




 Το ροκ εντ ρολ είναι είδος 
μουσικής που 
αναπτύχθηκε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής τα τέλη της 
δεκαετίας του 1940, 
γνώρισε μεγαλύτερη 
άνθιση κατά τη δεκαετία 
του 1950.  



 Θεωρείται πρόγονος της 

ροκ μουσικής. Ως 

μουσικός όρος 

χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά από τον 

παραγωγό Άλαν Φριντ 

προκειμένου να 

περιγράψει τη μουσική 

που έπαιζε στο 

ραδιόφωνο, ένα μίγμα 

μπλουζ και κάντρι 

μουσικής.  

 



 

 

 

 Φατς Ντόμινο 

 (Fats Domino) 



 

Λιτλ Ρίτσαρντ 
(Little Richard)  



Τσακ Μπέρι  

(Chuck Berry)  

 

 



Έλβις Πρίσλεϊ  

(Elvis Presley) 





 Με τον 
όρο τζαζ αναφερόμαστε 
στο μουσικό είδος που 
αποτέλεσε εξέλιξη της 
λαϊκής αμερικανικής 
μουσικής κατά τον 19ο 
αιώνα, με αφρικανικές 
καταβολές. Περιλαμβάνει 
αρκετά μουσικά είδη που 
στηρίχτηκαν σε ένα 
κοινό σκεπτικό 
κατασκευής, τον μερικό 
ή και 
ολικό αυτοσχεδιασμό. 

 

 Γνώρισε σημαντική 
ανάπτυξη και διεθνή 
αναγνωρισιμότητα κατά 
τη δεκαετία του 1920. 



    

 

 

   Λούις Ντάνιελ 
Άρμστρονγκ 

(Luis  Daniel 

Armstrong) 



 

 

 

Ντιουκ Έλινγκτον 

(Duke Ellington) 



Μάιλς Ντέιβις 

(MilesDavis) 

  



Ορισμός 

 Πρόκειται για μία μουσική στην οποία ο 

μουσικός εκτελεί μελωδικές παραλλαγές 

πάνω σε μία δεδομένη αρμονική βάση και 

αυτό σε διάλογο με τον ρυθμικό παλμό  

 

 Ένας σημαντικός συνθέτης και πιανίστας 

της Τζαζ, ο Τελόνιους Μονκ (Thelonious 

Monk, (1917-1982) είχε πει: 

               "Η Τζαζ είναι Ελευθερία". 



Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

 

 Στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό 

 στόχος κάθε μουσικού της Τζαζ είναι να 

απελευθερώσει τις μουσικές ιδέες του και 

να τις παίξει στο μουσικό του όργανο ή 

να τις τραγουδήσει. 

 Ο μουσικός της τζαζ βασίζεται σε γνωστά 

συστατικά στοιχεία της μουσικής, όπως 

οι Κλίμακες, οι Συγχορδίες, η Μελωδία, ο 

Ρυθμός, η Αρμονία.  



 δεν χρησιμοποιεί μόνο τις βασικές κλίμακες της Ευρωπαϊκής 
μουσικής δηλ. μείζονες και ελάσσονες, αλλά και πολλές 
άλλες κλίμακες που χρησιμοποιούνται σε μίξη με τις 
ευρωπαϊκές αρμονίες.  

 

 Η τζαζ στηρίζεται βαθύτατα σε ένα ακόμα αφρικανικό 
στοιχείο, το ρυθμό, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδες 
συστατικό της καθώς οργανώνει τη μουσική.  

 

 τα όργανα χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες φωνές. 

 

 Η τζαζ έχει διαμορφώσει ειδικές μουσικές φόρμες και ένα 
ιδιαίτερο ρεπερτόριο, όπως η μπλουζ 



ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 Ακουστική κιθάρα 

 Κόντρα μπάσο  

 Πιάνο με ουρά 

 Κάσα με πετάλι 

 Σαξόφωνο  

 Κλαρινέτο 

 Τρομπέτα 

 Hi-hat 

 Tom-tom 

 Μικρό drum kit 



METAL 



Γέννηση (δεκαετία του '70) 

 Στις 13 Φεβρουαρίου του 1970 κυκλοφορεί από 

τους Black Sabbath ο πρώτος ομώνυμος δίσκος, 

που θεωρείται από την πλειοψηφία των 

μεταλλάδων η πρώτη metal κυκλοφορία. Γι' αυτό η 

ημερομηνία κυκλοφορίας του θεωρείται και η 

ημερομηνία γέννησης του ιδιώματος. Την ίδια 

χρονιά κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος τους με τίτλο 

"Paranoid". Και οι δύο πρώτοι δίσκοι περιέχουν 

κομμάτια ύμνους για το ιδίωμα. Επίσης, την ίδια 

χρονιά κυκλοφορούν δίσκοι από τους Uriah Heep, 

τους UFO και τον Alice  



 Το Χέβι Μέταλ  είναι 

μουσικό είδος και 

κατατάσσεται ως 

παρακλάδι της Ροκ 

μουσικής. 

Αναπτύχθηκε στα 

τέλη της δεκαετίας 
του '60 - αρχές '70. 

και ρίζες του 

εφορμούν από την 
Μπλουζ και το 

ψυχεδελικό ροκ.  



 Ο οδηγός κριτικής Allmusic 
αναφέρει χαρακτηριστικά 

πως «από τις μυριάδες 

μορφές ροκ εντ ρολ, το 

Heavy Metal είναι το πιο 
ακραίο στην ένταση, 

αρρενωπότητα και 

θεατρικότητα». 

 Το Χέβι Μέταλ απαντά 
οπαδούς σε όλο τον 

πλανήτη, ενώ τα πρώτα 

συγκροτήματα του είδους 

όπως οι Black Sabbath 
προσελκύουν ακόμα και 

σήμερα ένα ευρύτερο 

κοινό.  



 Το Heavy metal έγινε 

ευρέως γνωστό την 
δεκαετία του '80, 

οπότε αναπτύχθηκαν 

πολλά από τα 
γνωστά υποείδη του. 

Το Glam Metal και το 

Thrash Metal 

γνώρισαν μεγάλη 

εμπορική επιτυχία. 

 



Χαρακτηριστικά 

 Το Χέβι Μέταλ χαρακτηρίζεται από τον 

δυνατό, παραμορφωμένο ήχο της 

ηλεκτρικής κιθάρας, τους εμφατικούς 

ρυθμούς, τον πυκνό ήχο μπάσου και την 

έντονη χρήση των ντραμς. 

 Οι Μέταλ τραγουδιστές παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ύφος.  



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 



METALLICA 



                            LED ZEPPELIN 



KISS 

 



Κρίση (δεκαετία του ’90) 

 Η δεκαετία του ’90 έχει χαρακτηριστεί ως 

μια περίοδος κρίσης για το heavy metal. 

Η ανάπτυξη του grunge των Nirvana, των 

Pearl Jam και των Alice in Chains 

παραμέρισε τα metal συγκροτήματα από 

το προσκήνιο. Όμως αυτό δεν εμπόδισε 

νέες και παλιές μπάντες να ξεχωρίσουν. 



Alternative Rock 



 Η Εναλλακτική ροκ (Alternative rock) ή alt-rock 

είναι είδος της ροκ μουσικής που εμφανίστηκε 

στη δεκαετία του 1980 και έγινε ευρέως 

δημοφιλές στη δεκαετία του 1990. Η Εναλλακτική 

ροκ αποτελείται από διάφορες υποκατηγορίες 

και είδη του 1980, όπως η Γκραντζ, η Μπριτ ποπ, 

η Γκόθικ, η Ίντι ποπ και άλλα. Αυτά τα είδη 
συνδέονται με το ύφος του Πανκ ροκ, το οποίο 

έθεσε τα θεμέλια για την Εναλλακτική ροκ, τη 

δεκαετία του 1970  



Καταγωγή Alternative Rock 

 Punk Rock 

 Post - Punk 

 Hard rock Punk 

 New Wave  



Τόπος γέννησης  

 Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες 

 

 



Μουσικά όργανα  

 Ηλεκτρική κιθάρα  

 Μπάσο 

 Ντραμς 

 Μερικές Φορές 

Πλήκτρα  



 Με αυτό τον όρο χαρακτηρίζονται ελαφριές μορφέ
ς ξένης και ελληνικής 
μουσικής. Ο όρος Ποπ προέρχεται 
από τον αγγλικό όρο popular, 
που σημαίνει δημοφιλής. 

 Τα κύρια μουσικά όργανα 
που χρησιμοποιούνται είναι η κλασική κιθάρα, η 
ηλεκτρική κιθάρα, το αρμόνιο και τα ντραμς.  

 Κάποιες κατηγορίες της ποπ είναι:  
Σόουλ ποπ 

 Ποπ  

 Κάντρι ποπ 

 Ποπ ροκ 

 Χορευτική ποπ 

 



Tα δημοφιλέστερα ποπ τραγούδια είναι: 

 

1. I Wanna Dance With Somebody – 

Whitney Houston (1987)  

2. Girls Just Want To Have Fun – 

Cyndi Lauper( 1983)  

3. Total Eclipse Of The Heart – Bonnie 

Tyler (1983)  

4. Billie Jean – Michael Jackson   ( 

1983) 

5. Vogue - Madonna  (1990)  

6. Because you loved me - Celine 

Dion  (1996)  

7. Hero - Mariah Carey  (1994) 

8. Empire state of mind - Jay z ft Alicia 

Keys  (2011)  



1. Καλοκαιρινές Διακοπές –

 Νίκος Καρβέλας (1986)  

2. Ρίτα – Ριτάκι – Χάρης& Πάνος 

Κατσιμίχας (1985)  

3. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε – 

Λαθρεπιβάτες (1987 )  

4. Τα κορίτσια ξενυχτάνε – Αλέξια ( 

1987 )  

5. Αν είχες έρθει πιο νωρίς –

 Έλενα Παπαρίζου (2006)  

6. Χέρια ψηλά –

 Μιχάλης Χατζηγιάννης (2007)  

7. Έλεγες - Μέλιsses (2013) 

2002GR – Εσύ Μου 'Πες (1982) 

Μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές ποπ 

επιτυχίες: 
 



 Η σόουλ (soul) είναι ένα μουσικό είδος το οποίο 
συνδυάζει το R&B την γκόσπελ και τη σπιρίτσουαλ, 
σε χορευτικές φόρμες. Γεννήθηκε τη δεκαετία του 
1960 στις Νότιες Ηνωμένες πολιτείες της 
Αμερικής.Σημαντικότερος προάγγελος του 
μουσικού αυτού είδους θεωρείται ο Ρέι Τσαρλς, 
ενώ οι γνωστότεροι μουσικοί της είναι οι Τζέιμς 
Μπράουν, Αρίθα Φράνκλιν,Στίβι Ουώντερ,Σμόκυ Ρ
όμπινσον και Amy Winehouse.  

 Οι πρώτοι σόουλ μουσικοί (λίγο μετά από το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο), καινοτομώντας, 
μετέτρεψαν, ουσιαστικά, τη γκόσπελ, σε έναν 
ήχο με δυνατά φωνητικά και χρήση χάλκινων 
πνευστών μουσικών οργάνων. 

 



• Τo κίνημα της σόουλ υποστηριζόταν και 

από πολλούς λευκούς, οι οποίοι, παρά τα 

στερεότυπα της εποχής, δε θεωρούσαν την 

αφρικανική  κακή ή εξευτελιστική, αλλά 

απλώς διαφορετική. Αρχικά, αποτελούσε τη 

μουσική που άκουγαν οι νέοι μαύροι στις 

γιορτές και τις συναθροίσεις τους. Όταν, 

όμως, τα κινήματα υπέρ των πολιτικών 

δικαιωμάτων των μαύρων, άρχισαν να 

γιγαντώνονται, η σόουλ έγινε ένα από τα 

σύμβολα συσπείρωσής τους.  

 

• Μερικά από τα πιο διάσημα σόουλ 

τραγούδια είναι:  

1. Back to black – Amy Winehouse(2006) 
2.  It’s a man’s world – James Brown(1966) 

3. Stoned love - The  Supremes(1970) 

4. Chain Of Fools - Aretha Franklin(1967) 

5. Signed, Sealed, Delivered - Stevie 



 To μιούζικαλ είναι ένα είδος θεάτρου και 
ταινίας που περιλαμβάνει τραγούδια, 
διαλόγους και χορό. Είναι ένας τρόπος 
να εκφράσεις τα συναισθήματα μιας 
ιστορίας μέσα από το κείμενο, τη 
μουσική και την κίνηση. 

 Τα μιούζικαλ έχουν γίνει γνωστά κυρίως 
από τα μεγάλα θέατρα του West End 
του Λονδίνου και του Broadway της 
Νέας Υόρκης.   

  Μερικά από τα πιο διάσημα μιούζικαλ 
στις δεκαετίες που ακολούθησαν ήταν 
τα West Side Story, The Fantasticks, 
Hair, Les Misérables, The Phantom of 
the Opera, Rent, The Producers , Cats 
και Wicked.  



Βραβευμένες ταινίες μιούζικαλ   

1.  Wizard of Oz (1939) με το επιτυχημένο τραγούδι "Over the 

Rainbow"   

2. Singing in the rain (1952) με επιτυχία το ομώνυμο 

τραγούδι.  

3. The sound of music (1965) με επιτυχία το ομώνυμο 

τραγούδι.  

4. My fair lady (1964) με το  τραγούδι "I could have danced all 

night".  

5.  Cabaret (1972) με το τραγούδι "Money,money"  

 

• Γνωστές ταινίες που διακρίθηκαν με το πολύτιμο χρυσό 

αγαλματίδιο, των βραβείων Oscar.   

• Η πρώτη ταινία μιούζικαλ ήταν «ο τραγουδιστής της τζαζ» 

(1927) του Αλ Τζόλσον.   

 

Άλλα πετυχημένα μιούζικαλ είναι :  

1. Funny Girl (1968)  με επιτυχία το ομώνυμο τραγούδι.  

2. Moulin Rouge! (2001) με το επιτυχημένο τραγούδι "Come 

What May".  



 Το σάουντρακ είναι μία ηχογράφηση που συνοδεύει ταινίες 
και σειρές.  

 Στη βιομηχανία του κινηματογράφου το σάουντρακ ορίζεται 
ως  μια ηχογράφηση που δημιουργείται ή χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή ταινιών.  

Χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες και αυτές είναι οι:  

1. Μουσικά soundtracks ταινιών που επικεντρώνονται 
κυρίως στα τραγούδια (μιούζικαλ).  (Π.χ.: Funny 
Girl,Chicago)  

2. Μουσική για ταινίες μη μιούζικαλ.  (Π.χ.:Breakfast at 
Tiffany’s) 

3. Μουσική που ακουγόταν κατά τη διάρκεια της 
ταινίας.  (Π.χ.:The Boduguard) 

 Το πρώτο επίσημο σάουντρακ ταινίας είναι για την ταινία 
της Disney "Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι" το 1937.   



Μερικά από τα διασημότερα σάουντρακ είναι:  
 

 

1. I will always love you – Whitney Houston. Για την ταινία "Ο 

σωματοφύλακας" το 1992  

2. I don’t want to miss a thing – Aerosmith. Για την ταινία 

"Αρμαγεδών" το 1998  

3. The time of my life – Bill Medley / Jennifer Warns Το 

κομμάτι “The time of my life”.Για την ταινία "Dirty dancing" 

το 1988 που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.  

4. My heart will go on – Celine Dion Το κομμάτι “My heart will 

go on” Για την ταινία "Τιτανικός" που κυκλοφόρησε το 1997 

που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.  

5. Skyfall - Adele για την ομώνυμη ταινία του ήρωα James 

Bond το 2012 που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.  

6. Moon River - Audrey Hepburn. Για την ταινία "Πρόγευμα 

στα Τίφανις" το 1961 που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου 

τραγουδιού.  

7. Lose Yourself - Eminem για την ταινία "8 Mile" του 

2002 έγινε το πρώτο rap τραγούδι που κέρδισε το Όσκαρ 

Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. 



Μερικά επιτυχημένα ελληνικά σάουντρακ:  

 
1. Τα βουρκωμένα μάτια μου – Γιώργος 

Νταλάρας. Για την ταινία "Ο μελισσοκόμος" 

του 1986.  

2. Θάλασσα μου σκοτεινή – Νίκος 

Πορτοκάλογλου. Για την ταινία “Μπραζιλέρο” 

το 2001.  

3. Έλα ψυχούλα μου – Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. 

Το 2000 για την ταινία “Ένας κι Ένας”.  

4. Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές – Νατάσα 

Θεοδωρίδου. Για την ταινία «Πολίτικη 

Κουζίνα» το 2003.  

5. Όλη μου τη ζωή - Γιάννης Κότσιρας. Για την 

ταινία Εφάπαξ του 2001.  

6. Αυτή η νύχτα μένει- Νίκος Παναγιωτόπουλος. 

Για την ομώνυμη ταινία το 2000.  

7. Αγάπη που γίνε δίκοπο μαχαίρι - Μελίνα 

Μερκούρη. Για την ταινία του 1955 Στέλλα.  

8. Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας για την ταινία 



 Λαϊκό τραγούδι ονομάζεται το τραγούδι των Ελλήνων,δοσμένο σε 
ελληνική γλώσσα,που είναι εναρμονισμένο στο ύφος της ελληνικής 
αστικής λαϊκής μουσικής,τόσο από την αρχαιότητα, όσο και 
μεταγενέστερα,μετά το τέλος της δεκαετίας του 1950,όταν μια νέα 
γενιά μουσικών αναπτύχθηκε από το ρεμπέτικο τραγούδι,στη λαϊκή 
μουσική της εποχής. 

 Ξεκίνησε από ένα μουσικό ρεύμα μεσογειακής καταγωγής 
επηρέασε σημαντικά το λαϊκό τραγούδι,με έντονη χορευτική 
μουσική,των οποίων κύριοι εκτελεστές ήταν ο Στέλιος 
Καζαντζίδης,ο Μανώλης Χιώτης,ο Τόλης Βοσκόπουλος,ο Σπύρος 
Ζαγοραίος,η Βούλα Πάλλα κ.ά.  

 Στο Λαϊκό τραγούδι προς τα τέλη της δεκαετίας του ΄30 θα 
εμφανιστεί στο προσκήνιο και ο Βασίλης Τσιτσάνης.Αυτός θα 
χαράξει μια νέα φάση στην εξέλιξη της λαϊκής μουσικής.Φτάνοντας 
σήμερα με βασικούς εκφραστές τον Στράτο Διονυσίου τον Μανώλη 
Αγγελόπουλο και τον Άκη Πάνου.  



Παλιοί Λαϊκοί Τραγουδιστές:   

-Χάρις Αλεξίου  

-Στέλιος Καζαντζίδης  

-Σπύρος Ζαγοραίος  

-Βασίλης Τσιτσάνης  

-Δημήτρης Μητροπάνος  

-Μαρινέλλα  

-Στράτος Διονυσίου  

-Ζαφείρης Μελάς  

-Γλυκερία   

Σύγχρονοι Λαϊκοί Τραγουδιστές:   

-Βασίλης Καρράς  

-Πασχάλης Τερζής   

-Νίκος Οικονομόπουλος  

-Αντύπας  

-Νίκος Μακρόπουλος  

-Ελένη Βιτάλη 

-Σταμάτης Γονίδης  

-Νότης Σφακιανάκης  

-Πάολα  

Λαϊκά Οργανα:  

-Ντέφι                            

-Τουμπελέκι  

-Ταμπουράς  

-Μπουζούκι  

-Λαγούτο  

-Ούτι             

-Κιθάρα  

-Μαντολίνο  

-Βιολί  

-Κλαρίνο  





 Η όπερα αποτελεί μουσικό θεατρικό είδος, 
είναι δηλαδή μουσική σύνθεση που 
περιλαμβάνει συγχρόνως και σκηνική 
δράση. Οι διάλογοι των ηθοποιών της 
όπερας αποδίδονται με τη μορφή 
τραγουδιού ενώ η θεατρική παράσταση 
εκτυλίσσεται παρουσία ενός μουσικού 
συνόλου. Ως είδος θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα μουσικά επιτεύγματα του 
Δυτικού πολιτισμού και παραμένει ένα από 
τα πιο δημοφιλή μουσικά είδη. 
 

 



 Η ποίηση της όπερας ή οι διάλογοι που 

αναδεικνύουν την πλοκή, αποτελεί το 

αποκαλούμενο λιμπρέτο (libretto), το οποίο 

ανάλογα με το είδος της όπερας μπορεί να 

είναι σοβαρό ή περισσότερο κωμικό. 

Υπάρχει γενικά διχογνωμία σχετικά με το αν 

το λιμπρέτο ή η μουσική είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο σε μια όπερα. Η 

μουσική είναι τις περισσότερες φορές 

συνεχής και έχει ως απώτερο στόχο τη 

δραματοποίηση των δρώμενων στη 

σκηνή.Τα μουσικά όργανα που 

χρησιμοποιούνται είναι τα όργανα της 



 Η παραδοσιακή όπερα αποτελείται από δύο 

είδη τραγουδιού για την αφήγηση της πλοκής 

του έργου: το ρετσιτατίβο, το μέρος του 

διαλόγου που κατά κύριο λόγο προάγει τη 

δράση και την άρια, όπου μέσω ενός 

μονολόγου αποκρυσταλλώνεται μια 

συναισθηματική κατάσταση. Αρκετές φορές 

έχουμε ντουέτα ή μεγαλύτερα ακόμα 

φωνητικά σύνολα, χωρίς να λείπουν -αν και 

είναι σπανιότερα- χορωδιακά μέρη. 

 



 Η στερεότυπη δομή μιας πράξης της όπερας 
υπαγορεύει πως οι βασικοί ήρωες-χαρακτήρες 
πρέπει να έχουν μια άρια σε κάθε πράξη. 
Επιπλέον, αποφεύγονται δύο διαδοχικές άριες ίδιου 
χαρακτήρα ή για τον ίδιο τύπο φωνής, ενώ το 
ρεπερτόριο των πρωταγωνιστών περιλαμβάνει 
περισσότερες άριες από το ρεπερτόριο 
δευτερευόντων 
χαρακτήρων του έργου. 
Επίσης η όπερα αποτελείται από πολλά 
είδοι:1)Μπαρόκ Όπερα, 
2)Γαλλική Όπερα,3)Γερμανική Όπερα 4)Ιταλική 
Όπερα. 
 



Οι φωνές των τραγουδιστών της 

όπερας διακρίνονται καταρχήν σε 

ανδρικές και γυναικείες. Ανάλογα με 

αυτή την κατηγοριοποίηση 

διακρίνουμε τους εξής τύπους φωνών: 



 Τύποι ανδρικών φωνών 

 Βαθύφωνος ή μπάσσος (bass) - καλύπτει τις χαμηλότερες νότες 

 Βαρύτονος (baritone) - καλύπτει τις ενδιάμεσες περιοχές 

 Τενόρος (tenor) ή οξύφωνος - καλύπτει τις υψηλότερες νότες 

 Κόντρα-τενόρος (countertenor) - καλύπτει τις υψηλότερες νότες που μπορεί να 

φτάσει ανδρική φωνή. Επειδή υπάρχουν μόνο λίγοι κοντρα-τενόροι 

παγκοσμίως, συχνά οι ρόλοι τους ερμηνεύονται από γυναίκες 



 Τύποι γυναικείων φωνών 

 Κοντράλτο (contralto) - καλύπτει τις χαμηλότερες νότες 

 Μεσόφωνος ή μέτσο-σοπράνο (mezzo soprano) - καλύπτει τις ενδιάμεσες 

περιοχές 

 Υψίφωνος ή σοπράνο (soprano) - καλύπτει τις υψηλότερες νότες 

 Στους παραπάνω τύπους μπορούν να υπάρχουν και φωνές που ανήκουν σε 

ενδιάμεσες κατηγορίες. 

 



Οι κυριότεροι συνθέτες είναι : 

 Ρίχαρντ Στράους 

 Τζακόμο Πουτσίνι 

 Τζουζέπε Βέρντι 

 Κλώντ Ντεπυσσύ 

 Ζώρζ Μπιζέ 

 Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν 

 Πώλ Ντυκά 

 Ίταλο Μοντεμέτσι 

 



 Τα κυριότερα έργα : 

 Fidelio (Λούντβιχ βαν Μπετόβεν) 

 Oberto (Τζουζέπε Βέρντι) 

 Macbeth (Τζουζέπε Βέρντι) 

 Ευγένιος Ονέγκιν (Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι) 

 Le Villi  (Τζάκομο Πουτσίνι) 

 Othello (Τζουζέπε Βέρντι) 

 La Bohème (Τζάκομο Πουτσίνι) 

 Pelleas et Melisande (Κλωντ Ντεμπυσσύ) 

 Madama Butterfly (Τζάκομο Πουτσίνι) 

 Salome (Ρίχαρντ Στράους) 

 Tosca (Τζάκομο Πουτσίνι) 

 Carmen (Ζώρζ Μπιζέ) 
 





 Ο όρος ΄΄Έντεχνο-λαϊκό΄΄ περιέχει δύο 

αντιφατικές έννοιες, δηλωτικές του διχασμού 

του Νεοέλληνα ανάμεσα στην λαίκή 

παράδοση και τον δυτικό προσανατολισμό. 

  Η αρχή της έντεχνης μουσικής έγινε με τον 

“Επιτάφιο” που αποτελεί “το πάντρεμα της 

σύγχρονης ελληνικής μουσικής με τη 

σύγχρονη ελληνική ποίηση”. Έντεχνο 

τραγούδι ήταν πλέον η μελοποιημένη 

ποίηση της εποχής.  

 



 Ο όρος ΄΄Έντεχνο-λαϊκό΄΄ περιέχει δύο 

αντιφατικές έννοιες, δηλωτικές του διχασμού 

του Νεοέλληνα ανάμεσα στην λαίκή 

παράδοση και τον δυτικό προσανατολισμό. 

  Η αρχή της έντεχνης μουσικής έγινε με τον 

“Επιτάφιο” που αποτελεί “το πάντρεμα της 

σύγχρονης ελληνικής μουσικής με τη 

σύγχρονη ελληνική ποίηση”. Έντεχνο 

τραγούδι ήταν πλέον η μελοποιημένη 

ποίηση της εποχής.  

 



 Εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 

1950 - αρχές δεκαετίας του 1960 με 

πρωτεργάτες τους: Μάνο Χατζιδάκη, 

Μίκη Θεοδωράκη. 

 



 Ως αποτέλεσμα δημιουργείται μια παράδοση 
μελοποιημένης ποίησης που ονομάζεται 
«Έντεχνο τραγούδι». Διαφέρει από το λαϊκό 
κυρίως στο στίχο, αλλά και στη μουσική 
(ενορχήστρωση, ύφος).  

 

 Το ελληνικό Έντεχνο τραγούδι αποκτά γρήγορα 
μεγάλη απήχηση στις πλατιές μάζες, φαινόμενο 
πραγματικά σπάνιο για τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα. Σε αυτό συνέβαλε και ο ενεργός 
πολιτικός ρόλος του συγκεκριμένου είδους κατά 
τη περίοδο της δικτατορίας. 

 



 Οι κύκλοι τραγουδιών: δίσκοι με ενότητες 

τραγουδιών που ακολουθούν μια ενιαία 

κεντρική ιδέα. Πρόκειται για μελοποιημένη 

ποίηση σύγχρονων – κυρίως Ελλήνων – 

ποιητών ή στιχουργών. 

 



 Ο Χατζιδάκις και ο Θεοδωράκης έκαναν την 

αρχή, ακολούθησαν οι: Μικρούτσικος, 

Λοΐζος, Μούτσης, Λεοντής, Λάγιος  και από 

πλευράς στιχουργών οι: Παπαδόπουλος, 

Μάνος Ελευθερίου και Τάσος Λειβαδίτης. 





 Στη βιομηχανία του κινηματογράφου χρήση 

ορολογίας, ένα σάουντρακ είναι μια 
ηχογράφηση που δημιουργούνται ή 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ταινιών ή 

post-production . Αρχικά ο διάλογος, ηχητικά εφέ 
και μουσική σε μια ταινία κάθε έχει τη δική του 

ξεχωριστή διαδρομή του (κομμάτι του διαλόγου, 

ηχητικά εφέ κομμάτι, και το μουσικό κομμάτι), και 

αυτά αναμιγνύονται μαζί για να κάνουν αυτό 

που ονομάζεται το σύνθετο κομμάτι, που 

ακούγεται στο φιλμ.  

 



 Τύποι γυναικείων φωνών 

 Κοντράλτο (contralto) - καλύπτει τις χαμηλότερες νότες 

 Μεσόφωνος ή μέτσο-σοπράνο (mezzo soprano) - καλύπτει τις ενδιάμεσες 

περιοχές 

 Υψίφωνος ή σοπράνο (soprano) - καλύπτει τις υψηλότερες νότες 

 Στους παραπάνω τύπους μπορούν να υπάρχουν και φωνές που ανήκουν σε 

ενδιάμεσες κατηγορίες. 

 



Οι κυριότεροι συνθέτες είναι : 

 Ρίχαρντ Στράους 

 Τζακόμο Πουτσίνι 

 Τζουζέπε Βέρντι 

 Κλώντ Ντεπυσσύ 

 Ζώρζ Μπιζέ 

 Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν 

 Πώλ Ντυκά 

 Ίταλο Μοντεμέτσι 

 



 Τα κυριότερα έργα : 

 Fidelio (Λούντβιχ βαν Μπετόβεν) 

 Oberto (Τζουζέπε Βέρντι) 

 Macbeth (Τζουζέπε Βέρντι) 

 Ευγένιος Ονέγκιν (Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι) 

 Le Villi  (Τζάκομο Πουτσίνι) 

 Othello (Τζουζέπε Βέρντι) 

 La Bohème (Τζάκομο Πουτσίνι) 

 Pelleas et Melisande (Κλωντ Ντεμπυσσύ) 

 Madama Butterfly (Τζάκομο Πουτσίνι) 

 Salome (Ρίχαρντ Στράους) 

 Tosca (Τζάκομο Πουτσίνι) 

 Carmen (Ζώρζ Μπιζέ) 
 





 Ο όρος ΄΄Έντεχνο-λαϊκό΄΄ περιέχει δύο 

αντιφατικές έννοιες, δηλωτικές του διχασμού 

του Νεοέλληνα ανάμεσα στην λαίκή 

παράδοση και τον δυτικό προσανατολισμό. 

  Η αρχή της έντεχνης μουσικής έγινε με τον 

“Επιτάφιο” που αποτελεί “το πάντρεμα της 

σύγχρονης ελληνικής μουσικής με τη 

σύγχρονη ελληνική ποίηση”. Έντεχνο 

τραγούδι ήταν πλέον η μελοποιημένη 

ποίηση της εποχής.  

 



 Ο όρος ΄΄Έντεχνο-λαϊκό΄΄ περιέχει δύο 

αντιφατικές έννοιες, δηλωτικές του διχασμού 

του Νεοέλληνα ανάμεσα στην λαίκή 

παράδοση και τον δυτικό προσανατολισμό. 

  Η αρχή της έντεχνης μουσικής έγινε με τον 

“Επιτάφιο” που αποτελεί “το πάντρεμα της 

σύγχρονης ελληνικής μουσικής με τη 

σύγχρονη ελληνική ποίηση”. Έντεχνο 

τραγούδι ήταν πλέον η μελοποιημένη 

ποίηση της εποχής.  

 



Ο όρος soundtrack τώρα πιο συχνά αναφέρεται στη μουσική που 

χρησιμοποιείται σε μια ταινία (ή τηλεοπτική εκπομπή), ή σε ένα 

άλμπουμ που πωλούνται περιέχουν αυτή τη μουσική. Μερικές φορές, 

η μουσική έχει καταγραφεί μόνο για την ταινία ή το άλμπουμ (π.χ. 

Saturday Night Fever ). Συχνά, αλλά όχι πάντα, και ανάλογα με το 

είδος της ταινίας, το άλμπουμ soundtrack θα περιέχει τμήματα του 

σκορ , μουσική σύνθεση για δραματικές επιπτώσεις όπως συμβαίνει 

πλοκή της ταινίας. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack+wiki&biw=1366&bih=667&noj=1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Music&usg=ALkJrhj3W5p8IohURQK4PjZFE7Vr0LUdnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack+wiki&biw=1366&bih=667&noj=1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Album&usg=ALkJrhg3iF-EYkw3TfoEteFFtG3nuPyb5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack+wiki&biw=1366&bih=667&noj=1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night_Fever&usg=ALkJrhhimC1Fs65hoNQ3ZtiFEd_Tjw2Bgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack+wiki&biw=1366&bih=667&noj=1&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Film_score&usg=ALkJrhjbj7ZdMWYq5t_eT7myhT-kUM5c5A


1.Μουσικά soundtracks ταινιών που επικεντρώνονται κυρίως στα 

τραγούδια.  
(Παραδείγματα: Grease , Singin 'in the Rain ) 

 

 

2.Μουσική για τον κινηματογράφο που προβάλλουν τη μουσική 

υπόκρουση από μη μιούζικαλ.(Παραδείγματα: Star Wars , Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών ) 

 

 

3.Άλμπουμ της pop τραγούδια που ακούστηκαν στην όλω ή εν μέρει 

στο παρασκήνιο της μη μιούζικαλ.(Παραδείγματα: Sleepless in Seattle , When Harry Met 

Sally ... ) 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Grease:_The_Original_Soundtrack_from_the_Motion_Picture&usg=ALkJrhhMJECy5Ytp9RgxIWGlO7EQ5RV-uQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Singin'_in_the_Rain&usg=ALkJrhgGic-vtSSYfrFUnPgLy6xeuQmw_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Star_Wars&usg=ALkJrhhfJ2vB5Bkflk4Ak9A9ivWBc_WepA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_The_Lord_of_the_Rings_film_trilogy&usg=ALkJrhhlxthLCId9Pcsx0lICugqHGk8f7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sleepless_in_Seattle&usg=ALkJrhhdcOT6sN5rS5REE9k9m9Qqy70CMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/When_Harry_Met_Sally...&usg=ALkJrhjuy_OhInK6BPz4bZ7vHliXu-YH3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/When_Harry_Met_Sally...&usg=ALkJrhjuy_OhInK6BPz4bZ7vHliXu-YH3Q


4.Τα soundtracks βιντεοπαιχνιδιών συχνά ελευθερώνονται μετά την 

κυκλοφορία ενός παιχνιδιού, που συνήθως αποτελείται από μουσική 

υπόκρουση από τα επίπεδα του παιχνιδιού, μενού, οθόνες τίτλο, υλικό 

promo, cut-οθόνες και περιστασιακά ηχητικά εφέ που 

χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι. 
(Παραδείγματα: Sonic Heroes , The Legend of Zelda: Ocarina of Time ) 

 

 

5.Άλμπομ που περιέχουν τόσο τη μουσική όσο και του διαλόγου από την 

ταινία, όπως το 1968, Ρωμαίος και Ιουλιέτα , ή το πρώτο αυθεντικό 

soundtrack album των The Wizard of Oz . 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_Heroes_Original_Soundtrax&usg=ALkJrhhm8fStfwObsQpdnGHQn6NKhC_-lw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda:_Ocarina_of_Time_(original_soundtrack)&usg=ALkJrhhPQomqBJKm--OdAtUdWHEj5EAydw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet_(1968_film)&usg=ALkJrhgEPb8E9q6AWjN6WfBsoF57DEPXCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search?q=soundtrack&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wizard_of_Oz_(1939_film)&usg=ALkJrhgvqwEBd6WrY54iYxNbdRtmraexcQ


 
 

 

 

 

 

 

 Ο όρος Χιπ χοπ: Η πρώτη φορά που 

χρησιμοποιήθηκε γραπτά ήταν στην 

εφημερίδα "The Village Voice" από τον 

Steven Hager. 



 Το Χιπ χοπ (Hip-Hop) δεν είναι ένας 

είδος μουσικής ή ένα είδος χορού, αλλά 

μία κουλτούρα που αποτελείται από 4 

στοιχεία: 

 Ραπ (Ο στίχος)  

 Μπι-Μπόϊνγκ (O χορός - ευρέως 

γνωστός ως (break-dance) 

 Djing(Η μουσική) 

 Γκραφίτι(Η εικόνα) 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82


 Το Χιπ χοπ αναπτύχθηκε σε 

υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ, 

όπως το Μπρονξ στη Νέα Υόρκη και σε 

άλλες μεγάλες πόλεις όπου υπήρχε 

μεγάλη ανεργία και φτώχεια. Τα 4 στοιχεία 

δεν αναπτύχθηκαν την ίδια χρονική 

στιγμή αλλά σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Οι ρίζες του ανάγονται στην 

δεκαετία του '70, όταν άρχισαν τα πρώτα 

δειλά δειλά βήματα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7


 MC= Master Of Ceremonies 

 άρχισε το '75-'78 όταν ένας Dj συνέδεσε 

το μικρόφωνο στον μίκτη του και άρχισε 

να λέει διάφορους στίχους, σαν σλόγκαν, 

για να εμψυχώσει τους B-boys 

 ολόκληρη την Χιπ χοπ κουλτούρα, είναι 

ότι δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει 

κάποια σχολή για να χορέψεις, να 

τραγουδήσεις, να ζωγραφίσεις ή να 

παίξεις μουσική. Το έκανες επειδή το 

ένιωθες και για να περάσεις το δικό σου 

μήνυμα. 

 



 

 Πρόκειται για είδος που δίνει έμφαση στους στίχους (ρίμες) και στο 

περιεχόμενο αυτών και η μουσική συνήθως είναι συνοδευτική και 

δευτερεύουσας μέριμνας. Οι στίχοι, αυτοσχέδιοι στην καθημερινή 

έκφραση αλλά επεξεργασμένοι στις παραγωγές, δεν τραγουδιούνται, 

αλλά απαγγέλλονται με ιδιαίτερο, ρυθμικό, τρόπο ενώ η μουσική 

δανείζεται στοιχεία από τη soul, τη τζαζ όσο και από άλλα ποικίλα 

μουσικά ρεύματα. 

 

 

 

 

 



 . Οι στίχοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη έκταση και ποσότητα, εκφράζουν 

κατά κανόνα καθημερινά βιώματα και εμπειρίες, ενώ σε τραγούδια 

ορισμένων καλλιτεχνών αποκτούν πολιτική προέκταση κυριότατα 

ανατρεπτική, ρηξικέλευθη όσο και καυστική αφού πηγή της μουσικής 

αυτής είναι τα γκέτο των περιθωριοποιημένων μαύρων των 

Ηνωμένων Πολιτειών ενώ δεν απουσιάζει επίσης η λυρικότητα και η 

ποιητική πνοή από ορισμένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7


 Το DJing δημιουργήθηκε το 1975-1978 και χρησιμοποιήθηκε στην 

αρχή για να έχουν ρυθμό οι B-Boy και μετά για να λένε πάνω στο 

ρυθμό των μπιτ τους στίχους τους οι ράπερ. Ο πρώτος DJ που 

απέκτησε τεράστια φήμη ήταν ο Kool Herc: με την απομόνωση 

κομματιών από διάφορους δίσκους και την μίξη τους δημιούργησε 

τους πρώτους ήχους του Χιπ-Χοπ. Αργότερα, οι επόμενες γενιές των 

Hip-Hop DJs με πολλές καινοτομίες όπως σκράτς (scratch), μπίτ 

τσάγκλινγκ (beat juggling) κ.α. έφτασαν τους DJs στο σημερινό 

επίπεδο. Τα πρώτα χρόνια οι DJs ήταν τα αστέρια των Χιπ-Χοπ 

γκρούπς αλλά μετά το 1978 τα φώτα έκλεψαν οι MCs, ενώ οι DJs 

προχώρησαν στην τέχνη του τερντάμπλισμ (turntablism). 

http://el.wikipedia.org/wiki/1975
http://el.wikipedia.org/wiki/1978


 Το Beatbox δεν είναι φτιαγμένο για την 

hip hop μουσική. Χρησιμοποιήθηκε για 

να δίνουν μουσική-ρυθμό στους mc's για 

να μπορέσουν να τραγουδήσουν ή να 

δώσουν μια σειρά ρυθμού στους 

στοίχους των mc's. Το beatbox είναι 

μουσική με το στόμα. Ο κάθε beatboxer 

χρησιμοποιούσε την φωνή του, για να 

δώσει μπάσο ή ακόμα και υψηλές νότες. 

 



 Kool Herc 



  Afrika Bambaataa  



 Eminem  

 50 cent  

 j-z  
 2-pac  







Ρεμπέτικο τραγούδι ονομάζεται το 

ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι που 

εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου 

αιώνα και απέκτησε τη γνώριμη 

μορφή του, περίπου μέχρι την τρίτη 

δεκαετία του 20ού αιώνα. Εξελίχθηκε 

κυρίως στα λιμάνια ελληνικών 

πόλεων όπου ζούσε η εργατική τάξη 

και στη συνέχεια πέρασε και σε 

άλλα αστικά κέντρα.  



Οι ίδιοι οι ρεμπέτες αποκαλούσαν τα 

τραγούδια τους απλά «λαϊκά τραγούδια». 

Ο όρος «ρεμπέτικο» καθιερώθηκε στη 

δεκαετία του '60, κυρίως λόγω της 

δουλειάς του Ηλία Πετρόπουλου, για να 

συμπεριλάβει όλην την προγενέστερη 

λαϊκή μουσική 



Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι το ελληνικό 

αστικό τραγούδι στη απαρχή του. 

Εξελίχθηκε μέσα από την ελληνική 

μουσική παράδοση, του δημοτικού 

τραγουδιού και των κλέφτικων από τους 
κατοίκους των ελληνικών πόλεων.  



 Τα πρώτα ρεμπέτικα ακούσματα άρχισαν 

να σημειώνονται στην Αθήνα στις 

φυλακές του Μεντρεσέ το 1834 τα 
λεγόμενα "μουρμούρικα".  



 Κορυφαία προσωπικότητα του 

ρεμπέτικου αναδεικνύεται αυτή την 
περίοδο ο Βασίλης Τσιτσάνης.  

 Μετά την απελευθέρωση το ρεμπέτικο 

αρχίζει να καταξιώνεται ως λαϊκή 

μουσική ευρείας αποδοχής και βγαίνει 

από το περιθώριο. Εμφανίζονται νέοι 

τραγουδιστές όπως η Σωτηρία Μπέλλου 
και ο Πρόδρομος Τσαουσάκης.  





 Electro (Μικρογραφία ELECTRO-
FUNK ή ELECTRO-BOOGIE) είναι 
ενα είδος ηλεκτρονικής 
χορευτικής μουσικής που 
επηρεάζεται άμεσα από απο την 
χρήση του TR-808 μυχανή 
τυμπάνων, καθώς και 
δειγματοληψία FUNK. Εγγραφές 
στο είδος διαθέτουν συνήθως  
τα Drums και βαριά 
ηλεκτρονικούς ήχους , 
συνήθως χωρίς φωνητικά, αν 
και τα φωνητικά είναι παρόντα 
παραδίδονται σε ανέκφραστο 
τρόπο, συχνά μέσω 
ηλεκτρονικής παραμόρφωσης, 
όπως φωνοκωδικοποίηση και 
Talkboxing.  Αυτή είναι η βασική 
διάκριση μεταξύ electro και στο 
παρελθόν εξέχωντα είδη όπως 
η Disco στην οποία ο 
ηλεκτρονικός ήχος ήταν μόνο 
ένα μέρος των οργάνων 



 Απο την ιδρυση της,ενα απο 
τα καθοριστικα 
χαρακτηριστικα του ηχου 
electro ηταν η χρηση των 
μηχανηματων 
τυμπανο,ιδιαιτερα το roland 
tr-808,ως ρυθμικη βαση της 
τροχιας.Οπως το ειδος 
εξελιχθηκε υπολογιστες και 
δειγματολειψια 
αντικατεστησαν τα drums 
στην ηλεκτρονικη μουσικη,και 
χρεισημοποιουνται πλεον 
απο την πλειονοτητα των 
παραγωγων electro.Ειναι 
σημαντικο να σημειωθει,οτι 
αν και η Electro της δεκαετιας 
του 1980 και συγχρονη 
Electro,(ηλεκτρονικη 
χορευτικη μουσικη)που 



 Κλασικά πρότυπα τυμπάνων ELECTRO τείνουν να 
είναι οι ηλεκτρονικές εξομοιώσεις BREAKBEATS,με 
συνκοπτόμενη τυμπανική κλωτσιά,και συνήθως 
μια παγίδα ή χειροκρότημα τονισμού της 
BACKBEAT.Η διαφορά μεταξύ DRUMBEATS 
ELECTRO και  BREAKBEATS (ή διαλείματα),είναι ό,τι 
ELECTRO τείνει να είναι πιο μηχανική,ενώ 
BREAKBEATS τείνουν να έχουν περισσότερες από 
μια ανθρώπινη αίσθηση αφής,όπως αυτή του 
ενός ζωντανού ντράμερ.Ο ορισμός όμως είναι 
ασαφής ως προς τη φύση που οφείλεται με τις 
διάφορες χρήσεις του όρου. 



 Η ELECTRO ειναι και ενοργανη, αλλα ενα 

κοινο στοιχειο ειναι η φωνητικη 

επεξεργασια μεσω ενος κωδικοποιητη 

ομιλιας.Επιπλεον η συνθεση ομιλιας 

μπορει να χρησιμοποιηθει για τη 

δημιουργια ρομποτικης μηχανικης ή 

λυρικου περιεχομενου.Παρα το γεγονος 

οτι παιζοταν ενοργανη , η πρωιμη 

ELECTRO χρησιμοποιοταν και σαν RAP. 



 Το σουίνγκ (swing) είναι ένα 
είδος της τζαζ μουσικής που 
έγινε αυτόνομο και 
αναγνωρίσιμο στυλ κατά τη 
δεκαετία του 1930 στις Η.Π.Α. 
Αποτελεί ουσιαστικά ένα 
ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα 
στην παραδοσιακή και στη 
μοντέρνα τζαζ. Η ονομασία 
του προέρχεται από το 
αγγλικό ρήμα swing, που 
σημαίνει κουνιέμαι, 
αιωρούμαι, ακριβώς γιατί η 
μουσική ήταν εύθυμη και 
ρυθμική και γιατί 
συνδυαζόταν με τον 
αντίστοιχο χορό που 



 Το είδος του σουίνγκ πρωτοεμφανίστηκε 

μετά το 1920 στο Σικάγο, στις μεγάλες 

ορχήστρες νέγρων και κυρίως του 

Κάουντ Μπέζι και της Μαίρη Λου 

Γουίλλιαμς. Από το 1935 μέχρι το 1945 

όλες oι ορχήστρες έπαιζαν σουίνγκ, η 

νεολαία χόρευε τον αντίστοιχο 

χορόΕπιπλέον, ο Μπένι Γκούντμαν είχε 

στεφθεί βασιλιάς του σουίνγκ ενώ 

ονομαστές ορχήστρες ήταν αυτές των 

αδελφών Τόμμυ & Τζίμμυ Ντόρσεϋ και του 

Γκλεν Μίλλερ. 



 Ένας 
συνδυασμός 
του σουίνγκ με 
την αφρο-
κουβανέζικη 
μουσική 
σχημάτισε το 
Μάμπο και 
επηρέασε 
ορχήστρες 
όπως του Τίτο 
Πουέντε ενώ και 
οι ορχήστρες 
σουίνγκ 
συνήθιζαν να 
παίζουν 







 5ον) Στην Hard rock αρκετές φορές χρησιμοποιείται 

βραχνή φωνή για την έμφαση που δίνει ανδρισμό και 

σεξουαλικότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 , ο 

όρος heavy metal χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτικό 

της hard rock , αλλά σταδιακά άρχισε να 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μουσική που 

παίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. 

 

 6ον)Ενώ η heavy metal διατήρησε μια rock and roll 

ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων 

εξελίξεων beat και riffs που έτειναν να περιγράψουν 

πρόοδο χορδών, Τα riffs της hardrock συχνά 

λειτουργούσαν ως stand -alone μελωδίες και δεν 

υπάρχει 

     καμία ταλάντευση σε αυτές .  



 7ον) Η Heavy metal 

πήρε τα " 

σκοτεινότερα " 

χαρακτηριστικά μετά 

την ανακάλυψη των 

Black Sabbath στην 

αρχή της δεκαετίας 

του 1970 . Στη 

δεκαετία του 1980 

ανέπτυξε μια σειρά 

από υπο-είδη , που 

συχνά ονομάζεται 

extreme metal , 

μερικά από τα οποία 

επηρεάστηκαν από 

hardcore punk , και 

οι οποίες 

διαφοροποιούνται 

περαιτέρω τις δύο 



 Οι ρίζες του hard rock, καθώς και του heavy metal μπορούν 

να αναχθούν στους προγόνους στη δεκαετία του 1950. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950, τα ηλεκτρικά blues μουσικών 

άρχισε να πειραματίζεται με hard rock στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων ρυθμών οδήγησης, διαστρεβλωμένη 

σόλο κιθάρα. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές στο έργο του 

Memphis blues, κιθαρίστες όπως ο Joe Louis Hill, Willie 

Johnson, και ιδιαίτερα Pat Hare, ο οποίος κατέλαβε ένα 

"grittier, nastier, ως ο πιο άγριος ήχος σε ηλεκτρική κιθάρα". 

Μια άλλη σημαντική και προγενέστερη είναι instrumental hit 

του Link Wray "Rumble" το 1958, καθώς και τα instrumentals 

του Dick Dale, όπως “Go Trippin '" που κυκλοφόρησε το 

1961. 

 



 Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 , τα αμερικάνικα και ιδίως τα 

βρετανικά ροκ συγκροτήματα άρχισαν να τροποποιούνται 

σε rock and roll , με την προσθήκη σκληρότερων ήχων , 

βαριά κιθαριστικά riffs , πομπώδης drumming , και πιο 

δυνατά φωνητικά .  
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