξεκίνησαν την άνοιξη του 1967 ως PolkaTulk και λίγο αργότερα ως Earth. Αρχικά 
μέλη των Black Sabbath ήταν ο Ozzy Ozborne (φωνητικά), ο TonyIommi (κιθάρα), ο 
GEEzerButler (μπάσο) και ο Bill Wardon (τύμπανα). Εικάζεται ότι υπήρξαν μέλη του 
συγκροτήματος ένας πιανίστας και ένας σαξοφωνίστας. Τον Αύγουστο του 1969, 



μετονομάστηκαν σε Black Sabbath επηρεασμένοι από την ομώνυμη ταινία τρόμου του 
Μάριο Μπάβα με πρωταγωνιστή τον Μπόρις Καρλόφπου είχε προβληθεί το 1963. 

Βασικότερη επιρροή αυτού του είδους μουσικής αποτέλεσαν οι Beatles όπου 
επηρέασαν τα πρώτα μεγάλα συγκροτήματα (Black Sabbath ,Led Zeppelin ,Deep 
Purple).Τα οποία συγκροτήματα με την σειρά τους επηρέασαν και άλλα με αποτέλεσμα 
την εξέλιξη της 

METAL!!!!! 

 
 

 

 



 

 

3ο Κεφάλαιο, Δυναμική Αρχή  

[1970 έως 1980] 
Η περίοδος από 1970 έως του 1980 ήταν μια περίοδος όπου δημιουργήθηκαν πάρα 
πολλά συγκροτήματα και μερικά από αυτά έμειναν στην ιστορία. Μάλιστα το 1975 
δημιουργήθηκαν δύο πολύ μεγάλα ονόματα οι IronMaiden και οι Motörhead. 

 
Προέλευση: Layton, London, England 

Είδος : Heavy Metal 

Παρουσία:1975 έως σήμερα 

Μέλη:Steve Harris 

Dave Murray 

   Adrian Smith 

   Bruce Dickinson 



NickoMcBrain 

JanickGers 

Μερικά από τα δημοφιλέστερα τραγούδια είναι:Fear of the Dark  

Number Of the Beast, The Trooper 

 

 

 

 

 

 



 
Προέλευση:England 

Παρουσία: 1975 έως σήμερον 

Μέλη: Lemmy 

Phil Camben 

Mikkey Dee  

Δημοφιλή Τραγούδια:Ace Of Spades ,Overkill 

 

 

Όλα αυτά τα συγκροτήματα υπήρξαν επιρροή για την δημιουργία ενός πολύ σημαντικού 
κλάδου του ThrashMetal 

 

 

 



Κεφάλαιο 4ο [1981 έως 1990]  

Η αποκορύφωση 
Το Thrash Metal είναι ένα είδος του HeavyMetal, που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του '80. Χαρακτηριστικά του είναι η 
επιθετικότητα στον ήχο, ο γρήγορος ρυθμός, η χρήση χαμηλών χορδών και γρήγορων 
κρουστών. Αρχικά, η φήμη του περιοριζόταν στο underground κίνημα, σύντομα όμως 
έγινε ένα από τα εμπορικότερα είδη του HeavyMetal, χάρη σε συγκροτήματα όπως 
οι Metallica, οι Slayer, οι Megadeth και οι Anthrax, οι οποίοι αποτελούν τους 
«ΒigFour» του Αμερικάνικου ThrashMetal. Η θεματολογία των στίχων αγγίζει 
συνήθως κοινωνικά θέματα, όμως συχνά αφορά και πολιτικά ή θρησκευτικά ζητήματα, 
ενώ συγκροτήματα με πιο ακραίο ήχο πραγματεύονται τη βία και τη μισανθρωπία. 

 
Προέλευση :Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ 

Παρουσία:1981-σημερα 

Είδος: Trash Metal 

Μέλη:James Hetfield 

            Lars Ulrich 

            Kirk Hammett          Robert Trujillo 

Δημοφιλέστερα Τραγούδια:Master Of Puppets ,Seek and Destroy ,Nothing Else 
Matters ,Enter Sandman 



 

 

 

 
Προέλευση: ΗΠΑ 

Παρουσία:1981-σήμερα 

Είδος Thrash Metal 

Μέλη:Tom Araya 

           Kerry King 

           Paul Bostaph 



          Gary Holt 

Δημοφιλέστερα τραγούδια:Raining Blood , South Of 

Heaven  

 

Κεφάλαιο 5ο 

[1991 έως 2000]  Μεγάλη  πτώση 
Κατά την διάρκεια του 1991 έως του 2000 το Metal θεωρήθηκε απαγορευμένο είδος 
μουσικής από την Παπική εκκλησία και μάλιστα πήρε τον τίτλο «μουσική του κάτω 
κόσμου/μουσική του διαβόλου». Αυτό αποτέλεσε το αίτιο για να δημιουργηθούν δύο 
νέα είδη DeathMetal και BlackMetal.Αυτά τα δύο είδη θεωρούνται η πιο ακραία 

μορφή Metal και χαρακτηρίζονται από πολύ έντονα φωνητικά γνωστά και ως 
BruteTalking και από τα έντονα drums. 



 

Προέλευση: Βραζιλία 

Παρουσία: 1984-σημερα 

Είδος Μουσικής: DeathMetal 

Μέλη: ΠάουλοΖούνιορ 
Αντρέας Κίσσερ 
ΝτέρικΓκριν 
ΊλοιΚασαγκράντε 

Γνωστά κομμάτια:Propaganda ,Nation ,Roots Bloody Roots 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CE%96%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BA_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1


 

Καταγωγή: Ελλάδα 

Παρουσία:1988-σήμερα 

Είδος μουσικής: BlackMetal 

Μέλη: Σάκης Τόλης-Κιθάρα, φωνητικά 

Θέμης Τόλης - Ντραμς 

Βαγγέλης Καρζής - Μπάσσο 

Γιώργος Εμμανουήλ – Κιθάρα 

Δημοφιλή κομμάτια:  Aealo ,Κατά τον δαίμονα εαυτό  ,XΞΣ  

Το Νοέμβριο του 1999, ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός Γκάρυ Μπάουερ χαρακτήρισε, 
μεταξύ άλλων, τα μέλη του συγκροτήματος, ως αντικαθολικούς . Ο Σάκης Τόλης, 
απαντώντας, δήλωσε: "Ζώντας σε (υποτιθέμενη)δημοκρατία, έχω την εντύπωση ότι, 
όλοι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κριτική στις θρησκείες, εάν το θέλουμε. Εμείς 
απλά πιστεύουμε ότι είναι σάπιες (rotting). Αυτό δε σημαίνει ότι,   κάνουμε 
σταυροφορία υπέρ του Σατανά". 

 

Κεφάλαιο 6ο [2001 έως Σήμερα] 
 Η αναγέννησις -Ελληνικά Ονόματα 
Μετά την δεκαετία του 90ο ο  21ος αιώνας ήταν μια περίοδος αναγέννησης όπου πολλά 
συγκροτήματα που είχαν «χαθεί» άρχισαν να επιστρέφουν στην «επιφάνεια». Επίσης 
άρχισαν να δημιουργούνται και ελληνικά ονόματα{Anorimoi ,SonataAntartika.Αυτήν 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%85_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1


την περίοδο η Metal έχει αρχίσει να ξανανεβαίνει και έχει πάρει τον δρόμο για να 
κυριαρχήσει ξανά την πρώτη θέση ως κυρίαρχη μουσική, στον πλανήτη. 

 

Επίλογος 
Από το 1967 έως την στιγμή που διαβάζονται αυτές εδώ τις λέξεις η Metal παρόλες 
τις δυσκολίες που έχει περάσει συνεχίζει να είναι μια μουσική μου μαγεύει τα πλήθη. 

 

Βιβλιογραφία- Πηγές:  

Wikipedia 

Heavy Metal Metal Hammer  
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