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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Στα τέλη του 1960, δεκαετία γνωστή ως «χρυσή εποχή» ή 

«περίοδος της κλασικής ροκ», ένα πλήθος νέων υποειδών 

rock δημιουργήθηκε, συμπεριλαμβάνοντας συνδυασμούς - 

«υβρίδια» όπως η blues rock, folk rock, country rock, και 

η jazz-rock, από τα οποία πολλά συνεισέφεραν στην ανάπτυξη 

της psychedelic rock επηρεαζόμενη από την counter-

cultural ψυχεδελική σκηνή.  



Στα νέα είδη που εμφανίστηκαν από αυτήν την σκηνή 

συμπεριλαμβάνονται η progressive rock, που διεύρυνε τα 

καλλιτεχνικά στοιχεία, η glam rock, που τόνισε την 

θεατρικότητα και το οπτικό στυλ και το ξεχωριστό και 

διαρκές είδος της heavy metal, η οποία έδωσε έμφαση στην 

ένταση, την δύναμη και την ταχύτητα. Στο δεύτερο μισό του 

1970, η punk rock δυνάμωσε και άλλαξαν κάποια από τα 

παραπάνω είδη για να φτιάξουν ένα νέο, προκομμένο είδος 

μουσικής χαρακτηρισμένο από ανοικτές πολιτικές και 

κοινωνικές κριτικές. 

 



Λίγα χρόνια αργότερα, οι μουσικοί τζαζ, δημιούργησαν το 

μίγμα που έγινε γνωστό ως «τζαζ-ροκ φιούζιον» . 

Στη δεκαετία του 1970, το ροκ υποσκελίστηκε από την 

επικράτηση της ντίσκο που αποτελούσε ένα μίγμα soul, punk 

και Latin μουσικής  δεχόμενο επιρροές από αυτά. 

Παράλληλα, δημιουργούνται τα υποείδη soft rock, 

progressive rock, punk rock και heavy metal. 



Ψυχεδελικό Ροκ 

Στα μέσα της δεκαετίας του 
1960, εμφανίζεται το 
ψυχεδελικό ροκ, που φέρει 
στοιχεία από μουσικές της 
ανατολής. Ο συναυλιακός 
χώρος με το όνομα The 
Fillmore, αποτελούσε σημείο 
αναφοράς για τα 
συγκροτήματα του 
ψυχεδελικού ροκ στη 
δεκαετία του 1960, όπως οι 
Country Joe and the 
Fish,Pink Floyd και οι 
Jefferson Airplane. 

 



Το Garage rock της δεκαετίας 
του 1960 
Πολλοί άνθρωποι στις ΗΠΑ, 
προσπάθησαν να φτιάξουν τη δική τους 
συνοικιακή μπάντα. Οι πρόβες και οι 
ηχογραφήσεις γίνονταν συνήθως στα 
γκαράζ των σπιτιών τους χωρίς τα 
μέσα που παρείχε κάποια μεγάλη 
δισκογραφική εταιρία της εποχής. 
Εντούτοις αρκετοί, όπως οι The Sonics, 
ξεχώρισαν την περίοδο 
μεταξύ 1963 και 1967, οπότε και 
γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του το 
γκαράζ ροκ. Το garage rock είχε 
ονομαστεί αρχικά punk rock, αλλά 
αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο όρος 
γκαράζ ροκ για να μη δημιουργείται 
σύγχυση με το πανκ ροκ όπως το 
έκαναν γνωστό οι Sex Pistols, που έγινε 
πολύ δημοφιλές κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1970. 

 



Η μουσική Surf της δεκαετίας 
του 1960 

Ο ήχος του ροκαμπίλι επηρέασε 
πολύ τη Δυτική Ακτή της Αμερικής 
ως προς την ανάπτυξη ενός νέου 
είδους μουσικής που ήταν κυρίως 
ορχηστρικό και έγινε γνωστό 
ως μουσική σερφ. Η σερφ ήταν πιο 
γρήγορη από το ροκ εντ ρολ και ο 
ήχος της εμφάνιζε χαρακτηριστικές 
διαφορές, όπως οι κιθάρες με 
μεγάλο σήμα αντήχησης (reverb) ή 
ηχούς για να δοθεί μεγάλη αίσθηση 
του βάθους στον ήχο. Πολύ γνωστό 
συγκρότημα της σερφ ήταν 
οι Beach Boys που άφησαν το 
στίγμα τους στη σερφ 
προσθέτοντας πλούσιες μελωδίες 
στη φωνή, δημιουργώντας αυτό 
που έγινε γνωστό ως ο Ήχος 
της Καλιφόρνια. 

 



Το Folk rock 
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. 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. Συνέχισε την 
ανοδική πορεία του φολκ ροκ με το σινγκλ 
για το τραγούδι του Like a Rolling 
Stone του 1965, να φτάνει στο νούμερο 2 
των τσαρτς των Ηνωμένων Πολιτειών, 
ακολουθώντας το Help! των εξαιρετικά 
δημοφιλών Beatles. 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. 

 



Το Punk Rock 
Το punk rock 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. 



Το Soft Rock 
Με τη διάλυση των Beatles το 1970, 
άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες 
χρησιμοποίησαν τον ήχο που 
συναντάται σε μερικά τραγούδια 
τους και χαρακτηρίζεται ως soft 
rock ("απαλό" ροκ). Με την 
εφαρμογή των κατάλληλων 
ενορχηστρώσεων δημιουργήσαν τα 
τραγούδια που ονομάστηκαν 
αργότερα "power ballads" 
(μπαλάντες με έντονο ρυθμό που 
θύμιζαν τον μέταλ ήχο και 
διακρίνονται συνήθως από την 
ερωτική θεματολογία). Σόλο 
καλλιτέχνες όπως ο Μπάρι 
Μανίλοου, η Ολίβια Νιούτον και 
ο Έρικ Κάρμεν, καθώς και 
συγκροτήματα όπως οι Bread και 
οι Carpenters έκαναν δημοφιλές το 
είδος που σήμερα είναι γνωστό 
σαν σοφτ ροκ. 

 



Μέχρι το τέλος του 1962, η Βρετανική ροκ σκηνή είχε αρχίσει 

να έχει τα πρώτα της δείγματα με ένα μεγάλο εύρος 

αμερικάνικων επιρροών και στοιχεία της soul, rhythm and 

blues και surf. Αρχικά, τα συγκροτήματα του είδους 

μετέφεραν μελωδίες Αμερικανών καλλιτεχνών, αλλά 

αργότερα εμφάνισαν και τις δικές τους συνθέσεις με μουσικές 

ιδέες όλο και πιο περίπλοκες, δίνοντας πολλές φορές 

μεγαλύτερη βαρύτητα στο αφροαμερικάνικο 

στοιχείο.Οι Beatles από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, 

έκαναν την εμφάνιση τους με ένα σετ εμφάνισης, τραγουδιών 

και ύφους που έθεσε τα πρότυπα για τα μουσικά 

συγκροτήματα του μέλλοντος.  



Στα μέσα του 1962 οι Rolling Stones ξεκίνησαν ως ένα από τα 

πολλά συγκροτήματα που είχαν μεγάλη επιρροή από την 

μπλουζ, μαζί με τους Animals και Yardbirds.  

Στα τέλη του 1964 εμφανίζονται οι Kinks και ακολουθούν 
οι Who που παρουσιάζουν το νέο μοντερνιστικό στυλ. 
Προς το τέλος της δεκαετίας, τα συγκροτήματα της 
Βρετανικής ροκ σκηνής, πειραματίστηκαν με το 
ψυχεδελικό μουσικό ύφος που εμπεριείχε αναφορές στην 
υποκουλτούρα των ναρκοτικών και στις εμπειρίες με 
παραισθησιογόνες ουσίες.Μετά την αρχική τους επιτυχία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Beatles ξεκίνησαν σιγά σιγά να 
γίνονται γνωστοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά μέσω 
παρουσίασης των κομματιών τους από ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθμούς. 

 



 LED ZEPPELΙΝ 

 ALL-TIME TOP FIVE:  
1) Stairway To Heaven  
2) Achilles' Last Stand  

 3) Babe I'm Gonna Leave You  
4) Kashmir  

 5) Dazed And Confused  

 

(Ακούγεται το Stairway to Heaven) 



 The Beatles 

 ALL-TIME TOP FIVE:  
1) A Day In The Life   
2) While My Guitar Gently Weeps   
3) Strawberry Fields Forever  
4) Eleanor Rigby  
5) I Want You (She's So Heavy) 

 

(Ακούγεται το Yesterday) 



 The Rolling Stones 

 ALL-TIME TOP FIVE:  

1) Gimme Shelter   

2) Paint It, Black   

3) Brown Sugar   

4) Wild Horses  

5) You Can't Always Get What You Want 

 
(Ακούγεται το Paint it, Black) 



 QUEEN 

 ALL-TIME TOP FIVE:  

1) Bohemian Rhapsody  

2) Innuendo  

3) Killer Queen  

4) Somebody To Love  

5) Don't Stop Me Now 

 

(Ακούγεται το We Will Rock You)  

 



Γενικά, η δεκαετία του 1960-1970 μπορεί να 

χαρακτηριστεί και ως δεκαετία που η ροκ μουσική 

άρχισε να κάνει μεγάλα βήματα στην εξέλιξή της και να 

παίρνει την αρχική μορφή αυτού που είναι τώρα, που 

ήταν και η πιο λαμπρή της. Στη δεκαετία αυτή 

δημιουργήθηκαν τα σπουδαιότερα συγκροτήματα όπως 

οι Queen, οι Beatles και οι Led Zeppelin.  

 

Ελπίζουμε να απολαύσατε την εργασία που σας 

παρουσιάσαμε.  

 


