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Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Την δεκαετία του 90’ η Ροκ μουσική χωρίζεται σε υποκατηγορίες οι οποίες είναι: η 

Alternative Rock, η Alternative Metal,  η Grunge, η Post-Grunge, η Indie Rock,  η 

Ska, η Nu Metal,  το Heavy Metal και το Hard Rock. Επιπλέον στην Ευρώπη και 

κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία αναπτύχθηκε ένα ακόμη είδος της Ροκ το Britpop  και 

το Post Britpop.  Την περίοδο αυτή υπάρχουν πολλά συγκροτήματα της Ροκ 

μουσικής. Τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν το στυλ παλιών συγκροτημάτων. 

Ωστόσο,  υπάρχουν και άλλα που χαράζουν τη δική τους πορεία με το προσωπικό 

τους ξεχωριστό στυλ. Τα κυριότερα από αυτά είναι οι Oasis, οι  Aerosmith, οι U2, οι 

Fall κ.ά. Στην Αυστραλία ξεχωρίζουν οι Go-Betweens, στην Νέα Ζηλανδία, οι Chills, 

στην Ολλανδία οι Nits κλπ. Στην Ελλάδα υπάρχουν σχήματα που ικανοποιούν όλα τα 

γούστα, όπως οι Terror-X-Crew και οι Active Member για hip-hop, οι Τρύπες , 

τα Ξύλινα Σπαθιά, τα Διάφανα Κρίνα και οι Στρογγυλό Κίτρινο για hard rock, 

οι Stereo Nova και Μίκρο για ηλεκτρονική μουσική , οι Ενδελέχεια και τα Υπόγεια 

Ρεύματα για rock-έντεχνες μελωδίες, οι Πυξ Λαξ για rock-λαϊκές μελωδίες και άλλα. 

Ο αιώνας κλείνει με την ύπαρξη αθάνατων κομματιών και καταπληκτικών 

δημιουργών. Μπαίνοντας σε μία νέα δεκαετία αυτή των 00’s έχουμε πολλά νέα ροκ 

συγκροτήματα που αντιπροσωπεύουν κυρίως την εναλλακτική ροκ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι  Vines and Jet οι οποίοι κατόρθωσαν να γίνουν οι πιο 

δημοφιλής ανάμεσα σε άλλα συγκροτήματα την περίοδο 2002-2003 ανοίγοντας το 

δρόμο να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλα συγκροτήματα όπως οι 

Wolfmother. Συγκροτήματα που επίσης ξεχωρίζουν είναι οι Powderfinger, οι The 

Vines, οι You Am I, οι Silverchair, οι AC/DC, οι The Living End, οι Spiderbait, οι 

Grinspoon, οι Kisschasy and οι Eskimo Joe. Σ’ αυτή τη δεκαετία η ροκ χωρίζεται σε 

garage rock, post punk, heavy metal, metalcore, retro-metal και Digital Electronic 

Rock . 

http://lykeio5ioanninon.tripod.com/tmimab2/rock/trypes.htm
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Β. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ροκ Μουσική ονομάζουμε τα είδη της μουσικής που προέκυψαν από το Rock ‘n’ 

Roll. Χαρακτηριστικό του είδους είναι ο έντονος ρυθμός που παράγεται από μουσικά 

όργανα όπως ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά μπάσο και νραμς. Πρωτοεμφανίστηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του ’50 στην Αμερική και σαν μουσική ήταν επηρεασμένη 

από άλλες τεχνοτροπίες (1) και είδη μουσικής (2) [πχ (1) Rhythm and Blues, Rock ‘n’ 

Roll, Rockabilly | (2) country, μπλουζ]. Η μουσική ροκ σαν είδος επηρεάστηκε και 

επηρεάζεται ανά δεκαετίες από τα πιο δημοφιλή είδη κάθε εποχής. Ειδικότερα, τη 

δεκαετία των 90’s και 00’s που θα αναλύσουμε παρακάτω χαρακτηρίζεται από πολλά 

είδη του συγκεκριμένου ύφους. 

 

Γ. ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 
 

Μέρος Α’: Η Ροκ Τη Δεκαετία Του 90’ 

 

 Εναλλακτική Ροκ 

Τη δεκαετία του 1990 έχουμε την εισαγωγή της Alternative Rock χάρις σε μπάντες 

όπως οι Nirvana και στην δημοτικότητα κινημάτων όπως η grunge και η Britpop. Με 

την έναρξη της δεκαετίας του 1990, οι αγοροπωλησίες από συγκροτήματα όπως οι 

Jane’s Addiction , οι Dinosaur Jr, και οι Nirvana  που πρεσβευαν την εναλλακτική 

Ροκ είχαν φτάσει στα ύψη. Την ίδια περίοδο οι REM αποτελούσαν το πιο δημοφιλές 

συγκρότημα στον κόσμο και πρότυπο για πολλές νέες εναλλακτικές μπάντες. 

Ωστόσο, οι Red Hot Chili Peppers  ήταν  αυτοί που έφεραν την παγκόσμια προσοχή 

στο Alternative Rock και μ’ αυτό τον τρόπο κατάφεραν να επιτύχουν την πρωτοπορία 

και να φτάσουν στην κορυφή. Οι σημαντικότερες μπάντες του είδους αυτή την 

περίοδο είναι οι : Hootie and The Blowfish, Alice in Chains, Nirvana, The Offspring, 

Red Hot Chili Peppers, R.E.M.,  Soundgarden, Live, Counting Crows, Rage Against 

the Machine, Goo Goo Dolls, Third Eye Blind, Green Day, Bush, The Smashing 

Pumpkins, 4 Non Blondes, Beck, Foo Fighters, Sublime, Hole, Cake, Blind Melon, οι 

Stone Temple Pilots, Blink-182 και  οι Pearl Jam. 

 

   
Nirvana                              R.E.M.                                  Red Hot Chili Peppers 

 

 Εναλλακτική Metal 

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 προέκυψε  ένα νέο στυλ  εναλλακτικής μουσικής  το 

οποίο συνδυάζει στοιχεία του alternative rock με heavy metal και ονομάστηκε 

“alternative metal”. Επιπλέον, θεωρείται πρόδρομος του κινήματος nu metal από τα 

τέλη της δεκαετίας του '90. Αυτό το ύφος μουσικής αντιπροσωπεύεται από μπάντες 

όπως οι Tool Helmet, οι Jane’s Addiction, οι Faith No More, οι Primus και οι Rage 

Against the Machine. Τέλος σ’ αυτό το ύφος αναμειγνύονται και στοιχεία funk και 

hip hop, δημιουργώντας υποκατηγορίες του στυλ, όπως το metal funk και metal ραπ. 
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Faith No More                 Primus                                      Rage Against the Machine 

 

 Grunge 

Η Grunge σαν μουσική έγινε δημοφιλής στις αρχές τις δεκαετίας του 90’ και είναι μια 

υποκατηγορία της Alternative Rock. Πολλές μπάντες της περιόδου ένιωθαν άβολα με 

την επιτυχία των Nirvana και των Pearl Jam γύρω από την grunge καθώς αυτά τα δύο 

συγκροτήματα αύξησαν την όρεξη του κοινού για ροκ μουσική, και τα hard rock 

album τους συνδέονται άμεσα με το είδος. Σύμφωνα με τον ροκ κριτικό Grant Alden, 

"H grunge ήταν το αποκορύφωμα των είκοσι χρόνων του πανκ ροκ και συνδέεται πιο 

στενά με τη δεκαετία του 1990 και του 2000. 

 
Pearl Jam 

 

 Post-Grunge 

Το 1994 είναι το έτος πτώσης της grunge μουσικής. Ο όρος Post-Grunge επινοήθηκε 

για να περιγράψει όλα τα συγκροτήματα που προωθήθηκαν από δισκογραφικές 

εταιρίες για να μιμηθούν την grunge. Το 1995, η νέα μπάντα του πρώην ντράμερ των 

Nirvana Dave Grohl, οι Foo Fighters, βοήθησαν να διαδοθεί και να γίνει ένα από τα 

πιο εμπορικά επιτυχημένο ροκ συγκροτήματα στις ΗΠΑ, με τη βοήθεια του Mtv. 
Μερικές  post-grunge μπάντες, όπως οι Candlebox διεύρυναν γεωγραφικά το  post-

grunge. 

 
Foo Fighters 
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 Indie Rock 

Μετά την τεράστια επιτυχία της εναλλακτικής ροκ στη δεκαετία του 1990, 

πρωταγωνιστικό ρόλο κερδίζει η Indie ή αλλιώς Independent Rock, δηλ. με άλλα 

λόγια η Ανεξάρτητη Ροκ. Σκοπός αυτού του είδους ήταν τα συγκροτήματα να 

παραμείνουν υπόγεια. Παρ’ όλα αυτά διάφορα συγκροτήματα του είδους απέκτησαν 

ξαφνική φήμη όπως οι Pavement και οι The Flaming Lips. 

  
Pavement                                  The Flaming Lips 

 

 Ska 

H ska ήταν ένα πρωτοποριακό κύμα της Ροκ μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 

90’. Οι The Mighty Mighty Bosstones και οι No Doubt ήταν αυτοί που καλλιέργησαν 

το είδος. 

  
The Mighty Mighty Bosstones      No Doubt 

 

 Nu Metal 

Nu metal ονομάζεται το είδος της Ροκ που είναι συνδυασμός Ροκ και Ραπ. Στα μέσα 

της δεκαετίας αυτό το ύφος αναμίχθηκε με grunge, metal, και hip hop. Οι Korn και οι 

Limp Bizkit είναι πρωτοπόροι της nu metal και έχουν πουλήσει πάνω από 40 και 30 

εκατομμύρια άλμπουμ, αντίστοιχα. Κάποιες μπάντες, όπως οι Slipknot, 

παρουσιάζουν έναν πιο σοκαριστικό ήχο συνδιασμένο με εικόνα. Η αυξανόμενη 

δημοτικότητα του nu metal γέννησε ένα κύμα επιτυχημένων συγκροτημάτων όπως οι 

Linkin Park και οι POD στην επόμενη δεκαετία. 

   
Korn                                          Limp Bizkit                   Slipknot 
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 Heavy Metal 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, heavy metal  κυριάρχησε. Αυτό οφείλεται στην 

τεράστια επιτυχία του ομώνυμου πέμπτου άλμπουμ των Metallica, το οποίο 

κυκλοφόρησε το 1991 και έφερε την heavy metal στην επικρατούσα τάση για πρώτη 

φορά.  

 
Metallica 

 

 Hard rock 

Το hard rock είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη της ροκ με  καλλιτέχνες όπως οι 

Guns N 'Roses, οι Van Halen, οι Def Leppard, ο Ozzy Osbourne, και ο Tom Petty  οι 

οποίοι κυκλοφόρησαν επιτυχημένα άλμπουμ και παρέμειναν πολύ δημοφιλείς κατά 

το πρώτο μισό της δεκαετίας, ενώ οι Aerosmith, οι Bon Jovi και οι Metallica 

διατήρησαν τη δημοτικότητά τους καθ 'όλη τη δεκαετία, σε μεγάλο βαθμό. 

  
Guns N 'Roses                     Van Halen 

    
Def Leppard                          Ozzy Osbourne             Tom Petty 

  
 Aerosmith                                      Bon Jovi 
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 Britpop 

Σε μια προσπάθεια των Βρετανικών συγκροτημάτων ν’ αμφισβητήσουν την 

Αμερικάνικη rock, η τότε νεολαία δημιούργησε αυτό το κίνημα, με στιχουργικά 

θέματα πιο κοντά στη Βρετανική πραγματικότητα. Πρωτοπόροι του κινήματος είναι 

οι Oasis, ενώ επίσης ξεχώρισαν οι Blur, οι Suede, οι Pulp, Manic Street Preachers, οι 

Elastica, οι Supergrass και οι The Verve καθώς τα album τους βρίσκονταν στην 

κορυφή σ’ όλη τη δεκαετία. 

 
Oasis 

 

 Post- Britpop 

Περίπου το 1997 η Britpop ως κίνημα είχε άρχισε να διαλύεται. Μπάντες όπως οι 

Beatles, οι Rolling Stones και οι Small Faces είχαν συνδυάσει το παραδοσιακό 

βρετανικό ροκ με αμερικάνικες επιρροές δημιουργώντας το υπόβαθρο  πάνω στο 

οποίο οι The Verve, οι Radiohead, οι Travis, οι Stereophonics και οι Feeder που ήταν 

Post- Britpop μπάντες που κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τις περισσότερες μπάντες της 

Britpop  και να πετύχουν εμπορικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. 

  
The Verve                       Radiohead 

  
Travis                                    Stereophonics 

 
Feeder 
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Μέρος Β’: Η Ροκ Τη Δεκαετία Του 00’ 

Αυτή η δεκαετία και έπειτα όσον αφορά τη Ροκ Μουσική χαρακτηρίζεται ως η «Νέα 

Χιλιετία». 

 

 Post-Hardcore και emo 

Η Post-Hardcore πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική (Ουάσιγκτον, Σικάγο) στο 

ξεκίνημα της δεκαετίας του ’80. Η post-punk, hardcore punk, το κίνημα do-it-

yourself, υπήρξαν σαφείς επιρροές. Η διαφορά του νέου είδους ήταν η μεγαλύτερη 

διάρκεια των κομματιών, οι πιο πολύπλοκες δομές και τα μελωδικότερα φωνητικά. 

Πρωτοπόροι θεωρούνται οι Fugazi. 

[Thursday, Thrice, Finch και Poison the Well.] 

 
Fugazzi 

 

Η emo προήλθε από την ίδια σκηνή, στην Ουάσιγκτον του ’80. Ο αρχικός όρος ήταν 

“emocore”  και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει συγκροτήματα που προτιμούσαν 

εκφραστικά φωνητικά έναντι του συνηθισμένου στυλ, το οποίο παρέπεμπε σε 

γάβγισμα. Πρωτοπόροι υπήρξαν οι Rites Of Spring και Embrace. 

Οι τελευταίοι δημιουργήθηκαν από τον Ian MacKaye, του οποίου η δισκογραφική 

εταιρία Dischord Records αποτέλεσε κεντρικό σημείο για την ανερχόμενη σκηνή της 

Ουάσιγκτον. Η εταιρία κυκλοφορούσε δίσκους των Rites Of Spring, Dag Nasty, 

Nation of Ulysses και Fugazi. Οι Fugazi ξεκίνησαν σαν μια καθαρά emo μπάντα, 

αλλά απέκτησαν θαυμαστές από τη σκηνή της alternative rock. 

Στις αρχές της, η emo σκηνή λειτουργούσε με 'άκρα μυστικότητα': μικρά 

συγκροτήματα που έμεναν μαζί για ακόμα πιο μικρά χρονικά διαστήματα, 

ηχογραφούσαν μικρούς δίσκους σε βινύλια με τη βοήθεια μικρών δισκογραφικών 

εταιριών. 

Προς τη μέση του '90, ο ήχος  της emo χαρακτηριζόταν από συγκροτήματα όπως οι 

Jawbreaker και οι Sunny Day Real Estate, οι οποίοι αναμείγνυαν στοιχεία της grunge 

και της μελωδικής rock. 

Η emo απέκτησε ευρύτερο κοινό με την άνοδο της grunge και της pop punk στα 

διεθνή media. Το άλμπουμ των Weezer, 'Pinkerton' (1996), είχε στοιχεία emo και pop 

punk αντίστοιχα. 

Ο όρος emo έχει χρησιμοποιηθεί και από δημοσιογράφους πάρα πολλές φορές για να 

περιγράψει αρκετούς καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν ανήκουν σ' αυτό το είδος 

απαραίτητα, όπως οι My Chemical Romance και οι Fall Out Boy. Συγκροτήματα 

όπως οι Paramore και οι Panic! at The Disco ακόμα διαψεύδουν το ότι ανήκουν 

στην emo. 

Προς το 2003, η post-hardcore έγινε πιο ευρέως γνωστή στην παγκόσμια μουσική 

σκηνή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά συγκροτήματα να γίνουν ξαφνικά διάσημα. 

Πολλά από αυτά άνηκαν σ' ένα παρακλάδι της emo και post-hardcore, μια μείξη των 

δύο ειδών, το οποίο ονομάστηκε screamo. 
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Rites Of Spring 

 
 

 Garage rock/ανέγερση της post-punk 

Στην αρχή της δεκαετίας του '00, μια νέα μερίδα συγκροτημάτων άρχισε να παίζει μια 

εκδοχή της ροκ που πήγαινε πίσω στις ρίζες της: πολύ βασική, χωρίς στολίδια, με 

απλές μελωδίες κιθάρας. Χαρακτηρίστηκαν ως garage rock. Όλα αυτά τα 

συγκροτήματα, αν και άνηκαν στο ίδιο είδος, τα υπόβαθρα και οι επιρροές τους ήταν 

πολύ διαφορετικές. Έτσι, η συνοχή του είδος έχει αμφισβητηθεί. 

Κατά τη δεκαετία του '80 και του '90, η garage rock αναμείχθηκε με την punk. Τότε 

δημιουργήθηκαν οι σκηνές του Detroit (The Von Bondies, Electric Six, The 

Dirtbombs, The Detroit Cobras) και της Νέας Υόρκης (Radio 4, Yeah Yeah Yeahs, 

The Rapture). Άλλα -λιγότερο γνωστά- συγκροτήματα είναι οι Billy Childish, The 

Buff Medways (και τα δύο από Βρετανία), The (International) Noise Conspiracy από 

τη Σουηδία, The 5.6.7.8's από Ιαπωνία και οι Oblivians από το Μέμφις. 

Η εμπορική επιτυχία του είδους μπορεί να θεωρηθεί πως έγινε χάρη σε τέσσερα 

συγκροτήματα: The Strokes από Νέα Υόρκη, The White Stripes από τη σκηνή του 

Detroit, The Hives από τη Σουηδία, και The Vines από την Αυστραλία. 

Το δεύτερο κίνημα των συγκροτημάτων που βρήκαν παγκόσμια φήμη αποτελούνταν 

από τους: Black Rebel Motorcycle Club, The Killers, Interpol, Kings of Leon (όλοι 

από Αμερική). The Libertines, Arctic Monkeys, Bloc Party, Editors, Franz Ferdinand, 

Placebo (από Βρετανία). Jet από Αυστραλία. The Datsuns, The D4 από Νέα 

Ζηλανδία. 

 
The Von Bondies 

 

 Metalcore, Retro-metal και μοντέρνα heavy metal 

Η metal παρέμεινε δημοφιλής και στα '00, ειδικά στην Ευρώπη. Η Σκανδιναβία είχε 

βγάλει πολλά θαυμάσια συγκροτήματα, ενώ το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία 

είχαν την πιο σημαντική αγορά. Στα top 20 Γερμανικά chart συγκαταλέγονταν οι 

Φινλανδοί Children of Bodom, οι Νορβηγοί Dimmu Borgir, οι Γερμανοί Blind 

Guardian και οι Σουηδοί HammerFall. 

Η metalcore, αρχικά ένα Αμερικάνικο υβρίδιο της thrash metal και της hardcore 

punk, έγινε γνωστό στα '00, με συγκροτήματα όπως οι Suicidal Tendencies, Dirty 
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Rotten Imebiciles, Stormtroopers of Death. Συγκροτήματα που ξεκίνησαν το είδος 

είναι οι Earth Crisis, Converge, Hatebreed και Shai Hulud. Οι Bullet For My 

Valentine, από την Ουαλία, κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στο top 5 των charts της 

Αμερικής και της Αγγλίας με το άλμπουμ 'Scream, Aim, Fire!' (2008). Οι Lamb Of 

God, με τον δίσκο 'Wrath' (2009) σκαρφάλωσαν στο νούμερο 2 των charts του 

Billboard. 

Ο όρος retro-metal χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει συγκροτήματα όπως οι The 

Sword από το Τέξας, High On Fire από Καλιφόρνια, Witchcraft από Σουηδία και 

τους Αυστραλούς Wolfmother. 

     
Suicidal Tendencies                                     Earth Crisis 

 

 Ψηφιακή Ηλεκτρονική Ροκ 

Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, έγινε εύκολο να δημιουργηθούν τραγούδια 

υψηλής ποιότητας μέσω υπολογιστή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές συνθέσεις να 

είναι κατά βάση ηλεκτρονικές, και να προωθούνται μέσο διαδικτύου. Πολλοί ροκ 

μουσικοί αποφάσισαν να αναμείξουν τα δύο είδη. 

Η Indie Electronic ξεκίνησε στην αρχή του '90, με συγκροτήματα όπως οι Stereolab 

και οι Disco Inferno. Το υποείδος της electroclash ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη στο 

τέλος του '90- ήταν μια μείξη synth pop, techno και punk. Το κομμάτι "Space 

Invaders Are Smoking Grass" των I-F είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλα 

συγκροτήματα που το δοκίμασαν ήταν οι Felix da Housecat, Peaches, Chicks On 

Speed, και Ladytron. 

Σκηνές δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο και το Βερολίνο, αλλά δεν κράτησαν για πολύ. 

Η dance-punk, που αναμείγνυε post-punk, disco και funk, δημιουργήθηκε το '80, 

αλλά αναγέρθηκε από ορισμένες rock και post-punk μπάντες, ειδικά από τους 

Νεοϋορκέζους Liars, The Rapture, Radio 4 και Out Hud. 

 
Stereolab 
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