


 Ο όρος ροκ στη μουσική, 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα 

είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη 

του είδους του rock and roll. 





Τα είδη της  METAL  

 Η Heavy metal 

 H Glam metal 

 H Power metal 

 H Stoner metal 

 H Death metal 

 H Black metal 

 H Thrash metal 

 



  Αμερικάνικο ροκ μουσικό 
συγκρότημα που σχηματίστηκε 

στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια 
από τους Λάρς Ούλριχ (ντράμερ) 
και  Τζέιμς Χέτφιλντ (φωνητικά, 

κιθάρα) 



 Σήμερα, οι Metallica αποτελούνται από 
τους Ούλριχ και Χέτφιλντ, τον Κερκ Χάμμετ 
(κιθάρα) και τον  Ρόμπερτ Τουρχίγιο(μπάσο).Με 
πωλήσεις 57 εκατομμυρίων άλμπουμ στις ΗΠΑ 
και 40 εκατομμύρια άλμπουμ εκτός αυτών, 
έχουν πουλήσει περισσότερα από 92 
εκατομμύρια άλμπουμ, παγκοσμίως.  



 Είναι ένα από τα πιο 
επιτυχημένα heavy metal 
συγκροτήματα στην 
ιστορία, ενώ γενικά 
κατατάσσεται έβδομο, με 
βάση τις πωλήσεις, στην ως 
τώρα αμερικανική μουσική 
ιστορία. Στα μέσα της 
δεκαετίας του 1980 και τις 
αρχές της δεκαετίας του 
1990 και έπειτα, το 
συγκρότημα απευθύνθηκε 
σε ένα πιο ευρύ κοινό, 
αλλάζοντας τη μουσική του 
νοοτροπία, στρεφόμενο 
προς πιο hard rock ήχους.  



 Συγχώνευση των συγκροτημάτων 
"Hollywood Rose" με αρχηγό τον Αξλ Ρόουζ 
και "L.A. Guns με αρχηγό τον Τρέισι Γκανς. 
Μέλη: Αξλ Ρόουζ (φωνητικά), Ίζυ Στράντλιν, 
Slash(κιθάρα), Νταφ ΜακΚάγκαν (μπάσο) 
και Στίβεν Άντλερ (ντραμς).  



 Έπαιζαν σε διάφορα 
μπαρ, ώστε να καταφέρουν να 
βρουν τον ήχο που τους 
ταίριαζε. Μέχρι το 1986 είχαν 
γράψει 14 κομμάτια, 
υπογράφοντας, παράλληλα, 
συμβόλαιο με τη 
δισκογραφική εταιρεία 
"Geffren Records". To 2012, 
τιμήθηκαν με την είσοδό τους 
στο Rock and Roll Hall of 
Fame. 

 



 Αμερικανικό hard rock συγκρότημα 
από το Σέιριβιλ του Νιου Τζέρσι. Κάποια 
από τα πιο γνωστά τους τραγούδια είναι τα 
You Give Love a Bad Name, Livin' On a 
Prayer, It's My Life, Have a Nice Day, 
Always  



  Έχουν πουλήσει πάνω 
από 130 εκατομμύρια 
δίσκους. Οι Μπον Τζόβι 
δημιουργήθηκαν στις 14 
Μαρτίου το 1983 από τους 
Τζον Φράνσις Μποντζιόβι, 
Ντέιβιντ Μπράιαν, Αλεκ 
Τζον Σατς, Τίκο Τόρρες και 
Ντέιβ Σάμπο ο οποίος πολύ 
γρήγορα εγκατέλειψε το 
γκρουπ και αντικαταστάθηκε 
από τον Ρίτσι Σαμπόρα 



  Heavy metal μουσικό συγκρότημα 

από την Αγγλία. Είναι από τους 

δημοφιλέστερους εκπροσώπους του είδους 

και ειδικά του New Wave of British Heavy 

Metal. Με πωλήσεις πάνω από 100 

εκατομμύρια.  



ποτέ δεν είχαν στήριξη από το 
ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή 
τον ευρύτερο μουσικό τύπο. 
Κομμάτια όπως το "The 
Trooper", "The Number of the 
Beast", "Fear of the Dark", "Run 
to the Hills", "Hallowed Be Thy 
Name" και "Seventh Son Of a 
Seventh Son" αποτελούν 
ιστορικές στιγμές όχι μόνο για το 
heavy metal, αλλά και γενικά για 
την ροκ σκηνή. 



 Βρετανικό ροκ συγκρότημα από το 

Σέριλντ της Αγγλίας. Αποτελείται από τους 

Αλεξ Τερνερ, Τζειμι Κουικ, Νικ Ο’Μαλλει και 

Ματ Χελντορς. 



 Ο πρώτος τους δίσκος ‘ whatever 

people say I am, that’s I am not’ είναι ο 

γρηγορότερος σε πωλήσεις, ξεπερνώντας 

το δίσκο ‘definetely maybe’ 



 Βρετανικό συγκρότημα της 

εναλλακτικής ροκ μουσικής που 

δημιουργήθηκε στο Λονδίνο.Αποτελείται 

από τους Κρις Μαρτιν, Τζόνι Μπάκλαντ, 

Γκάι Μπέριμαν και Γούιλ Τσάμπιον. 



 Οι Linkin Park είναι 
αμερικανικό ροκ συγκρότημα από 
την Καλιφόρνια. Είναι το δεύτερο 
εμπορικότερο συγκρότημα nu metal σε 
πωλήσεις (18 εκατομμύρια στην Αμερική) 
με πρώτο τους Kid Rock (με 22 
εκατομμύρια πωλήσεις). Έχουν πουλήσει 
παγκοσμίως πάνω από 74.000.000 
δίσκους, και έχουν κερδίσει δύο Βραβεία 
Γκράμι. 
 



Τα μέλη του συγκροτήματος 
είναι: 

 Τσέστερ Μπένινγκτον 
(βασικός τραγουδιστής) 

 Μάικ Σίνοντα (πιάνο) 

 Τζο Χαν (Πικάπ) 

 Μπραντ Ντέλσον (μπάσο) 

 Ρομπ Μπούρντον (τύμπανα) 

 Ντέιβ Φάρελ (μπάσο) 

 Μαρκ Οβακέφιλντ (φωνητικά) 

Γνωστά τραγούδια: 
 Numb 

 In the End 

 What I’ve Done 

 



  Οι Evanescence είναι nu metal συγκρότημα που 
δημιουργήθηκε το 1995 από την τραγουδίστρια του 
συγκροτήματος Amy Lee και τον πρώην κιθαρίστα Ben 
Moody στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας στις ΗΠΑ. Το 
συγκρότημα κυκλοφόρησε το 2003 το πρώτο 
του άλμπουμ, το Fallen, το οποίο πούλησε πάνω από 7 
εκατομμύρια αντίτυπα στις Η.Π.Α. και περισσότερα από 
17 εκατομμύρια παγκοσμίως. Το Fallen απέσπασε 
επίσης 2 βραβεία Grammy. Το 2006, μετά την 
αποχώρηση του Moody, κυκλοφόρησε το δεύτερό τους 
άλμπουμ, με τίτλο The Open Door το οποίο πούλησε 5 
εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. 

  



  Γνωστά τραγούδια: 

 Bring Me to Life 

 My Immortal 

 Lithium 

 Going Under 

 Everybody’s Fool 

 Μέλη του 
συγκροτήματος: 

 Έιμι Λι (τραγουδίστρια) 

 Μπεν Μούντι (πρώην 
κιθαρίστας) 

 Τζεν Μαρτζιύρα (κιθάρα) 

 Ουίλ Χαντ (τύμπανα) 

 Τρόι Μκλάουορν (κιθάρα) 

 Τιμ Μσκορντ (μπάσο) 

 



 Οι Motörhead ήταν heavy 
metal συγκρότημα από 
την Αγγλία. Υπήρξαν ένας 
από τους 
δημοφιλέστερους 
εκπροσώπους του είδους 
παγκοσμίως, για σαράντα 
χρόνια μέχρι την διάλυση 
τους το 2015 μετά τον 
θάνατο του μοναδικού 
εναπομείναντος ιδρυτικός 
μέλους, Lemmy. 



 Οι Motörhead ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1975. 

Μία από τις πρώτες αναφορές για το συγκρότημα 

ήταν στα τέλη εκείνης της χρονιάς, όταν ένας 

κριτικός τους χαρακτήρισε ως την "χειρότερη 

μπάντα του κόσμου"! Ο Ίαν Κίλμιστερ ή "Lemmy" 

(φωνητικά, μπάσο), αμέσως μετά την εκδίωξη του 

από το συγκρότημα των Hawkwind αποφάσισε να 

δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα με την 

ονομασία "Bastards". Προσέλαβε τον πρώην 

κιθαρίστα των Pink Fairies, Λάρι Γουόλις και τον 

ντράμερ Λούκας Φοξ και αφού ο μάνατζερ του τον 

έπεισε να αλλάξει την ονομασία του συγκροτήματος 

σε "Motörhead", ξεκίνησε κάποιες ηχογραφήσεις 

στα "Rockfield Studios" στη Βόρεια Ουαλία.  



 Οι Opeth είναι σουηδικό heavy metal 

συγκρότημα, το οποίο δημιουργήθηκε 

στην Στοκχόλμη το 1989. Κατά την 

πρώτη περίοδο της καριέρας τους 

αποτέλεσαν μέρος του σουηδικού death 

metal κινήματος συνδυάζοντας 

progressive στοιχεία, όπου και γνώρισαν 

επιτυχία με το άλμπουμ Blackwater 

Park. Στις μεταγενέστερες κυκλοφορίες 

τους, έχουν εντρυφήσει σε progressive 

rock μονοπάτια, αποβάλλοντας 

σταδιακά τα ακραία στοιχεία από τον 

ήχο τους. 

 Ο τραγουδιστής Ντάβιντ Ισμπέργκ 

σχημάτισε τους Opeth, δίνοντας τους 

αυτή την ονομασία από την φανταστική 

φοινικική πόλη Opeth (μτφ.Η πόλη του 

Φεγγαριού), από το μυθιστόρημα "Το 

Πουλί του Ήλιου" του Γουίλμπουρ Σμιθ.  



 Οι Black Sabbath ήταν βρετανικό heavy metal συγκρότημα, 

το οποίο ιδρύθηκε το 1968 στο Μπέρμιγχαμ από τον 

τραγουδιστή Όζι Όσμπορν, τον κιθαρίστα Τόνι Αϊόμι, τον 

μπασίστα Γκίζερ Μπάτλερ και το ντράμερ Μπιλ Γουόρντ. 

Μετά το 1979, η σύνθεση του σχήματος υπέστη 

πολυάριθμες αλλαγές, με μοναδικό σταθερό μέλος τον Αϊόμι. 

 

 Μαζί με τους Deep Purple και τους Led Zeppelin είναι τα τρία 

συγκροτήματα που αποτέλεσαν τους δημιουργούς του heavy 

metal μουσικού ιδιώματος, ενώ θεωρούνται το πρώτο 

συγκρότημα του είδους. Κατά το παρελθόν έχουν περάσει 

από τη σύνθεση τους σπουδαίοι μουσικοί όπως ο Ρόνι 

Τζέιμς Ντίο, ο Ίαν Γκίλαν, ο Κόζι Πάουελ, ο Γκλεν Χιουζ, ο 

Μπομπ Ντέισλι, ο Βίνι Άπις και άλλοι. 
 



 Γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία κατά την 
δεκαετία του '70 και τις αρχές της δεκαετίας 
του '80, με την αρχική σύνθεση να 
επανενώνεται το 1997, κυκλοφορώντας τον 
ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο "Reunion". Παρ' 
όλα αυτά, δεν ηχογράφησαν νέο υλικό μέχρι το 
2013, όταν η τριάδα Όσμπορν / Αϊόμι / 
Μπάτλερ με τον Μπραντ Γουίλκ στα τύμπανα, 
κυκλοφόρησε το άλμπουμ "13", ανεβαίνοντας 
για πρώτη φορά στην κορυφή του 
αμερικάνικου Billboard. 

 

 Το περιοδικό "Rolling Stone" τους κατέταξε 
στην 85η θέση της λίστας με τους εκατό 
σπουδαιότερους καλλιτέχνες όλων των 
εποχών, ενώ εντάχθηκαν στο Rock and Roll 
Hall of Fame το 2006. Έχουν πουλήσει 
περισσότερους από εβδομήντα εκατομμύρια 
δίσκους παγκοσμίως. 



 Οι Black Sabbath ήταν το 

συγρότημα το οποίο 

ξεκίνησε το είδος της μέταλ 

μουσικής με τους έντονους 

στίχους και τη σκληρή 

μελωδία τους. Η μέταλ 

μουσική για εκείνη την εποχή 

ήταν πολύ ακραία και μέχρι 

και σήμερα είναι αρκετά 

περιθωριοποιημένη .  



Αναστασία Καπετανάκη 

Ασπασία Γρέτου 

Δήμητρα Δήλερη  

Κυριακή Κωνσταντοπούλου  

Γιώργος Αναστασάκης 

Γιώργος Μαχαίρας 

Νίκος Παξινός 

Αντώνης Μπουρτζινάκος  

Τζένη Καρόζα 

Μαριαγγέλα Κουφονικόλα 

Ηλιάνα 

Στέλιος Καμπάνης  

Νηρέας Αλπανίδης 

Θάνος Αμβράζης 

Νάσος Μάμαλης   

Φίλιππος Σύρμας 

Βασίλης Περιμένης 

Αντώνης Φρουδάκης 

Λευτέρης Χειμωνίδης  
Υπεύθυνη καθηγήτρια 

Μαρία Γαλανοπούλου 



Ευχαριστούμε  
για  

την προσοχή σας 


