


Η ροκ μουσική 
εμφανίστηκε την 
δεκαετία του 50 και 
έχει τις ρίζες του 
στην Ροκ εν Ρολ. 
Απόκτησε 
δημοσιότητα από 
διάσημες μπάντες 
όπως τους Beatles 
και τους Rolling 
Stones.



Έπειτα, η Ροκ συνέχισε την εξέλιξη της, 
δημιουργώντας πολλά διαφορετικά είδη 
και ποικιλίες όπως: 

 Hard Rock                 

 Garage Rock

 Progressive Rock

 Classic Rock

 Punk Rock

 Instrumental Rock

 Folk Rock

 Gospel Rock

 Glam Rock

 Electric Rock



Κάποια στιγμή 

ενώθηκε η Αμερικάνικη 

σκηνή με την Βρετανική 

σκηνή και 

αλληλεπίδρασαν 

μεταξύ τους 

δημιουργώντας το 

hard rock. Το 70’ με 

την μεγάλη έξαρση του 

πλανήτη στις μουσικές 

σκηνές ‘έπεσαν’ 

πολλά λεφτά στις 

μουσικές παραγωγές 

και ιδιαίτερα στο Ροκ 

και το Χαρντ Ροκ. Αυτό 

ήταν ο μονόδρομος 

στην δημιουργία της 

Μεταλ. Η πρώτη 

μπάντα που 

χρησιμοποίησε τον 

ήχο «Μεταλ» ήταν οι 

Black Sabbath.



Οι Black Sabbath, θέλοντας να 
πειραματιστούν με τον ήχο τους 
αποφάσισαν να αλλάξουν την 
συνδεσμολογία των ενισχυτών τους με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο “heavy 
metal “ήχος από τα ψαλιδίσματα των 
ενισχυτών. 



Η Heavy Metal 
διαδόθηκε γρήγορα 
σε όλο τον κόσμο 
με κύριες χώρες να 
είναι: Η Αμερική 
(Metallica), η 
Γερμανία
(Sepultura), η 
Αυστραλία
(AC/DC), η 
Αργεντινή (Rata 
Blanca),  ο Καναδάς
(Anvil), η Κίνα
(Chao Zai), η 
Ιαπωνία (Imperial 
Circus Dead 
Decadence), οι 
Κάτω Χώρες (Within 
Temptation) και 
άλλες. 



• Heavy Metal*

• Classic Metal*

• Death Metal*

• Garage Metal 

• Symphonic Metal

• Extreme Metal*

• Speed Metal*

• Power Metal

• Gothic Metal

• Folk Metal

• Black Metal

• Glam Metal

• Progressive Metal

• Thrash Metal*

Αυτά τα είδη ενώνονται 
πολλές φορές 
σχηματίζοντας 
άπειρα είδη και 
ποικιλίες. 



H classic, η death και 
heavy metal θεωρούνται 
οι βάσεις της Μεταλ. Το 
heavy metal ξεκίνησε 
από τους Βlack Sabbath 
και το πιο heavy 
συγκρότημα θεωρούνται 
οι Motörhead ενώ η 
classic οι Iron Maiden. 
Στο death metal 
εξειδικεύονται 
συγκροτήματα όπως οι 
Morbid Angel.



Αυτά τα δυο είδη πολλές φορές ο κόσμος 
πιστεύει ότι είναι το ίδιο είδος Μεταλ 
εξαιτίας της μεγάλης τους ομοιότητας 
στην ταχύτητα ( και τα δυο είδη έχουν 
πολύ μεγάλο BPM ) όμως, όπως λέει το 
όνομα της, η Extreme Metal είναι πολύ 
πιο ακραία με πολλά παραπάνω pig 
squeals και ουρλιαχτά γενικότρα.



Το Thrash metal ξεκίνησε από τους Metallica 

με τον πρώτο τους δίσκο ‘kill ‘em all’ με πιο 

διάσιμο τραγούδι το ‘hit the lights’. Mετα

από αυτούς καθιερώθηκαν και άλλες 

μπάντες ως thrash metal oπως οι Slayer οι 

Megadeth και οι Αnthrax.



Iron Maiden – The Trooper

Metallica – For whom the bell tolls

Motörhead – Ace of spades

Anthrax – I am the law

Imperial Circus Dead Decadence - Yomi yori Kikoyu, Koukoku

no Tou to Honoo no Shoujo

Slayer – Angel of Death 

Judas Priest – Breaking the law

Rata Blanca – Mujer amante

Within Temptation – Shot in the Dark

Sepultura – Arise

Anvil – March of the Crabs



H metal είναι σίγουρα από 

τα δημοφιλέστερα 

ρεύματα μουσικής με 

πάρα πολλούς φανς σε 

όλη την υδρόγειο να την 

κρατάνε ζωντανή. Το 

μέλλον φαίνεται λαμπρό 

για αυτό το φανταστικό 

είδος μουσικής.



•https://en.m.wikipedia.org/wiki/Music_of_t

he_Netherlands#Heavy_metal

•https://el.wikipedia.org/wiki/Death_metal

•https://icddecadence.com/

•https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heavy_me

tal_music

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Music_of_the_Netherlands
https://el.wikipedia.org/wiki/Death_metal
https://icddecadence.com/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal_music

