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ΗΗ μουσικήμουσική στηστη δεκαετίαδεκαετία τουτου ’’6060……
660ʹs 0ʹs ‐‐ H H δεκαετίαδεκαετία πουπου εκτόξευσεεκτόξευσε τηντην μουσικήμουσική δημιουργίαδημιουργία

ΗΗ δεκαετίαδεκαετία τουτου 1960, 1960, υπήρξευπήρξε γιαγια τηντην ιστορίαιστορία τηςτης μουσικήςμουσικής έναςένας παραγωγικόςπαραγωγικός
οργασμόςοργασμός. . ΕκείνηΕκείνη τηντην εποχήεποχή, , δενδεν υπήρχευπήρχε τίποτατίποτα πιοπιο coolcool απόαπό τοτο νανα είσαιείσαι μουσικόςμουσικός
καικαι νανα παίζειςπαίζεις σεσε μπάνταμπάντα! ! ΗΗ δεκαετίαδεκαετία τουτου ‘‘6060, , σταστα ελληνικάελληνικά καλλιτεχνικάκαλλιτεχνικά
πράγματαπράγματα χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό τατα νέανέα ρεύματαρεύματα, , κυρίωςκυρίως, , στοστο χώροχώρο τηςτης μουσικήςμουσικής
μεμε τηντην εμφάνισηεμφάνιση μιαςμιας σειράςσειράς νέωννέων……
δημιουργώνδημιουργών πουπου θαθα δώσουνδώσουν τατα επόμεναεπόμενα χρόνιαχρόνια όλεςόλες τουςτους τιςτις δυνάμειςδυνάμεις γιαγια έναένα
ελληνικόελληνικό τραγούδιτραγούδι υψηλώνυψηλών απαιτήσεωναπαιτήσεων. . ΤαΤα νέανέα προοδευτικάπροοδευτικά μουσικάμουσικά ρεύματαρεύματα
απόαπό τηντην ΕυρώπηΕυρώπη καικαι τηντην ΑμερικήΑμερική έχουνέχουν ήδηήδη αρχίσειαρχίσει νανα επηρεάζουνεπηρεάζουν καικαι τοτο δικόδικό
μαςμας τραγούδιτραγούδι. . ΟΟΜπομπΜπομπ ΝτύλανΝτύλαν καικαι ηη ΤζόανΤζόαν ΜπαέζΜπαέζ γίνονταιγίνονται τατα νέανέα
τραγουδιστικάτραγουδιστικά σύμβολασύμβολα. . ΜιαΜια κιθάρακιθάρα, , πλέονπλέον, , αρκείαρκεί γιαγια νανα μιλήσειμιλήσει κάποιοςκάποιος τητη
μουσικήμουσική γλώσσαγλώσσα τηςτης εποχήςεποχής. . 



 ΚαθώςΚαθώς μπαίνειμπαίνει ηη δεκαετίαδεκαετία τουτου ‘‘60, 60, τοτο λαϊκόλαϊκό τραγούδιτραγούδι αλλάζειαλλάζει στυλστυλ. . ΑπόΑπό τατα
παραπονιάρικαπαραπονιάρικα τραγούδιατραγούδια τηςτης δεκαετίαςδεκαετίας τουτου ‘‘50, 50, πουπου αντικατοπτρίζουναντικατοπτρίζουν τοτο
βαρύβαρύ μεταπολεμικόμεταπολεμικό κλίμακλίμα, , περνάμεπερνάμε σεσε πιοπιο χαρούμενουςχαρούμενους ρυθμούςρυθμούς. . ΤοΤο
τσιφτετέλιτσιφτετέλι, , τοτο οποίοοποίο απέφευγαναπέφευγαν παλιότεραπαλιότερα οιοι λαϊκοίλαϊκοί συνθέτεςσυνθέτες, , γίνεταιγίνεται όλοόλο
καικαι πιοπιο αποδεκτόαποδεκτό. . ΜάλισταΜάλιστα ενσωματώνειενσωματώνει σκοπούςσκοπούς πουπου έχουνέχουν αντιγραφείαντιγραφεί
κυριολεκτικάκυριολεκτικά απόαπό αραβικάαραβικά καικαι ινδικάινδικά τραγούδιατραγούδια. . ΑπόΑπό τητη στιγμήστιγμή όμωςόμως πουπου
έχουνέχουν προσαρμοστείπροσαρμοστεί στηστη λαϊκήλαϊκή ορχήστραορχήστρα, , δενδεν γίνονταιγίνονται αντιληπτάαντιληπτά απόαπό τοτο
ελληνικόελληνικό αυτίαυτί ωςως ξέναξένα. . ΠαρόλαΠαρόλα αυτάαυτά, , τοτο ζεϊμπέκικοζεϊμπέκικο παραμένειπαραμένει οο κυρίαρχοςκυρίαρχος
ρυθμόςρυθμός, , όπωςόπως ήτανήταν καικαι στιςστις προηγούμενεςπροηγούμενες δεκαετίεςδεκαετίες, , μεμε τοτο χασάπικοχασάπικο νανα
ακολουθείακολουθεί. . ΗΗ αποδοχήαποδοχή τουτου λαϊκούλαϊκού τραγουδιούτραγουδιού απόαπό τοτο ευρύευρύ κοινόκοινό είναιείναι πλέονπλέον
καθολικήκαθολική. . 

Επίλογος
Οι νέοι τάχθηκαν κατά του πολέμου στο Βιετνάμ και άρχισαν να επαναστατούν στην
στάση ζωής που ακολουθούσαν οι νέοι του ’50. Έτσι ξεπρόβαλε μια νέα
απελευθερωτική στάση ζωής.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤηΤη δεκαετίαδεκαετία τουτου ʹ70ʹ70 η μουσική χρειαζόταν φρέσκες ιδέες. Εμφανίζεται η RockRock στα
περισσότερα είδη της και οι μπάντες άρχισαν να σκληραίνουν τον ήχο τους και να
πειραματίζονται περισσότερο. Επίσης εμφανίστηκε η DiscoDisco στα μέσα της
δεκαετίας, η οποία όμως συνδέθηκε με την μειονότητα των ομοφυλόφιλων και δεν
κράτησε πολύ σαν τάση.

ΞΕΝΗΞΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ

 ΗΗ ROCKROCK & & ΤΑΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ

•• Arena  RockArena  Rock
ΟιΟι BeatlesBeatles καικαι οιοι RollingRolling StonesStones είχανείχαν ήδηήδη θέσειθέσει τιςτις βάσειςβάσεις γιαγια μαζικέςμαζικές ζωντανέςζωντανές εμφανίσειςεμφανίσεις σεσε στάδιαστάδια
καικαι χώρουςχώρους αθλητικώναθλητικών αναμετρήσεωναναμετρήσεων. . ΗΗ αυξανόμενηαυξανόμενη δημοτικότηταδημοτικότητα τουτου ΧέβιΧέβι ΜέταλΜέταλ καικαι τουτου
ΠροοδευτικούΠροοδευτικού ΡοκΡοκ, , συνετέλεσεσυνετέλεσε στοστο νανα εξαντλούνταιεξαντλούνται τατα εισιτήριαεισιτήρια στιςστις εμφανίσειςεμφανίσεις όλοόλο καικαι περισσότερωνπερισσότερων
συγκροτημάτωνσυγκροτημάτων σεσε μεγάλουςμεγάλους χώρουςχώρους. . ΟιΟι επιχειρήσειςεπιχειρήσεις πουπου σχετίζοντανσχετίζονταν μεμε τητη μουσικήμουσική, , είδανείδαν τοτο γεγονόςγεγονός
σανσαν ευκαιρίαευκαιρία γιαγια μεγάλαμεγάλα κέρδηκέρδη καικαι έτσιέτσι προώθησανπροώθησαν συγκροτήματασυγκροτήματα μεμε τοντον τίτλοτίτλο τωντων συγκροτημάτωνσυγκροτημάτων
ʺ̋ΑρέναΑρένα ροκροκʺ. ʺ. ΑρχικάΑρχικά, , συγκροτήματασυγκροτήματα τωντων οποίωνοποίων οιοι ρίζεςρίζες ανήκανανήκαν σεσε άλλαάλλα παρακλάδιαπαρακλάδια τηςτης ροκροκ
μουσικήςμουσικής, , όπωςόπως οιοι QueenQueen, , οιοι PinkPink FloydFloyd καικαι οιοι GenesisGenesis, , άνοιξανάνοιξαν τοτο δρόμοδρόμο γιαγια πολυδάπανεςπολυδάπανες ζωντανέςζωντανές
εμφανίσειςεμφανίσεις πουπου προσέλκυανπροσέλκυαν μεγάλομεγάλο αριθμόαριθμό κοινούκοινού. . ΑυτόΑυτό τοτο κίνημακίνημα αποτέλεσεαποτέλεσε τητη βάσηβάση γιαγια τοτο PPowerower
PPopop τωντων επόμενωνεπόμενων δεκαετιώνδεκαετιών αλλάαλλά καικαι γιαγια τιςτις ζωντανέςζωντανές εμφανίσειςεμφανίσεις πολλώνπολλών δημοφιλώνδημοφιλών καλλιτεχνώνκαλλιτεχνών.. ΤοΤο
πιοπιο εύπεπτοεύπεπτο ωςως προςπρος τηντην ακρόασηακρόαση ArenaArena rockrock, , έδωσεέδωσε τοτο έναυσμαέναυσμα σεσε πολλάπολλά συγκροτήματασυγκροτήματα νανα
ακολουθήσουνακολουθήσουν έναένα παρόμοιοπαρόμοιο ύφοςύφος καικαι έτσιέτσι γεννήθηκεγεννήθηκε τοτο είδοςείδος τουτου SSoftoft RRockock..



ΗΗ μουσικήμουσική ροκροκ όπωςόπως φάνηκεφάνηκε μπορούσεμπορούσε νανα γίνειγίνει λιγότερολιγότερο σκληρήσκληρή, , 
κινούμενηκινούμενη κάπουκάπου μεταξύμεταξύ τουτου ποπποπ καικαι τουτου ροκροκ. . ΥπήρξανΥπήρξαν κάποιακάποια βραχύβιαβραχύβια
συγκροτήματασυγκροτήματα πουπου έκανανέκαναν γνωστόγνωστό τοντον ήχοήχο τουτου softsoft rockrock//poppop όπωςόπως οιοι
CowsillsCowsills, , οιοι OsmondsOsmonds, , καικαι οιοι ArchiesArchies..
ΜεΜε τητη διάλυσηδιάλυση τωντων BeatlesBeatles τοτο 19701970, , άλλαάλλα συγκροτήματασυγκροτήματα καικαι καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες

χρησιμοποίησανχρησιμοποίησαν τοντον ήχοήχο πουπου συναντάταισυναντάται σεσε μερικάμερικά τραγούδιατραγούδια τουςτους καικαι
χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται ωςως softsoft rockrock ((ʺ̋απαλόαπαλόʺ ʺ ροκροκ). ). ΜεΜε τηντην εφαρμογήεφαρμογή τωντων
κατάλληλωνκατάλληλων ενορχηστρώσεωνενορχηστρώσεων δημιούργησανδημιούργησαν τατα τραγούδιατραγούδια πουπου
ονομάστηκανονομάστηκαν αργότερααργότερα ʺ̋powerpower balladsballadsʺ (ʺ (μπαλάντεςμπαλάντες μεμε έντονοέντονο ρυθμόρυθμό πουπου
θύμιζανθύμιζαν τοντον μέταλμέταλ ήχοήχο καικαι διακρίνονταιδιακρίνονται συνήθωςσυνήθως απόαπό τηντην ερωτικήερωτική
θεματολογίαθεματολογία). ). ΣόλοΣόλο καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες όπωςόπως οο ΜπάριΜπάρι ΜανίλοουΜανίλοου, ,  καικαι οο ΈρικΈρικ
ΚάρμενΚάρμεν, , καθώςκαθώς καικαι συγκροτήματασυγκροτήματα όπωςόπως οιοι BreadBread καικαι οιοι CarpentersCarpenters έκανανέκαναν
δημοφιλέςδημοφιλές τοτο είδοςείδος πουπου σήμερασήμερα είναιείναι γνωστόγνωστό σανσαν σοφτσοφτ ροκροκ..

•• Soft RockSoft Rock

•• Classic RockClassic Rock
Στο μεταξύ, συγκροτήματα όπως οι Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Aerosmith και οι Rolling Stones αλλά και

σόλο καλλιτέχνες όπως ο Πήτερ Φράμπτον, μοιράζονταν τις θέσεις στα τσαρτς με συγκροτήματα του σοφτ
ροκ.
Για παράδειγμα το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ του 1976 του Πήτερ Φράμπτον με τίτλο Frampton
Comes Alive, έγινε άμεσα το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των
εποχών, ρεκόρ που καταρρίφθηκε αργότερα, αλλά ακόμη και σήμερα παραμένει ένα από τα άλμπουμ με
τις καλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. Εξαιρετικά δημοφιλή έγιναν το Stairway to Heaven των Led
Zeppelin και το Bohemian Rhapsody των Queen, που συνέδεσαν κατά κάποιον τρόπο το σκληρό ροκ με το
δημοφιλές σοφτ ροκ. 



Το είδος της discodisco (ντίσκο) ξεκίνησε από σχήματα και καλλιτέχνες
όπως οι DonnaDonna SummerSummer,, K.CK.C. . andand thethe SunshineSunshine BandBand,, TheThe ThreeThree
DegreesDegrees, TheThe TrammpsTrammps και άλλους. Ξαφνικά πολλές επιτυχίες των
τσαρτς είχαν χορευτικό ρυθμό ντίσκο και οι ντισκοτέκ (οι χώροι
διασκέδασης με μουσική ντίσκο κυρίως), που ήταν δημοφιλείς
στην Ευρώπη, κέρδισαν έδαφος και στις ΗΠΑ.
Ένα γκρουπ στενά συνδεδεμένο με την εποχή της ντίσκο ήταν
οι BeeBee GeesGees, των οποίων η μουσική για την ταινία του 1977, με
τίτλο Πυρετός το Σαββατόβραδο (Saturday Night Fever), σημάδεψε
το απόγειο της εποχής. Πολλά γνωστά σχήματα της ροκ όπως
οι Rolling Stones, ο Rod Stewart, οι Queen και οι Grateful
Dead χρησιμοποίησαν ρυθμούς ντίσκο στις κυκλοφορίες τους, ενώ
πολλοί ροκ ραδιοφωνικοί σταθμοί ξεκίνησαν να εκπέμπουν
πρόγραμμα ντίσκοντίσκο.

 ΗΗ ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ DISCODISCO



Στη δεκαετία αυτή, κάνει τα πρώτα της βήματα και η ελληνική rock, με κύριους εκφραστές το ∆ιονύση∆ιονύση
ΣαββόπουλοΣαββόπουλο, , τοτο ΜίμηΜίμη ΠλέσσαΠλέσσα, , τοτο ΠαύλοΠαύλο ΣιδηρόπουλοΣιδηρόπουλο και το θρυλικό ΒασίληΒασίλη ΠαπακωνσταντίνουΠαπακωνσταντίνου..
Στην δεκαετία του 70 ο ΠαύλοςΠαύλος ΣιδηρόπουλοςΣιδηρόπουλος πειραματίζεται για πρώτη φορά με το Ελληνικό Ροκ το οποίο
αρχίζει να απειλεί και ενίοτε να διασπά την ʺπαρωχημένηʺ μουσική μας άποψη για τον ροκ ήχο. Σε μεγάλο
βαθμό επηρέασαν τις εξελίξεις του ελληνικού ροκ από το 1970 μέχρι και σήμερα, εκτός από τον Παύλο
Σιδηρόπουλο και το Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος
καθώς και οι αδερφοί Κατσιμίχα. Σήμερα η ελληνική ροκ σκηνή διέρχεται μια εποχή άνθησης με αξιόλογα
γκρουπ όπως τα ΞύλιναΞύλινα ΣπαθιάΣπαθιά, , οιοι ΠυξΠυξ ΛαξΛαξ, , τατα ∆ιάφανα∆ιάφανα ΚρίναΚρίνα, , οιοι ΕνδελέχειαΕνδελέχεια, και πολλοί άλλοι. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ

 ΡΟΚΡΟΚ

ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ

……ΗΗ μουσικήμουσική γεννήθηκεγεννήθηκε μαζίμαζί μεμε τοντον άνθρωποάνθρωπο, , πουπου βήμαβήμα βήμαβήμα έφθασεέφθασε στοστο σημείοσημείο νανα
αναπαράγειαναπαράγει καικαι νανα ανασυνθέτειανασυνθέτει ήχουςήχους. . ΗΗ μουσικήμουσική ωςως τέχνητέχνη, , έρχεταιέρχεται νανα καλύψεικαλύψει τηντην ανάγκηανάγκη
τουτου ανθρώπουανθρώπου νανα εκφράσειεκφράσει μεμε τουςτους ήχουςήχους, , τιςτις σκέψειςσκέψεις, , τατα συναισθήματασυναισθήματα καικαι τιςτις ψυχικέςψυχικές τουτου
καταστάσειςκαταστάσεις, , κάτικάτι τοτο οποίοοποίο γινότανγινόταν δεκαετίεςδεκαετίες πρινπριν, , καικαι θαθα συνεχιστείσυνεχιστεί γιαγια πολλέςπολλές ακόμηακόμη. . 
ΑκόμαΑκόμα καικαι αναν κάποιακάποια είδηείδη τραγουδιώντραγουδιών δενδεν ακούγοντανακούγονταν συχνάσυχνά όλεςόλες τιςτις εποχέςεποχές ήή αναν δενδεν είναιείναι
δημοφιλήςδημοφιλής σήμερασήμερα, , δενδεν σημαίνεισημαίνει ότιότι ξεχάστηκανξεχάστηκαν. . ΤαΤα τραγούδιατραγούδια αυτάαυτά είναιείναι διαχρονικήςδιαχρονικής καικαι
αναμφισβήτητηςαναμφισβήτητης αξίαςαξίας καικαι θαθα είναιείναι πάνταπάντα μέροςμέρος τηςτης ιστορίαςιστορίας τηςτης μουσικήςμουσικής, , άλλαάλλα καικαι τουτου
πολιτισμούπολιτισμού μαςμας. . 



{{

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ‘80 s

Η δεκαετία του 1980 επαναπροσδιόρισε την έννοια της
μουσικής με ριζικές αλλαγές στα μουσικά είδη που

επικρατούσαν μέχρι τότε και πολλές καινοτομίες. Στις αρχές
της δεκαετίας, σημειώθηκε προσωρινή κάμψη στη μουσική
βιομηχανία αφού το κίνημα της disco είχε πια υποχωρήσει

και δεν υπήρχε κανένα αξιόλογο υποκατάστατό του.



Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική και
είχε ως βάση την τεχνοτροπία του Rhythm and BluesRhythm and Blues και το ρυθμό
του rock and rollrock and roll των αφροαμερικάνικων κοινοτήτων των
Ηνωμένων Πολιτειών , καθώς και το rockabillyrockabilly, που ουσιαστικά
ήταν η έκφραση των λευκών μέσω των προαναφερθέντων ειδών
αφροαμερικανικής προέλευσης. Συνεισφορά στον ήχο που
πρωτοχαρακτηρίστηκε ροκροκ, θεωρείται ότι είχε και η country country 
μουσική. Αυτή, είχε στοιχεία μπλουζ και βασιζόταν στα
παραδοσιακά είδη μουσικής των κατοίκων των ΗΠΑ και ήταν πολύ
δημοφιλής, κυρίως μεταξύ των λευκών και στο Νότο. 

ΗΗ rock rock μουσικήμουσική ::



Η μουσική ροκ επηρεάστηκε και επηρεάζεται
ακόμη και σήμερα από τα άλλα είδη μουσικής

που είναι δημοφιλή ανά περίοδο :
Folk rock :Folk rock : η ανάμειξη της παραδοσιακής (folk) μουσικής των λευκών
κοινοτήτων των ΗΠΑ σε συνδυασμό με το rock 

Blouse rock :Blouse rock : η έκφανση του ροκ που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην
ηλεκτρική κιθάρα και στις μπλουζ ρίζες της μουσικής αυτής

ψυχεδελικόψυχεδελικό ροκροκ :: φέρει στοιχεία από μουσικές της ανατολής

τζαζτζαζ‐‐ροκροκ φιούζιονφιούζιον, , ήή απλάαπλά φιούζιονφιούζιον :: το μείγμα της ροκ μουσικής και της
τζαζ

Παράλληλα δημιουργούνται : soft rock , progressive rock , punk rock , soft rock , progressive rock , punk rock , 
heavy metal ,   heavy metal ,   

Τη δεκαετία του 1980, γίνεται δημοφιλές το hard rockhard rock και το
alternative rock alternative rock 



ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ‘‘9090
• Τα 90s ήταν και θα παραμείνουν για πολλούς η δεκαετία
που σημάδεψε τη ζωή τους, καθόρισε την μετέπειτα
πορεία τους και οι επιρροές της βρίσκουν αντίκρισμα
μέχρι και τώρα.

• Μουσικά, ήταν δέκα χρόνια που, μετά την υπερβολή των
80s, άλλαξαν τα πράγματα, με καινούργια συγκροτήματα, 
νέα μουσικά είδη, νέα είδωλα και άφησαν μια γλυκιά γεύση
και έντονες αναμνήσεις, στις οποίες κάθε μουσικόφιλος
άνω των 25, συχνά πυκνά ανατρέχει. 



ΤαΤα ρεύματαρεύματα τηςτης μουσικήςμουσικής εκείνηεκείνη τηντην εποχήεποχή

 ΗΗ ποπποπ μουσικήμουσική τωντων δύοδύο προηγούμενωνπροηγούμενων δεκαετιώνδεκαετιών συνεχίστηκεσυνεχίστηκε καικαι τηντην
δεκαετίαδεκαετία τουτου 9090’’. . ΗΗ ραπραπ μουσικήμουσική ωρίμασεωρίμασε, , βγήκεβγήκε απόαπό τοτο περιθώριοπεριθώριο καικαι
αναγνωρίστηκεαναγνωρίστηκε, , ακούσματαακούσματα απόαπό όλονόλον τοντον κόσμοκόσμο ήρθανήρθαν καικαι στηνστην χώραχώρα
μαςμας, , ενώενώ ηη hiphip hophop καικαι ηη R&B R&B μουσικήμουσική έκλεψανέκλεψαν τηντην παράστασηπαράσταση. . ΠολλάΠολλά
πετυχημέναπετυχημένα ροκροκ συγκροτήματασυγκροτήματα σχηματίστηκανσχηματίστηκαν στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα εκείνηεκείνη τηντην
περίοδοπερίοδο, , ενώενώ τοτο λαϊκόλαϊκό τραγούδιτραγούδι είχεείχε φθαρείφθαρεί σημαντικάσημαντικά. . ΑντίΑντί αυτούαυτού
εμφανίστηκανεμφανίστηκαν ακούσματαακούσματα μεμε λαϊκήλαϊκή μουσικήμουσική, , αλλάαλλά μεμε ευτελείςευτελείς στίχουςστίχους, , 
πουπου όμωςόμως γνώρισανγνώρισαν τηντην δόξαδόξα καικαι αγκαλιάστηκαναγκαλιάστηκαν απόαπό τοτο κοινόκοινό. . ΕπίσηςΕπίσης
πολλοίπολλοί νέοινέοι καλλιτέχνεςκαλλιτέχνες τηςτης εποχήςεποχής πειραματίστηκανπειραματίστηκαν μεμε τηντην ποπποπ καικαι
ηλεκτρονικήηλεκτρονική μουσικήμουσική πουπου μόλιςμόλις είχεείχε έρθειέρθει στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα. . ΌσωνΌσων αφοράαφορά
τηντην ελληνικήελληνική μουσικήμουσική τατα ανάλαφραανάλαφρα ποπποπ, , λαϊκάλαϊκά καικαι έντεχναέντεχνα κομμάτιακομμάτια
έκλεψανέκλεψαν τηντην παράστασηπαράσταση, , ενώενώ κάποιακάποια απόαπό αυτάαυτά ακούγονταιακούγονται μέχριμέχρι καικαι
σήμερασήμερα, , αποδεικνύονταςαποδεικνύοντας τηντην αξίααξία τουςτους



ΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΤΟΥ ΒΒ1:1:
ΑποστολόπουλοςΑποστολόπουλος ΔημΔημ., ., ΒάθηΒάθη ΚαλΚαλ., ., ΓεωργακοπούλουΓεωργακοπούλου ΣτεφΣτεφ., ., ΔέλιοςΔέλιος
ΑθΑθ., ., ΔιονυσόπουλοςΔιονυσόπουλος ΔιονΔιον., ., ΖορδομπάΖορδομπά ΓεωρΓεωρ., ., ΚοτρώτσοςΚοτρώτσος ΠανΠαν., ., ΚούφοΚούφο
ΑρΑρ., ., ΚυριάκουΚυριάκου ΆνναΆννα , , ΛέκκαΛέκκα ΕυαγΕυαγ., ., ΛέκκαΛέκκα ΣοφΣοφ., ., ΛέκκαςΛέκκας ΑντωνΑντων. . 
ΛέκκαςΛέκκας ΧρήστοςΧρήστος, , ΛεμπούσηΛεμπούση ΒασΒασ., ., ΛεμπούσηςΛεμπούσης ΙωανΙωαν., ., ΜαστρογιάννηςΜαστρογιάννης
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ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ……


