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MΟΥΣΙΚΗ
Η τϋχνη αυτό φαύνεται να επηρϋαςε τον ϊνθρωπο καθώσ
παρατηρούμε ότι εύναι ςυζευγμϋνη με την θρηςκεύα των λαών αλλϊ
και με ϊπειρεσ εκφϊνςεισ τησ καθημερινόσ ζωόσ.
Η μουςικό εύναι από τισ τϋχνεσ που μπόκε ςτην ζωό του ανθρώπου
από ϋνα πρώιμο ςτϊδιο τησ ιςτορύασ του.
Μα και το ανθρώπινο ςώμα μασ εύναι ϋνα ζωντανό παρϊδειγμα.Ο ρυθμόσ τησ
καρδιϊσ από τη ςτιγμό τησ γϋννηςησ ϋχει φυςιολογικϋσ αυξομειώςεισ μεν,
αλλϊ ποτϋ δεν βγαύνει από το ςυγκεκριμϋνο tempo ςτο οπούο λειτουργεύ.Άρα
παρατηρούμε ότι χωρύσ ρυθμό, καταρρϋει το οικοδόμημα τησ οργανωμϋνησ
κοινωνύασ του ανθρώπου, αλλϊ και το οργανωμϋνο οικοδόμημα του
οργανιςμού του. Επομϋνωσ αποτελεύ και αυτόσ ϋνα από τα ςυςτατικϊ τησ ζωόσ
που δεν μπορεύ να λεύπει. Η μουςικό ςυνοδεύει το ϊτομο παντού, και
ςυνιςτϊ ϋνα δεςμό με το ςόμερα το χθεσ και το αύριο του ανθρώπου,
αφού τον ςυνοδεύει ςε κϊθε του ςτιγμό.

Μϋςα από αυτόν την εργαςύα όμωσ θα θϋλαμε να κϊνουμε μια μικρό
αναφορϊ ςτη ροκ μουςικό, ςτην ιςτορύα τησ, ςτα μηνύματϊ τησ. Η λϋξη rock
μεταφρϊζεται ςτα ελληνικϊ ωσ «λικνύζω» και «ταλαντεύω». Προϋρχεται απο
την ινδοευρωπαώκόσ ρύζασ λϋξη rukkona που ςημαύνει κουνϊω μπροςτϊ και
πύςω, ςτο ρυθμό.
Ο όροσ ροκ ςτη μουςικό, χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει τα εύδη που
προϋκυψαν από την εξϋλιξη του εύδουσ του rock and roll. Η μουςικό ροκ ςτο
ςύνολό τησ, αποτελεύ ϋνα εύδοσ μουςικόσ που χαρακτηρύζεται ςυνόθωσ από
ϋντονο ρυθμό και από ευδιϊκριτη, χαρακτηριςτικό μελωδύα φωνητικών η
οπούα ςυνοδεύεται ςυνόθωσ από ηλεκτρικϋσ κιθϊρεσ, ηλεκτρικό μπϊςο και
ντραμσ. Πολλϋσ φορϋσ χρηςιμοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα, όπωσ
πιϊνο ό ςυνθεςϊιζερ.

Απανπέξ ηεξ Ρμθ
Οη νίδεξ ηεξ rock πάκμκηαη ζηηξ δμύγθιεξ ημο Αμαδμκίμο θαη ηεξ
Αθνηθήξ.Σμ 1619 μη πνώημη ζθιάβμη μεηαθένμκηαη ζηεκ Αμενηθή.Φένκμοκ
μαδί ημοξ ηηξ παναδόζεηξ,ηα έζημα θαη θοζηθά ηε μμοζηθή ημοξ. Κιημαθωηά
με ηεκ ακάμηλε αθνηθακηθήξ θαη εονωπαϊθήξ μμοζηθήξ δεμημονγείηαη ε μεηένα
ηεξ rock, ε jazz. ηε γέκκεζε ηεξ rock ζοκέβαιακ επίζεξ ημ rhythm and
blues θαη ηα gospels, πμο είκαη αθνμαμενηθάκηθα ηδηώμαηα, θαη ε countrie,
είδμξ θμιθιμνηθήξ μμοζηθήξ πμο εμθακίζηεθε ζηε Ινιακδία.Σμ πνώημ rock
hit ήηακ ημ ''Rock around the clock'' ημο Bill Haley θαη ηωκ His Comets
ημ 1954. Σμ ηναγμύδη αοηό ήνζε ζε ζοκδοαζμό με ηηξ πενημδείεξ ημο
ζογθνμηήμαημξ ζηηξ ΗΠΑ. Έηζη λεθίκεζε ε δηάδμζε ηεξ μμοζηθήξ
rock.Γπίζεξ ζηε δηάδμζε ηεξ θαηκμύνηαξ μμοζηθήξ ζοκέβαιακ μη ναδημθωκηθμί
ζηαζμμί, μη μπμίμη ζημ πκεύμα ημο ακηαγωκηζμμύ με ηεκ ηειεόναζε έπαηδακ
ζοκεπώξ θμμμάηηα rock.

H ΓΞΓΛΙΞΗ ΣΗ ΡΟΚ ΜΟΤΙΚΗ
Γμθακίζηεθε ζηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1950 ζηεκ Αμενηθή θαη είπε ωξ
βάζε ηεκ ηεπκμηνμπία ημο Rockabilly θαη ημο Rock and Roll. Κύνημξ
εθπνόζωπμξ μΈιβηξ Πνίζιεϊ. Γπίζεμα πνώημ νμθ ηναγμύδη : Rock around
the clock.

Βνεηακηθό νμθ-1960

Η Βνεηακία ακέπηολε μεγάιε ζθεκή νμθ εκη νμι, πμο ακαπηύπζεθε γνήγμνα
απαιιαγμέκε από ηα ναηζηζηηθά εμπόδηα πμο θνάηεζακ ηε rhythm and blues θαη
άιια είδε ηέπκεξ αθνμαμενηθακώκ, ζηεκ απμμόκωζε ζηηξ ΗΠΑ .
Κμνοθαίμ ζογθνόηεμα ηεξ επμπήξ απμηειμύκ μη Beatles.

Folk Rock-1960 1970
Γμπιέθμκηαη θαη παναδμζηαθά όνγακα (μμοζηθή country) εκώ ηα
μεκύμαηα ήηακ θμηκωκηθά πνμμδεοηηθά θαζώξ ηναγμύδηα δηαμανηονίαξ είπακ
απήπεζε ζημ θμηκό. Ο Μπμμπ Νηίιακ ήνζε ζημ πνμζθήκημ θαη έθακε επηηοπίεξ
ηναγμύδηα πμο πναγμαηεύμκηακ ηα θμηκωκηθά δηθαηώμαηα.

Ψοπεδειηθό νμθ – 1960 1970
Με αοηόκ ημκ όνμ ακαθενόμαζηε ζηεκ οπμθμοιημύνα ηωκ πίπηξ.Οη ζηίπμη
πενηγνάθμοκ όκεηνα ή μνάμαηα. εμακηηθμί εθπνόζωπμη μ Jimmie Hendrix θαη

Progressive rock
Γηζάγμκηαη θαη πκεοζηά εκώ ηα ηναγμύδηα λεπενκμύκ ημ ηνίιεπημ
δηανθείαξ.

Heavy metal – ηέιε 1960

Παναμόνθωζε ήπμο ηεξ ειεθηνηθήξ θηζάναξ, γνήγμνα ζόιμ.
Θίγμκηαη πμιηηηθά ή θμηκωκηθά ζέμαηα, ε βία θαη ε μηζακζνωπηά.

Soft rock -1970

Απμδείπζεθε όηη ε μμοζηθή μπμνμύζε κα γίκεη ιηγόηενμ ζθιενή θηκμύμεκε
μεηαλύ πμπ θαη νμθ μπαιάκηεξ.

Classic rock

ημ μεηαλύ, ζογθνμηήμαηα όπωξ μη Queen, Led Zeppelin, Black
Sabbath, AC/DC, Aerosmith, ZZ Top, Van Halen, θαη Rolling
Stones αιιά θαη ζόιμ θαιιηηέπκεξ έπμοκ λεπωνίζεη ζημ θαιιηηεπκηθό
ζηενέωμα θαη αθμύγμκηαη μέπνη ζήμενα.

Ειιεκηθή νμθ

Η νμθ μμοζηθή ελαπιώζεθε ηε δεθαεηία ημο ’60 ζηεκ
Ειιάδα. Ο ζεμακηηθόηενμξ εθπνόζςπόξ ηεξ είκαη μ
Παύιμξ Σηδενόπμοιμξ.
Ξεθίκεζε με ηε δεμημονγία δηάθμνςκ αγγιόθςκςκ
ζογθνμηεμάηςκ pop rock. Σηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ
ζπεμαηίζηεθακ ειιεκηθέξ νμθ μπάκηεξ, πμο απέθηεζακ
παγθόζμηα θήμε. Σηα ηέιε ηεξ ίδηαξ δεθαεηίαξ
θοθιμθόνεζε ημ πνώημ άιμπμομ πμο ζοκδύαζε ηεκ
ειιεκηθή ιασθή μμοζηθή με νμθ ζημηπεία.
Τε δεθαεηία ημο 1970 ε νμθ ζηεκ Ειιάδα θμνοθώζεθε.
Ο Κώζηαξ Τμονκάξ είκαη έκαξ από ημοξ πνςημπόνμοξ
ηεξ ειιεκηθήξ νμθ. Τμ πνμμδεοηηθό ροπεδειηθό ζόιμ
άιμπμομ ημο ημ 1972 ζεςνείηαη έκα μνόζεμμ ηεξ
ειιεκηθήξ νμθ θαη μία πνάλε ακηίζηαζεξ εκάκηηα ζηε
πμύκηα.

Σηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1980 οπάνπεη έκαξ μμοζηθόξ
εμπιμοηηζμόξ ζηε ζθεκή, θαζώξ άκζηδακ όιμ θαη πενηζζόηενα
ζογθνμηήμαηα ,πανά ηεκ εθηεηαμέκε ιμγμθνηζία ζπεηηθά με ηηξ
μμνθέξ ηεξ ηέπκεξ. Τμ ζηηπμονγηθό πενηεπόμεκμ ηεξ επμπήξ
ζεςνήζεθε όηη πμηθίιεη από ηε πημομμνηζηηθή θαη ειαθνά
ζαηηνηθή ζε θνηηηθή γηα ηεκ πμιηηηθή δςή ηεξ Ειιάδαξ. Τμ 1985
γεκκήζεθε ε ζύγπνμκε ειιεκηθή νμθ όπςξ είκαη γκςζηή θαη
ζήμενα. Άιια οπμείδε ηεξ νμθ πμο δεμημονγήζεθακ αοηή ηε
δεθαεηία ήηακ Heavy metal, Rock punk θαη Indie rock.
Τε δεθαεηία ημο 1990 θονηανπμύζακ ζογθνμηήμαηα όπςξ
Ξύιηκα Σπαζηά, Τνύπεξ θαη Σηένεμ Νόβα. Γηα πνώηε θμνά ζηεκ
ειιεκηθή ηζημνία ημο νμθ οπήνλακ sold out εμθακίζεηξ ζε
μεγάιεξ αίζμοζεξ. Επίζεξ γηα πνώηε θμνά ζηεκ ειιεκηθή νμθ
οπήνπακ μεγάιεξ επηηοπίεξ πμο παίδμκηακ ζημ ναδηόθςκμ με
πηιηάδεξ μπαδμύξ.
Τεκ πενίμδμ ημο 2000 ε νμθ μμοζηθή δεκ έπεη πμιιμύξ μπαδμύξ.
Ωζηόζμ θαζηενςμέκμη νμθ θαιιηηέπκεξ ηςκ ηειεοηαίςκ
δεθαεηηώκ παναμέκμοκ δεμμθηιείξ.

Σι εύναι ϊραγε το ροκ; Εύναι αντύδραςη; Ιςτορύα; Επανϊςταςη; Πηγό
ϋμπνευςησ; Λύγη ςημαςύα ϋχουν οι προςδιοριςμού, για ϋνα μουςικό εύδοσ
το οπούο κατϊφερε να ριζώςει βαθιϊ, παρ’ ότι ξενόφερτο, και ςτην ψυχό
του Έλληνα. Οι καλλιτϋχνεσ και τα ςυγκροτόματα που πϋραςαν από τισ
αρχϋσ των 70’s μϋχρι ςόμερα από την ελληνικό ροκ ςκηνό, αφόνοντασ
ανεξύτηλο το ςτύγμα τουσ, δεκϊδεσ. Σα τραγούδια τουσ, ακόμα παύζουν
ςτο ραδιόφωνο και ςυγκεντρώνουν χιλιϊδεσ προβολϋσ ςτο Youtube.

<<Το ροκ εντ ρολ δεν θα πεθάνει. Ένα
πράγμα τελειώνει, όταν ζνα νζο
αρχίηει.>> Mc jagger

«Στθ δεκαετία του '60 θ γενιά μασ
ιταν όλθ πάω ς' ζνα πλοίο, που
πιγαινε να ανακαλφψει τον Νζο
Κόςμο. Και οι Beatles ιταν ςτο
ψθλότερο κατάρτι αυτοφ του
πλοίου. » Τηον Λενον

Στο ροκ γενικϊ υπϊρχει αθλητιςμόσ. Ο
Elton John, ϋχει μια γνωςτότατη
ομϊδα. Ο Bob Marley βγαύνει ςτα
εξώφυλλα των δύςκων του με την
μπϊλα ςτο πόδι. Και μϊλλον δεν θα
'χεισ δει εκτελεςτό τησ μουςικόσ ροκ
να κατεβαύνει από το παλκοςϋνικο για
να δεισ τι θα πει ιδρώτασ και
αδρεναλύνη.
Σιδηρόπουλοσ

Μ' αρέςει το rock and roll, μ' αρέςει η
ςτιχουργική του, μ' αρέςουν αυτά που
περνάει ςτον κόςμο και γενικά μ' αρέςει το
ότι είναι προπάντων μουςική για τον
άνθρωπο, για τα πάθη του, για το
ςυναίςθημά του κι όχι για την ψυχρή λογική
και προπάντων όχι για την τεχνοκρατία.
Παύλοσ Σιδηρόπουλοσ

Όταν παίζαμε ςτη Ρωςία λέγαμε
«Οι γονείσ μασ ήλθαν με άρματα
και όπλα, εμείσ ερχόμαςτε με
κιθάρεσ και μουςική» Scorpions

Εύναι απλϊ rock and roll. Αλλϊ μασ
αρϋςει !
Rolling Stones
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