
H ροκ μουσική και η επίδρασή της 
στην σημερινή κουλτούρα. 



Δεκαετία του 50΄- Η Εμφάνιση της ροκ μουσικής και 
η ανταπόκριση από τον κόσμο. 

 

 

 

► Το πασίγνωστο αυτό 
μουσικό είδος το οποίο 
προέρχεται απο το 
συνδυασμό των μαύρων 
και λευκών μεταναστών 
150 χρόνια πριν αλλά και 
της αγγλοκελτικής φολκ 
οδήγησε  μετά από 
επεξεργασίες στις αρχές 
της δεκαετίας του 50’ σε 
αυτό που γνωρίζουμε 
σήμερα  ως ροκ εντ ρολ.  

•Αλλά, η πλειοψηφία των ανθρώπων 

αντιδρά συνήθως αρνητικά και με μια δόση 

συντηρητισμού στην εμφάνιση οτιδήποτε 

νέου και προοδευτικού, όπως έγινε και με 

την rock n roll και μετέπειτα με την ροκ 

μουσική η οποία για πολλούς 

δημιουργήθηκε για να προκαλεί 



1950’s Fashion 

       Women                              Men 



Δεκαετία του 60’ - Ροκ μουσική και η 
επίδραση της  στον τρόπο σκέψης 

Η δεκαετία του 60’ ειναι μια 
περίοδος αμφισβήτησης και 
απελευθέρωσης. Ο πόλεμος στο 
Βιετνάμ, η δολοφονία του M.L 
King και του Сhe Guevara, και 
το φοιτητικό κίνημα του Μάη 
του 68’ στη Γαλλία,  
δημιούργησαν ενα κλίμα 
αμφισβήτησης του 
κατεστημένου και άνισου 
κόσμου, στο οποίο ο άνθρωπος 
αισθάνθηκε οτι πρέπει να 
παλέψει εναντίον του 
ρατσισμού. Εμφανίζονται πολλά 
γνωστά ονόματα εκ των οποίων 
οι Beatles και οι Rolling Stones. 

► Γίνεται φανερό λοιπόν οτι η 
μουσική αποτέλεσε τον πυρήνα 
μιας αλλαγής τόσο της 
εμφάνισης όσο και του τρόπου 
σκέψης των ακροατών της. Όλοι 
οι νέοι εκδηλώνονταν για μια 
ολοκληρωμένη αλλαγή της ζωής 
τους. Η μουσική επηρέασε απο 
τον τρόπο ζωής και δημιουργίας 
των ανθρώπων, μέχρι και τον 
τρόπο που αισθάνονται, 
ερωτεύονται, σκέφτονται ή 
ακόμα και ντύνονται. 



Rolling Stones 
    Οι Rolling Stones είναι μια αγγλική 

ροκ μπάντα που σχηματίστηκε στο 
Λονδίνο το 1962. 

► Είναι γνωστή για τα μακριά μαλλιά 
τους όσο και για τη μουσική τους, 
ηοποια ταυτίζεται με το νεανικό 
και την επαναστατική 
αντικουλτούρα της δεκαετίας του 
60. 

► Χαρακτηριστικες ειναι και οι 
χορευτικες κινησεις του Mick 
Jagger(ο κυριος τραγουδιστης)οι 
οποιες ειναι τυχαιες και οχι  
προκαθορισμενες και δινει τελος 
στην ακινησια και την μονοτονια 
των προηγουμενων εποχων. 
 

► ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ROLLING 
STONES 
Το λογότυπο έχει νόημα την 
ανάμειξη του νεαρού πνεύματος, 
του πάθους, τη φρεσκάδα, την 
αντι-εγκατάσταση και την 
πρόκληση πολέμου. 

► OI ROLLING STONES ΣHMEΡA 
► Τωρινά οι Rolling stones  

βρίσκονται στην Αυστραλία, 
συνεχίζουν δυναμικά τις περιοδίες 
τους σε ολο τον κόσμος με το ίδιο 
αλλά διαχρονικό μηνυμα. 



The Beatles 
► Οι Beatles ήταν ένα παγκοσμίου 

φήμης αγγλικό ροκ συγκρότημα το 
οποίο σχηματίστηκε στο Λίβερπουλ το 
1960΄.  

►       Προέλευση ονόματος.  
Ο Stuart Sutcliffe πρότεινε να αλλάξουν 
το όνομά τους σε Beetles (σκαθάρια). 
Το “Ε” έγινε “A” κάνοντας λογοπαίγνιο 
με τη λέξη beat (ρυθμός). Ο Lennon 
είπε ότι έκανε λογοπαίγνιο με τις λέξεις 
beat και less (χωρίς ρυθμό). 
 
     All you need is love. 

► Το νοημά του είναι ξεκάθαρο και 
κανένας δεν μπορεί να το 
δυσερμηνεύσει. Θέλει να περάσει το 
μήνημα ότι όλα γίνονται με την αγάπη. 
Είναι ξεκάθαρα μια αντιπολεμική κίνηση, 
αφου περνάει το μήνυμα της αγάπης και 
της ελευθερίας. 

► John Lennon. George Harrison. Paul 
McCartney. Ringo Starr. 



Δεκαετία του 70’ – γέννηση της punk 

► To προβληματικό  κοινωνικό 
καθεστώς της εργατικής τάξης 
των μεταναστών, η 
συντηρητικοποίηση και η 
αναπόφευκτη κριτική 
καταστολής κάθε πολιτικής 
κοινωνικής έκφρασης είχαν σαν 
αποτέλεσμα την γέννηση της 
αντικουλτούρας του punk. H 
ιδεολογία της punk σχετίζεται με 
την ελευθερία, την ισότητα των 
ανθρώπων την ριζοσπαστική και 
την αντιεξουσιαστική 
συμπεριφορά 

► Το πρωτοποριακό συγκρότημα 
είναι οι Sex Pistols(1976), ένα 
βρετανικό πανκ συγκρότημα. 
Τα πιο χαρακτηριστικά 
συγκροτήματα ειναι οι Sex 
Pistols, οι Сlash και οι 
Ramones, με τους οποίους 
ασχοληθήκαμε. 



Ramones 
► Oι Ramones ήταν ένα αμερικάνικο 

μουσικο 
συγκρότημα.Αποτελούνταν απο 
τους Joey, Johnny, Dee Dee, 
Tommy .Yιοθέτησαν το 
ψευδώνυμο Ramones ως επίθετο 
όλοι τους.Είναι ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά πανκ 
συγκροτήματα και πολλά από τα 
τραγούδια τους θεωρούνται ύμνοι 
της πανκ όπως το Blitzkrieg Bop. 

► Blitzkrieg Bop-Η σημασία 
  Το Blitzkrieg Bop πήρε το όνομα 

του απο την τακτική Blitzkrieg 
Βοp του 2ου παγκοσμίου 
πολέμου που σήμαινε 
“διαφωτιστικός πόλεμος”. 
Ήταν εβραίοι και ήθελα να 
δείξουν με το τραγούδι ότι δεν 
τιμούν την ναζιστική Γερμανία. 
To ακριβές νόημα του 
τραγουδιού όμως είναι κατι το 
ασαφές 
 
 
 
 

  



H επίδραση της punk στην μόδα 

► Η μόδα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη.Συμπεριείχε έξαλλα 
χτενίσματα, σκισμένα παντελόνια, στένες ψηλές μαύρες μπότες, δερμάτινες 
ζακέτες και τατουάζ.                                                                   

► Γυναίκες                                  Άντρες 



Δεκαετία του 80-90’ Grunge 
► Η δεκαετία του ’90 έχει χαρακτηριστεί 

ως μια περίοδος κρίσης για το сlassic 
rock και το heavy metal.Ωστοσο, 
αναπτύχθηκε το grunge το οποίο είναι 
ένα είδος εναλλακτικής ροκ το  οποίο 
αναπτύχθηκε στα μέσα του 1980 στις 
Ηπα, και κυρίως στο Σιάτλ. 

► Επιρροές                            

      Punk, Heavy Metal, Indie Roсk.     
  
                                
 

► Χαρακτηριστικά        
     Η γκράντζ χαρακτηρίζεται από 

ηλεκτρικές κιθάρες  με έντονη ηχητική 
παραμορφώση, με αρκετό θορυβο και 
ηχητικά εφέ(glam ήχος) Οι στίχοι 
ελιναι απαθείς η γεμάτοι από θλίψη και 
μιλάνε για την μιζέρια της ζωής.Η 
grunge είναι αισθητικά  απογυμνωμένη 
και πολλοί καλλιτέχνες είναι γνωστοί 
για την απάιθεια τους προς την 
εξωτερική εμφάνιση όπως ο Kurt 
Cobain 



Nirvana 
Οι Nirvana ήταν ενα ροκ 

σύγκροτημα που 
διαμορφώθηκε το 1987. 
Θεωρούνται ένα από τα 
μεγαλύτερα ροκ 
συγκροτήματα που 
στιγμάτισαν μια ολόκληρη 
γενιά.Ο frontman των 
Nirvana, o Kurt Cobain 
θεωρήθηκε ως εκπρόσωπος 
μιας γενιάς της λεγόμενες 
«Generation X» ► Smells Like Teen Spirit 

   Αυτό το τραγούδι θεωρήθηκε 
ως ο ύμνος μιας ολόκληρης 
γενιάς. Είναι ένα “ανέκδοτο”.  
“Αυτο το τραγούδι είναι 
φτιαγμένο από αντικρουόμενες 
απόψεις.Απλά κάνει πλάκα ,ε 
την σκέψη του να κάνεις μια 
επανάσταση” – Kurt Cobain. 



 
Τα διδάγματα και τα στίγματα της ροκ 

μουσικής στις ζωές μας  

►  Σίγουρα η μουσική 

αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη 
κοινωνία, στον τρόπο που 
βλέπουμε την ζωή, που 
διαμορφώνουμε σχέσεις , που 
αντιστεκόμαστε στην εξουσία. Η 
μουσική μπορεί να διδάξει πως 
μπορούμε να αλλάξουμε τον 
κόσμο με την δύναμη της 
αγάπης και πως μπορούμε να 
απελευθερώσουμε τους εαυτούς 
μας και τις επιθυμίες μας. 

► Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η ροκ 
μουσική αποτέλεσε τον πυρήνα 
μιάς αλλαγής τοσο της 
εμφάνισης , όσο και του τρόπου 

σκέψης των ακροατών της. Η 

μουσική αυτή επηρέασε απο τον 
τρόπο ζωής και δημιουργίας των 
ανθρώπων μέχρι και τον τρόπο 
που αισθάνονται, ερωτεύονται, 
σκέφτονται και ντύνονται. 


