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ΠΡΟΛΟΓΟΣ      

Αφορμή για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αποτέλεσε το γεγονός 

της προσωπικής μου επιθυμίας για μελλοντική ενασχόληση με τη διδασκαλία 

της κλασικής κιθάρας. Μέσω λοιπόν της μαθησιακής και της μικρής διδακτικής 

μου εμπειρίας, αντιλήφθηκα ότι, παράλληλα με την εκπαιδευτική ικανότητα του 

δασκάλου και την αντιληπτική δυνατότητα και επιμέλεια του μαθητή, καθορι-

στικό παράγοντα για την αποτελεσματική διδασκαλία αποτελεί επίσης η επι-

λογή της κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας του οργάνου. Η επιλογή αυτή χα-

ρακτηρίζεται από ιδιαίτερη δυσκολία, αφού προϋποθέτει αφενός μεν την ε-

παρκή γνώση των διαθέσιμων μεθόδων και αφετέρου την προσεκτική μελέτη 

τους. Από τις υπάρχουσες μεθόδους λοιπόν επιλέχθηκαν από τις πιο σύγχρο-

νες, από αυτές δηλαδή των τελευταίων τριάντα χρόνων, οι πιο αντιπροσω-

πευτικές, ως περισσότερο προσαρμοσμένες στις σύγχρονες εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις και στον τρόπο σκέψης και έκφρασης των σπουδαστών, καθώς και 

εκείνες που χαρακτηρίζονται από πρωτότυπες εκπαιδευτικές τεχνικές. Τέλος, 

απαραίτητο κριτήριο για την επιλογή των μεθόδων, αποτέλεσε η συγγραφή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια, κυρία Έλενα 

Παπανδρέου, και την συνεπιβλέπουσα καθηγήτρια, κυρία Άννα-Μαρία Ρε-

ντζεπέρη-Τσώνου, για την πολύτιμη καθοδήγηση και την εποικοδομητική τους 

κριτική καθ΄όλη τη διάρκεια της πτυχιακής μου εργασίας. Οι παρατηρήσεις 

τους, ο σχολιασμός και οι παρεμβάσεις τους ήταν ιδιαίτερα ουσιώδεις και κα-

θοριστικές, καθώς με διευκόλυναν ιδιαίτερα στην πορεία υλοποίησης της ερ-

γασίας μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου Τοπάλτση Καί-

τη και τον πατέρα μου Βλάχο ∆ημήτρη για τη συναισθηματική και οικονομική 

τους στήριξη καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και όχι μόνο, τον συνθέτη 

και μουσικοπαιδαγωγό κύριο Ιωάννη Ζορπίδη για την παραχώρηση μέρους 

των εμπειριών και γνώσεών του καθώς και του πολύτιμου χρόνου του, τους 

συσπουδαστές μου Αντωνίου Άγγελο και Κυριακάκη Νάνσυ για την παραχώ-

ρηση των μεθόδων «Debuto» του Ευάγγελου Μπουντούνη και «Guitar Gra-

dus» του Ruggero Chiesa αντίστοιχα, τον κύριο Αντώνη Σκαφίδα για την πα-

ραχώρηση πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες μεθόδους κιθάρας στην 
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Ελλάδα, καθώς και την κιθαρίστα κυρία Κούλα Kόντη, για την παραχώρηση 

του βιβλίου «Το βιβλίο της κιθάρας 1» του Ευάγγελου Ασημακόπουλου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μουσική αγωγή του μαθητή 

κατά τη διδασκαλία της κιθάρας. Για την επίτευξή του θα προβώ αρχικά στην 

ανάλυση των μεθόδων που επιλέχτηκαν με τον παραπάνω τρόπο και στη σύ-

γκρισή τους βάσει του περιεχομένου τους. Στη συνέχεια θα παραθέσω τα συ-

μπεράσματα που προέκυψαν και θα καταθέσω τους προβληματισμούς, τις 

ιδέες και τις προτάσεις μου για ενδεχόμενη περαιτέρω μελέτη, έρευνα και ενα-

σχόληση με το αντικείμενο. 

Η καλλιέργεια της αγάπης για τη μουσική, η δημιουργική ενασχόληση και η 

καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων, θα βοηθήσει στην εξωτερίκευση 

των σκέψεων και συναισθημάτων του μαθητή, στην ουσιαστική επαφή και ε-

πικοινωνία, στην καλλιέργεια της συνεργασίας, της πειθαρχίας και της ωριμό-

τητας, στην ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον, στην ανάπτυξη του 

καλλιτεχνικού αισθητηρίου και εν τέλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς 

του. Άλλωστε, η συμβολή της μουσικής παιδείας στην πνευματική, συναισθη-

ματική ανάπτυξη και ισορροπία του ατόμου αναγνωριζόταν και από την ελλη-

νική αρχαιότητα ακόμα με την καθιέρωση του μαθήματος της μουσικής ως μέ-

ρος του βασικού κορμού της εκπαίδευσης, καθώς θεωρείται ότι η μουσική  δι-

απλάθει το ήθος και αποτελεί, κατά τον Αριστοτέλη, εκπαιδευτικό εργαλείο τό-

σο «παιδείας» όσο και «παιδιάς», δηλαδή παιδευτικού εργαλείου, παιγνιδιού 

και ευχαρίστησης κατά τις ώρες του παιξίματος. 

Από την προσωπική έρευνα που έκανα προκειμένου να εντοπίσω την ύ-

παρξη ή όχι ανάλογης βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα της πτυχιακής μου 

εργασίας «Ανάλυση και Σύγκριση μεθόδων κιθάρας», διαπίστωσα ότι δεν υ-

πάρχει άλλη παρόμοια εργασία για το όργανο της κιθάρας. Υπάρχει μόνον η 

πτυχιακή εργασία του φοιτητή Αναστασίου Αναστασιάδη, με θέμα «∆ημήτριος 

Κ. ∆ούνης, Μέθοδοι διδασκαλίας και μελέτης του βιολιού». 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο συγγραφέας κάθε νέας μεθόδου δηλώνει ότι είχε 

ως κίνητρο την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνάντησε κατά τη διαδικα-

σία της μουσικής διδασκαλίας, τα αποτελέσματα της οποίας και προσπάθησε 

να αποτυπώσει στο έργο του, φιλοδοξώντας να βοηθήσει άλλους δασκάλους 
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και μαθητές στο γνωστικό αντικείμενό τους. Πλούσια βέβαια βιβλιογραφία υ-

πάρχει και για τη μουσική αγωγή, η οποία εξελίσσεται και βελτιώνεται συνε-

χώς όσο εξελίσσονται και μεταβάλλονται ανάλογα και οι αντιλήψεις για τον  

σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας γενικότερα.  

Η παρούσα εργασία  είναι δομημένη σε τρία κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στους συγ-

γραφείς των σημαντικότερων μεθόδων κιθάρας που έχουν εκδοθεί και ακο-

λουθεί η αναλυτική παρουσίαση των επτά μεθόδων διδασκαλίας κιθάρας που 

επιλέχθηκαν. Η ανάλυση ακολουθεί την σειρά παρουσίασης των επιμέρους 

διδακτικών θεμάτων της κάθε μεθόδου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η συγκριτική προσέγγιση των μεθόδων, 

η οποία γίνεται βάσει παραμέτρων, οι οποίες ειδικότερα αναφέρονται στο ανα-

λυτικό περιεχόμενο του κεφαλαίου. Η επιλογή των παραμέτρων αυτών, δηλα-

δή των κριτηρίων σύγκρισης, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς προϋπέθετε 

αφενός μεν την προσεκτική εμβάθυνση στην ανάλυση των μεθόδων και πα-

ράλληλα τη συνεχή συγκριτική αναφορά στα επιμέρους στοιχεία των μεθόδων 

που ήδη είχαν μελετηθεί. Έτσι προέκυψε και η απόφαση να συμπεριληφθούν 

και άξονες που ενώ δεν εμφανίζονται σ΄όλες τις μεθόδους, εν τούτοις θεωρή-

θηκαν σημαντικοί κατά την άποψή μου ώστε να μην εξαιρεθούν, όπως για 

παράδειγμα «το ομαδικό παίξιμο». 

Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μια ανακεφαλαίωση της σύγκρισης 

των μεθόδων και των προτάσεων που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη τους, 

οι οποίες πιστεύεται ότι θα φανούν χρήσιμες στον δάσκαλο μουσικής και να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωσή τους. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

  

Ιστορική αναδρομή και αναλυτική παρουσίαση των 

μεθόδων κιθάρας 

 

1.1. Ιστορική αναδρομή 
 

Σχεδόν όλες οι σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής 

ασχολήθηκαν και με τη διδασκαλία της μουσικής. Στην προσπάθεια να κωδι-

κοποιηθούν  και να οργανωθούν τα συμπεράσματα και η μεθοδολογία της δι-

δασκαλίας της μουσικής, καθώς και να διαδοθεί αυτή στο ευρύ κοινό, γεννή-

θηκαν οι έντυπες συλλογές αρχών, κανόνων, παραδειγμάτων, ασκήσεων, 

σπουδών, προφορικών θεωριών και φιλοσοφικών παρατηρήσεων, ως προϊόν 

εμπειρίας και γνώσης.  Όλο αυτό το υλικό, είναι αυτό που αποκαλείται «μέθο-

δος». 

Η μεγάλη πλειονότητα των μεθόδων κιθάρας που γράφτηκαν τους τρεις 

τελευταίους αιώνες απευθύνονται στο μαθητή χωρίς να απαιτείται η συμβολή 

δασκάλου. ∆ημοφιλείς μέθοδοι κιθάρας, όπως αυτές των Ferdinando Carulli 

(1770 - 1841) και  Matteo Carcassi (1792 - 1853) έδωσαν στους μαθητές τη 

δυνατότητα εκμάθησης των βασικών τεχνικών της μουσικής, με ή χωρίς τη 

βοήθεια δασκάλου. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν επίσης από καθηγη-

τές της μουσικής για τη διδασκαλία της (Ophee 1999). 

Ο αριθμός αυτών των μεθόδων είναι πολύ μεγάλος. Ενδεικτικά αναφέρο-

νται από τον Matanya Ophee (1999) σε διάλεξή του, με βάση την εκτίμησή του 

για την ιστορική σημασία τους στην επιστήμη της τέχνης και στη διδακτική της 

κιθάρας,  οι παρακάτω μέθοδοι:  

1) Η πρώτη μέθοδος κιθάρας, η οποία αναφέρεται ότι εκδόθηκε το 1758 

και αποδίδεται στο συγγραφέα με το ψευδώνυμο DON*** , πιθανότατα ισπανι-

κής ευγενικής καταγωγής, αποτελεί μια άμεση μαρτυρία του τρόπου διδακτι-

κής της κιθάρας στην Ισπανία στα μέσα του δέκατου όγδοου αιώνα. 

2) Με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών που επιτεύχθηκε χάρις στη γαλ-

λική Επανάσταση, άρχισαν να εμφανίζονται στην Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, 
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Αυστρία και Ρωσία μέθοδοι διδασκαλίας κιθάρας, με πιο σημαντική από αυτές 

του ναπολιτάνου Federico Moretti (1760 - 1838), η οποία έφερε τον τίτλο 

«Principios para tocar la guitarra de seis ordenes» και εκδόθηκε στη Μα-

δρίτη το 1799. Αποτελούσε μία πλήρη συλλογή της θεωρίας της μουσικής και 

συνέβαλε στη συστηματοποίηση της γνώσης και των δυνατοτήτων της, όπως 

και στην προώθησή της σε ανώτερα επίπεδα. 

3) Στο συμβατικό βιβλίο «Arte de Tocar La Guitarra Espanola», που 

γράφτηκε επίσης το 1799 από τον Fernando Ferandiere (1740 - 1816), πέρα 

από τη διδασκαλία της κιθάρας, περιλαμβάνεται και στοιχειώδης εκπαίδευση 

της μουσικής. 

4) Από τις  αρχές του δέκατου ένατου αιώνα μέχρι τα μέσα, γράφτηκαν και 

δημοσιεύτηκαν από τους Salvador Castro(ca. 1800), Dionisio Aguado 

(1784 - 1849) και Fernando Sor (1778 - 1849) μέθοδοι σπουδών κιθάρας, 

που αποτελούν νέα προσέγγιση στην διδασκαλία της. 

5) Η πρώτη μέθοδος κιθάρας στις αρχές του εικοστού αιώνα δημοσιεύτηκε 

από τον Emilio Pujol (1886 - 1980), στην οποία και συναντάται παράθεση 

αρκετών κοινών πληροφοριών με τις μεθόδους του Dionisio Aguado, γεγονός 

που καταδεικνύει το μεγάλο βαθμό επηρεασμού από εκείνον. 

6) Οι μέθοδοι που εκδόθηκαν ανάμεσα στο 1950 και 1970 εστίασαν ιδιαί-

τερα στην ανθρώπινη ανατομία, δηλαδή στη σχέση ανάμεσα στη φυσιολογία 

του κιθαριστή και τον τρόπο παραγωγής του ήχου, ως χαρακτηριστικού ενδια-

φέροντος στοιχείου. 

7) Στις μέρες μας, το κύριο χαρακτηριστικό της διδακτικής της κιθάρας εί-

ναι ότι έχει αναχθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο εκπαίδευσης, με αναλυτικό πρό-

γραμμα σπουδών, διαφοροποιημένο σε κάποιο βαθμό από χώρα σε χώρα. 

Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η εφαρμογή των νέων παιδαγωγικών μεθόδων, 

προσαρμοσμένων στο σύγχρονο περιβάλλον, ενώ η τεχνική εκτέλεσης του 

οργάνου ελάχιστα έχει τροποποιηθεί σε σχέση με τους προηγούμενους αιώ-

νες. 
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1.2. Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων κιθάρας 
  

Στο παρόν κεφάλαιο, η αναλυτική επεξεργασία και παρουσίαση των μεθό-

δων ακολουθεί χρονολογική σειρά και συγκεκριμένα από την παλαιότερη προς 

τη νεότερη. Η επιλογή αυτού του τρόπου παρουσίασης έγινε προκειμένου να 

αποτυπωθεί η εξέλιξη των μουσικών αντιλήψεων και η ευκολότερη εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. 

 

 

1.2.1. «Guitar Gradus, Μέθοδος 
κιθάρας για αρχάριους», του 
Ruggero Chiesa (Μιλάνο, 1982) 

 

Η μέθοδος κιθάρας για αρχάρι-

ους «Guitar Gradus» του Ruggero 

Chiesa, που σημαίνει «η κιθάρα 

σκαλί - σκαλί», είναι η παλαιότερη 

χρονικά μέθοδος που θα αναλυθεί 

και θα συγκριθεί στην παρούσα ερ-

γασία, απόδοση της οποίας έχει γίνει 

στα ελληνικά από τη Λένα Κοκκαλιά-

ρη.  

 Ο λόγος για τον οποίο ο συγ-

γραφέας αποφάσισε να τη γράψει, 

είναι ότι κατά τη γνώμη του, κανένας προηγούμενος συγγραφέας μεθόδου κι-

θάρας, δεν είχε καταφέρει να καλύψει ικανοποιητικά τα πρώτα βήματα που 

κάνει ο μαθητής στην εκμάθηση του οργάνου. Τη χωρίζει σε δύο μέρη. Στο 

πρώτο, συμπεριλαμβάνονται σημαντικές τεχνικές ασκήσεις για το ξεκίνημα 

του παιξίματος της κιθάρας, ενώ στο δεύτερο, πέρα από ελάχιστες ασκήσεις, 

επικεντρώνεται σε μουσικά κομμάτια. 

Προχωρώντας, στην αρχή του πρώτου μέρους της μεθόδου «Guitar Gra-

dus», συναντώνται εισαγωγικά στοιχεία, κυρίως ιστορικής φύσεως, σχετικά με 

την καταγωγή της κιθάρας και την εξέλιξή της κατασκευαστικά και μουσικά 

Εικόνα 1 Εξώφυλλο από τη μέθοδο Guitar 
Gradus του R. Chiesa 
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από τον 14ο αιώνα (όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα στοιχεία του οργάνου που 

εξελίχτηκε στη σημερινή του μορφή) έως σήμερα. Ακολουθούν πληροφορίες 

σχετικά με τα μέρη από τα οποία αποτελείται κατασκευαστικά η κλασική κιθά-

ρα, τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο είναι προτιμότερο να γίνεται το κούρδι-

σμά της καθώς και τον τρόπο που πρέπει τα δάχτυλα των δύο χεριών να κτυ-

πούν τις χορδές. Επίσης, δίνονται οδηγίες για το ιδανικό σχήμα νυχιών, τη 

βασική σημειογραφία που χρησιμοποιείται, οδηγίες για την ορθή στάση του 

σώματος κατά το παίξιμο και την τοποθέτηση των χεριών στο σώμα της κιθά-

ρας καθώς και ασκήσεις διαφόρων τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν αργό-

τερα για την εκτέλεση κομματιών. Τέλος, σε όλο το πρώτο μέρος υπάρχουν 

σκίτσα τα οποία εξυπηρετούν στην ευκολότερη κατανόηση όλων των παρα-

πάνω. 

Το δεύτερο μέρος της μεθόδου χωρίζεται σε επτά ομάδες, η καθεμιά από 

τις οποίες ειδικεύεται σε διαφορετικό θέμα. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνο-

νται όλες οι μείζονες και ελάσσονες κλίμακες καθώς και μία χρωματική, στη 

δεύτερη ασκήσεις  αρπισμάτων πάνω σε διαφορετικούς δακτυλισμούς, ακο-

λουθούν στην τρίτη σπουδές πάνω σε αρπίσματα και συγχορδίες και στην τέ-

ταρτη ο σπουδαστής συναντά τα πρώτα του μονοφωνικά κομμάτια, οι μελωδί-

ες των οποίων εκτείνονται μόνο στην πρώτη θέση της κιθάρας. Με τον όρο 

πρώτη θέση ο συγγραφέας εννοεί την τοποθέτηση του δείκτη του αριστερού 

χεριού στο πρώτο τάστο. Στην πέμπτη ομάδα περιλαμβάνονται μονοφωνικές 

συνθέσεις σε διάφορες θέσεις, στην έκτη εισάγεται ο μαθητής στην πολυφω-

νία, και τέλος στην έβδομη, περιέχονται ντουέτα για δύο κιθάρες. Ο συγγρα-

φέας κλείνει το βιβλίο παραθέτοντας ακόμη μία ομάδα μονοφωνικών συνθέ-

σεων, στις οποίες χρησιμοποιεί νότες των πέντε πρώτων τάστων. Όλα τα 

κομμάτια αυτής της ομάδας αποτελούν παραδοσιακά τραγούδια διαφόρων 

χωρών (Chiesa, 1982). 
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1.2.2. «ΚΙΘΑΡΟΚΟΣΜΟΣ 1, Πλήρης Μέθοδος 
Κιθάρας για Αρχάριους», του Λεωνίδα Κανά-
ρη (Αθήνα, 1995)  

 

Στη μέθοδό του για αρχάριους μαθητές «Κιθα-

ρόκοσμος 1», ο Λεωνίδας Κανάρης δηλώνει πως η 

γενικότερη παραδοχή περί ανάγκης ύπαρξης μιας 

πιο ολοκληρωμένης από θεωρητική και πρακτική 

άποψη μεθόδου κιθάρας, αποτέλεσε το ερέθισμά 

του για τη συγγραφή της παρούσας. Αναφέρει πως 

δεν υπάρχει ανάγκη για ταυτόχρονη σπουδή κά-

ποιας άλλης μεθόδου παράλληλα με τη δική του, 

θεωρεί πως καλύπτει επαρκώς κάθε βασικό τεχνικό ζήτημα, ότι είναι κατάλλη-

λα προσαρμοσμένη στις ψυχολογικές και νοητικές απαιτήσεις των παιδιών, 

πως έχει προοδευτική σειρά δυσκολίας και πως συμπεριλαμβάνονται σπου-

δές οι οποίες υπάγονται στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος του Υ-

πουργείου Πολιτισμού. Tέλος, απευθυνόμενος στους καθηγητές, τους συμ-

βουλεύει να διαχειρίζονται την ύλη της μεθόδου ανάλογα με την ηλικία και το 

επίπεδο των σπουδαστών. Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνεται και CD με μελωδίες 

και σπουδές  της μεθόδου. 

      Η μέθοδος είναι χωρισμένη σε 20 ενότητες, στην πρώτη από τις οποίες 

αναφέρονται ιστορικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της κιθάρας κατα-

σκευαστικά, εκτελεστικά και μουσικά από την αρχαιότητα έως σήμερα καθώς 

και στη συνέχεια ο συγγραφέας εξηγεί σύντομα τη δομή του μουσικού παιδα-

γωγικού συστήματος στην Ελλάδα. Στη δεύτερη, γνωστοποιούνται τα μέρη 

από τα οποία αποτελείται κατασκευαστικά η κλασική κιθάρα καθώς και ο ρό-

λος αυτών και ακολουθεί η σημειογραφία των δαχτύλων του δεξιού χεριού, η 

αρίθμηση των χορδών και η περιγραφή του απαραίτητου εξοπλισμού που α-

παιτείται για τη μουσική μελέτη. Στην επόμενη, παρέχονται οδηγίες για την 

ορθή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της μουσικής μελέτης, τη σωστή 

τοποθέτηση του δεξιού χεριού και τη νύξη των χορδών, καθώς και βασικές 

πληροφορίες σχετικές με τη θεωρία της μουσικής και τις ονομασίες των τεχνι-

κών της κιθάρας. Μαζί με τα παραπάνω προτείνονται και μερικές τεχνικές α-

σκήσεις. Προχωρώντας στην τέταρτη ενότητα, αφού δοθούν περαιτέρω θεω-

Εικόνα 2. Εξώφυλλο από τη 
μέθοδο ΚΙΘΑΡΟΚΟΣΜΟΣ 
1 του Λ. Κανάρη 
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ρητικές πληροφορίες, ο μαθητής εκτελεί ασκήσεις στις τρεις πρώτες ανοιχτές 

χορδές βάσει της τεχνικής του δεξιού χεριού apoyando και στην πέμπτη ενό-

τητα διδάσκεται τη σωστή εκτέλεση νοτών από το αριστερό χέρι. Μέχρι και την 

δέκατη ενότητα θα γίνει χρήση μόνο της τεχνικής apoyando. Στην ενδέκατη 

ενότητα παρουσιάζεται η τεχνική tirando. Κάθε τόσο, ο συγγραφέας παραθέτει 

θεωρητικές και τεχνικές πληροφορίες καθώς και σχετικές ασκήσεις. Στην έκτη 

και έβδομη ενότητα υπάρχουν ασκήσεις για το δεξί χέρι και στην όγδοη διδά-

σκονται νότες της 4ης χορδής και δίνονται συμβουλές σχετικά με την επίτευξη 

συγκέντρωσης στο διάβασμα. Στην ένατη ενότητα ο μαθητής γνωρίζει τις νό-

τες στην πέμπτη χορδή και τις βασικότερες δυναμικές, στη δέκατη τις νότες 

της έκτης χορδής, τις παύσεις και ρυθμικές ασκήσεις χωρίς τη χρήση κιθάρας, 

στην ενδέκατη ασκήσεις που περιλαμβάνουν παύσεις και εισάγεται στο δίφω-

νο παίξιμο και στη δωδέκατη όπως και στην δέκατη τρίτη, αφού προηγηθούν 

θεωρητικές πληροφορίες ακολουθούν ασκήσεις εφαρμογής αυτών.  

Συνεχίζοντας, στη δέκατη τέταρτη, δέκατη πέμπτη και δέκατη έκτη ενότητα, 

περιλαμβάνονται κυρίως ασκήσεις και σπουδές, το ίδιο και στη δέκατη έβδομη 

και δέκατη όγδοη - στην τελευταία μάλιστα παραθέτονται και συμβουλές του 

συγγραφέα σχετικά με το σωστό τρόπο προετοιμασίας του μαθητή για μία δη-

μόσια εμφάνισή του ή κατά την περίοδο εξετάσεων κιθάρας. Στις δύο τελευταί-

ες ενότητες, γίνεται η ανακεφαλαίωση των έξι μειζόνων κλιμάκων που διδά-

χθηκε ο μαθητής στη μέθοδο, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνεται το 

κούρδισμα της κιθάρας και η αλλαγή των χορδών, και προτείνονται από τον 

συγγραφέα διάφορα μουσικά έργα που αποτελούν σημαντικά ακούσματα για 

τον καθένα. Σε όλες τις ενότητες, υπάρχουν και μουσικά κομμάτια πέρα από 

ασκήσεις και σπουδές. Κλείνοντας το βιβλίο, ο Λεωνίδας Κανάρης συγχαίρει 

τους μαθητές που έφτασαν στο τέλος αυτού και τους επιβραβεύει για την επί-

τευξη του στόχου τους (Κανάρης, 1995). 
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1.2.3. «ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ, Μέθοδος & Τε-
χνική», του Κώστα Κοτσιώλη (Αθήνα, 1995) 

 

Στη μέθοδο του Κώστα Κοτσιώλη,  «Κλασική 

Κιθάρα, Μέθοδος και Τεχνική», αρχικά παρατίθε-

νται ιστορικές πληροφορίες σχετικά με την κατα-

γωγή της κιθάρας, την εξέλιξή της κατασκευαστικά 

από την αρχαιότητα έως σήμερα και τη μουσική 

διαδρομή της από το δέκατο έκτο αιώνα έως τις 

μέρες μας. Ακόμη, αναφέρονται πληροφορίες σχε-

τικές με τη ζωή και το έργο διαφόρων σημαντικών 

προσώπων που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του οργάνου, 

και τέλος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η κιθάρα σήμερα είναι τόσο ευ-

ρέως διαδεδομένη.  

Αρχικά, στη μέθοδο συναντώνται βασικά μουσικά θεωρητικά στοιχεία, δη-

λαδή οι ρυθμικές αξίες και οι υποδιαιρέσεις τους, τα είδη των παύσεων, κα-

θώς και οι νότες μέσα, πάνω και κάτω από το πεντάγραμμο. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται η μουσική έκταση της κιθάρας, δίνονται επεξηγήσεις μουσικών 

συμβόλων και περιγράφονται τα μέρη από τα οποία αποτελείται αυτή κατα-

σκευαστικά. Αφού δοθεί η βασική σημειογραφία των δαχτύλων του αριστερού 

και δεξιού χεριού, προτείνονται τρόποι κουρδίσματος του οργάνου και δίνο-

νται οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση των δύο χεριών στη κιθάρα και το κα-

τάλληλο σχήμα των νυχιών. Ακολουθεί κατάλογος των γνωστότερων μουσι-

κών όρων, και ξεκινούν ρυθμικές ασκήσεις στις ανοικτές χορδές, τις οποίες 

καλείται να εκτελέσει ο σπουδαστής με διάφορους δακτυλικούς συνδυασμούς 

του δεξιού χεριού. Οι ασκήσεις συνεχίζονται με την εισαγωγή του αριστερού 

χεριού στο παίξιμο, τη γνωριμία με τη διατονική και τη χρωματική κλίμακα, 

ενώ κάθε τόσο παραθέτονται θεωρητικές πληροφορίες με τις οποίες γίνεται 

κατανοητή η λειτουργία διαφόρων μουσικών συμβόλων, όπως για παράδειγ-

μα αυτό της επανάληψης. Παρακάτω, διδάσκεται η τεχνική barré και όλες οι 

μείζονες και ελάσσονες αρμονικές και μελωδικές κλίμακες, έπονται ασκήσεις 

αρπισμάτων και συζεύξεων και γνωριμία με περισσότερους μουσικούς συμ-

βολισμούς και έννοιες. Το μεγαλύτερο μέρος της μεθόδου αποτελείται από 

ασκήσεις και σπουδές, και στο τέλος αυτής διδάσκονται πιο σύνθετες τεχνικές, 

Εικόνα 3. Εξώφυλλο από την 
Κλασική Κιθάρα του Κ. 
Κοτσιώλη 
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όπως αυτές των τεχνητών και σύνθετων αρμονικών, και παραθέτονται συμ-

βουλές του συγγραφέα περί μελέτης στο σπίτι και σκέψεις για τη διδασκαλία 

της μουσικής (Κοτσιώλης, 1995). 

 

1.2.4.  «Μέθοδος για κιθάρα», του Γιάννη 
Ηλιόπουλου (Αθήνα, 1997) 

 

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος στον πρόλογο του βι-

βλίου του «Μέθοδος για κιθάρα», αναφέρει ότι 

στοχεύει στην αντιμετώπιση των τεχνικών αλλά 

και άλλων μουσικών ζητημάτων της κιθάρας από 

τους αρχάριους μαθητές. Αρχικά, παρουσιάζει 

στο σπουδαστή τα στοιχειώδη θεωρητικά μουσι-

κά στοιχεία, τις νότες δηλαδή μέσα, πάνω και κά-

τω από το πεντάγραμμο, τις αξίες των φθόγγων, 

τις παύσεις, το συσχετισμό που μπορούν να έχουν οι διάφορες αξίες μεταξύ 

τους και τα κυριότερα σημεία που θα συναντήσει μέσα σε μια παρτιτούρα. Στη 

συνέχεια, παραθέτει τη βασική σημειογραφία που χρησιμοποιείται στα κιθαρι-

στικά κομμάτια και ξεκινούν οι ασκήσεις, πρώτα στις ανοιχτές χορδές. 

Προχωρώντας, ακολουθούν ασκήσεις στα τάστα της κιθάρας, τραγούδια 

και ασκήσεις στις τρεις πρώτες χορδές, ενώ περιστασιακά, παραθέτονται επι-

πρόσθετες θεωρητικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα σημάδια της 

επανάληψης, της δίεσης και της ύφεσης και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο 

εκτέλεσης διαφόρων σπουδών και ασκήσεων του βιβλίου. Περίπου στη μέση 

της μεθόδου και ενώ μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν μόνο ρυθμικές αξίες τε-

τάρτων, ο συγγραφέας εισάγει ασκήσεις, σπουδές και κομμάτια με όγδοα κα-

θώς και ασκήσεις που περιλαμβάνουν και παύσεις. Αργότερα, ο σπουδαστής 

μαθαίνει να εκτελεί συγχορδίες με δύο έως τέσσερις φωνές σε διάφορους δα-

κτυλικούς συνδυασμούς και συναντώνται σπουδές και κομμάτια με χρήση αυ-

τών. Στη συνέχεια, παραθέτονται διάφορες κλίμακες, σπουδές για ανεξαρτη-

σία του αριστερού χεριού, γνωριμία και εξάσκηση με νέες πιο απαιτητικές τε-

χνικές, όπως για παράδειγμα αυτή του barré καθώς και χρήση συντομότερων 

ρυθμικών αξιών. 

Εικόνα 4. Εξώφυλλο Μέθοδος 
για κιθάρα, Γ. Ηλιόπουλου 
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Τέλος, διδάσκονται οι φυσικές νότες των έξι χορδών της κιθάρας μέχρι το 

όγδοο τάστο, δηλαδή οι νότες δίχως αλλοιώσεις, περιλαμβάνονται σπουδές 

για περαιτέρω εξάσκηση καθώς και άλλα τραγούδια, και το βιβλίο κλείνει με 

απλές ασκήσεις για μικρό barré και ασκήσεις για λεγκάτα (Ηλιόπουλος, 1997). 

 

 

1.2.5. «Debuto, Μέθοδος Κιθάρας», του 
Ευάγγελου Μπουντούνη (Αθήνα, 2001) 

 

Ο Ευάγγελος Μπουντούνης αναφέρει πως, 

κατά τη συγγραφή της μεθόδου «Debuto», 

(που η απόδοσή της στα ελληνικά σημαίνει 

την πρώτη εμφάνιση ενός μουσικού στο κοι-

νό), δυσκολεύτηκε περισσότερο από όλα τα 

εκπαιδευτικά του βιβλία. Είναι η μόνη από τις 

μεθόδους που εξετάζονται στην παρούσα ερ-

γασία, η οποία είναι γραμμένη και στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, α-

πευθύνεται σε ελληνόγλωσσους και ξενόγλωσσους σπουδαστές και καθηγη-

τές και προϋποθέτει παρουσία δασκάλου. Σκόπιμα χρησιμοποιούνται μόνο 

ασκήσεις και σπουδές και όχι μουσικά κομμάτια. Έχει ως στόχο την εξάσκηση 

του σπουδαστή σε συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία θα συναντήσει 

στην ερμηνεία διαφόρων έργων, και χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Το Πρώτο, 

ξεκινά μετά την Εισαγωγή, με ασκήσεις, σπουδές και ντουέτα, ακολουθούν 12 

Μπαλάντες για 2 κιθάρες, και το ονομαζόμενο από το συγγραφέα «Prima 

Vista» τμήμα του βιβλίου με  ρυθμικές ασκήσεις. Το ∆εύτερο Μέρος της μεθό-

δου αποτελείται από 24 Μαθήματα Τεχνικής. 

Αρχικά, δίνονται πληροφορίες για τη σωστή θέση της κιθάρας στο σώμα, 

την ορθή στάση αυτού, την τοποθέτηση των χεριών στο όργανο καθώς και 

συμβουλές για αποδοτικότερη μελέτη. Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη βα-

σική σημειογραφία της κιθάρας και ξεκινά η εισαγωγή, στην οποία περιλαμβά-

νονται ασκήσεις στις ανοιχτές χορδές και σπουδές για 2 κιθάρες, κατά τις ο-

ποίες η πρώτη κιθάρα περιλαμβάνει μόνο ανοιχτές χορδές. Σε όλη τη διάρκεια 

της μεθόδου, σε κάθε σπουδή και κομμάτι που είναι γραμμένο για δύο κιθά-

Εικόνα 5. Εξώφυλλο από τη μέθοδο 
Debuto, του Ε. Μπουντούνη 
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ρες, ο συγγραφέας θέλει το μαθητή να παίζει την πρώτη και τον καθηγητή τη 

δεύτερη. Στις περισσότερες σπουδές και ασκήσεις δίνονται οδηγίες σχετικά με 

τον τρόπο εκτέλεσής τους. Συνεχίζοντας, στο πρώτο μέρος περιέχονται σπου-

δές και ασκήσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν και τα δύο χέρια στο παίξι-

μο, (αντίθετα από την εισαγωγή στην οποία ο σπουδαστής καλούνταν να 

προβεί σε εκτέλεση μόνο με το δεξί), και θα γίνουν γνωστά στο μαθητή τα ο-

νόματα των ανοικτών χορδών καθώς και οι φυσικές νότες, (οι νότες δηλαδή 

χωρίς κάποιο σημείο αλλοίωσης), στα τρία πρώτα τάστα αυτών. Έπειτα, πα-

ραθέτονται οι δώδεκα μπαλάντες γραμμένες για δύο κιθάρες και έπονται οι 

ρυθμικές ασκήσεις.   

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος στο οποίο, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμ-

βάνονται 24 μαθήματα τεχνικής, και σε καθένα από αυτά περιέχονται ασκήσεις 

με διαφορετικό θέμα από τα υπόλοιπα καθώς και σπουδές για περαιτέρω ε-

ξάσκηση. Ο συγγραφέας κλείνει το βιβλίο παρουσιάζοντας τους μουσικούς 

όρους που θα συναντήσει ο σπουδαστής στις διάφορες σπουδές και μπαλά-

ντες (Μπουντούνης, 2001). 

 

1.2.6. «Η σπουδή της κιθάρας», του Νίκου 
Φρουδαράκη (Αθήνα, 2005) 

  

 Ο Νίκος Φρουδαράκης αναφέρει στον πρόλογο-

της μεθόδου «Η σπουδή της κιθάρας» ότι, αφορμή 

για τη συγγραφή  της μεθόδου αποτέλεσε κατά τον 

ίδιο η αγάπη για την κιθαριστική τέχνη και το χρέος 

που αισθάνεται σχετικά με τη διάδοσή της. Ακόμη, 

αναφέρει πως η απόφαση για τη συγγραφή της 

πάρθηκε έπειτα από αρκετά χρόνια διδασκαλίας, και 

θεωρεί πως ο συνδυασμός της διδασκαλίας της με-

θόδου από έναν έμπειρο δάσκαλο και της ευχάρι-

στης διάθεσης για μελέτη από το μαθητή, αποτελούν σημαντικές παραμέ-

τρους για τη μέγιστη πρόοδο στο όργανο. Τέλος, συνιστά στο δάσκαλο της κι-

θάρας να συμπεριλάβει, παράλληλα με τη διδασκαλία της μεθόδου, ασκήσεις 

και σπουδές κατάλληλα συνδυασμένες ως προϋπόθεση για την αποτελεσμα-

Εικόνα 6. Εξώφυλλο από τη 
μέθοδο Η σπουδή της κιθάρας 
του Ν. Φρουδαράκη 
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τικότερη και ταχύτερη αξιοποίηση του ταλέντου του μαθητή και διεύρυνση των 

πνευματικών του οριζόντων. 

Στο ξεκίνημα των μαθημάτων της μεθόδου παρατίθενται πληροφορίες για 

την ιστορική εξέλιξη της κιθάρας καθώς και για την στοιχειώδη τεχνική της. Ο 

συγγραφέας σημειώνει πως θεωρεί ιδανική τη μελέτη διαφόρων τεχνικών α-

σκήσεων από το μαθητή, πριν από την μελέτη στο πεντάγραμμο. Στο πρώτο 

λοιπόν πρακτικό μάθημα, διδάσκεται η τοποθέτηση της κιθάρας στο σώμα και 

ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση του δεξιού χεριού, τα 

ονόματα των χορδών και ασκήσεις για το δεξί χέρι στις ανοιχτές χορδές, πρώ-

τα με apoyando χτύπημα και στη συνέχεια με tirando. 

Στη συνέχεια, παρέχονται οδηγίες για την ορθή τοποθέτηση του αριστερού 

χεριού και το σωστό πάτημα των δαχτύλων στην ταστιέρα, αναλύεται η κιθα-

ριστική ορολογία και περιλαμβάνονται ασκήσεις για το αριστερό χέρι. Έπονται 

τα στοιχεία θεωρίας της μουσικής, επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις τεχνι-

κές της κιθάρας και ξεκινούν οι ασκήσεις που αφορούν και τα δύο χέρια. Σε 

όλη την έκταση της μεθόδου συναντώνται ασκήσεις ρυθμού, υποδείγματα στα 

οποία παρουσιάζονται καινούριες νότες και τα ονόματά τους, ασκήσεις με 

χρήση διαφόρων εναλλακτικών συνδυασμών των δακτύλων του δεξιού χε-

ριού, καθώς και μουσικά κομμάτια είτε του συγγραφέα είτε άλλων συνθετών. 

Στο τέλος, συναντώνται διάφοροι τρόποι χορδίσματος του οργάνου, τύποι αρ-

πισμάτων, κλίμακες και συγχορδίες (Φρουδαράκης, 2005). 
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1.2.7. «Τα πρώτα χρόνια της κιθάρας, Μέθοδος για την αρχή της 
κιθάρας», της Κατερίνας Βαφειάδου (Α-
θήνα, 2007)  

 

Η Κατερίνα Βαφειάδου, στον πρόλογο της 

μεθόδου της «Τα πρώτα χρόνια της κιθάρας» 

αναφέρει τους λόγους της συγγραφής αυτού 

του βιβλίου, τους οποίους στηρίζει στη μακρο-

χρόνια εμπειρία της πάνω στη μελέτη και διδα-

χή της κιθάρας. Είναι πεπεισμένη πως μέσω 

αυτής της μεθόδου θα κατορθώσει ο αρχάριος 

μαθητής να προχωρήσει σωστά στα πρώτα 

βήματα της εκμάθησης του οργάνου. 

Αρχικά, απευθυνόμενη στον καθηγητή κι-

θάρας, δίνει οδηγίες για το τι θεωρεί πως πρέ-

πει να διδαχθεί στην αρχή ο μαθητής, θέτοντας ως σημαντικότερα τη σωστή 

τοποθέτηση του οργάνου στο σώμα, την ορθή τοποθέτηση των χεριών πάνω 

στο όργανο και τα απαραίτητα αντικείμενα που χρειάζονται για τη μελέτη του. 

Έπειτα, παραθέτει τη βασική σημειογραφία που χρειάζεται να γνωρίζει ο μα-

θητής για τη μελέτη των  κιθαριστικών παρτιτουρών, και προχωρά στις ασκή-

σεις για το δεξί χέρι στις ανοιχτές χορδές της κιθάρας αφού επιστήσει την 

προσοχή του μαθητή στην αποφυγή του σφιξίματος του χεριού αυτού. Ακο-

λουθούν κατά σειρά ρυθμικές ασκήσεις, ασκήσεις για το αριστερό χέρι βασι-

σμένες στις μείζονες κλίμακες Ντο και Σολ, η χρωματική κλίμακα, ασκήσεις για 

τον αντίχειρα και για τεχνικές της κιθάρας, καθώς και αρκετές σπουδές και 

κομμάτια της ίδιας της συγγραφέως. 

Στη συνέχεια, συναντώνται ντουέτα για δύο κιθάρες, σπουδές και κομμάτια 

ξένων αλλά και ελλήνων συνθετών, και ασκήσεις με συγχορδίες. Καθώς προ-

χωρά στην ύλη, ο μαθητής γνωρίζει όλο και περισσότερους μουσικούς όρους 

καθώς και τρόπους για να εμπλουτίζει τις ερμηνείες χρησιμοποιώντας δυναμι-

κές.  

Τέλος, παραθέτονται οι ευκολότερες κατά τη γνώμη της συγγραφέως μεί-

ζονες και μελωδικές ελάσσονες κλίμακες, σε έκταση δύο οκτάβων καθώς και η 

χρωματική κλίμακα σε τρεις (Βαφειάδου, 2007). 

Εικόνα 7. Εξώφυλλο από τη μέθοδο 
Τα πρώτα χρόνια της κιθάρας, της 
Κ. Βαφειάδου 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

Σύγκριση μεθόδων κιθάρας 

  

Σ΄αυτό το κεφάλαιο, όπως προαναφέρθηκε, ακολουθείται για τους ίδιους 

λόγους η ίδια χρονολογική σειρά με αυτήν της ανάλυσης, με την επισήμανση 

ότι κάποιες μέθοδοι παραλήφθηκαν από την ένταξή τους στη συγκριτική αξιο-

λόγηση κάποιων επιμέρους υποκεφαλαίων, επειδή δεν παρουσιάζουν τα α-

ντίστοιχα χαρακτηριστικά. 

  

 

2.1. Σύγκριση βάσει της σειράς παρουσίασης των νοτών στις 

ασκήσεις 

 

Στη μέθοδο του, «Guitar Gradus», ο Ruggero Chiesa τοποθετεί ως νότες 

τις οποίες θεωρεί ιδανικές για το ξεκίνημα, αυτές των έξι ανοικτών χορδών. 

Αφού τις χρησιμοποιήσει όλες μαζί σε ποικίλες ρυθμικές και μελωδικές ασκή-

σεις, προχωράει κατά σειρά στην εισαγωγή των νοτών στο δεύτερο, κατόπιν 

στο τρίτο και τέλος στο πρώτο τάστο όλων των χορδών. Ακολουθούν ασκήσεις 

συνδυαστικές των νοτών στις ανοιχτές χορδές και στα τρία πρώτα τάστα. Α-

φού λοιπόν ο μαθητής έχει διδαχθεί όλες τις νότες, στο δεύτερο μέρος της με-

θόδου μαθαίνει νέες θέσεις αυτών (Chiesa, 1982, σελ. 32). 

 

∆ιαφορετική σειρά από τον Ruggero Chiesa χρησιμοποιεί ο Λεωνίδας Κα-

νάρης στον «Κιθαρόκοσμο 1», ο οποίος τοποθετεί αρχικά τις νότες των τριών 

πρώτων ανοιχτών χορδών (καντίνια), και έπειτα από ασκήσεις πάνω σ΄αυτές, 

προχωράει στις φυσικές νότες στις τρεις πρώτες θέσεις των τριών πρώτων 

χορδών, ξεκινώντας από την τρίτη και καταλήγοντας στην πρώτη. Αργότερα, 

παραθέτει σταδιακά τις φυσικές νότες στις τρεις πρώτες θέσεις της τέταρτης, 

πέμπτης και έκτης χορδής. Για αρκετά μαθήματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι 

φυσικές νότες στις τρεις πρώτες θέσεις και στο μέσο περίπου της μεθόδου θα 
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γνωρίσει ο μαθητής τις νότες με τις αλλοιώσεις τους, πρώτα με τις διέσεις και 

ύστερα με τις υφέσεις. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι, οι νότες που διδάσκεται ο 

μαθητής στο βιβλίο, φτάνουν ως και το πέμπτο τάστο (Κανάρης, 1995, σελ. 

206). 

 

Ο Κώστας Κοτσιώλης στη μέθοδό του «Κλασική Κιθάρα, Μέθοδος και 

Τεχνική», παρουσιάζει αρχικά τις νότες των ανοιχτών χορδών ενώ πολύ σύ-

ντομα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους, γνωστοποιεί στο μαθητή μέσω 

μιας άσκησης, όλες τις νότες και των έξι χορδών σε όλες τις θέσεις μέχρι και 

το δωδέκατο τάστο. Μόλις στην τρίτη σελίδα λοιπόν, τοποθετείται αυτή η ά-

σκηση ενώ στις άλλες μεθόδους ο σπουδαστής θα χρειαστεί να φτάσει περί-

που μέχρι τη μέση του βιβλίου για να μάθει τις νότες μέχρι την πέμπτη θέση. 

Χρησιμοποιώντας τις νότες στην έκταση της κιθάρας έως το δωδέκατο τάστο, 

θα παραθέσει διάφορες σπουδές και ασκήσεις, μέχρι το κεφάλαιο με τις κλί-

μακες στο οποίο ο μαθητής θα συναντήσει τις νότες μέχρι και το δέκατο ένατο 

τάστο της πρώτης χορδής (Κοτσιώλης, 1995, σελ. 23). 

 

Στη «Μέθοδο για κιθάρα» ο Γιάννης Ηλιόπουλος παραθέτει, όπως και ο 

Ruggero Chiesa στο «Guitar Gradus», πρώτα τις νότες των ανοικτών χορ-

δών και προχωρώντας, παρουσιάζει τις φυσικές νότες στις τρεις πρώτες θέ-

σεις των τριών πρώτων χορδών, ξεκινώντας από την τρίτη και μεταβαίνοντας 

στην πρώτη. Έπειτα, συνεχίζει παρουσιάζοντας τις φυσικές νότες των τριών 

μπάσων χορδών, αρχίζοντας από την τέταρτη και φτάνοντας στην έκτη χορδή. 

Παρουσιάζει λοιπόν τις νότες στα τάστα με την ίδια σειρά που τις έχει και ο 

Λεωνίδας Κανάρης στον «Κιθαρόκοσμο 1». Τέλος, έπονται αυτές με τις αλ-

λοιώσεις, ενώ οι νότες που μαθαίνει ο σπουδαστής στο σύνολο, εκτείνονται 

έως και το όγδοο τάστο στην πρώτη χορδή (Ηλιόπουλος, 1997, σελ. 67). 

 

Στη μέθοδο κιθάρας «Debuto», ο Ευάγγελος Μπουντούνης παρουσιάζει 

στην αρχή τις νότες των ανοιχτών χορδών και στη συνέχεια παραθέτει τις νό-

τες στα τάστα ξεκινώντας από τις φυσικές νότες στις τρεις πρώτες θέσεις της 

πρώτης χορδής. Συνεχίζει διδάσκοντας τις νότες των τριών πρώτων θέσεων 

σταδιακά, από τη δεύτερη χορδή έως και την έκτη. Εισάγει το μαθητή στις νό-

τες με αλλοιώσεις στο κεφάλαιο «∆ώδεκα Μπαλάντες», που βρίσκεται περί-
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που στο μέσο του βιβλίου και συνεχίζει την παρουσίαση περισσότερων νοτών 

με αλλοιώσεις στο 2ο μέρος της μεθόδου, φτάνοντας μέχρι και το δωδέκατο 

τάστο (Μπουντούνης, 2001, σελ. 89). 

 

Ο Νίκος Φρουδαράκης, παρουσιάζει αρχικά στη μέθοδό του «Η σπουδή 

της κιθάρας», τις νότες των ανοικτών χορδών και πολύ πιο σύντομα, σε σχέ-

ση με τις υπόλοιπες μεθόδους (πλην αυτής του Κώστα Κοτσιώλη), τις φυσικές 

νότες στις τρεις πρώτες θέσεις των τριών πρώτων χορδών. Έπειτα, έπονται 

μετά από μερικές ασκήσεις οι νότες των τριών πρώτων θέσεων στις τρεις 

μπάσες χορδές και λίγο αργότερα, περίπου στο ¼ της ύλης της μεθόδου, οι 

νότες με τις διάφορες αλλοιώσεις. Ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζει τόσο 

γρήγορα, πάντα συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους, τις νότες στα τάστα, είναι 

επειδή έχουν προηγηθεί αρκετές ασκήσεις για εξάσκηση και εξοικείωση του 

μαθητή με τη χρήση των δύο χεριών ενώ η παράθεσή τους εκτείνεται μέχρι και 

το δέκατο τρίτο τάστο (Φρουδαράκης, 2005, σελ. 124). 

 

Στη μέθοδο της Κατερίνας Βαφειάδου «Τα πρώτα χρόνια της κιθάρας», 

πρωτίστως παρουσιάζονται οι νότες των ανοικτών χορδών, και στη συνέχεια 

αυτές από το Λα της τρίτης χορδής έως το Ντο# της ίδιας με χρωματική κίνη-

ση. Ύστερα, στην πρώτη άσκηση διδάσκει τις φυσικές νότες από το Ντο της 

πέμπτης χορδής ως το Σολ της ανοιχτής τρίτης, στη δεύτερη τις νότες από το 

Σολ της τρίτης έως το Ρε της τέταρτης, στην τρίτη από το Ντο της δεύτερης 

έως το Σολ της πρώτης και στην τέταρτη και πέμπτη άσκηση από το Σολ της 

έκτης χορδής έως το Ρε της τέταρτης και από το Μι της έκτης έως το Σι της 

πέμπτης αντίστοιχα. Αυτή η λεπτομερής αναφορά υποδεικνύεται από τον δια-

φορετικό τρόπο με τον οποίο επιλέγει να παρουσιάσει τις νότες στα τάστα, σε 

σχέση με τις άλλες μεθόδους. Όλες οι νότες, μαζί και οι αλλοιωμένες, παραθέ-

τονται στη χρωματική κλίμακα με έκταση έως και το δωδέκατο τάστο της πρώ-

της χορδής (Βαφειάδου, 2007, σελ. 78). 

 

Παρατηρούμε επομένως πως, εκτός από το Λεωνίδα Κανάρη, ο οποίος 

παρουσιάζει τις νότες στις τρεις πρώτες ανοιχτές χορδές και έπειτα προχωρά 

στις μπάσες, όλοι οι υπόλοιποι συγγραφείς παρουσιάζουν αρχικά τις ανοιχτές 

νότες και στις έξι χορδές. Ακόμη, ο Κανάρης, ο Ηλιόπουλος και ο Μπουντού-
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νης φτάνουν να παρουσιάσουν τις νότες στις διάφορες θέσεις ύστερα από αρ-

κετή ύλη της μεθόδου ενώ οι υπόλοιποι τις παρουσιάζουν από την αρχή.  

Τέλος, εκτός της μεθόδου του Κανάρη που συναντώνται μόνο οι νότες μέ-

χρι την πέμπτη θέση, όλοι οι άλλοι συγγραφείς αξιοποιούν και νότες πέραν 

αυτής. 

 

2.2.  Σύγκριση βάσει του τρόπου εκμάθησης των φθόγγων στο 

πεντάγραμμο 

 

Στην παρούσα συγκριτική εξέταση δεν θα συμπεριληφθούν οι μέθοδοι των 

Chiesa και Βαφειάδου, καθώς δεν υφίσταται εκμάθηση των φθόγγων στο πε-

ντάγραμμο. Ο Ruggero Chiesa δεν αναφέρει το όνομα καμίας νότας μέσα στη 

μέθοδο ενώ η Κατερίνα Βαφειάδου αναφέρει επιλεκτικά τα ονόματα όποιων 

νοτών θεωρεί η ίδια ως σημαντικά. ∆εν αναφέρεται αν οι ίδιοι θεωρούν πως 

προϋπάρχει μουσική θεωρητική παιδεία του σπουδαστή.  

 

Ξεκινώντας επομένως από τη μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, η εκμάθηση 

των φθόγγων στο πεντάγραμμο γίνεται παράλληλα με τη σειρά με την οποία 

εμφανίζονται και οι νότες στις ασκήσεις. Παρουσιάζει τα ονόματα των νοτών 

μαζί με τη θέση τους μέσα στο πεντάγραμμο, καθώς και πληροφορίες σχετικά 

με τη χορδή που παίζονται, το τάστο και με ποιο δάχτυλο του αριστερού χε-

ριού εκτελούνται, όταν είναι νότες σε τάστα. Αυτές οι πληροφορίες δίνονται 

μέσα σε πίνακες που προηγούνται των ασκήσεων που τις αξιοποιούν (Κανά-

ρης, 1995, σελ. 21). 

 

Στη μέθοδο του Κώστα Κοτσιώλη, οι φθόγγοι στο πεντάγραμμο διδάσκο-

νται στην αρχή της μεθόδου μαζί με τις υπόλοιπες θεωρητικές πληροφορίες. 

Στην αρχή αναφέρει τα ονόματα των επτά φυσικών φθόγγων, έπειτα την αρίθ-

μηση των γραμμών και των διαστημάτων του πενταγράμμου, και ακολουθεί η 

γνωριμία με το κλειδί του Σολ και της ομώνυμης νότας στη δεύτερη γραμμή. Ο 

συγγραφέας παρουσιάζει ως λογικό τρόπο σκέψης για την εξεύρεση των ονο-

μάτων των φθόγγων στο πεντάγραμμο, το συσχετισμό της σειράς με την ο-
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ποία παρουσίασε τα ονόματα των φυσικών φθόγγων αρχικά (Ντο, Ρε, Μι ,Φα, 

Σολ, Λα, Σι) με τη διαδοχή των γραμμών με τα διαστήματα. Έτσι, αναφέρει 

πως αφού η νότα Σολ γράφεται στη δεύτερη γραμμή, τότε η νότα στο δεύτερο 

διάστημα είναι η νότα Λα κ.ο.κ. Τέλος, αναγράφονται τα ονόματα και οι θέσεις 

των νοτών πάνω στις γραμμές του πενταγράμμου, έπειτα αυτές στα διαστή-

ματα και τέλος οι νότες κάτω και πάνω από αυτό. Οι αλλοιωμένες νότες διδά-

σκονται μέσω ασκήσεων (Κοτσιώλης, 1995, σελ. 10). 

 

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος διδάσκει τις νότες στο πεντάγραμμο παρουσιάζο-

ντας πρώτα τα ονόματα των επτά φυσικών φθόγγων, έπειτα τη θέση τους στις 

γραμμές και τα διαστήματα, και τέλος τις θέσεις αυτών πάνω και κάτω από το 

πεντάγραμμο. Αυτό συμβαίνει στο πρώτο κιόλας μάθημα, στην παράθεση των 

βασικών θεωρητικών μουσικών στοιχείων ενώ οι νότες με τις αλλοιώσεις τους 

διδάσκονται μέσω ασκήσεων (Ηλιόπουλος, 1997, σελ. 5). 

 

 Ο Ευάγγελος Μπουντούνης, στην Εισαγωγή της μεθόδου του, διδάσκει 

τις νότες στο πεντάγραμμο μέσω ασκήσεων με τις οποίες συνδέει το όνομα 

της νότας με τον αριθμό της χορδής, ενώ προχωρώντας στο πρώτο μέρος, η 

εκμάθηση γίνεται με πιο λεπτομερή τρόπο, παραθέτοντας τα ονόματα των νο-

τών καθώς και τις θέσεις τους μέσα στο πεντάγραμμο. Αυτός ο τρόπος εκμά-

θησης ισχύει μόνο για της φυσικές νότες καθώς οι αλλοιωμένες θα διδαχθούν 

μόνο μέσα από ασκήσεις (Μπουντούνης, 2001, σελ. 20). 

 

Στη μέθοδό του ο Νίκος Φρουδαράκης, διδάσκει τις νότες παραθέτοντας 

τη θέση τους μέσα στο πεντάγραμμο, τα ονόματά τους καθώς και σε ποια 

χορδή παίζονται. Την ίδια τακτική εφαρμόζει για όλες τις νότες, μέσα, πάνω και 

κάτω απ’το πεντάγραμμο (Φρουδαράκης, 2005, σελ. 32). 

 

Παρατηρούμε επομένως πως στις μεθόδους των Κοτσιώλη,  Ηλιόπουλου 

και Φρουδαράκη η εκμάθηση των νοτών στο πεντάγραμμο γίνεται με παρό-

μοιο τρόπο, δηλαδή παρουσιάζονται όλες στην αρχή, ενώ οι υπόλοιποι  συγ-

γραφείς τις παρουσιάζουν χωριστά, με τον Κανάρη να δίνει τις περισσότερες 

και πιο αναλυτικές πληροφορίες, προσεγγίζοντάς τις δηλαδή με πιο θεωρητικό 

τρόπο σε σχέση με τον Μπουντούνη.  
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2.3.  Σύγκριση βάσει του  τρόπου στάσης του σώματος  και 

της τοποθέτησης των χεριών και των δαχτύλων κατά την ε-

κτέλεση 

 

Στη μέθοδο «Guitar Gradus» 

αναφέρεται αρχικά ότι είναι προτιμό-

τερο ο εκτελεστής να κάθεται σε κά-

ποιο σκληρό κάθισμα καθώς το παί-

ξιμο για αρκετή ώρα σε μαλακό στή-

ριγμα μπορεί να προκαλέσει κρά-

μπες. Προτείνει το στήριγμα του αρι-

στερού ποδιού πάνω σε υποπόδιο, 

και την τοποθέτηση της εσοχής του 

ηχείου της κιθάρας στο αριστερό πό-

δι σε τέτοια γωνία που ο συσχετι-

σμός της κλίσης του μπράτσου της 

κιθάρας με το πάτωμα να είναι περί-

που 45 μοίρες (σχήμα 1) (Chiesa, 

1982, σελ. 6). 

Κατά την τοποθέτηση του δεξιού χεριού πάνω στην κιθάρα, ο συγγραφέας 

συμβουλεύει να μένει το αριστερό χέρι κολλημένο πάνω στο όργανο κάτω 

από το δωδέκατο τάστο, και συνιστά την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην 

ένταση και τη χαλαρότητα που χρειάζεται σε πλάτη και χέρια κατά το παίξιμο. 

Εφιστά την προσοχή στο σημείο επαφής του χεριού με την κιθάρα, δηλαδή 

από τη μια μεριά να μην είναι πολύ κοντά στον καρπό και από την άλλη να μη 

βρίσκεται πολύ κοντά στον αγκώνα, ενώ η ιδανική θέση παρουσιάζεται μέσω 

του παραπάνω σχήματος. 

Σχετικά με το αριστερό χέρι, ο συγγραφέας θεωρεί σημαντικό να γίνει κα-

τανοητή η συμπεριφορά του αντίχειρα, του οποίου η λειτουργία είναι να αντι-

σταθμίζει το βάρος των δαχτύλων πάνω στην ταστιέρα, να στηρίζει και να κα-

θοδηγεί το χέρι και τα δάχτυλα, και εφιστά την προσοχή στην πίεση που ασκεί 

και στην καταλληλότερη θέση που πρέπει να τοποθετείται. 

Σχήμα 1
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  Τέλος, συμβουλεύει ως προς τα δάχτυλα του αριστερού χεριού αρχικά να 

δοθεί προσοχή στο να πατούν στα τάστα με απλότητα και όχι τόσο με ακρίβει-

α, καθώς και το καθένα να πατάει με διαφορετική κλίση αναλόγως τη θέση και 

τη χορδή που πρόκειται να χτυπήσει (Chiesa, 1982, σελ. 14). 

 

Στον «Κιθαρόκοσμο 1», ο 

Λεωνίδας Κανάρης προτείνει ως 

προς τη σωστή στάση του σώμα-

τος κατά το παίξιμο, την τοποθέ-

τησή του αρχικά στην άκρη καθί-

σματος μετρίας σκληρότητας, έχο-

ντας ίσια την πλάτη και με μια ε-

λαφρά κλίση μπροστά από τη λε-

κάνη. Το αριστερό πόδι πρέπει να 

βρίσκεται πάνω στο υποπόδιο και 

ως απαραίτητη προϋπόθεση για 

σταθερότητα προτείνει το καλό 

πάτημα του δεξιού ποδιού στο 

πάτωμα. Κατά την τοποθέτηση 

της κιθάρας στο σώμα, εφιστά την 

προσοχή στο κράτημά της έτσι ώστε να μη χαλάσει η στάση του, στο στήριγμά 

της με την καμπύλη κάτω από το ηχείο στο αριστερό πόδι, στο όριο του ύ-

ψους που θα τοποθετείται, σύμφωνα με το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει η 

κεφαλή της τον αριστερό ώμο, και στη χαλαρότητα της πλάτης και των ώμων 

(σχήμα 2). 

Όσον αφορά την τοποθέτηση του δεξιού χεριού, δίνονται οδηγίες ως προς 

το στήριγμα του ανάλογα με το ύψος του κιθαριστή, την τοποθέτηση της πα-

λάμης σε ευθεία σε σχέση με τον πήχη, τη νύξη των χορδών, καθώς και την 

αποφυγή συχνών λαθών, όπως το σφίξιμο του σώματος, τη λανθασμένη κλί-

ση του και το κατέβασμα του αυχένα. 

Σχετικά με την τοποθέτηση του αριστερού χεριού, δίνονται οδηγίες για τη 

σωστή θέση του αντίχειρα και την αποφυγή του κρεμάσματός του από το 

μπράτσο της κιθάρας. Ακόμη, τονίζεται πως τα δάχτυλα πρέπει να πιέζουν τις 

Σχήμα 2



 27

χορδές με την άκρη τους, να καταβάλλεται μόνο η απαραίτητη πίεση για την 

παραγωγή καθαρού ήχου, να αποφεύγεται να ακουμπούν τις από κάτω χορ-

δές, και τέλος, να λυγίζονται ελαφρά οι κλειδώσεις τους (Κανάρης, 1995, σελ. 

29). 

 

Ο Κώστας Κοτσιώλης στην «Κλασική κιθάρα-μέθοδος και τεχνική», συ-

νιστά την τοποθέτησή του σώματος στο πρώτο μισό του καθίσματος, τη στήρι-

ξη της κιθάρας στα δύο πόδια ανάμεσα στο άνοιγμά τους, τη στήριξη του αρι-

στερού ποδιού πάνω στο υ-

ποπόδιο και τη μη προέκταση 

της κεφαλής της κιθάρας πάνω 

από το ύψος των ώμων. 

  Κατόπιν παρουσιάζει 

πρώτα την τοποθέτηση του α-

ριστερού χεριού, αντίθετα από 

τους υπόλοιπους οι οποίοι 

πρώτα παρουσιάζουν τη σω-

στή θέση του δεξιού χεριού.   

Προτείνει κατά την εκτέλεση, τα 

δάχτυλα του αριστερού χεριού να είναι λυγισμένα και να πατούν κάθετα. ∆εν 

ισχύει το ίδιο για τον αντίχειρα, σκοπός του οποίου είναι να λειτουργεί ως στή-

ριγμα στο πίσω μέρος του μπράτσου της κιθάρας. Τέλος, αναφέρει πως η δύ-

ναμη στην πίεση των χορδών θα πρέπει να προέρχεται λιγότερο από την πα-

λάμη και περισσότερο από τους μυς του χεριού, αποφεύγοντας με αυτόν τον 

τρόπο την καταπόνηση η οποία προκαλείται από την υπερβολική καταβολή 

πίεσης ανάμεσα στα δάχτυλα και τον αντίχειρα (συχνό λάθος των αρχάριων 

κιθαριστών). Η σωστή τοποθέτηση των δαχτύλων του αριστερού χεριού απει-

κονίζεται στην παραπάνω εικόνα (σχήμα 3).  

 Θεωρεί σημαντικό παράγοντα για ένα εύηχο αποτέλεσμα, το σωστό σχή-

μα και μέγεθος των νυχιών του δεξιού χεριού, και αφού επισημάνει πως το δε-

ξί χέρι παράγει τον ήχο και συγκρατεί την κιθάρα, παραθέτει πληροφορίες 

σχετικά με τη θέση του στη μεγάλη καμπύλη στο κάτω τμήμα της κιθάρας, τη 

θέση της παλάμης πάνω από τις χορδές με μια ελάχιστη κάμψη του καρπού, 

Σχήμα 3
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και εφιστά την προσοχή στην ένταση του ήχου που κατά κανόνα πρέπει να 

είναι δυνατή (Κοτσιώλης, 1995, σελ. 17). 

 

Στο «Debuto», ο Ευάγγελος Μπουντούνης συμβουλεύει αρχικά να εκτε-

λούνται οι οδηγίες που δίνει για τη θέση της κιθάρας, τη στάση του σώματος 

και την τοποθέτηση των χεριών πάνω στο όργανο, με όση το δυνατόν περισ-

σότερη συνέπεια για την πρόληψη λαθών, η διόρθωση των οποίων μπορεί να 

αποβεί αρκετά χρονοβόρα. Για καθένα λοιπόν από τα παραπάνω σημεία, ε-

κτός από τις γραπτές οδηγίες υπάρχει και απεικόνισή τους σε σκίτσα, στα ο-

ποία αποτυπώνονται οι σωστές αλλά και οι λανθασμένες θέσεις. 

Σχετικά με τη θέση της κιθάρας στο σώμα, προτείνει να κρατιέται το σκά-

φος της κάθετα στο πάτωμα και το μπράτσο να βρίσκεται σχεδόν παράλληλα 

με αυτό, με την κεφαλή της να μη ξεπερνά το ύψος του αριστερού ώμου.  

Όσον αφορά τη στάση του σώματος, 

αναφέρεται στην όρθια θέση του και την 

αποφυγή του σκυψίματος του κεφαλιού, 

στη χαλαρότητα των ώμων και στη βολική 

θέση του υποποδίου.  

Για το δεξί χέρι, συμβουλεύει να στηρί-

ζεται ανάμεσα από το δέκατο ένατο τάστο 

και τον καβαλάρη, ο καρπός να κρατιέται 

σε απόσταση από το καπάκι της κιθάρας 

με τον αντίχειρα να παίζει αριστερά από το 

δείκτη, και η εκτέλεση να γίνεται με λυγι-

σμένα τα δάχτυλα.  

Όλες οι παραπάνω περιγραφόμενες θέσεις του σώματος, των χεριών και 

των ποδιών απεικονίζονται στο σχήμα 4. 

Προχωρώντας στο αριστερό χέρι, εφιστά την προσοχή στον αντίχειρα ο 

οποίος δε θα πρέπει να εξέχει πάνω από την ταστιέρα, αλλά να βρίσκεται πί-

σω από αυτή και να κινείται μαζί με τα άλλα δάχτυλα. Επίσης, συνιστά τα δά-

χτυλα να μένουν λυγισμένα και να διατηρούν ένα ελάχιστο κενό μεταξύ τους, 

να πατούν κάθετα στην ταστιέρα, και όχι πάνω στα τάστα, αλλά ακριβώς δί-

πλα από αυτά. 

Σχήμα 4 
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Τέλος, συμβουλεύει και τα δύο χέρια να εκτελούν όσο το δυνατόν μικρές 

και απέριττες κινήσεις, να μην ασκείται κατά το παίξιμο παραπάνω από την 

απαιτούμενη δύναμη, και να διατηρείται η αξία της κάθε νότας τόσο όσο πρέ-

πει (Μπουντούνης, 2001, σελ. 16). 

 

Σύμφωνα με τον Νίκο Φρουδαράκη, η σωστή στάση για την κιθάρα είναι 

να τοποθετηθεί αρχικά πάνω στον αριστερό μηρό και να ακουμπά στο στήθος 

και στο εσωτερικό του δεξιού μηρού, με το αριστερό πόδι να στηρίζεται στο 

υποπόδιο, το σώμα να κάμπτεται ελαφρά προς τα μπροστά και η κεφαλή της 

κιθάρας  μόλις να ξεπερνά το ύψος του αριστερού ώμου (Φρουδαράκης, 

2005, σελ. 7). 

Όσον αφορά το δεξί χέρι, συνιστάται η στήριξη του πήχη στο δεξί άκρο του 

ηχείου, η ευθεία θέση του καρπού και η νύξη των χορδών μόνο με τη χρήση 

των δαχτύλων, κρατώντας ακίνητους το βραχίονα, τον πήχη και τον καρπό. Ο 

μαθητής πρέπει να προσέξει να έχει ελεύθερο τον ώμο και το βραχίονά του 

αριστερού χεριού, να τοποθετήσει τον καρπό και την παλάμη παράλληλα στο 

μπράτσο της κιθάρας, τον αντίχειρα πίσω από την ταστιέρα, και τέλος να λυ-

γίσει τα δάχτυλα, τα οποία πρέπει να πατούν κάθετα στις χορδές. 

 

Στη μέθοδο του Γιάννη Ηλιόπουλου, δεν 

περιλαμβάνεται καμία πληροφορία σχετικά με 

τη στάση του σώματος και την τοποθέτηση 

των χεριών πάνω στην κιθάρα, ενώ η Κατερί-

να Βαφειάδου αφήνει στο έργο του δασκάλου 

την εκμάθηση αυτών των πληροφοριών στο 

μαθητή χωρίς η ίδια να αναφέρει τίποτε σχετι-

κά, πέρα από τη διπλανή φωτογραφία (σχ. 5) (Βαφειάδου, 2007, σελ. 7). 

Παράθεση επομένως περισσότερων και αναλυτικότερων πληροφοριών 

σχετικά με τη σωστή στάση του σώματος και την τοποθέτηση των χεριών συ-

ναντώνται στις μεθόδους των Ruggero Chiesa, Λεωνίδα Κανάρη και Ευάγγε-

λου Μπουντούνη, ενώ λιγότερες περιέχονται σε αυτές του Κώστα Κοτσιώλη 

και του Νίκου Φρουδαράκη. 

 

 

Σχήμα 5 
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2.4.  Σύγκριση βάσει του τρόπου εκτέλεσης από το δεξί χέρι 

και  των δακτυλισμών που προτείνονται στο ξεκίνημα των 

ασκήσεων 

 

Πριν προχωρήσω στη λεπτομερή σύγκριση του τρόπου εκτέλεσης από το 

δεξί χέρι και των δακτυλισμών που προτείνονται στο ξεκίνημα των ασκήσεων 

της κάθε μεθόδου, θεωρώ πως είναι χρήσιμο να παραθέσω κάποιες πληρο-

φορίες σχετικά με την επεξήγηση κάποιων μουσικών συμβόλων και όρων. 

Τα δάχτυλα του δεξιού χεριού συμβολίζονται με τα αρχικά της ονομασίας 

τους στην ισπανική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, με (p) σημειώνεται ο αντίχει-

ρας, με (i) ο δείκτης, με (m) ο μέσος και με (a) ο παράμεσος. Επίσης, η τεχνι-

κή «apoyando» σημαίνει ότι «το δάχτυλο χτυπά τη χορδή και σταματά (στηρί-

ζεται) στην επόμενη» και η τεχνική «tirando» ότι «το δάκτυλο χτυπά τη χορδή 

και επανέρχεται αμέσως απέναντι στη χορδή που πρόκειται να κτυπήσει». 

 

Ο Ruggero Chiesa, προτείνει για το ξεκίνημα των ασκήσεων της μεθόδου 

του, τη χρήση του αντίχειρα με tirando και την άσκηση σύμφωνα με την οποία 

ο μαθητής ξεκινά το παίξιμο από την έκτη ανοιχτή χορδή, κατευθύνεται προς 

την πρώτη και επιστρέφει αφού χρησιμοποιήσει το ίδιο δάχτυλο σε όλες τις 

ανοικτές χορδές. Συνιστά να μένει ανοιχτό το συγκεκριμένο δάχτυλο και να 

χτυπάει τις χορδές με το αριστερό του μέρος με ώθηση προς τα έξω. Ακόμη, 

να μη λυγίζει και να χρησιμοποιείται ολόκληρος κι όχι μόνο η τελευταία φάλαγ-

γά του. Όσο για τα υπόλοιπα δάχτυλα, αναφέρει πως καλό είναι να παίζουν 

συνδυαστικά, να χτυπούν τη χορδή σχεδόν κάθετα με μια μικρή κλίση προς τα 

αριστερά, στην κίνηση να παίρνουν μέρος και οι τρεις φάλαγγες και να απο-

φεύγεται το σπάσιμο του δαχτύλου προς τα πίσω. 

Μετά τις ασκήσεις με τον αντίχειρα, προτείνει άλλες, τις οποίες αφού εκτε-

λέσει με το κάθε δάχτυλο ξεχωριστά ο σπουδαστής από την αρχή ως το τέλος, 

καλείται να τις παίξει χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα, με όλους τους δυνατούς 

συνδυασμούς. ∆ηλαδή με i-m, m-i, a-m, m-a, i-a, a-i. Για αρχή, προτείνεται η 

τεχνική εκτέλεσης του δεξιού χεριού tirando και έπειτα η τεχνική apoyando 

(Chiesa, 1982, σελ. 8). 
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Ο Λεωνίδας Κανάρης συνιστά το ξεκίνημα με το δείκτη και εξηγεί την τε-

χνική apoyando ως εκτέλεση της χορδής με το δάχτυλο να κατευθύνεται προς 

το εσωτερικό της παλάμης και, ξεφεύγοντας από τη χορδή, να στηρίζεται στην 

επόμενη. Έπειτα, θέτει ως άσκηση το παίξιμο της πρώτης χορδής με apoyan-

do, εκτελώντας με το κάθε δάχτυλο ξεχωριστά κάθε φορά μερικές επαναλή-

ψεις.  

Το παίξιμο με τον αντίχειρα θα παρουσιαστεί αρκετά αργότερα, στο οποίο 

ο συγγραφέας αναφέρει πως με το συγκεκριμένο δάχτυλο παίζονται κατά κύ-

ριο λόγο οι μπάσες χορδές, ενώ σχετικά με την κίνησή του λέει πως αυτή είναι 

κυκλική, κινείται ολόκληρο και πρέπει να αποφεύγεται το σπάσιμο των κλει-

δώσεών του.  

Η τεχνική tirando διδάσκεται λίγες μόλις ασκήσεις αργότερα, η οποία εξη-

γείται ως ένας διαφορετικός τρόπος παιξίματος των χορδών, και αρχικά παρα-

τίθενται ασκήσεις προετοιμασίας για την κατανόηση της παραπάνω τεχνικής 

(Κανάρης, 1995, σελ. 110). 

 

Ο Κώστας Κοτσιώλης παραθέτει αρχικά τις επεξηγήσεις των τεχνικών ε-

κτέλεσης apoyando και tirando και χρησιμοποιεί και τις δύο τεχνικές εκτέλεσης 

από τις πρώτες κιόλας ασκήσεις -με το apoyando να εφαρμόζεται λίγο αργό-

τερα. Τα δάχτυλα που συνιστά να χρησιμοποιήσει ο μαθητής στην αρχή είναι 

οι συνδυασμοί των i-m, i-a και m-a, ενώ δε θα καθυστερήσει και τη χρήση του 

αντίχειρα, αφού ήδη από τη δεύτερη σελίδα μαθαίνει πώς να τον χρησιμοποιεί 

μέσω άσκησης (Κοτσιώλης, 1995, σελ. 21). 

 

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος προτείνει για την αρχή το δακτυλισμό i-m παίζοντας 

και με την τεχνική apoyando και με την tirando, ενώ η μόνη επεξήγηση που 

δίνεται για τον τρόπο εκτέλεσης αυτών είναι πως η τεχνική apoyando είναι το 

παίξιμο με στήριγμα ενώ η τεχνική tirando δίχως στήριγμα. Αργότερα, θα 

προστεθεί στο παίξιμο ο παράμεσος και ο αντίχειρας (Ηλιόπουλος, 1997, σελ. 

8). 

 

Ο Ευάγγελος Μπουντούνης προτείνει τα δάχτυλα του δεξιού χεριού να εί-

ναι λυγισμένα, όταν κτυπούν τις χορδές, και για τον αντίχειρα εφιστά την προ-

σοχή να παίζει αριστερά από το δείκτη και να μη βρίσκεται πίσω του. Έπειτα, 
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εξηγεί τις τεχνικές apoyando και tirando και χρησιμοποιεί από τις πρώτες κιό-

λας ασκήσεις του βιβλίου και τις δύο με εναλλακτικό i-m και m-a παίξιμο. Το 

δάχτυλο του αντίχειρα επίσης θα χρησιμοποιηθεί από τα πρώτα κιόλας μαθή-

ματα (Μπουντούνης, 2001, σελ. 20). 

 

Στη μέθοδο του Νίκου Φρουδαράκη, αρχικά προτείνεται να χτυπούν τα 

δάχτυλα με την τεχνική apoyando και αφού εξηγεί τον τρόπο εκτέλεσης της 

συγκεκριμένης τεχνικής, προχωρά σε ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται 

οι δακτυλισμοί i-m, m-i, m-a και a-m εναλλάξ. Στη συνέχεια, γίνεται επεξήγηση 

της τεχνικής tirando και χρήση του αντίχειρα σε ασκήσεις στις ανοιχτές χορδές 

(Φρουδαράκης, 2005, σελ. 9). 

 

Τέλος, στη μέθοδο της Κατερίνας Βαφειάδου, προτείνονται όλοι οι δυνατοί 

εναλλακτικοί συνδυασμοί από την αρχή, μη συμπεριλαμβανομένου του αντί-

χειρα, ο οποίος μαζί με την τεχνική tirando θα εμφανιστεί στις μετέπειτα ασκή-

σεις. Αρχικά, χρησιμοποιείται μόνο η τεχνική apoyando (Βαφειάδου, 2007, 

σελ. 9). 

 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι, οι περισσότεροι συγγραφείς χρησιμοποι-

ούν τα δάχτυλα i,m,a στην αρχή, εκτός του Ruggero Chiesa ο οποίος ξεκινά 

με τον αντίχειρα. Ο Κώστας Κοτσιώλης, ο Ευάγγελος Μπουντούνης, ο Νίκος 

Φρουδαράκης και ο Ruggero Chiesa, χρησιμοποιούν εξ’ αρχής όλα τα δάχτυ-

λα και με tirando και με apoyando, κάτι που δε συμβαίνει με τον Λεωνίδα Κα-

νάρη, ο οποίος παραθέτει περισσότερους συνδυασμούς δαχτύλων και τεχνι-

κές καθώς προχωρά η μέθοδός του. Λιγότερες οδηγίες για το πώς λειτουρ-

γούν αυτές οι τεχνικές δίνουν ο Γιάννης Ηλιόπουλος και η Κατερίνα Βαφειά-

δου, ενώ οι περισσότερες και πιο αναλυτικές δίνονται στις μεθόδους των 

Chiesa και Κανάρη. 



2.5.  Σύγκριση βάσει του συσχετισμού της κιθαριστικής πρά-

ξης και  της μελέτης της θεωρίας της μουσικής στις μεθόδους 

 
Στις τέσσερις από τις επτά μεθόδους (εξαιρουμένων αυτών του Ruggero 

Chiesa, του Ευάγγελου Μπουντούνη και της Κατερίνας Βαφειάδου) αναφέρο-

νται όχι μόνο πρακτικές πληροφορίες αλλά και θεωρητικές -σε κάποιες περισ-

σότερες, σε άλλες λιγότερες. Η παρούσα συγκριτική εξέταση πραγματεύεται 

κατά ποιον τρόπο συμβαδίζει η κιθαριστική πράξη με τη μελέτη της θεωρίας 

της μουσικής, κατά ποιον τρόπο, δηλαδή, συμβαδίζει η κιθαριστική πράξη με 

τη μελέτη της θεωρίας της μουσικής.  

 

Ξεκινώντας με τη μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, παραθέτονται κάποιες α-

σκήσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο νύξης των χορδών, προτού ακόμα θέ-

σει ο συγγραφέας τις πρώτες θεωρητικές πληροφορίες. Έπειτα, αναφέρονται 

αρκετά θεωρητικά στοιχεία σχετικά με το πεντάγραμμο και τη γραφή νοτών 

σ’αυτό, τις ρυθμικές αξίες και τον τρόπο μέτρησής τους, καθώς και με τις με-

τρικές ενδείξεις. Ακολουθούν ασκήσεις στις οποίες ο μαθητής καλείται να θέσει 

σε εφαρμογή αυτές τις γνώσεις, και αυτό το μοτίβο ακολουθείται σ΄όλο το βι-

βλίο, παρατίθενται δηλαδή πρώτα οι θεωρητικές πληροφορίες και έπονται οι 

ασκήσεις (Κανάρης, 1995, σελ. 17). 

 

Ο Κώστας Κοτσιώλης, αφού αναφέρει τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της 

μουσικής, δηλαδή τις ρυθμικές αξίες, το πεντάγραμμο, τις νότες και τα ονόμα-

τά τους καθώς και έναν μικρό κατάλογο με τους πιο γνωστούς μουσικούς ό-

ρους, παραθέτει τις πρώτες ασκήσεις. Επομένως η θεωρία προηγείται της 

πράξης. Στη συνέχεια όμως, όταν παρουσιάζει τους όρους συγχορδίες, βόλτες 

[sic] και κλίμακες, αφού τους επεξηγεί πρώτα, παραθέτει αμέσως μετά από 

τον κάθε όρο και ασκήσεις για την εφαρμογή του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον 

όρο ρεπρίζα [sic], όπου πρώτα ο σπουδαστής εκτελεί ασκήσεις στις οποίες 

περιλαμβάνεται το σημάδι της επανάληψης, και έπειτα γνωρίζει τη σημασία 

του όρου (Κοτσιώλης, 1995, σελ. 8). 
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Στη μέθοδο του Γιάννη Ηλιόπουλου, πρώτα παρουσιάζονται τα βασικά 

στοιχεία της θεωρίας της μουσικής, οι νότες στο πεντάγραμμο και οι ρυθμικές 

αξίες, και έπειτα ακολουθούν οι ασκήσεις στην κιθάρα. Επομένως, οι θεωρητι-

κές πληροφορίες της μουσικής παραθέτονται μόνο στην αρχή και όχι ανάμεσα 

στα μαθήματα (Ηλιόπουλος, 1997, σελ. 5). 

 

Αντίθετα από όλους κινείται ο Νίκος Φρουδαράκης, στη μέθοδο του οποί-

ου προτεραιότητα δίνεται στην κιθαριστική πράξη, και αργότερα τοποθετούνται 

τα βασικά στοιχεία της μουσικής θεωρίας σχετικά με τις αξίες των νοτών, τα 

σημεία αλλοιώσεως, τον οπλισμό και το μουσικό μέτρο. Οι ασκήσεις και τα 

κομμάτια που περιλαμβάνουν νότες, παρατίθενται μετά την παρουσίαση της 

θεωρίας, ενώ αυτές οι οποίες προηγούνται, χρησιμοποιούν αριθμούς ως υπό-

δειξη της χορδής που καλείται να παίξει ο μαθητής (Φρουδαράκης, 2005, σελ. 

9). 

 

Συμπερασματικά, οι περισσότερες θεωρητικές πληροφορίες περιέχονται 

στη μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, οι οποίες, με εξαίρεση αυτές που παραθέ-

τονται στην αρχή, κινούνται παράλληλα με την κιθαριστική πράξη. Λιγότερες 

παρουσιάζονται στη μέθοδο του Κώστα Κοτσιώλη, οι περισσότερες τοποθε-

τούνται στην αρχή της, οι υπόλοιπες κινούνται παράλληλα με την πράξη, ενώ 

ο Γιάννης Ηλιόπουλος παραθέτει μόνο στην αρχή μουσικές θεωρητικές πλη-

ροφορίες. Η συνολική θεωρία επομένως προηγείται της πράξης. Τέλος, αντί-

θετα με όλους, ο Νίκος Φρουδαράκης εισάγει πρώτα στο παίξιμο το μαθητή, 

αργότερα στη μελέτη της θεωρίας της μουσικής και συνεχίζει με πρακτική  ε-

ξάσκηση. 

 

 

2.6  Σύγκριση βάσει της αναλογίας του υλικού που αφορά την 

κιθαριστική πράξη 

 

Στην παρούσα συγκριτική εξέταση θα ερευνηθεί η αναλογία ασκήσεων, 

σπουδών και μουσικών κομματιών που περιλαμβάνει η κάθε μέθοδος. Στόχος 
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αυτής της εξέτασης είναι να καταδείξει σε ποιες μεθόδους χρησιμοποιούνται 

περισσότερες ή λιγότερες ασκήσεις, σπουδές και κομμάτια συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες. 

 

Στo πρώτο μέρος της μεθόδου του Ruggero Chiesa, στο οποίο περιλαμ-

βάνονται κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικές με την τεχνική κατάρτιση του 

μαθητή, συναντώνται μόνο ασκήσεις. Με σπουδές και ασκήσεις συνεχίζει και 

το δεύτερο μέρος μέχρι την τέταρτη ομάδα, ενώ από εκεί ως το τέλος του βι-

βλίου, τοποθετούνται μόνο μουσικά κομμάτια και σπουδές, με τα πρώτα να 

υπερισχύουν των σπουδών σε αριθμό (Chiesa, 1982). 

 

Οι ασκήσεις, στη μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, ξεκινούν από τη δεύτερη 

ενότητα, ενώ δεν παραθέτονται μουσικά κομμάτια μέχρι την έκτη. Σε κάθε 

κομμάτι, ο συγγραφέας τοποθετεί και παρτιτούρα για συνοδεία του μαθητή 

από το δάσκαλο, και σε κάθε ενότητα εκτός από τις 11,16,18,19 και 20, συνι-

στά να επιλεγούν μόνο ορισμένα κομμάτια από όλα όσα περιλαμβάνονται 

στην καθεμιά. Οι σπουδές ξεκινούν από τη δέκατη πέμπτη ενότητα και συνα-

ντώνται μέχρι το τέλος του βιβλίου (Κανάρης,1995). 

 

Η μέθοδος του Κώστα Κοτσιώλη, αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από 

ασκήσεις και σπουδές, ενώ μόνο στο τέλος παραθέτονται δύο διασκευές του 

ίδιου του συγγραφέα από τα κομμάτια Fantasia No 7 του John Dowland, κα-

θώς και από την τρίτη σουίτα (BWV 1009) για βιολοντσέλο, του J. S. Bach  

(Κοτσιώλης, 1995, σελ. 148). 

 

Αντίθετα από όλους, ο Γιάννης Ηλιόπουλος παραθέτει από την αρχή της 

μεθόδου του μικρά μουσικά κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων και ιδιαίτερα 

γνωστών μελωδιών όπως αυτής του «Φεγγαράκι μου λαμπρό». Αρκετές εί-

ναι και οι ασκήσεις και οι σπουδές της μεθόδου (Ηλιόπουλος, 1997). 

 

Συνεχίζοντας, στη μέθοδο του Ευάγγελου Μπουντούνη, περιέχονται μόνο 

ασκήσεις και σπουδές, αλλά καθόλου μουσικά κομμάτια. Ο συγγραφέας ανα-

φέρει στον πρόλογό του πως σκόπιμα απέφυγε την παράθεση τους καθώς 

θεωρεί πως όπως παλιότερα οι σπουδές δεν διέφεραν και πολύ από τα μου-
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σικά κομμάτια, έτσι και αυτές που περιλαμβάνει στη μέθοδο δε διαφέρουν. Αν 

και σε καμία άσκηση ή σπουδή της μεθόδου δεν αναφέρεται όνομα συνθέτη, 

λογικά είναι συνθέσεις του ιδίου του συγγραφέα (Μπουντούνης, 2001). 

 

Στη μέθοδό του, ο Νίκος Φρουδαράκης, πέρα από ασκήσεις που παραθέ-

τει, τοποθετεί ανάμεσα σε άλλα κομμάτια, αρκετές συνθέσεις του ιδίου (σπου-

δές και κομμάτια) (Φρουδαράκης, 2005). Αυτό, συναντάται και στη μέθοδο της 

Κατερίνας Βαφειάδου στο βιβλίο της οποίας χρησιμοποιούνται και συνθέσεις 

του Νίκου Φρουδαράκη (Βαφειάδου, 2007). 

 

Συμπερασματικά, σε όλες τις μεθόδους χρησιμοποιούνται ασκήσεις, 

σπουδές και κομμάτια - λαμβάνοντας εν τέλει υπ’όψη και τις σπουδές οι ο-

ποίες λειτουργούν και ως κομμάτια στη μέθοδο του Ευάγγελου Μπουντούνη 

σύμφωνα με τον ίδιο - με τη μέθοδο του Κώστα Κοτσιώλη να περιέχει αναλο-

γικά τις περισσότερες ασκήσεις και σπουδές σε σχέση με τα μουσικά κομμάτι-

α. Περισσότερη ισορροπία στην αναλογία αυτών των τριών παρατηρείται στις 

υπόλοιπες μεθόδους. 

 

 

 



2.7.  Σύγκριση βάσει του τρόπου παρουσίασης και ανάλυσης 

της  μουσικής ορολογίας  και του τρόπου παρουσίασης της 

κιθαριστικής ορολογίας 

 

Αυτή η συγκριτική εξέταση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε 

συγγραφέας παρουσιάζει και αναλύει τους διάφορους όρους της μουσικής και 

της βασικής κιθαριστικής σημειογραφίας και επίσης στον όγκο και στη λεπτο-

μέρεια που δίνεται στην περιγραφή τους. 

 

Στη μέθοδο του Ruggero Chiesa, η σημασία των περισσότερων μουσικών 

ορολογιών που περιλαμβάνονται σ’αυτήν καθώς και ο τρόπος παιξίματός 

τους, παρουσιάζεται και επεξηγείται πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο και έπειτα 

παραθέτονται πρακτικές ασκήσεις για την σαφέστερη κατανόησή τους. Αυτό 

δεν συμβαίνει όμως με όλες τις ορολογίες, όπως για παράδειγμα στην πα-

ρουσίαση των όρων piano και forte, οι οποίοι γίνονται γνωστοί μέσω της χρή-

σης τους κατευθείαν σε κομμάτια. 

Σχετικά με την κιθαριστική ορολογία, παρουσιάζεται πρώτα σε θεωρητικό 

και έπειτα σε πρακτικό επίπεδο. Τα δάχτυλα του δεξιού και αριστερού χεριού 

συμβολίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως και σε όλες τις μεθόδους. Στο δεξί χέρι 

με (p) συμβολίζεται ο αντίχειρας, με (i) ο δείκτης, με (m) ο μέσος και με το 

γράμμα (a) ο παράμεσος. Με τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4, ο δείκτης, μέσος, 

παράμεσος και το μικρό δάχτυλο αντίστοιχα του αριστερού χεριού. Το ίδιο ι-

σχύει και για τις τεχνικές apoyando και tirando του δεξιού χεριού. Ως apoyan-

do θεωρείται η νύξη της χορδής με στήριγμα του δαχτύλου στην αμέσως επό-

μενη, ενώ ως tirando η νύξη και η κατεύθυνσή του προς το εσωτερικό της πα-

λάμης (Chiesa, 1982, σελ. 4). 

 

Στη μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, η μουσική ορολογία παρουσιάζεται και 

επεξηγείται πρωτίστως σε θεωρητικό επίπεδο και έπειτα χρησιμοποιούνται οι 

ίδιοι όροι σε μουσικά κομμάτια. Ακόμη, δίνεται η ανάλυση ορολογιών σχετικών 

με τις δυναμικές που χρησιμοποιούνται στα κομμάτια, και άλλων που σχετίζο-

νται με τις διάφορες ρυθμικές αγωγές. Και πάλι, ο συγγραφέας θα παραθέσει 
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κομμάτια στα οποία θα γίνει χρήση αυτών για την καλύτερη κατανόηση και ε-

ξάσκηση του μαθητή. 

Όσον αφορά την κιθαριστική ορολογία και αυτή (όπως και η μουσική στην 

ίδια μέθοδο) πρώτα παρουσιάζεται σε θεωρητικό επίπεδο και έπειτα προχωρά 

σε πρακτική εξάσκηση. Ο συμβολισμός των δαχτύλων των δύο χεριών και 

όλων των χορδών, καθώς και οι δύο βασικότερες τεχνικές παιξίματος του δε-

ξιού χεριού apoyando και tirando, παρουσιάζονται και επεξηγούνται όπως και 

στην προηγούμενη μέθοδο (Κανάρης, 1995, σελ. 13). 

 

Ο Κώστας Κοτσιώλης παρουσιάζει τη μουσική ορολογία μέσω του καταλό-

γου με τους γνωστότερους μουσικούς όρους και τη σημασία τους, ακριβώς 

πριν από την παράθεση των μουσικών ασκήσεων. Αργότερα, θα παρουσια-

στούν και άλλοι, επεξήγηση των οποίων θα γίνει αρχικά μέσω θεωρίας και 

επακόλουθη εξάσκησή τους αργότερα, μέσω ασκήσεων.  

Η κιθαριστική ορολογία παρουσιάζεται και σε αυτή τη μέθοδο ως εξής: με 

τους λατινικούς χαρακτήρες p, i, m, a συμβολίζονται τα δάχτυλα του αντίχειρα, 

του δείκτη, του μέσου και του παράμεσου του δεξιού χεριού αντίστοιχα, με 

τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4, ο δείκτης, ο μέσος, ο παράμεσος και το μικρό δά-

χτυλο του αριστερού χεριού και τέλος, με τους αριθμούς 1 έως και το 6 μέσα 

σε κύκλο, συμβολίζονται οι έξι χορδές της κιθάρας. Μόνο σε αυτή τη μέθοδο 

αναφέρεται, εκτός από το apoyando και το tirando, και η τεχνική rasgueado 

(ρασγεάδο) για το δεξί χέρι (Κοτσιώλης, 1995, σελ. 144). 

 

Στη μέθοδο του Γιάννη Ηλιόπουλου, όσον αφορά τη μουσική ορολογία, 

άλλοτε επεξηγείται από τον ίδιο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον όρο Da 

Capo (από την αρχή), και άλλοτε αφήνεται στην αρμοδιότητα του δασκάλου να 

εξηγήσει όρους όπως ritenuto (σταδιακή ελάττωση του τέμπο). Η ορολογία της 

κιθάρας παρουσιάζεται και αναλύεται όπως και στις υπόλοιπες μεθόδους. Ο 

συγγραφέας, στο σύνολο της μεθόδου, προτείνει οι πληροφορίες, μουσικού ή 

τεχνικού χαρακτήρα, να εξηγούνται στο μαθητή από το δάσκαλό του. Γι’ αυτό, 

θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό τον τρόπο με τον οποίο θα επεξηγηθούν (Ηλιό-

πουλος, 1997). 
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Συνεχίζοντας στη μέθοδο του Ευάγγελου Μπουντούνη, η μουσική ορολο-

γία συναντάται και αναλύεται στο τέλος της μεθόδου. Παραθέτονται όλοι οι 

μουσικοί όροι που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο, με τη μετάφρασή τους στα 

ελληνικά. Σχετικά με την κιθαριστική ορολογία, η βασική της σημειογραφία 

παρουσιάζεται όπως και σε όλες τις μεθόδους στην κιθάρα, με επιπλέον πλη-

ροφορίες σχετικά με τα τάστα και τις θέσεις (Μπουντούνης, 2001, σελ. 17). 

 

Η μουσική ορολογία, στη μέθοδο του Νίκου Φρουδαράκη, παρουσιάζεται 

μόνο μέσα σε κομμάτια. Θεωρητικές πληροφορίες για την ανάλυσή της δεν 

περιλαμβάνονται. Το αντίθετο όμως ισχύει για την κιθαριστική ορολογία, η ο-

ποία παρουσιάζεται με τρόπο ανάλογο με τις υπόλοιπες μεθόδους, ενώ ισχύ-

ουν οι ίδιοι συμβολισμοί για τα δάχτυλα των δύο χεριών, τις έξι χορδές, τις 

διάφορες ιδιαίτερες τεχνικές του οργάνου όπως αυτής του barré καθώς και 

των θέσεων πάνω στην ταστιέρα (Φρουδαράκης, 2005, σελ. 7). 

 

Τέλος, η Κατερίνα Βαφειάδου, αν και εντάσσει τη χρήση διαφόρων μουσι-

κών όρων στα κομμάτια της μεθόδου της, δεν παραθέτει πουθενά κάποια θε-

ωρητική επεξήγηση ή ανάλυσή τους. Όσον αφορά την κιθαριστική ορολογία, 

αν και ισχύουν οι ίδιοι συμβολισμοί με όλες τις μεθόδους, δεν παρέχεται κά-

ποια εξήγηση από την ίδια σχετικά με τους όρους apoyando και tirando. Για 

την τεχνική apoyando, δηλώνει μόνο πως σημαίνει τονισμός, ενώ αυτή του 

tirando αφήνεται στην αρμοδιότητα του δασκάλου να εξηγηθεί στο μαθητή 

(Βαφειάδου, 2007, σελ. 7). 

 

Καταλήγουμε επομένως πως, διαφοροποιήσεις στην παρουσίαση της κι-

θαριστικής ορολογίας δεν υφίστανται, συναντώνται όμως διαφορές στην ανά-

λυσή της. Ο Ruggero Chiesa περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες την κίνηση 

των δαχτύλων κατά την εκτέλεση των τεχνικών apoyando και tirando, το ίδιο 

και ο Λεωνίδας Κανάρης και ο Ευάγγελος Μπουντούνης. Λιγότερες παρέχο-

νται στη μέθοδο του Κώστα Κοτσιώλη και του Νίκου Φρουδαράκη, ενώ ο Γιάν-

νης Ηλιόπουλος εξηγεί μόνο πως το apoyando είναι το παίξιμο με στήριγμα 

και το tirando [παίξιμο] δίχως στήριγμα. Η Κατερίνα Βαφειάδου αναφέρει ότι 

apoyando σημαίνει τονισμός ενώ η εκτέλεση της τεχνικής  tirando θα εξηγηθεί 

από το δάσκαλο. 
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 ∆ιαφορές υπάρχουν και στην παρουσίαση και ανάλυση της μουσικής ο-

ρολογίας. Περισσότερες πληροφορίες παραθέτονται στη μέθοδο του Λεωνίδα 

Κανάρη και του Κώστα Κοτσιώλη, ακολουθούν αυτές των Chiesa, Ηλιόπουλου 

και Μπουντούνη και τέλος, του Νίκου Φρουδαράκη και της Κατερίνας Βαφειά-

δου.  

 

 

2.8.  Σύγκριση βάσει της μετάβασης από το μονοφωνικό στο 

δίφωνο παίξιμο 

 

Σ’αυτήν την εξέταση, συγκρίνονται οι μέθοδοι αναφορικά με το σημείο από 

το οποίο ο κάθε συγγραφέας κρίνει κατάλληλο να εισάγει το μαθητή στο δίφω-

νο παίξιμο.  

 

Αρχίζοντας από το «Guitar Gradus» του Ruggero Chiesa, η εισαγωγή στο 

δίφωνο - πολυφωνικό παίξιμο γίνεται στην αρχή της μεθόδου, στις ασκήσεις 

που αφορούν το δεξί χέρι. Η μπάσα φωνή παίζεται με τον αντίχειρα και απο-

τελείται από ολόκληρα, ενώ για τη μελωδία (που αποτελείται από τέταρτα) δί-

νονται οι επιλογές να παιχτεί είτε με i-m-i  είτε με m-a-m (Chiesa, 1982, σελ. 

12). 

 

Ο Λεωνίδας Κανάρης στον «Κιθαρόκοσμο», εισάγει το μαθητή στο δίφω-

νο - πολυφωνικό παίξιμο περίπου στη μέση της ύλης της μεθόδου, και παρα-

θέτει ασκήσεις αφού εξηγήσει μέσω ενός πίνακα τον τρόπο μελέτης των κομ-

ματιών που περιλαμβάνουν δύο φωνές. Στις ασκήσεις, η κάτω φωνή παίζεται 

με τον αντίχειρα ενώ η πάνω με i-m. Και εδώ, όπως και στο «Guitar Gradus» 

του Ruggero Chiesa, η κάτω φωνή περιλαμβάνει ολόκληρα, ενώ η πάνω τέ-

ταρτα (Κανάρης, 1995, σελ. 98). 

 

Συνεχίζοντας στην «Κλασική Κιθάρα» του Κώστα Κοτσιώλη, παράθεση 

δίφωνου παιξίματος πραγματοποιείται στην τρίτη σελίδα των ασκήσεων, όπου 

ο μαθητής καλείται να παίξει τη μπάσα φωνή με τον αντίχειρα ενώ για τη φω-
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νή της μελωδίας προτείνονται δύο διαφορετικοί συνδυασμοί, οι i-m και m-i. 

Στην άσκηση, οι δύο φωνές κινούνται παράλληλα σε διάρκειες μισών (Κο-

τσιώλης, 1995, σελ. 23). 

 

Στη «Μέθοδο για κιθάρα» του Γιάννη Ηλιόπουλου, η πρώτη δίφωνη ά-

σκηση παρατηρείται στο 1/3 περίπου της ύλης της μεθόδου και παρουσιάζεται 

από το συγγραφέα με τίτλο «Άσκηση με κρατημένες νότες». Με τον αντίχειρα 

εκτελείται η κάτω φωνή η οποία αποτελείται από παρεστιγμένα μισά, ενώ με 

δακτυλισμό m-i η πάνω, η οποία περιλαμβάνει τέταρτα (Ηλιόπουλος, 1997, 

σελ. 29). 

 

Η εισαγωγή στο δίφωνο - πολυφωνικό παίξιμο στο «Debuto» του Ευάγγε-

λου Μπουντούνη, γίνεται στο πρώτο μέρος της μεθόδου, αφού έχει προηγηθεί 

η παρουσίαση των νοτών των έξι ανοιχτών χορδών της κιθάρας και ασκήσεις 

πάνω σ’αυτές στην εισαγωγή. Στην πρώτη δίφωνη άσκηση ο μαθητής παίζει 

με τον αντίχειρα την κάτω φωνή στην ανοιχτή τρίτη χορδή σε αξίες μισού, ενώ 

η πάνω φωνή αποτελείται από όγδοα και εκτελείται με δακτυλισμό i-m (Μπου-

ντούνης, 2001, σελ. 39). 

 

Στη «Σπουδή της κιθάρας» του Νίκου Φρουδαράκη, η εισαγωγή στο δί-

φωνο παίξιμο παρατηρείται περίπου στο ¼ της ύλης της μεθόδου, και αφού 

έχουν προηγηθεί αρκετές ασκήσεις για το δεξί χέρι. Ο αντίχειρας παίζει την 

κάτω φωνή ενώ προτείνονται από το συγγραφέα οι συνδυασμοί i-m, m-i, m-a 

και a-m, πρώτα με τεχνική tirando για το δεξί χέρι και έπειτα με apoyando. 

Όσον αφορά τις διάρκειες των φωνών, η κάτω αποτελείται από παρεστιγμένα 

μισά ενώ η επάνω από όγδοα και τέταρτα (Φρουδαράκης, 2005, σελ. 40). 

 

Τέλος, στη μέθοδο «Τα πρώτα χρόνια της κιθάρας» της Κατερίνας Βα-

φειάδου, το δίφωνο παίξιμο παρουσιάζεται στο ¼ της ύλης της μεθόδου, ό-

πως δηλαδή συμβαίνει και στο βιβλίο του Νίκου Φρουδαράκη. Με τον αντίχει-

ρα εκτελείται η κάτω φωνή που αποτελείται από παρεστιγμένα μισά, ενώ για 

την επάνω φωνή η οποία αποτελείται από τέταρτα προτείνεται ο δακτυλισμός 

i-m (Βαφειάδου, 2007, σελ. 19). 
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Επομένως, καταλήγουμε πως σε όλες τις μεθόδους, εξαιρουμένης αυτής 

του Λεωνίδα Κανάρη στην οποία η εισαγωγή στο δίφωνο - πολυφωνικό παίξι-

μο γίνεται στη μέση της μεθόδου, η παρουσίαση του δίφωνου - πολυφωνικού 

παιξίματος ξεκινά σχετικά νωρίς. Ακόμη, όλοι οι συγγραφείς χρησιμοποιούν 

τον αντίχειρα για το παίξιμο της κάτω φωνής ενώ για την επάνω συναντώνται  

διαφορετικές εκδοχές, γεγονός το οποίο ισχύει και για το παίξιμο με τεχνική 

tirando ή apoyando. Τέλος, αντίθετα από τις υπόλοιπες μεθόδους στις οποίες 

η κάτω φωνή κινείται σε διαφορετική ρυθμική αξία από την επάνω, σε αυτή 

του Κώστα Κοτσιώλη, οι δύο φωνές κινούνται παράλληλα. 

 

 

 

2.9.  Σύγκριση βάσει του τρόπου εισαγωγής στη χρήση των 
συγχορδιών 

 

  

Σ’αυτήν την εξέταση θα συγκριθεί το πώς εισάγει ο κάθε συγγραφέας το 

μαθητή στο κεφάλαιο των συγχορδιών καθώς και ποια σειρά παρουσίασης 

ακολουθεί. 

 

Με αφετηρία λοιπόν τη μέθοδο «Guitar Gradus» του Ruggero Chiesa, η 

έννοια της συγχορδίας επεξηγείται ως «η συνήχηση φθόγγων». Προϊδεάζει το 

μαθητή με την παράθεση θεωρητικών πληροφοριών για την πρώτη άσκηση 

με δίφωνες συγχορδίες, για τις ασκήσεις τριφώνων συγχορδιών που έπονται 

καθώς και για το ποια δάχτυλα του δεξιού χεριού θα χρησιμοποιηθούν και με 

ποιον τρόπο. Έπειτα, παρατίθενται πέντε ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποι-

ούνται πρώτα δίφωνες, ύστερα τρίφωνες και τέλος τετράφωνες συγχορδίες, 

περιλαμβάνοντας μόνο τις νότες των ανοιχτών χορδών της κιθάρας. Συγχορ-

δίες με πέντε και έξι φωνές θα παρουσιαστούν αργότερα, στο δεύτερο μέρος 

του βιβλίου, σε ασκήσεις πάνω σε αρπίσματα και συγχορδίες (Chiesa, 1982, 

σελ. 22). 
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Στη μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, η «συγχορδία» ορίζεται ως το ταυτόχρο-

νο παίξιμο δύο ή περισσότερων νοτών. Στη συνέχεια επεξηγεί ποιες συγχορ-

δίες ονομάζονται δίφωνες, ποιες τρίφωνες, και αναφέρει πως μόνο με τη τε-

χνική tirando μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση αυτών. Μετά την παρά-

θεση των θεωρητικών πληροφοριών ακολουθούν ασκήσεις, που περιλαμβά-

νουν πρώτα δίφωνες και έπειτα τρίφωνες συγχορδίες. Τετράφωνες  θα πα-

ρουσιαστούν στη συνέχεια, ενώ πουθενά στη μέθοδο δε συναντώνται συγ-

χορδίες με πέντε και έξι φωνές (Κανάρης, 1995, σελ. 122). 

 

Σύμφωνα με τον Κώστα Κοτσιώλη, ως συγχορδία ορίζεται η συνήχηση 

τριών ή περισσοτέρων ήχων διαφορετικού ύψους. Στη συνέχεια δίνονται οδη-

γίες για τον τρόπο που πρέπει να χτυπούν τα δάχτυλα τις χορδές κατά το παί-

ξιμο συγχορδιών και παρατίθενται τέσσερις ασκήσεις. Στην πρώτη γίνεται ε-

ξάσκηση στις δίφωνες συγχορδίες, στη δεύτερη και τρίτη στις τρίφωνες χρησι-

μοποιώντας τα δάχτυλα στους συνδυασμούς p-i-m και i-m-a, και τέλος στην 

τέταρτη ο μαθητής συναντά συγχορδίες με τέσσερις φωνές. Πεντάφωνες και 

εξάφωνες συγχορδίες παρουσιάζονται μέσω μουσικών κομματιών στη συνέ-

χεια της μεθόδου (Κοτσιώλης, 1995, σελ. 34). 

 

Προχωρώντας στη μέθοδο του Γιάννη Ηλιόπουλου, στο κεφάλαιο στο ο-

ποίο εμφανίζονται οι συγχορδίες στις ασκήσεις, δεν υφίσταται παράθεση θεω-

ρητικών – επεξηγηματικών πληροφοριών. Αρχικά, παρουσιάζονται τέσσερις 

ασκήσεις δίφωνων συγχορδιών, στη συνέχεια πέντε ασκήσεις στις οποίες γί-

νεται χρήση συγχορδιών με τρεις φωνές αλλά για την εκτέλεσή τους προτείνο-

νται μόνο τα i-m-a δάχτυλα, ενώ ακολουθούν τρίφωνες με τη χρήση του αντί-

χειρα αυτή τη φορά. Έπειτα παρατίθενται τετράφωνες συγχορδίες, και στη 

συνέχεια της μεθόδου συναντώνται και συγχορδίες με έξι φωνές. ∆ε γίνεται 

χρήση πεντάφωνων συγχορδιών (Ηλιόπουλος, 1997, σελ. 39). 

 

Στο «Debuto» του Ευάγγελου Μπουντούνη, η παρουσίαση των συγχορ-

διών παρατηρείται στο πρώτο μέρος της μεθόδου, στο μάθημα σχετικά με την 

τρίτη χορδή και τις νότες αυτής, και παραθέτονται ασκήσεις δίφωνων και τρί-

φωνων συγχορδιών. Για τις δίφωνες, προτείνεται μόνο το ταυτόχρονο χτύπη-

μα των i-m δαχτύλων, ενώ στις τρίφωνες, προτείνεται και η συμμετοχή του α-
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ντίχειρα. Εξάσκηση τετράφωνων συγχορδιών γίνεται στο επόμενο μάθημα, 

ενώ συγχορδίες με έξι φωνές συναντώνται αργότερα στην ύλη της μεθόδου. 

∆ε γίνεται χρήση συγχορδιών με πέντε φωνές (Μπουντούνης, 2001, σελ. 39). 

 

Συνεχίζοντας, στη μέθοδο του Νίκου Φρουδαράκη η παρουσίαση των 

συγχορδιών γίνεται μέσω ενός κομματιού στο οποίο χρησιμοποιούνται τρίφω-

νες συγχορδίες. Συγχορδίες με δύο φωνές συναντώνται και νωρίτερα, χωρίς 

να γίνεται όμως καμία αναφορά σε αυτές από το συγγραφέα. Ακολουθεί πα-

ρουσίαση μίας τετράφωνης συγχορδίας και ασκήσεις με χρήση πεντάφωνων 

και εξάφωνων (Φρουδαράκης, 2005, σελ. 52). 

 

Τέλος, η Κατερίνα Βαφειάδου ορίζει ως συγχορδία τις δύο, τρεις και τέσ-

σερις νότες χτυπημένες ταυτόχρονα. Ξεκινάει την παρουσίασή τους με τρίφω-

νες συγχορδίες και στα επόμενα μαθήματα κάνει χρήση συγχορδιών με τέσ-

σερις, πέντε και έξι φωνές, μέσω ασκήσεων και κομματιών. Όπως και στη μέ-

θοδο του Νίκου Φρουδαράκη, έτσι και εδώ, ενώ συναντώνται συγχορδίες με 

δύο φωνές πριν την παρουσίαση των τρίφωνων, δεν υφίσταται καμία αναφο-

ρά για αυτές (Βαφειάδου, 2007, σελ. 23). 

 

Από τη χρήση λοιπόν των συγχορδιών η οποία γίνεται σε όλες τις μεθό-

δους μέσω ασκήσεων και μουσικών κομματιών, μπορούμε να συμπεράνουμε 

τα εξής:  

Πρώτον, εκτός των μεθόδων των Ηλιόπουλου, Μπουντούνη και Φρουδα-

ράκη, σε όλες τις υπόλοιπες παρέχονται θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με 

τον ορισμό της συγχορδίας. ∆εύτερον, συγχορδίες από δύο έως και έξι φωνές 

περιλαμβάνονται στις μεθόδους των Chiesa, Κοτσιώλη και Φρουδαράκη, από 

δύο έως έξι φωνές, (μη συμπεριλαμβανομένων όμως πεντάφωνων), στις με-

θόδους των Ηλιόπουλου και Μπουντούνη, ενώ τέλος, στη μέθοδο του Λεωνί-

δα Κανάρη συναντώνται μόνο συγχορδίες από δύο έως τέσσερις φωνές.  
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2.10.  Σύγκριση βάσει της χρήσης των τεχνικών της κιθάρας 
 

Στην παρούσα συγκριτική εξέταση θα συμπεριληφθούν όλες οι υπό εξέτα-

ση μέθοδοι κιθάρας. 

Χρήση διαφόρων τεχνικών του οργάνου παρατηρείται στο «Guitar Gra-

dus» του Ruggero Chiesa, περιλαμβάνοντας, πέραν των δύο τρόπων εκτέλε-

σης με το δεξί χέρι, δηλαδή του apoyando και του tirando, τεχνικές όπως τα 

αρπίσματα, το vibrato, το barré και τα λεγκάτα.  

Για κάθε τεχνική, αφού ο συγγραφέας παραθέσει θεωρητικές πληροφορίες 

γι’αυτές, έπονται διαφόρων ειδών σπουδές για εξάσκησή τους. Πρώτα λοιπόν 

παρέχεται ο ορισμός των τεχνικών, έπειτα ο τρόπος εκτέλεσής τους και συμ-

βουλές σχετικά με την αποφυγή λανθασμένων κινήσεων, ενώ τέλος παρατίθε-

νται οι ασκήσεις. Σε ορισμένα μουσικά κομμάτια της μεθόδου παρατηρείται και 

χρήση δυναμικών καθώς και εναλλαγές ηχοχρωμάτων (Chiesa, 1982). 

 

Στη μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, η μόνη τεχνική παιξίματος που συναντά-

ται πέρα του tirando και του apoyando, είναι αυτή των αρπισμάτων. Αφού γίνει 

παρουσίαση της σημασίας τους και δοθεί ο τρόπος εκτέλεσής τους, ακολου-

θούν ασκήσεις στις οποίες γίνεται χρήση τους. Επίσης, περιλαμβάνονται στη 

μέθοδο πληροφορίες σχετικά με δυναμικές καθώς και ασκήσεις και κομμάτια 

στα οποία θα γίνει χρήση αυτών (Κανάρης, 1995). 

 

Συνεχίζοντας, πληθώρα τεχνικών συναντάται στη μέθοδο του Κώστα Κο-

τσιώλη: η τεχνική του barré, το staccato, τα λεγκάτα, το συρτό χτύπημα(sic), 

τα μελίσματα, το gruppeto, το mordente, η τρίλια, το glissanto, το tremolo, οι 

φυσικές και τεχνητές αρμονικές νότες και η τεχνική του βιμπράτο. Ακόμη, πα-

ρουσιάζονται και οι τεχνικές εκτέλεσης από το δεξί χέρι όπως pizzicato, ras-

gueado και tambora, δίχως όμως να χρησιμοποιούνται σε κομμάτια ή ασκή-

σεις. Για όλες παρέχονται αρχικά θεωρητικές πληροφορίες, ενώ για τις περισ-

σότερες παραθέτονται και παραδείγματα για εξάσκησή τους. Τέλος, στα μου-

σικά κομμάτια της μεθόδου παρατηρούνται επίσης δυναμικές και εναλλαγές 

ηχοχρωμάτων (Κοτσιώλης, 1995). 
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Στη «Μέθοδο για κιθάρα» του Γιάννη Ηλιόπουλου, γίνεται χρήση της τε-

χνικής των αρπισμάτων, του μικρού και μεγάλου barré, καθώς και των ανιό-

ντων και κατιόντων λεγκάτων. Οι τεχνικές αυτές παρουσιάζονται μέσω ασκή-

σεων, χωρίς να προϋπάρχει παράθεση θεωρητικών πληροφοριών και οδη-

γιών σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσής τους. ∆εν παρέχονται ούτε πληροφορίες 

σχετικά με αυξομοιώσεις δυναμικών ή εναλλαγές ηχοχρωμάτων, ενώ δε γίνε-

ται χρήση αυτών σε κομμάτια ή σπουδές (Ηλιόπουλος, 1997). 

 

Προχωρώντας στο «Debuto» του Ευάγγελου Μπουντούνη, τα αρπισμάτα, 

η τεχνική barré, τα ανιόντα και κατιόντα λεγκάτα, η χαρακτηριστική κιθαριστική 

τεχνική του tremolo, καθώς και οι φυσικοί αρμονικοί, γίνονται γνωστά στο μα-

θητή μέσω ασκήσεων. Ο συγγραφέας, στην αρχή της γνωριμίας με την κάθε 

τεχνική, παρέχει διάφορες σχετικές συμβουλές και ασκήσεις για την εξάσκηση 

του μαθητή. Αυξομοιώσεις δυναμικών και εναλλαγές ηχοχρωμάτων δε συνα-

ντώνται στη μέθοδο (Μπουντούνης, 2001). 

 

Στη μέθοδο του Νίκου Φρουδαράκη, χρησιμοποιούνται οι τεχνικές των 

αρπισμάτων, του tremolo, του μισού και μεγάλου  barré, καθώς και αυτές των 

ανιόντων και κατιόντων λεγκάτων. Μέσα στα κομμάτια της μεθόδου συναντώ-

νται αυξομοιώσεις δυναμικών, δεν παρατηρούνται όμως εναλλαγές ηχοχρω-

μάτων. Η διδασκαλία των τεχνικών που περιέχονται στη μέθοδο, γίνεται μέσω 

ασκήσεων και μουσικών κομματιών (Φρουδαράκης, 2005). 

 

Τέλος, στη μέθοδο «Τα πρώτα χρόνια της κιθάρας» της Κατερίνας Βα-

φειάδου, γίνεται η εκμάθηση μέσω κομματιών και ασκήσεων διαφόρων τύπων 

αρπισμάτων, δυναμικών καθώς και ανιόντων και κατιόντων λεγκάτων, ενώ δε 

συναντώνται εναλλαγές ηχοχρωμάτων (Βαφειάδου, 2007, σελ. 20). 

 

Συμπεραίνουμε επομένως πως χρήση συγκεκριμένων τεχνικών της κιθά-

ρας γίνεται σε όλες τις μεθόδους, σε άλλες πιο διεξοδικά με την παράθεση 

θεωρητικών πληροφοριών αλλά και ασκήσεων, ενώ σε άλλες μόνο μέσω 

πρακτικής εφαρμογής. Στη μέθοδο του Κώστα Κοτσιώλη παρουσιάζονται πε-

ρισσότερες τεχνικές από ότι στις υπόλοιπες, έπεται η μέθοδος του Ruggero 

Chiesa, στην οποία αμέσως μετά τις θεωρητικές πληροφορίες στις οποίες πε-
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ριέχονται οι ορισμοί των τεχνικών και οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσής τους, 

ακολουθούν ασκήσεις. Επίσης οδηγίες σε θεωρητικό επίπεδο δίνονται και στη 

μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, στην οποία η μόνη τεχνική που διδάσκεται είναι 

αυτή των αρπισμάτων. Ο μικρότερος αριθμός θεωρητικών οδηγιών δίνεται στη 

μέθοδο του Ευάγγελου Μπουντούνη, ενώ μονάχα ασκήσεις και κομμάτια πα-

ρέχονται για χρήση των διαφόρων τεχνικών στις μεθόδους των Ηλιόπουλου, 

Φρουδαράκη και Βαφειάδου. 

 

 

2.11.  Σύγκριση βάσει της καλλιέργειας του ομαδικού παιξίμα-
τος 

 
Στην παρούσα σύγκριση, δε θα συμπεριληφθούν οι μέθοδοι των Κώστα 

Κοτσιώλη, Γιάννη Ηλιόπουλου και Νίκου Φρουδαράκη καθώς δεν περιέχουν 

ασκήσεις ή κομμάτια για δύο κιθάρες. 

 

Στη μέθοδο «Guitar Gradus», ομαδικό παίξιμο παρατηρείται στην έβδομη 

ομάδα του δευτέρου μέρους του βιβλίου, όπου περιλαμβάνονται συνθέσεις για 

δύο κιθάρες. Ο συγγραφέας προτείνει οι εκτελεστές, άσχετα από το αν είναι 

και οι δύο σπουδαστές ή αν υπάρχει σύμπραξη καθηγητή – σπουδαστή, να 

επαναλαμβάνουν το κάθε μουσικό κομμάτι, εναλλάσσοντας κάθε τόσο το παί-

ξιμο των μερών ο ένας με τον άλλον, επειδή το κάθε μέρος παρουσιάζει τις 

δικές του ιδιαιτερότητες. Ακόμη, εφιστά την προσοχή στην ισορροπία της έ-

ντασης του ήχου και του ηχοχρώματος. Στη συγκεκριμένη μέθοδο χαρακτηρι-

στικό στοιχείο των συνθέσεων για δύο κιθάρες είναι το γεγονός πως από την 

πρώτη κιθάρα εκτελείται η μελωδία ενώ από τη δεύτερη η συνοδεία. Τέλος 

απαριθμούνται είκοσι κομμάτια, διαφορετικής έκτασης και τεχνικών απαιτήσε-

ων το καθένα, έντεκα από τα οποία είναι συνθέσεις του J. Küffner, ένα του M. 

Giuliani, και οκτώ παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες χώρες (Chiesa, 

1982, σελ. 126). 
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Προχωρώντας στη μέθοδο «Κιθαρόκοσμος 1», ομαδικό παίξιμο συναντά-

ται αρχικά από την έκτη ενότητα, σε μία σύνθεση για δύο κιθάρες. Για αρχή, ο 

συγγραφέας προτείνει η πρώτη κιθάρα (στην οποία περιέχεται η μελωδία) να 

παίζεται από το μαθητή, ενώ η δεύτερη (που περιέχει τη συνοδεία) από τον 

καθηγητή ή από κάποιον άλλο προχωρημένο σπουδαστή. Από την έκτη ενό-

τητα και σε κάθε ενότητα μέχρι το τέλος της μεθόδου, περιέχονται τραγούδια 

για ντουέτο κιθαρών. Μέχρι και τη δέκατη ένατη (εξαιρουμένων δύο κομματιών 

για τα οποία προτείνεται η μελέτη και των δύο κιθαρών από το μαθητή), η με-

λωδία εκτελείται από το σπουδαστή ενώ η συνοδεία από άλλο μαθητή ή από 

τον καθηγητή. Στη δέκατη ένατη, ο συγγραφέας παραθέτει μάθημα στο οποίο 

εξηγεί στο μαθητή πως να συνοδεύει μια μελωδία και τον συμβουλεύει να παί-

ξει τη συνοδεία όσων περισσότερων κομματιών μπορεί από την αρχή της πα-

ρουσίασης των ντουέτων, τα οποία απαριθμούνται ως το τέλος του βιβλίου σε 

εκατόν επτά μουσικά κομμάτια, διαφορετικής έκτασης και προέλευσης (Κανά-

ρης, 1995, σελ. 43). 

 

Στη μέθοδο «Debuto» του Ευάγγελου Μπουντούνη, ομαδικό παίξιμο συ-

ναντάται από την εισαγωγή κιόλας του βιβλίου, δίνοντας ο ίδιος την οδηγία 

καθ’όλη τη διάρκεια του να παίζεται πάντα η πρώτη κιθάρα από το μαθητή και 

η δεύτερη, είτε από το δάσκαλο είτε από κάποιον προχωρημένο σπουδαστή. 

Συνολικά απαριθμούνται τριάντα επτά σπουδές για δύο κιθάρες, διαφορετικού 

αριθμού και έκτασης σε κάθε μάθημα, ενώ περιέχεται και ξεχωριστό κεφάλαιο 

στο οποίο περιλαμβάνονται δώδεκα μπαλάντες για δύο κιθάρες. ∆εν υπάρ-

χουν πληροφορίες σχετικά με το ποιος/ποιοι έχουν συνθέσει τις μπαλλάντες 

και τις σπουδές, υποθέτουμε όμως πως αποτελούν συνθέσεις του ίδιου του 

συγγραφέα (Μπουντούνης, 2001, σελ. 20). 

 

Τέλος, στη μέθοδο «Τα πρώτα χρόνια της κιθάρας» της Κατερίνας Βα-

φειάδου, το ομαδικό παίξιμο εισάγεται περίπου στη μέση της μεθόδου μέσω 

μιας σύνθεσης του J. Küffner, στην οποία η πρώτη κιθάρα παίζει τη μελωδία 

και η δεύτερη τη συνοδεία. Συνολικά απαριθμούνται πέντε συνθέσεις για δύο 

κιθάρες, διαφορετικών συνθετών, προέλευσης, έκτασης και δυσκολίας (Βα-

φειάδου, 2007, σελ. 29). 
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Καταλήγουμε επομένως πως, καλλιέργεια ομαδικού παιξίματος σε μεγαλύ-

τερο βαθμό συναντάται στη μέθοδο του Λεωνίδα Κανάρη, έπειτα σε αυτή του 

Ευάγγελου Μπουντούνη, και ακολουθούν με τη σειρά η μέθοδος «Guitar 

Gradus» του Ruggero Chiesa και «Τα πρώτα χρόνια της κιθάρας» της Κα-

τερίνας Βαφειάδου. Ο κάθε συγγραφέας εκτός του Ευάγγελου Μπουντούνη, 

χρησιμοποιεί συνθέσεις διαφορετικών ειδών, όπως για παράδειγμα παραδο-

σιακά κομμάτια διαφόρων χωρών ή τραγούδια διαφορετικών χρονικών περιό-

δων.  

Στη μέθοδο της Κατερίνας Βαφειάδου δεν παρέχονται οδηγίες σχετικά με 

το ποια κιθάρα προτιμάται να παίζει ο μαθητής και ποια ο σπουδαστής, αντί-

θετα με τις υπόλοιπες μεθόδους στις οποίες υπάρχουν σαφείς οδηγίες. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

 Συμπεράσματα- Προτάσεις 

 

3.1. Συμπεράσματα 
 Από την αναλυτική και συγκριτική προσέγγιση των  επτά (7) παραπάνω 

μεθόδων κιθάρας, αριθμός που θεωρώ ότι είναι αρκετά ικανοποιητικός για την 

εξαγωγή  κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων προκύπτουν τα παρακάτω: 

1) Όσον αφορά την παρουσίαση των νοτών στις ασκήσεις όλοι οι συγγρα-

φείς παραθέτουν πρώτα αυτές στις ανοικτές χορδές και έπειτα τις νότες στα 

τάστα. Υπάρχει ωστόσο διαφοροποίηση και ως προς το χρονικό σημείο πα-

ρουσίασής τους και ως προς το εύρος των θέσεων που χρησιμοποιούνται 

(μέχρι ποιο τάστο φτάνει ο κάθε συγγραφέας). 

2) Σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης των φθόγγων στο πεντάγραμμο, αυτοί 

από άλλους συγγραφείς παρουσιάζονται όλοι κατευθείαν από την αρχή ενώ 

από άλλους γίνεται σταδιακά και κατά την εξέλιξη των μαθημάτων.  

3) Η στάση του σώματος και η τοποθέτηση των χεριών και των δακτύλων 

αποτελούν σημείο βασικού ενδιαφέροντος σχεδόν για όλους τους συγγραφείς, 

με άλλους από αυτούς να εμβαθύνουν ιδιαίτερα και με άλλους να δίνουν πιο 

γενικές συμβουλές πάνω στο θέμα. 

4) Η χρησιμοποίηση των δακτύλων i, m, a κατά το ξεκίνημα προτείνεται 

από όλους εκτός από τον Chiesa, ο οποίος ξεκινά με τον αντίχειρα, ενώ όσον 

αφορά την εκμάθηση των τεχνικών tirando και apoyando υπάρχουν διαφορο-

ποιήσεις ανάμεσα στις μεθόδους και όσον αφορά το βαθμό επεξήγησής τους  

και όσον αφορά το σημείο παρουσίασής τους μέσα στη μέθοδο. 

5) Όσον αφορά το συσχετισμό της θεωρίας και της πράξης, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στις μεθόδους, σε άλλες θεωρία και πράξη κινούνται παράλ-

ληλα, στη μέθοδο του Ηλιόπουλου η θεωρία προηγείται της πράξης,  ενώ ο 

Φρουδαράκης εισάγει τον μαθητή στην πρακτική εξάσκηση του οργάνου και 

στη συνέχεια παραθέτει θεωρητικές πληροφορίες. 
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6) Κατά τη χρήση ασκήσεων, σπουδών και μουσικών κομματιών άλλοι 

συγγραφείς παραχωρούν μεγαλύτερη έκταση σε κάποια από αυτές τις ομά-

δες, ενώ άλλοι εμφανίζουν ισορροπία όσον αφορά τον αριθμό τους. 

7) ∆ιαφοροποιήσεις στην παρουσίαση της κιθαριστικής ορολογίας δεν υ-

φίστανται, συναντούμε όμως διαφορετικό τρόπο επεξήγησής της. Επίσης  υ-

φίστανται διαφορές ανάμεσα στις μεθόδους τόσο στην ανάλυσή όσο και πα-

ρουσίαση της μουσικής ορολογίας. 

8) Η μετάβαση από το μονοφωνικό στο δίφωνο-πολυφωνικό παίξιμο, εμ-

φανίζεται σε σχετικά αρχικό στάδιο σε όλες τις μεθόδους εκτός αυτής του Κα-

νάρη, στην οποία γίνεται στο μέσο περίπου της ύλης της μεθόδου. Επίσης, ο 

προτεινόμενος συνδυασμός των δακτύλων που χρησιμοποιείται για το παίξιμο 

της επάνω φωνής δεν είναι ίδιος για όλους τους συγγραφείς. 

 9) Σε άλλες μεθόδους παρέχονται θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με 

την επεξήγηση του όρου συγχορδία και σε άλλες όχι, ενώ διαφοροποιούνται 

ως προς το χρησιμοποιούμενο αριθμό φωνών. 

10)  Εκμάθηση και χρήση τεχνικών της κιθάρας, όπως αρπίσματα, λεγκά-

τα και η τεχνική του barré γίνεται σε όλες τις μεθόδους, μέσα από ασκήσεις, 

είτε με είτε χωρίς παράλληλη παράθεση θεωρητικών πληροφοριών. 

11) Στις τέσσερις από τις επτά εξεταζόμενες μεθόδους καλλιεργείται σε μι-

κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το ομαδικό παίξιμο μέσα από διαφόρων ειδών 

συνθέσεις, ενώ παρέχονται οδηγίες για την κιθάρα που κατά προτίμηση πρέ-

πει να παίζει ο καθηγητής ή ο μαθητής, εξαιρουμένης της μεθόδου της Βα-

φειάδου. 

. 
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3.2. Προτάσεις 
  

 Η κάθε μέθοδος, για την εποχή κατά την οποία γράφτηκε, αντανακλά λι-

γότερο ή περισσότερο τη φιλοσοφία και τους προσωπικούς διδακτικούς στό-

χους του συγγραφέα - δασκάλου. Ανεξάρτητα από το βαθμό επίτευξης των 

στόχων, οι νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις και η πρόοδος της 

τεχνολογίας υποδεικνύουν ότι το πεδίο ανάπτυξης της διδασκαλίας της κιθά-

ρας επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις είτε με την έκδοση νέων μεθόδων, είτε 

με την αναθεώρηση των ήδη υπαρχόντων.  

Από τη συγκριτική μελέτη των επιμέρους αξόνων προκύπτουν, πάντοτε 

σύμφωνα με την προσωπική θέση του γράφοντος, κάποια συμπεράσματα, τα 

οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν προτάσεις για βελτίωση του τρόπου 

διδασκαλίας της κιθάρας, μέσω χρήσης μεθόδων. 

Η γενική παρουσίαση και εκτέλεση όλων των νοτών σε όλες τις θέ-

σεις, χρήσιμο είναι να γίνεται από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, προκειμένου ο 

μαθητής, γνωρίζοντας τα όρια της κιθάρας να θεωρήσει την «μονότονη» στα-

διακή εκμάθηση των νοτών σαν μέρος μιας διαδικασίας, κατά την οποία η εξέ-

λιξή του θα είναι ανάλογη με την προσπάθεια που θα καταβάλει. Όσον όμως 

αφορά στην εκμάθηση των φθόγγων στο πεντάγραμμο, κρίνεται πως αυτή 

πρέπει να γίνεται προοδευτικά, προκειμένου το θεωρητικό μέρος να αφο-

μοιώνεται σταδιακά. 

Παρατηρείται ότι όλοι σχεδόν οι συγγραφείς κάνουν λιγότερες ή περισσό-

τερες υποδείξεις σχετικά με τη στάση του σώματος κατά την εκτέλεση του ορ-

γάνου. Η υιοθέτηση της εναλλακτικής λύσης ενός στηρίγματος για την κιθάρα 

(πχ. Gitano, Ergoplay, A-Frame κλπ) αντί του υποποδίου, προκειμένου να 

μειώνεται η επιβάρυνση στο κάτω μέρος της πλάτης του εκτελεστή κρίνεται 

αναγκαία.  

Η πολύωρη καθημερινή μελέτη του κιθαριστή ενδέχεται να προκαλεί σο-

βαρές επιπτώσεις στο  μυοσκελετικό σύστημα, όπως αυχεναλγία, οσφυαλγία, 

τενοντίτιδες κ.α. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε καμία μέθοδο δεν γίνεται καμία σχε-

τική αναφορά. Θεωρώ ότι μία μέθοδος θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμ-

βάνει συστάσεις σχετικές με το επαρκές «ζέσταμα» προετοιμασίας, με τους 

κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την υπερβολική καταπόνηση (τα-
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κτικά διαλείμματα, ασκήσεις συντήρησης, τεχνικές ενδυνάμωσης και χαλάρω-

σης από την υπερβολική αυτοσυγκέντρωση). 

 Όσον αφορά γενικότερες προτάσεις: 

 Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού, δηλαδή ήχου και εικόνας, με τα 

οποία ο σύγχρονος μαθητής είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος και τα θεωρεί ανα-

πόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα συμβάλλει στην καλύτε-

ρη και σαφέστερη κατανόηση των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που 

προκύπτουν κατά τη μουσική διδασκαλία. Σημειώνεται ότι, στη μέθοδο του 

Λεωνίδα Κανάρη «Κιθαρόκοσμος 1», προτείνεται η χρήση του συνοδευτικού 

CD, που περιλαμβάνει όμως μόνο ηχογραφημένες μονοφωνικές μελωδίες.  

Η συμμετοχή του γονέα, ενεργή και διακριτική συγχρόνως, στο βαθμό 

δηλαδή που επιτρέπεται, καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη από μία μέθοδο δι-

δασκαλίας, και να υποδεικνύονται μέσα απ΄αυτήν τρόποι που θα συμβάλλουν 

υποστηρικτικά στην προσπάθεια του παιδιού. Θα μπορούσαν για παράδειγμα 

να δοθούν συμβουλές για το πώς μπορεί ο γονιός να δημιουργήσει κατάλλη-

λες συνθήκες ώστε το παιδί να απολαμβάνει τη μουσική είτε μέσα στο σπίτι 

είτε παρακολουθώντας μουσικές εκδηλώσεις, για τον τρόπο συμμετοχής του 

γονέα στη διδακτική διαδικασία, για τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος, δια-

τήρησης του ενθουσιασμού, ενθάρρυνσης και διακριτικής επίβλεψης. 

Η συγγραφή παράλληλων ξεχωριστών τευχών για τον καθηγητή και 

τον μαθητή, που θα περιλαμβάνουν διαφορετικής φύσεως εκπαιδευτικό υλικό, 

προσαρμοσμένο δηλαδή στις ανάγκες, τις ικανότητες και τις απαιτήσεις του 

δασκάλου και του μαθητή αντίστοιχα, θα διευκόλυνε την εκπαιδευτική διαδικα-

σία, δίνοντας από τη μια μεριά τη δυνατότητα στον καθηγητή να προσαρμόζε-

ται στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του κάθε μαθητή και από την άλλη να εν-

θαρρύνει τον μαθητή στη σωστή εκμάθηση του οργάνου, περιορίζοντας την 

παροχή θεωρητικών γνώσεων στο μέτρο που επιβάλλεται από το επίπεδο του 

μαθητή. 

 

Η ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και του αυτοσχε-

διασμού, με την έννοια ότι πρέπει να δίνεται χώρος για προσωπική συμμετο-

χή του μαθητή μέσα και από άλλες συναφείς δραστηριότητες, όπως τραγούδι, 

κίνηση, χορός και υποκριτική και που θα ενισχύουν το ρόλο του όχι μόνο ως 

ακροατή αλλά κυρίως ως πρωταγωνιστή της μουσικής του διαπαιδαγώγησης. 
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Αυτή η διαδικασία θα εμφυσήσει στο παιδί αγάπη για το όργανο, γεγονός το 

οποίο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξέλιξη και την ανάπτυξή του. 

Μια πρακτική και ρεαλιστική μέθοδος διδασκαλίας, που προβλέπει τα θέματα 

της πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας, της πειθαρχίας και της ακρόασης, και  

που λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να αποτελεί βα-

σική επιδίωξη κάθε φιλόδοξου δασκάλου.  

Τέλος, μια μέθοδος που θα λάμβανε υπόψη τα πορίσματα πρότυπων 

μεθόδων που προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκμάθηση οργά-

νων και τη μουσικοκινητική αγωγή (Suzuki, Orff, Kodaly,  ∆ούνης) και που θα 

εμβάθυνε στη συνολική μουσική καλλιέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει τη 

μουσική παιδεία σε υψηλότερο επίπεδο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

  Η συγκριτική ανάλυση και αντιπαράθεση των εξεταζόμενων μεθόδων 

κατέδειξε ότι, παρά τη διεξοδική διερεύνηση του τρόπου εκμάθησης κιθάρας 

από το μεγάλο πλήθος μεθόδων που έχουν εκδοθεί, υπάρχει ακόμα έδαφος 

για περαιτέρω διερεύνηση, αφού η προσέγγιση του κάθε συγγραφέα εξαρτά-

ται από τις δυσκολίες που τυχόν συνάντησε ο ίδιος ως μαθητής, από την 

προσωπική διδακτική του πείρα που αντλήθηκε από το πλήθος των συνδυα-

σμών δασκάλου - μαθητή που είχε να αντιμετωπίσει, από τον τύπο του εκπαι-

δευτικού μοντέλου διδασκαλίας που υιοθέτησε και εφάρμοσε, καθώς και από 

τις κοινωνικές επιρροές που δέχτηκε, αφού μουσική, κοινωνία και εκπαίδευση 

λειτουργούν, αλληλεπιδραστικά. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

http://www.guitarandluteissues.com/methods/methods.htm 

 

internationalsuzuki.org/method.htm 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orff_Schulwerk 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Feldenkrais_Method 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_technique 

 

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/3998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


