
Η ROCK ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 
80΄ 



• Η rock μουσική είναι ένα είδος 
δημοφιλούς μουσικής που 
ξεκίνησε ως rock n roll στην 
Αμερική τη δεκαετία του 50΄ και 
εξελίχθηκε σε μια ποικιλία 
διαφορετικών ειδών και 
ρευμάτων κυρίως στην Αμερική 
και στη Μεγάλη Βρετανία. 

• Μουσικά η rock, βασίζεται 
στην ηλεκτρική κιθάρα ,στο 
μπάσο και στα drums. Με 
κολλητά τζιν και μακριά 
μαλλιά , οι περισσότεροι 
καλλιτέχνες της rock 
αδιαφορούσαν για την 
εμφάνισή τους. 



• Με την είσοδο αυτής της 
δεκαετίας , τα κοινωνικό-πολιτικά 
πράγματα έδειχναν να αλλάζουν. 
Το κοινό ήταν κορεσμένο από το 
πολιτικό τραγούδι .Τη δεκαετία 
αυτή τα υποείδη που 
αποτελούσαν το ροκ άρχισαν να 
διαφοροποιούνται και να 
διευρύνονται. Αυτή η περίοδος 
είδε την ανάπτυξη του Νέου 
Κύματος του Βρετανικού Heavy 
Metal (New wave of British Heavy 
Metal ), ενώ τα προηγούμενα 
χρόνια, μουσικοί όπως ο Eddie 
Van Halen είχαν εισάγει 
καινοτομίες στη ροκ κιθάρα. 
Παράλληλα τραγουδιστές όπως 
ο Freddy Mercury 
των Queen  είχαν εξυψώσει το 
ρόλο τους σε επίπεδα που 
άγγιζαν αυτά των ερμηνευτικών 
τεχνών. 

                          Freddy Mercury 



 Ταυτόχρονα, οι ποπ-New Wave μπάντες παρέμεναν 
δημοφιλείς και καλλιτέχνες όπως ο Billy Idol και οι Go-
Go's κέρδιζαν σε δημοφιλία. 

Εμφανίστηκε επίσης και έγινε 
δημοφιλές, τοAmerican 
heartland rock, ένα 
αμερικάνικο παρακλάδι της ροκ 
με έμφαση σε θεματολογία 
λαϊκή, με κοινωνικό χαρακτήρα, 
με εκφραστές του καλλιτέχνες 
όπως ο Bruce Springsteen, 
ο Bob Seger, ο John (Cougar) 
Mellencamp και άλλοι.  

Billy Idol 



• Μετά από τις δουλειές του φόλκ τραγουδιστή και 
συνθέτη Paul Simon και του γνωστού από το 
progressive rock, Peter Gabriel, το ροκ συνετάχθη με 
διάφορα είδη της φόλκ από όλο τον κόσμο και η μίξη 
αυτή έγινε γνωστή ως "world music". 



Λιγα λογια … 



• New wave of british 
heavy metal: Η φράση 
New Wave of British 
Heavy Metal 
(NWOBHM) 
καθιερώθηκε ως το 
όνομα αυτού του 
καινούργιου είδους. 
Αυτό το καινούργιο 
είδος δημιούργησε με 
τη σειρά του πληθώρα 
συγκροτημάτων, 
οπαδών και φανατικών 
συλλεκτών. Το είδος 
αυτό γινόταν όλο και 
πιο δημοφιλές μέρα με 
την ημέρα.  
 

• Πολύ συχνά διάφοροι 
ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί 
καλούσαν καινούργια 
συγκροτήματα για επίδειξη της 
μουσικής τους. Το είδος έγινε 
ένα είδος κινήματος, με τους 
ανθρώπους που το υποστήριζαν 
να δίνουν τον τρόπο ζωής και 
ντυσίματος στις μετέπειτα 
γενιές. 



       HEADBANGERS 
• Η εμφάνιση ενός headbanger (προσφώνηση για όλους 

τους οπαδούς της heavy metal) συνήθως ήταν: μακρύ 
μαλλί, κολλητό δερμάτινο τζιν και τζιν μπουφάν πάντα 
συνοδευόμενο από ραφτά συγκροτημάτων.  



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 

ΣΥΚΓΡΟΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 



           BON JOVI 
• Πενταμελές αμερικανικό  σύνολο που 

σχηματίστηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 από τον Jon Bon 
Jovi (φωνητικά/κιθάρα) και ανέδειξε 
τον κιθαρίστα Richie Sambora. 
Επιβλήθηκαν εμπορικά με ένα rock 
χαρμάνι, όχι υπερβολικά ποπ για 
τους heavy metal οπαδούς αλλά ούτε 
και υπερβολικά σκληρό για τους ποπ 
οπαδούς.        

     Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ‘80            
είχαν γίνει η πιο επιτυχημένη   

αμερικανική hard rock μπάντα.  



         GUNS N’ ROSES 
Το γκρούπ ξεκίνησε την καριέρα του το 1985 με επικεφαλής τον Axl 
Rose και κιθαρίστα τον Slash. Για μια σύντομη περίοδο υπήρξαν η 
πιο διαβόητη rock μπάντα στον κόσμο. Η φήμη τους ως τα ‘’κακά’’ 
παιδιά της rock, τους εξασφάλισε αφοσιωμένο ακροατήριο και το 
πρώτο τους άλπουμ ‘’Appetite for Dstruction’’ (1987) πούλησε 10 
εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και περιλάμβανε κομμάτια 
όπως τα ‘’ Sweet Child of Mine’’ και ‘’Paradise City’’. 



               QUEEN 
Ένα από τα πιο εμπορικά βρετανικά rock γκρούπ της δεκαετίας του 
70 γνώρισε νέα άνθιση στα μέσα της δεκαετίας του ’80 με το 
ειρωνικό ‘’Radio Gaga’’ και το θεατρικό ‘’I Want to Break Free’’.  

Με μια δυναμική σκηνική παρουσία που αξιοποιούσε το ιδιαίτερο 
φωνητικό στυλ του τραγουδιστή Freddie Mercury , το συγκρότημα 
τελείωσε την καριέρα του με το θάνατο του από AIDS στις 24 
Νοεμβρίου του 1991. 



               NIRVANA 
Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 οι Nirvana υπήρξαν πρωτοπόροι του 
grunge, δηλαδή του rock στυλ που πάντρεψε το punk με το heavy 
metal. Έγιναν ευνοούμενοι του MTV και γνώρισαν παγκόσμια 
επιτυχία, η οποία συνδυάστηκε με σκανδαλοθηρικά πρωτοσέλιδα 
σχετικά με τον τρόπο ζωής τους και τη χρήση ναρκωτικών . 

Σχηματίστηκαν το 1988 με 
επικεφαλής στα φωνητικά και την 
κιθάρα τον Kurt Cobain ο οποίος 
αυτοκτόνησε στις 5 Απριλίου του 
1994. 



  ALBUMS ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ… 
• Complete Madness-Madness             
• Money for Nothing-Dire Straits 
• Michael Jackson-Thriller 
• Pyromania-Def Leppard 
• Slippery When Wet-Bon Jovi 
• Appetite for Destruction-Guns N’ Roses 
• Purple Rain-Prince  
• Born in the USA-Bruse Springsteen 
• Synchronisity-Police 
• Tattoo You-Rolling Stones 

 



 ΤΕΛΟΣ 

Κιμπιζή Θέλξη 
                 Κωσταντίνος Καρσλιεβίδης 
                                            Θωμάς Βασβάνης 


