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Περίληψη 

 
    Από την Υπουργική Απόφαση 203617/Δ2/2015 – ΦΕΚ 2858/Β/28-12-2015 

καθορίστηκαν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής 

Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια). Μέρος του συνόλου αυτών 

είναι και το «Πρόγραμμα Σπουδών Ατομικού Οργάνου Επιλογής – Κλασική 

Κιθάρα». Η ύλη που περιλαμβάνεται σε αυτό αποτελείται από ασκήσεις, σπουδές, 

κλίμακες και έργα από διάφορες μουσικές περιόδους. Το πρόβλημα έγκειται στο 

γεγονός πως η ύλη αυτή δεν ενυπάρχει σε μια ενιαία βάση δεδομένων αλλά είναι 

διασκορπισμένη σε διαφορετικά κάθε φορά βιβλία (ηλεκτρονικά ή έντυπα) κάτι 

που δυσχαιρένει το έργο των μαθητών και των καθηγητών όσον αφορά στην 

εύκολη πρόσβαση αυτής. Σκοπός του πρότζεκτ είναι η καταλογογράφηση, 

καταγραφή, αντιγραφή και ηλεκτρονική έκδοση της προτεινόμενης ύλης για το 

όργανο της κλασικής κιθάρας των επιπέδων 5 και 6 ώστε να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση σε αυτήν από διδάσκοντες και διδασκομένους. 

 

Abstract 

 

     From the Ministerial Decision 203617 / Δ2 / 2015 - Government Gazette 2858 / 

Β / 28-12-2015, the Curricula of Music Education Courses for Music Schools 

(Gymnasiums, Lyceums) were determined. Part of all this is the "Study Program of 

Individual Selection Instrument - Classical Guitar". The material included in it 

consists of exercises, studies, scales and works from different musical periods. The 

problem is that this material does not exist in a single database but is scattered in 

different books (electronic or printed), which makes it difficult for students and 

teachers to access it easily. The purpose of the project is the cataloging, recording, 

copying and electronic publication of the proposed material for the classical guitar 

instrument of levels 5 and 6 in order to facilitate access to it by teachers and 

students. 
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Εισαγωγή 

 

Στόχος του πρότζεκτ 

      Τό παρόν πρότζεκτ όυσιαστικά απότελεί τήν συνέχισή και όλόκλήρωσή τόυ 

εγχειρήματός τής καταλόγόγράφήσής, καταγραφής, αντιγραφής και 

ήλεκτρόνικής έκδόσής τής πρότεινόμενής ύλής για τό όργανό τής κλασικής 

κιθάρας για τα μόυσικά Γυμνάσια και Λύκεια. Σκόπός τόυ είναι ή επεξεργασία, ή 

όργάνωσής και ή διάθεσή τής ύλής των τελευταίων δυό επιπέδων τόυ 5 και 6. 

Έχόυν πρόήγήθεί δυό πρότζεκτ στα όπόία όι συνάδελφόι Άκής Μαντέλός και 

Μιχαήλ Βλαχόδήμός εργάστήκαν ό μεν πρώτός για τα επίπεδα 1 και 3 ό δε 

δεύτερός για τα επίπεδα 2 και 4 και αυτό είναι τό τρίτό πρότζεκτ κατά τό όπόίό 

αντιγράφόνται και καταλόγόγράφόνται τα επίπεδα 5 και 6. Έτσι επιτυγχάνεται 

ή όλόκλήρωσή τής όργάνωσής και καταγραφής όλής τής ύλής και είναι έτόιμή 

να διατεθεί σε μαθήτές και καθήγήτές. Να σήμειωθεί πως πόλλά από τα  

αναγραφόμενα αντικείμενα μελέτής πόυ ακόλόυθόύν είναι ήδή γραμμένα και 

μελετήμένα στό βαθμό ανάλυσής πόυ εξυπήρετεί τα τρία αυτά πρότζεκτ. Λόγω 

τής δόυλειάς, μελέτής και επεξεργασίας των δυό συναδέλφων πόυ πρόήγήθήκαν 

πόλλά από τα αναφερόμενα είναι ήδή εγγεγραμμένα εκτενώς στα κείμενα των 

δυό συναδέλφων και ή όπόια περαιτέρω ανάλυσή τόυς στό παρόν κείμενό θα 

απότελόύσε πλεόνασμό. 

 

Διαχωρισμός της ύλης 

     Η ανάθεσή τής ύλής έγινε κατόπιν συνεννόήσεως μεταξύ των δυό 

συναδέλφων σε συνεργασία με τόν επιβλέπόντα καθήγήτή Αθανάσιό Λάιό. 

Εξαιτίας τόυ τεράστιόυ όγκόυ τής ύλής και τόυ περιόρισμένόυ χρόνόυ τό όλό 

εγχείρήμα θα ήταν αδύνατό να ανατεθεί εξ όλόκλήρόυ σε έναν και μόνό φόιτήτή. 

Γι’ αυτό τό λόγό όι συνάδελφόι πρόχώρήσαν στόν ίσό διαμόιρασμό των 

μόυσικών τεμαχίων των επιπέδων 1, 2, 3, 4 αφήνόντας τα επίπεδα 5 και 6 για 

αργότερα. Πόλύ σωστά μπόρεί κάπόιός να αναρωτήθεί πως γίνεται να θεωρήθεί 

δίκαιός ένας τέτόιός χωρισμός από τή στιγμή πόυ αφήνόνται στήν άκρή για 

μετέπειτα επεξεργασία τα 2 δυσκόλότερα επίπεδα τής ύλής. Παρόλής τής 
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εύλόγής απόρίας θα απόδειχθεί παρακάτω πως όι συνάδελφόι πρόνόήσαν και 

έδωσαν λύσεις σε αυτό τό ζήτήμα διευκόλύνόντας κατά πόλύ τήν όργάνωσή και 

καταγραφή των μόυσικών ασκήσεων και έργων των 2 τελευταίων επιπέδων. 

     Εξαιτίας τόυ γεγόνότός πως αρχικά δυό ήταν όι φόιτήτές όι όπόίόι 

ασχόλήθήκαν με τήν εν λόγω εργασία έπρεπε να γίνει και ό κατάλλήλός 

καταμερισμός τής ύλής. Αν εξ’ αρχής όι φόιτήτές ήταν τρεις ή μόιρασιά μπόρεί 

να γινόταν με άλλό τρόπό. Οι δυό συνεργάτες λόιπόν μετά από συζήτήσή 

απόφάσισαν να ασχόλήθόύν με τα επίπεδα 1, 2, 3 και 4, σκεπτόμενόι πως από τή 

στιγμή πόυ δεν υπάρχει τρίτός να ασχόλήθεί με τόν μεγαλύτερό και πιό 

πόλύπλόκό όγκό των επιπέδων 5 και 6, με τήν εκτενή ενασχόλήσή τόυς με όλα 

τα αντικείμενα μελέτής τόυ γενικόύ πρότζεκτ (τα όπόία θα αναφερθόύν 

παρακάτω) θα παρέχόυν απευθείας στόν 3ό συνεργάτή όλα τα απαραίτήτα 

εργαλεία και τις πρακτικές λεπτόμέρειες πόυ χρειάζόνται ώστε να μήν 

χρόνότριβήσει πάνω σε θέματα πόυ κλήθήκαν να λύσόυν όι ίδιόι και πόυ τυχόν 

αφιέρωσαν αρκετό χρόνό για τήν επίλυσή τόυς, καθώς ή μεγαλύτερή, 

δυσκόλότερή και πιό χρόνόβόρα κατάστασή με τήν όπόία κλήθήκαν όι 2 

συνάδελφόι να ασχόλήθόύν δεν είναι άλλή από τήν αντιγραφή των κόμματιών 

στό πρόγραμμα Sibelius. 

       Όσόν αφόρά τή δική τόυς διευκόλυνσή πρόχώρήσαν στό να μόιράσόυν τήν 

ύλή των επιπέδων πόυ κλήθήκαν να καταγράψόυν με τόν εξής τρόπό: Ο πρώτός 

να ασχόλήθεί με τα επίπεδα 1 και 3 και ό δεύτερός με τα επίπεδα 2 και 4. Αυτό 

εξυπήρετεί τήν όμόιότήτα τής δυσκόλίας των μόυσικών τεμαχίων πόυ κλήθήκαν 

να αντιγράψόυν με ίσόυς όρόυς. Σε αντίθετή περίπτωσή αν ό χωρισμός γινόταν 

σε 1 με 2 και 3 με 4 ό δεύτερός θα δυσκόλευόταν περισσότερό. Πόσό μάλλόν αν 

εκείνή τή δεδόμένή χρόνική στιγμή υπήρχε τρίτός και έπρεπε να ασχόλήθεί με 

τα επίπεδα 5 και 6. Για περισσότερες πλήρόφόρίες σχετικά με τόν 

διαμόιρασμό:(Βλαχόδήμός 2020: 7), (Μαντέλός 2020: 8). 
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Αναζήτηση και καταλoγογράφηση των μουσικών 

τεμαχίων 

     Αυτό είναι όυσιαστικά και τό πρώτό στάδιό τής εργασίας. Στό αρχείό τόυ 

Υπόυργείόυ Παιδείας & Θρήσκευμάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ενυπάρχόυν όλες όι ασκήσεις, όι 

σπόυδές όι κλίμακες και τα μόυσικά έργα τόυ κάθε μόυσικόύ επιπέδόυ. Στήν 

περίπτωσή των μόυσικών έργων πόλύ σήμαντικό είναι τό γεγόνός πως 

αναφέρεται σε συγκεκριμένό βιβλίό από τό όπόίό θα ήταν καλό να διδαχθεί ό 

μαθήτής, καθώς πόλλόί είναι όι κιθαρίστες πόυ έχόυν διασκευάσει τα ίδια 

κόμμάτια και ενδέχεται να υπάρχόυν διαφόρές όσόν αφόρά στα σήμεία 

δακτυλόθεσίας και τόυ δεξιόύ και τόυ αριστερόύ χεριόύ, στα σήμεία δυναμικής 

αλλά και ότι έχει να κάνει με τήν ερμήνεία. Τό ύφός τόυ κάθε συνθέτή κιθαριστή 

αλλά και διασκευαστή κιθαριστή είναι διαφόρετικό. Για τα περισσότερα έργα 

κατόπιν εκτενόύς αναζήτήσής κυρίως ήλεκτρόνικής αυτό  επετεύχθει και 

βρέθήκε ή συγκεκριμένή έκδόσή για τό καθένα από τα μόυσικά έργα ξεχωριστά. 

Όσόν αφόρά τις σπόυδές και τις ασκήσεις ή αναζήτήσή των βιβλίων ήταν πόλύ 

πιό εύκόλή. 

     Παράλλήλα λόιπόν με τήν διαδικασία τής αναζήτήσής γινόταν και ή 

διαδικασία τής καταλόγόγράφήσής. Τό εργαλείό για αυτή τήν περίπτωσή πόυ 

απότελεί και τή βάσή δεδόμένων είναι ένα αρχείό Excel. Σε αυτό τό αρχείό 

αναγράφόνται με τή σειρά πόυ παραθέτει τό αρχείό τόυ Υπόυργείόυ όλα τα 

μόυσικά τεμάχια τόυ κάθε επιπέδόυ. Οι πλήρόφόρίες πόυ διατίθενται στόυς 

μαθήτές και δασκάλόυς από αυτό τό αρχείό είναι όι εξής: Τίτλός κόμματιόύ / 

άσκήσής κλπ., βιβλίό / τύπός σύνθεσής, όνόμα συνθέτή, τόνικότήτα, μετρική 

ένδειξή, τόμός πόυ περιέχεται, στόχόι / διδακτικές πρακτικές, αν υπάρχει σε 

ήλεκτρόνική μόρφή ή έντυπό, υπερσύνδεσμός αναφόράς σε περίπτωσή πόυ 

χρήσιμόπόιόύμε τήν ήλεκτρόνική μόρφή και όι τεχνικές πόυ επιχειρεί  να 

αναδείξει τό κάθε μόυσικό τεμάχιό. 

      Πέρα από τήν όργάνωσή τόυ υλικόύ τό αρχείό αυτό απόσκόπεί και στή 

δήμιόυργία μιας ήλεκτρόνικής βάσής δεδόμένων στό musicking.gr στήν όπόία 

τα πεδία τόυ excel αρχείόυ θα μπόρόύν να χρήσιμόπόιήθόύν ως ετικέτες (tags) 
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για τό κάθε μόυσικό κόμμάτι. Με τόν τρόπό αυτό όπόιόσδήπότε μπόρεί με τήν 

χρήσή των ετικετών να αναζήτεί όπόιόδήπότε κόμμάτι και σπόυδή με τα 

συγκεκριμένα μόυσικά χαρακτήριστικά πόυ επιθυμεί εύκόλα και γρήγόρα.  

 

Επιλογή προγράμματος και η χρήση κοινού house of 

style 

     Η απόφασή σε αυτή τή φάσή δεν ήταν και πόλύ δύσκόλή. Η αρχική επιλόγή 

ήταν να γίνει ή αντιγραφή στό πρόγραμμα Finale καθώς αυτό διδάσκεται στό 

πανεπιστήμιό, με αυτό υπήρχε μια ικανόπόιήτικόύ επιπέδόυ εξόικείωσή από 

μέρόυς μόυ και επίσής δεν είχα χρήσιμόπόιήσει πότέ τό Sibelius. Αρχικά 

δυσκόλευόμόυν στήν ιδέα να ερευνήσω ένα καινόύριό πρόγραμμα με τό όπόίό 

δεν είχα ασχόλήθεί πότέ, γιατί θεωρόύσα πως μια τέτόια κατάστασή σε 

συνδυασμό με τόν μεγάλό και πόλύπλόκό όγκό των επιπέδων 5 και 6 θα με 

καθυστερόύσε και θε με ζόριζε αρκετά. Παρόλα αυτά γρήγόρα απόφασίστήκε να 

γίνει ή αντιγραφή στό Sibelius για τόυς εξής λόγόυς : Οι 2 πρόήγόύμενόι 

συνεργάτες εργάστήκαν με τό Sibelius. Εμβαθύνόντας στό πρόγραμμα 

κατάφεραν να δήμιόυργήσόυν όυσιαστικά μια έτόιμή “συνταγή” με 

συγκεκριμένή μεθόδόλόγία. Στα κείμενά τόυς αναλύόνται εκτενώς τα βήματα 

πόυ ακόλόύθήσαν, τα εμπόδια τα όπόία κλήθήκαν να ξεπεράσόυν και πως τα 

ξεπέρασαν καθώς και πλόύσιό φωτόγραφικό υλικό με πλήθώρα παραδειγμάτων 

πρόβλήματικών καταστάσεων. Ακόλόυθώντας λόιπόν αυτή τήν πεπατήμένή 

πίστεψα πως εν τέλει και θα κερδιζόταν χρόνός και θα γινόταν παράκαμψή 

σήμαντικών πρόβλήμάτων ως πρός τήν αντιγραφή. Οπότε θα ήταν όλίγόν τι 

άτόπό να επιλεγόταν άλλό πρόγραμμα αντιγραφής, διότι ό 3ός συνεργάτής θα 

καλόύνταν να λύσει πρόβλήματα πόυ είναι ήδή διευθετήμένα. Επιπλέόν ό 

επιβλέπων καθήγήτής κατέχει τή γνώσή πάνω στή χρήσή τόυ Sibelius κάτι πόυ 

διευκόλυνε κατά πόλύ τή συνεργασία μόυ μαζί τόυ.  

    Επίσής πoλύ σήμαντικό ήταν ή χρήσή κόινόύ House of style τό όπόίό 

δήμιόύργήσαν όι 2 συνάδελφόι με τόν καθήγήτή και κατόπιν επικόινωνίας μαζί 

τόυς τό είχα στή διάθεσή μόυ. Αυτό σχεδιάστήκε με συγκεκριμένό τρόπό ώστε 

να υπάρχει μια πρόκαθόρισμένή κατάστασή κάτω από τήν όπόία συγκεκριμένα 
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στόιχεία όπως  γραμματόσειρές, μεγέθή, απόστάσεις μεταξύ τίτλων, υπότίτλων, 

σχέσεις γραφικών στόιχείων, θέσεις κειμένων, και πόλλά άλλα να είναι ίδια. 

Επίσής με τή χρήσή αυτόύ τόυ House of style είχαμε στή διάθεσή μας 

συγκεκριμένα σύμβόλα πόυ τό ίδιό τό Sibelius δεν έχει ενσωματωμένα όπως 

είναι τό σύμβόλό τόυ μισόύ μπαρέ. Τέλός διευκόλυνε κατά πόλύ τή χειρόκίνήτή 

μετάβασή συμβόλων σε συγκεκριμένα σήμεία όπως για παράδειγμα όι αριθμόί 

για τό αριστερό χέρι. Χωρίς αυτό ήταν αδύνατό να μπόυν τα σύμβόλα στή 

σωστή τόυς θέσή. Με αυτό τόν τρόπό εξυπήρετείται στό μέγιστό βαθμό ή 

όμόιόμόρφία των αρχείων ως πρός τήν γραφική όψή μεταξύ των τριών αρχείων. 

Αν επιλεγόταν άλλό πρόγραμμα δε ξέρω κατά πόσό αυτό θα μπόρόύσε να 

επιτευχθεί.   

 

Τα συγκεκριμένα βήματα από την αντιγραφή μέχρι την 

μορφοποίηση 

 

Η διαδικασία της αντιγραφής 

    Αφόύ λόιπόν επιλέχθήκε ή κόινή “γλώσσα” κάτω από τήν όπόία θα 

συνεννόόύμαστε και θα δόυλεύόυμε με τόυς συνάδελφόυς και με τόν καθήγήτή, 

ξεκίνήσε απευθείας ή ενασχόλήσή με τό καινόύριό πρόγραμμα. Διαβάζόντας τις 

2 πτυχιακές εργασίες παρατήρείται πως ή διαδικασία διαχωρίζεται σε τρείς 

κατά σειρά συγκεκριμένες φάσεις (αυτό δε σήμαίνει πως μια διαφόρετική 

πρόσέγγισή είναι λάθός). Στήν πρώτή πραγματόπόιείται ή γραφή όλων των 

νότών, των όπλισμών και των ρυθμικών αγωγών. Στήν δεύτερή γίνεται ή 

πρόσθήκή των δακτύλων (δεξιόύ και αριστερόύ), των σήμείων των δυναμικών 

και των ταχυτήτων όπως f (forte), p (piano), crescendo, decrescendo, ritenuto, 

accelerando, των μπαρέ, των συμβόλων πχ. staccato, marcato tenuto, fermata, 

appoggiatura, acciaccatura, trill, gruppetto, slide, κλπ, και μικρών κειμένων αν 

αυτά υπάρχόυν ήδή από τα βιβλία ή αν κριθεί απαραίτήτό να γραφτόύν σε 

περίπτωσή πόυ χρειάζεται περαιτέρω επεξήγήσή. Τό τελικό στάδιό αφόρά τήν 

όργάνωσή των τίτλων, των υπότίτλων, των σελίδων και τήν εξαγωγή τόυ 

αρχείόυ σε PDF. Η σειρά πόυ ακόλόυθήθήκε εδώ είναι σχεδόν ίδια με τή διαφόρά 
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πως όι τίτλόι και όι υπότιτλόι έμπαιναν ακριβώς μετά τήν αντιγραφή τόυ κάθε 

μόυσικόύ τεμαχίόυ, κάτι πόυ δεν επήρέασε καθόλόυ τή ρόή και τή τελική μόρφή 

τόυ αρχείόυ. 

    Παρακόλόυθώντας στή συνέχεια εκτενώς τό κείμενό τόυ κ. Βλαχόδήμόυ 

ξεκίνήσε ή διαδικασία τής γραφής των νότών και ή πρόσθήκή όπλισμών και 

μέτρων. Σε αυτή τή φάσή όυσιαστικά άρχισε και ή εξόικείωσή μόυ με τό 

πρόγραμμα και πόλύ γρήγόρα με τή βόήθεια μερικών tutorials από τό YouTube 

σε συνδυασμό με τις συμβόυλές και διόρθώσεις τόυ καθήγήτή έγινε ή 

καταγραφή των νότών.    (Βλαχόδήμός 2020: 16-17). Στή συνέχεια έγινε ή 

πρόσθήκή των αριθμών των δακτύλων τόυ αριστερόύ χεριόύ, τα σήμεία τόυ 

δεξιόύ χεριόύ καθώς και τα μπαρέ. Αυτό τό σήμείό ίσως να θεωρείται και τό 

δυσκόλότερό και τό πιό χρόνόβόρό. Εδώ χάριν στήν βαθιά ενασχόλήσή των 2 

συναδέλφων με τό πρόγραμμα ανακάλυψαν έναν πόλύ απόδότικό τρόπό ώστε 

όι αριθμόί των δακτύλων τόυ αριστερόύ χεριόύ να μπαίνόυν όχι ένας-ένας κάθε 

φόρά, άλλα όλόι μαζί γλυτώνόντας με αυτό τόν τρόπό πόλύ χρόνό και ενέργεια. 

(Βλαχόδήμός 2020: 17-18). Παράλλήλα μπαίνόυν και όι χαρακτήρες τόυ δεξιόύ 

χεριόύ όι όπόίόι αναγκαστικά μετακινόύνται χειρόκίνήτα, όμως δε 

συναντιόύνται τόσό συχνά όσό όι αριθμόί τόυ αριστερόύ χεριόύ. Στή συνέχεια 

εισάγόνται και διάφόρα σύμβόλα πόυ χρειάζόνται όπως είναι τα μπαρέ, όι 

κυκλωμένόι αριθμόί πόυ υπόδεικνύόυν τις χόρδές, τα σήμεία των δυναμικών και 

των ταχυτήτων. Τέλός εισάγόνται τα τελευταία στόιχεία ώστε να όλόκλήρωθεί 

ή αντιγραφή ενός έργόυ ή σπόυδής πόυ είναι ό τίτλός, ό υπότιτλός, τό όνόμα τόυ 

συνθέτή και επιπλέόν μικρά επεξήγήματικά κείμενα όπόυ και αν χρειάζεται. 

(Βλαχόδήμός 2020: 17-21). 

 

Η διαδικασία της μορφοποίησης και εξαγωγή σε .pdf 

   Σε αυτό τό σήμείό αφόύ έχει όλόκλήρωθεί ή αντιγραφή των μόυσικών έργων 

με όλα τα απαραίτήτα στόιχεία πόυ πρό είπαμε, όυσιαστικά επιχειρείται ένας 

γενικός έλεγχός. Αρχικά έγινε ή μόρφόπόίήσή των σελίδων. Έπρεπε να γίνει με 

τέτόιό τρόπό ό καταμερισμός των μόυσικών τεμαχίων ώστε να μήν είναι αφενός 

πόλύ αραιά τα συστήματα μεταξύ τόυς και καταλαμβάνόυν χωρίς λόγό μεγάλό 

μέρός τής σελίδας, αφετέρόυ να μήν είναι πόλύ κόντά μεταξύ τόυς κάνόντάς τα 
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πυκνόγραμμένα και δυσανάγνωστα για τόυς μαθήτές και τόυς καθήγήτές. Αυτό 

συνδέεται και με τήν όμαδόπόίήσή στή περίπτωσή των σπόυδών και των 

ασκήσεων όι όπόίες πρόέρχόνται από ένα συγκεκριμένό βιβλίό. Έτσι 

επιτυγχάνεται μια γενική τάξή και συνόχή στό μόυσικό υλικό τόυ αρχείόυ 

καθιστώντας τό τακτόπόιήμένό και ευανάγνωστό στα μάτια των 

ενδιαφερόμένων. Στή συνέχεια πραγματόπόιήθήκε ένας έλεγχός σε ότι έχει να 

κάνει με τυχόν λάθή αντιγραφής νότών και συμβόλων. Ο όγκός των 2 

τελευταίων επιπέδων ήταν μεγάλός, όπότε μια επαλήθευσή ήταν άκρως 

απαραίτήτή. 

     Ακόλόύθως, αφόύ όλόκλήρώθήκε και αυτό τό στάδιό, περνάμε στό στάδιό τής 

εξαγωγής των αρχείων σε .pdf. Κατ’ αρχήν να επισήμάνω τό γεγόνός πως 

χώρισα τό πρότζεκτ σε 2 αρχεία .sib, ένα για τό επίπεδό 5 και ένα για τό επίπεδό 

6 για τή καλύτερή και πιό εύκόλή διαχείρισή τόυ όγκόυ τής ύλής. Οι 2 

συνάδελφόι από τήν άλλή μεριά ακόλόύθήσαν ό καθένας διαφόρετική όδό. Ο κ. 

Μαντέλός αντέγραφε τό κάθε μόυσικό τεμάχιό σε ξεχωριστό αρχείό .sib και στή 

συνέχεια αφόύ τα μετέτρεψε σε αρχεία .pdf τα ενόπόίήσε όλα μαζί σε ένα αρχείό 

.pdf. Στό κείμενό τόυ αναφέρεται διεξόδικά στή διαδικασία πόυ ακόλόύθήσε 

(Μαντέλός 2020: 16-17). Στόν αντίπόδα ό κ. Βλαχόδήμός ακόλόύθήσε μια άλλή 

πρόσέγγισή κατά τήν όπόία σε ένα αδιάσπαστό αρχείό αντέγραψε όλα τα 

μόυσικά τεμάχια πρόχωρώντας εν συνεχεία στήν εξαγωγή τόυ σε .pdf  δίνόντας 

και αυτός με τή σειρά τόυ χρήσιμες πλήρόφόρίες. Σε αυτή τή περίπτωσή 

αναγκαστικά έπρεπε να αντιγραφόύν τα μόυσικά τεμάχια με τή σειρά πόυ 

απότυπώνεται στό αρχείό τόυ excel τό όπόίό με τή σειρά τόυ ακόλόύθήσε τή 

σειρά τής ύλής πόυ φαίνεται στή σελίδα τόυ Υπόυργείόυ. (Βλαχόδήμός 2020: 

22). Η δικιά μόυ περίπτωσή δε διαφέρει από αυτή των συναδέλφων. Ουσιαστικά 

ακόλόυθώντας τις όδήγίες τόυς, αρχικά έγινε ή εξαγωγή των 2 αρχείων .sib σε 

.pdf και μετά ακόλόύθήσε ή συγχώνευσή τόυς σε ένα ενιαίό αρχείό .pdf,  

χρήσιμόπόιώντας τή συγκεκριμένή ήλεκτρόνική ιστόσελίδα 

https://tools.pdf24.org/.  

 

 

https://tools.pdf24.org/
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Δυσκολίες κατά την εξέλιξη του πρότζεκτ 

     Λίγα ήταν τα εμπόδια πόυ πρόέκυψαν κατά τήν αντιγραφή των κόμματιών. 

Αρχικά τό δύσκόλό ήταν ή εκμάθήσή τόυ νέόυ πρόγράμματός καθώς τό 

περιβάλλόν τό ένιωθα ξένό. Με τήν πάρόδό όμως τόυ χρόνόυ και με τή βόήθεια 

των συναδέλφων πόλύ γρήγόρα πρόσαρμόστήκα. Τό περιβάλλόν τόυ 

πρόγράμματός μόυ φαινόταν όλό και πιό όικείό και σιγά σιγά ξεκίνήσα να 

δόυλεύω με πόλλά shortcuts και διάφόρα εργαλεία με τα όπόία γλύτωνα πόλύ 

χρόνό και ενέργεια. Πρόβλήματα όπως για παράδειγμα στήν περίπτωσή τής 

πόλυφωνίας όπόυ έπρεπε 2 φωνές στό ίδιό τόνικό ύψός με διαφόρετική αξία να 

φαίνόνται σωστά (Μαντέλός 2020: 11-12), στήν περίπτωσή αντιγραφής των 

αριθμών τόυ αριστερόύ χεριόύ γρήγόρα και απότελεσματικά, πως γράφεται τό 

ελλιπές μέτρό, πως γίνεται ή απόκρυψή στόιχείων και ή διαμόρφωσή τόυ χώρόυ 

και άλλα πόλλά ήταν ήδή λυμένα από τόυς 2 συναδέλφόυς. 

     Πρόβλήματα πρόέκυψαν κατά τήν αντιγραφή συγκεκριμένων κόμματιών τα 

όπόία δεν είχαν καθόλόυ ενδείξεις τόυ αριστερόύ και τόυ δεξιόύ χεριόύ όπως 

στήν μόναδική περίπτωσή τής σόυίτας Espanola τόυ Gaspar Sanz. Η σόυίτα 

απότελείται από 11 κόμμάτια τα όπόία είναι όυσιαστικά αδιάσπαστα μεταξύ 

τόυς καθώς τελειώνόντας τό ένα κόμμάτι κατευθείαν γίνεται μετάβασή στό 

επόμενό, χωρίς να σταματάει ή ρόή των μέτρων, αλλάζόντας μόνό τόν αρμόνικό 

ρυθμό και τόν όπλισμό. Εδώ, απόφασίστήκε να γραφεί μια ενδεδειγμένή 

δακτυλόθεσία και με αρκετό πειραματισμό έγινε μια πρόσπάθεια να απόδόθεί ή 

όσό δυνατόν πιό εύκόλή φόρμόυλα και για τα δυό χέρια. Πρόκειται όυσιαστικά 

για μια άπόψή ή όπόία σαφώς και δεν απότελεί νόμότέλεια. Ο καθήγήτής μπόρεί 

αν τό επιθυμεί να αλλάξει τόυς αριθμόύς και τις θέσεις των δακτύλων 

αναλόγιζόμενός τι εξυπήρετεί καλύτερα τόν ίδιό και τόν μαθήτή τόυ. 

  

Ιδέες για μελλοντικά πρότζεκτ. 

     Πέρα από τή δήμιόυργία μιας βάσής δεδόμένων ή όπόία θα διαθέτει όλα τα 

μόυσικά τεμάχια όλων των επιπέδων και θα μπόρόύν όι ενδιαφερόμενόι να 

έχόυν εύκόλή πρόσβασή σε όπόιόδήπότε κόμμάτι τόυς ενδιαφέρει καλό θα ήταν 

ή ίδια πλατφόρμα να παρέχει ακόυστικό υλικό. Μετά τό πέρας αυτόύ τόυ 
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πρότζεκτ τό όπόίό είχε να κάνει με αναζήτήσή, τακτόπόίήσή και αντιγραφή τής 

ύλής, ανόίγεται ό δρόμός για τήν ήχόγράφήσή τής. Έμπειρόι κιθαριστές θα 

μπόρόύσαν πάλι με διαχωρισμό των επιπέδων με όπόιό τρόπό τόυς εξυπήρετεί 

να μελετήσόυν και να ήχόγραφήσόυν τα μόυσικά έργα. Στή συνέχεια να τα 

συγκεντρώσόυν και να γίνει ή παρόχή τόυς μέσω μιας ήλεκτρόνικής 

πλατφόρμας ή και ακόμα σε CD. 

     Τέλός από τή στιγμή πόυ έχει αντιγραφεί όλή ή ύλή των επιπέδων, θα 

μπόρόύσε να γίνει μια βιβλιόδεσία τόυ κάθε επιπέδόυ ξεχωριστά για όπόιόν 

θελήσει να τα διαθέτει και σε μόρφή βιβλίόυ. Κάτι αρκετά δύσκόλό, διότι 

χρειάζεται χρήματόδότήσή, ώστε να κυκλόφόρήσόυν αρκετά αντίγραφα. 
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Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Κλίμακες 5.1.1 Άσκηση C * Νέα ρυθμικά μοτίβα μελέτης.
Ντο,Σολ μείζων με διαστήματα 3ης. 184 - 187 5.1.1.1 Κλίμακες C,G * Κλίμακες με διαστήματα 3ης σε 2 

οκτάβες, με διάφορους συνδυασμούς 

δαχτύλων. Μεταφορά με ίδια 

δακτυλοθεσία.

Μείζονες κλίμακες με διαστήματα 8ης σε 1 

οκτάβα

188 5.1.1.2 Κλίμακες C,G * Διδασκαλία μειζόνων κλιμάκων με 

διαστήματα 8ης σε 1 οκτάβα με 

μεταφορά και διατήρηση ίδιας 

δακτυλοθεσίας.

Μι φρύγιος με διαστήματα 8ης σε 1 

οκτάβα

188 5.1.1.2 Κλίμακες Ε φρύγιος * Διδασκαλία του Μι φρύγιου με 

διαστήματα 8ης σε 1 οκτάβα και με 

χρήση ανοικτών χορδών.

Χρωματική κλίμακα από Μι με διαστήματα 

8ης σε 1 οκτάβα

188 5.1.1.2 Κλίμακες Ε * Διδασκαλία χρωματικής κλίμακας από Μι 

με διαστήματα 8ης σε 1 οκτάβαστη 1η 

θέση με χρήση ανοικτών χορδών.

Αρπέζ μειζόνων και ελασσόνων 

συγχορδιών

189 5.1.2 Άσκηση C,Am * Αρπέζ μειζόνων και ελασσόνων 

συγχορδιών σε 2 οκτάβες (μόνο ανιόν). 

Έμφαση στη καθαρότητα του ήχου και 

στη χαλαρή θέση του σώματος και των 

χεριών.

Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα

5.1.4.1 Άσκηση * Διδασκαλία της τεχνικής ταυτόχρονης 

κρούσης του αντίχειρα σε συνδυασμούς 

αρπισμών.

Form 25 Cuaderno 2 A. Carlevaro 1 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 26 Cuaderno 2 A. Carlevaro 1 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 27 Cuaderno 2 A. Carlevaro 1 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Form 28 Cuaderno 2 A. Carlevaro 1 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 29 Cuaderno 2 A. Carlevaro 1 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 30 Cuaderno 2 A. Carlevaro 2 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 31 Cuaderno 2 A. Carlevaro 2 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 32 Cuaderno 2 A. Carlevaro 2 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 33 Cuaderno 2 A. Carlevaro 2 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 34 Cuaderno 2 A. Carlevaro 2 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 35 Cuaderno 2 A. Carlevaro 3 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 36 Cuaderno 2 A. Carlevaro 3 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 37 Cuaderno 2 A. Carlevaro 3 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 38 Cuaderno 2 A. Carlevaro 3 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 39 Cuaderno 2 A. Carlevaro 3 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a0/IMSLP26396-PMLP58675-Giuliani_Studio_Op1.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5163532018/name/Dionisio%2520Aguado%2520-%2520Metodo%2520de%2520Guitarra%2520I%5B1%5D.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5163532018/name/Dionisio%2520Aguado%2520-%2520Metodo%2520de%2520Guitarra%2520I%5B1%5D.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5163532018/name/Dionisio%2520Aguado%2520-%2520Metodo%2520de%2520Guitarra%2520I%5B1%5D.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5163532018/name/Dionisio%2520Aguado%2520-%2520Metodo%2520de%2520Guitarra%2520I%5B1%5D.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 
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Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 
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Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Form 40 Cuaderno 2 A. Carlevaro 4 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 41 Cuaderno 2 A. Carlevaro 4 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 42 Cuaderno 2 A. Carlevaro 4 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 43 Cuaderno 2 A. Carlevaro 4 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 44 Cuaderno 2 A. Carlevaro 4 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 45 Cuaderno 2 A. Carlevaro 5 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 46 Cuaderno 2 A. Carlevaro 5 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 47 Cuaderno 2 A. Carlevaro 5 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 48 Cuaderno 2 A. Carlevaro 5 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 49 Cuaderno 2 A. Carlevaro 5 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 50 Cuaderno 2 A. Carlevaro 6 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 51 Cuaderno 2 A. Carlevaro 6 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 
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Αριθμός 
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ου στο ΦΕΚ
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ορίζεται)
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ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Form 52 Cuaderno 2 A. Carlevaro 6 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 53 Cuaderno 2 A. Carlevaro 6 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 54 Cuaderno 2 A. Carlevaro 6 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 55 Cuaderno 2 A. Carlevaro 7 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 56 Cuaderno 2 A. Carlevaro 7 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 57 Cuaderno 2 A. Carlevaro 7 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 58 Cuaderno 2 A. Carlevaro 7 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 59 Cuaderno 2 A. Carlevaro 7 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 60 Cuaderno 2 A. Carlevaro 8 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 61 Cuaderno 2 A. Carlevaro 8 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 62 Cuaderno 2 A. Carlevaro 8 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 63 Cuaderno 2 A. Carlevaro 8 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

https://kupdf.net/downloadFile/5af6e4bce2b6f5b324a593a2
https://kupdf.net/downloadFile/5af6e4bce2b6f5b324a593a2
https://kupdf.net/downloadFile/5af6e4bce2b6f5b324a593a2
https://kupdf.net/downloadFile/5af6e4bce2b6f5b324a593a2
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf
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Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 
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Form 64 Cuaderno 2 A. Carlevaro 8 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 65 Cuaderno 2 A. Carlevaro 9 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 66 Cuaderno 2 A. Carlevaro 9 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 67 Cuaderno 2 A. Carlevaro 9 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 68 Cuaderno 2 A. Carlevaro 9 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 69 Cuaderno 2 A. Carlevaro 9 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 70 Cuaderno 2 A. Carlevaro 10 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 71 Cuaderno 2 A. Carlevaro 10 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Form 72 Cuaderno 2 A. Carlevaro 10 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 174 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 11 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση E 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 175 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 11 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707983118/name/1 - Las Primeras Lecciones De Guitarra.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707983118/name/1 - Las Primeras Lecciones De Guitarra.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707983118/name/1 - Las Primeras Lecciones De Guitarra.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707983118/name/1 - Las Primeras Lecciones De Guitarra.pdf


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Example 176 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 12 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση F 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 177 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 12 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 178 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 13 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση F# 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 179 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 13 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 180 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 14 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση G 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 181 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 14 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 182 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 15 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση Ab 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 183 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 15 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 184 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 16 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση A 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Example 185 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 16 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση A 4/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 186 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 16 5.1.4.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση A 2/4 Εκτέλεση αρπισμών με έμφαση στον 

αντίχειρα. Ευκινησία δεξιού χεριού.

Example 150 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 16 5.1.4.2 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση G *, 6/8 Μελέτη της τεχνικής τρέμολο στη 1η και 

2η χορδή με συνδυασμο δαχτύλων p-a-m-

I και με συνδυασμούς δαχτύλων p-i-m-a, 

p-m-i-a και a-m-i-p για την ισορροπία της 

έντασης του ήχου.

Example 151 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 17 5.1.4.2 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση G *, 6/8 Μελέτη της τεχνικής τρέμολο στη 1η και 

2η χορδή με συνδυασμο δαχτύλων p-a-m-

I και με συνδυασμούς δαχτύλων p-i-m-a, 

p-m-i-a και a-m-i-p για την ισορροπία της 

έντασης του ήχου.

Example 152 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 17 5.1.4.2 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση E *, 6/8 Μελέτη της τεχνικής τρέμολο στη 1η και 

2η χορδή με συνδυασμο δαχτύλων p-a-m-

I και με συνδυασμούς δαχτύλων p-i-m-a, 

p-m-i-a και a-m-i-p για την ισορροπία της 

έντασης του ήχου.

Etude XIX N.7 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 18-20 5.1.4.2 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Σπουδή * 12/8 Μελέτη της τεχνικής τρέμολο στη 1η και 

2η χορδή με συνδυασμο δαχτύλων p-a-m-

I και με συνδυασμούς δαχτύλων p-i-m-a, 

p-m-i-a και a-m-i-p για την ισορροπία της 

έντασης του ήχου.

Etude XXIII N.11 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 21-22 5.1.4.2 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Σπουδή Dm 3/4 Μελέτη της τεχνικής τρέμολο στη 1η και 

2η χορδή με συνδυασμο δαχτύλων p-a-m-

I και με συνδυασμούς δαχτύλων p-i-m-a, 

p-m-i-a και a-m-i-p για την ισορροπία της 

έντασης του ήχου.

Etude No2 25 Etudes Melodiques Matteo 

Carcassi

M. Carcassi 23-24 5.1.4.2 https://kupdf.net/download/car

cassi-op-

60_5cfff34ae2b6f549768a7113_p

df

Σπουδή * 4/4 Μελέτη της τεχνικής τρέμολο στη 1η και 

2η χορδή με συνδυασμο δαχτύλων p-a-m-

I και με συνδυασμούς δαχτύλων p-i-m-a, 

p-m-i-a και a-m-i-p για την ισορροπία της 

έντασης του ήχου.

Example 154 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 25 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * *, 6/8 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

https://kings5messages.files.wordpress.com/2012/03/17297247-segovia-scales-for-classic-guitar.pdf
https://kings5messages.files.wordpress.com/2012/03/17297247-segovia-scales-for-classic-guitar.pdf
https://kings5messages.files.wordpress.com/2012/03/17297247-segovia-scales-for-classic-guitar.pdf
https://kings5messages.files.wordpress.com/2012/03/17297247-segovia-scales-for-classic-guitar.pdf
https://kings5messages.files.wordpress.com/2012/03/17297247-segovia-scales-for-classic-guitar.pdf
https://kupdf.net/downloadFile/5b6539e5e2b6f56b10c55779
https://kupdf.net/downloadFile/5b6539e5e2b6f56b10c55779
https://kupdf.net/downloadFile/5b6539e5e2b6f56b10c55779
https://kupdf.net/downloadFile/5b6539e5e2b6f56b10c55779
https://kupdf.net/downloadFile/5b6539e5e2b6f56b10c55779


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 
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Αριθμός 
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Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης
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Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Example 155 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 25 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση Β *, 6/8 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Example 156 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 26 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * *, 6/8 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Form 202 Cuaderno 2 A. Carlevaro 26 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Form 203 Cuaderno 2 A. Carlevaro 26 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Form 204 Cuaderno 2 A. Carlevaro 27 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Form 205 Cuaderno 2 A. Carlevaro 27 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Form 206 Cuaderno 2 A. Carlevaro 27 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Form 207 Cuaderno 2 A. Carlevaro 27 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Form 208 Cuaderno 2 A. Carlevaro 27 5.1.4.3 https://kupdf.net/download/carl

evaro-libro-2-

tecnica_590039eedc0d60560695

9e8c_pdf

Άσκηση * 4/4 Συγχορδίες και αρπισμοί με κρούση μη 

γειτονικών χορδών.

Studio No1 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 2

E. Pujol 28-29 5.1.4.5 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-metodo-razionale-per-

chitarra-vol1vol2-escuela-

razonada-de-la-

guitarrapdf_59bc3b4508bbc5970

9686ebd_pdf

Σπουδή * 4/4 Χρήση τεχνικής pizzicato.

https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Ανιόν, κατιόν mordento * 29 5.1.5.1 Άσκηση C * Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

Example 222 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 30 5.1.5.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * 2/4 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

Example 223 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 30 5.1.5.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση G * Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

Example 224 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 30 5.1.5.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * 2/4 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

Example 225 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 31 5.1.5.1 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Άσκηση * * Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

Ejemplo 29 Cuaderno 4 A. Carlevaro 31 5.1.5.1 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 9/8 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
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https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
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https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
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https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
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https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
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https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Ejemplo 30 Cuaderno 4 A. Carlevaro 31 5.1.5.1 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

Ejemplo 31 Cuaderno 4 A. Carlevaro 31 5.1.5.1 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

Ejemplo 32 Cuaderno 4 A. Carlevaro 32 5.1.5.1 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Διδασκαλία ανιόντων και κατιόντων 

mordento. Βελτίωση της ευκινησίας του 

αριστερού χεριού. Ισορροπία στην 

ένταση των δεμένων φθόγγων, ακρίβεια 

στη ρυθμική εκτέλεση, ορθή τοποθέτηση 

των δαχτύλων, χαλαρότητα στο σώμα.

Ejemplo 35 Cuaderno 4 A. Carlevaro 32 5.1.5.2 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Ασκήσεις για την ταχύτητα εκτέλεσης και 

την ενδυνάμωση των δαχτύλων, με στόχο 

την εκτέλεση τρίλιας.

Ejemplo 36 Cuaderno 4 A. Carlevaro 32 5.1.5.2 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Ασκήσεις για την ταχύτητα εκτέλεσης και 

την ενδυνάμωση των δαχτύλων, με στόχο 

την εκτέλεση τρίλιας.

Ejemplo 37 Cuaderno 4 A. Carlevaro 33 5.1.5.2 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * * Ασκήσεις για την ταχύτητα εκτέλεσης και 

την ενδυνάμωση των δαχτύλων, με στόχο 

την εκτέλεση τρίλιας.

Ejemplo 38 Cuaderno 4 A. Carlevaro 33 5.1.5.2 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * * Ασκήσεις για την ταχύτητα εκτέλεσης και 

την ενδυνάμωση των δαχτύλων, με στόχο 

την εκτέλεση τρίλιας.

Ejemplo 39 Cuaderno 4 A. Carlevaro 33 5.1.5.3 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Εκτέλεση ταυτόχρονων ανιόντων 

δεμένων φθόγγων σε δυο χορδές. 

Εφαρμογή της τεχνικής και με μπαρέ.

https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
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https://kupdf.net/downloadFile/590039eedc0d605606959e8c
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707985318/name/3- Las Terceras Lecciones De Guitarra.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707985318/name/3- Las Terceras Lecciones De Guitarra.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707985318/name/3- Las Terceras Lecciones De Guitarra.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707985318/name/3- Las Terceras Lecciones De Guitarra.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707985318/name/3- Las Terceras Lecciones De Guitarra.pdf


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρική 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Ejemplo 40 Cuaderno 4 A. Carlevaro 34 5.1.5.3 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Εκτέλεση ταυτόχρονων ανιόντων 

δεμένων φθόγγων σε δυο χορδές. 

Εφαρμογή της τεχνικής και με μπαρέ.

Ejemplo 53 Cuaderno 4 A. Carlevaro 34 5.1.5.3 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Εκτέλεση ταυτόχρονων ανιόντων 

δεμένων φθόγγων σε δυο χορδές. 

Εφαρμογή της τεχνικής και με μπαρέ.

Ejemplo 54 Cuaderno 4 A. Carlevaro 34 5.1.5.3 https://kupdf.net/download/abe

l-carlevaro-cuaderno-4-tecnica-

mano-izquierda-

conclusionpdf_5e9c98b2e2b6f5b

514cb0079_pdf

Άσκηση * 2/4 Εκτέλεση ταυτόχρονων ανιόντων 

δεμένων φθόγγων σε δυο χορδές. 

Εφαρμογή της τεχνικής και με μπαρέ.

Estudio XIII (13) Etudes simples (Estudios 

sencillos)

L. Brouwer 35-36 5.1.5.3 https://kupdf.net/download/leo-

brouwer-20-estudios-

sencillospdf_5bef3dfbe2b6f5c73b

a19229_pdf

Σπουδή * 2/4, 3/4, 

4/4

Εκτέλεση ταυτόχρονων ανιόντων 

δεμένων φθόγγων σε δυο χορδές. 

Εφαρμογή της τεχνικής και με μπαρέ.

Ejemplo 29 Cuaderno 3 A. Carlevaro 37 5.1.5.4 https://kupdf.net/download/678

6349-abel-carlevaro-

3_58f8bfb0dc0d601f39da985e_p

df

Άσκηση * 6/8 Ευχέρεια στις αλλαγές θέσεων ως το 12ο 

τάστο (9η θέση). Κίνηση του αριστερού 

χεριού από και προς κάθε θέση από την 

1η ως την 9η.

Ejemplo 30 Cuaderno 3 A. Carlevaro 37 5.1.5.4 https://kupdf.net/download/678

6349-abel-carlevaro-

3_58f8bfb0dc0d601f39da985e_p

df

Άσκηση * 6/8 Ευχέρεια στις αλλαγές θέσεων ως το 12ο 

τάστο (9η θέση). Κίνηση του αριστερού 

χεριού από και προς κάθε θέση από την 

1η ως την 9η.

Ejemplo 31 Cuaderno 3 A. Carlevaro 38 5.1.5.4 https://kupdf.net/download/678

6349-abel-carlevaro-

3_58f8bfb0dc0d601f39da985e_p

df

Άσκηση * 6/8 Ευχέρεια στις αλλαγές θέσεων ως το 12ο 

τάστο (9η θέση). Κίνηση του αριστερού 

χεριού από και προς κάθε θέση από την 

1η ως την 9η.

Ejemplo 32 Cuaderno 3 A. Carlevaro 38 5.1.5.4 https://kupdf.net/download/678

6349-abel-carlevaro-

3_58f8bfb0dc0d601f39da985e_p

df

Άσκηση * 6/8 Ευχέρεια στις αλλαγές θέσεων ως το 12ο 

τάστο (9η θέση). Κίνηση του αριστερού 

χεριού από και προς κάθε θέση από την 

1η ως την 9η.

Ejemplo 33 Cuaderno 3 A. Carlevaro 38 5.1.5.4 https://kupdf.net/download/678

6349-abel-carlevaro-

3_58f8bfb0dc0d601f39da985e_p

df

Άσκηση * 6/8 Ευχέρεια στις αλλαγές θέσεων ως το 12ο 

τάστο (9η θέση). Κίνηση του αριστερού 

χεριού από και προς κάθε θέση από την 

1η ως την 9η.

Etude No23 25 Etudes Melodiques Matteo 

Carcassi

Μ. Carcassi 39-40 5.1.6 https://kupdf.net/download/car

cassi-op-

60_5cfff34ae2b6f549768a7113_p

df

Σπουδή Α, C 12/8 Eκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και 

ευκινησίας των δυο χεριών.
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Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 
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Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 
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Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Estudio 13 op.6 n.9 Segovia-Sor 20 etudes F. Sor 41-43 5.1.6 https://kupdf.net/download/seg

ovia-sor-20-

etudes_59f64e24e2b6f55c6e837

156_pdf

Σπουδή Dm 4/4 Eκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και 

ευκινησίας των δυο χεριών.

Estudio 19 op.29 n.13 Segovia-Sor 20 etudes F. Sor 44-46 5.1.6 https://kupdf.net/download/seg

ovia-sor-20-

etudes_59f64e24e2b6f55c6e837

156_pdf

Σπουδή Bb 2/4 Eκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και 

ευκινησίας των δυο χεριών.

Estudio XIV No.2 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 47-48 5.1.6 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Σπουδή D, Dm 2/4 Eκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και 

ευκινησίας των δυο χεριών.

Estudio XVII No.5 Escuela Razonada de la 

Guitarra vol. 3

E. Pujol 49-50 5.1.6 https://kupdf.net/download/emi

lio-pujol-escuela-razonada-de-la-

guitarra-vol-

3pdf_5af37206e2b6f5d51b84a81

e_pdf

Σπουδή A 3/8 Eκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και 

ευκινησίας των δυο χεριών.

Leccion 34 Julio Sagreras Libro 2 J. Sagreras 51 5.1.6 https://kupdf.net/download/juli

o-sagreras-libro-

2pdf_5988c519dc0d60355b300d

17_pdf

Σπουδή Ε 3/4 Eκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και 

ευκινησίας των δυο χεριών.

Estudio XVII (17) Etudes simples (Estudios 

sencillos)

L. Brouwer 52-53 5.1.6 https://kupdf.net/download/leo-

brouwer-20-estudios-

sencillospdf_5bef3dfbe2b6f5c73b

a19229_pdf

Σπουδή Dm, D 4/4, 2/4 Eκτέλεση σπουδών μικτής τεχνικής και 

ευκινησίας των δυο χεριών.

Pavana n.1 6 Pavanas L. Milan 54-55 5.2.1 https://www.classical-guitar-

school.com/en/Files/1069.pdf

Αναγεννησι

ακό

Am 4/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Diferencias Sobre "Guardame Las Vacas" L. de Narvaez 56-57 5.2.1 https://www.free-

scores.com/download-sheet-

music.php?pdf=39009#

Αναγεννησι

ακό

Am 6/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

My lady Hunsdon's puffe J. Dowland 58-59 5.2.1 https://musescore.com/user/91

849/scores/938336

Αναγεννησι

ακό

D 4/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Allemande B.W.V 996 J.S. Bach 60-61 5.2.1 https://www.classicalguitarshed.

com/sm-bach-996-allemande/

Μπαρόκ Em 4/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Minuet I B.W.V 1007  J.S Bach, Seis suites para 

violonchelo

J.S. Bach 62 5.2.1 https://kupdf.net/download/bw

v-1007-tr-marcos-

diaz_5b0975d1e2b6f5a00fadfb4

9_pdf

Μπαρόκ D 3/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Minuet II B.W.V 1007  J.S Bach, Seis suites para 

violonchelo

J.S. Bach 63 5.2.1 https://kupdf.net/download/bw

v-1007-tr-marcos-

diaz_5b0975d1e2b6f5a00fadfb4

9_pdf

Μπαρόκ Dm 3/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5762341318/name/emilio pujol - escuela razonada de la guitarra vol 3.pdf
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Suite espanola Suite Espanola Gaspar Sanz 

(Yepes)

G. Sanz 64-74 5.2.1 https://musescore.com/preludea

ndfugue/sanz_espanola

Μπαρόκ * * Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Suite in D minor Robert de Visee Suite D-moll R. de Visee 75-81 5.2.1 https://kupdf.net/download/rob

ert-de-visee-suite-in-d-minor-arr-

scheit_58fc3bc6dc0d60a322959e

83_pdf

Μπαρόκ Dm * Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Allegro op.50, No.26 Le Papillon pour guitare seule M. Giuliani 82-83 5.2.1 https://www.classicalguitarshed.

com/sm-giuliani-op50-no26/

Κλασικό D 2/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Menuetto op.11 No.6 Deux themes varies et douze 

minuets

F. Sor 84-85 5.2.1 http://www.classclef.com/opus-

11-no-6-by-fernando-sor/

Κλασικό A 3/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Pavana 4 guitar pieces F. Tarrega 86 5.2.1 https://www.classical-guitar-

school.com/music/1054.pdf

Κλασικό E / B 4/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Marieta F. Tarrega 87-88 5.2.1 https://www.thisisclassicalguitar

.com/wp-

content/uploads/2016/03/Tarre

ga-Marieta-Guitar-Free.pdf

Κλασικό Am / A 3/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Prelude No.4 24 Preludes Ponce M. Ponce 88 5.2.1 https://kupdf.net/download/24-

preludes-

ponce_58eefe23dc0d60dd26da9

856_pdf

20ού αιώνα Em 4/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Sueno de la munequita A. Barrios 89-90 5.2.1 https://imslp.org/wiki/File:PML

P701241-Barrios_A-

Sueno_Munequita%2Bmid.pdf

20ού αιώνα Am 2/4, 3/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Vals Venezolano No.2 A. Lauro 91 5.2.1 https://euloarts.com/wp-

content/uploads/2013/11/Vals-

Venezolano-No-2.pdf

20ού αιώνα Em 3/4 Εκτέλεση έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και 

τεχνοτροπιών.

Εκτέλεση αγνώστου τονικού μουσικού 

κειμένου στην 7η θέση.

92 5.4.1 G 2/4 Εξοικείωση με την 7η θέση μέσω 

εκτέλεσης αντιστοίχων κλιμάκων. Prima 

vista.

Εναλλαγές μεταξυ 1ης και 5ης θέσης. 92 5.4.2 D 3/4 Εναλλαγές μεταξύ 1ης και 2ης θέσης με 

χρήση μπάσων, συγχορδιών και απλών 

δεμένων φθόγγων. Ανάγνωση prima 

vista των βασικών όρων δυναμικής και 

tempo. Prim vista.
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https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707985318/name/3- Las Terceras Lecciones De Guitarra.pdf
https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5707985318/name/3- Las Terceras Lecciones De Guitarra.pdf
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https://sa04c6dbaa013e929.jimcontent.com/download/version/1507578555/module/5762341218/name/pujol%2C emilio - escuela razonada de la guitarra vol 2.pdf
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http://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/ad/IMSLP43779-PMLP93234-Giuliani_-_24_Etudes_Op.100_.pdf


Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Ντο, σολ μείζονα σε διάστημα 6ης 

σε 1 οκτάβα

189-191 6.1.1.1 Κλίμακα C, G * Διδασκαλία και μελέτη των μειζόνων 

κλιμάκων σε διάστημα 6ης σε 1 οκτάβα. 

Ομαλή μετάβαση από θέση σε θέση.

Ντο, σολ μείζονα σε διάστημα 

10ης σε 1 οκτάβα

191 6.1.1.2 Κλίμακα C, G * Διδασκαλία και μελέτη των μειζόνων 

κλιμάκων σε διάστημα 10ης σε 1 οκτάβα. 

Ομαλή μετάβαση από θέση σε θέση.

Χρωματική κλίμακα Ε με διάστημα 

8ης.

192 6.1.1.3 Κλίμακα E * Χρωματική κλίμακα με διάστημα 8ης σε 2 

οκτάβες με χρήση ανοικτών χορδών. Ομαλή 

μετάβαση από θέση σε θέση.

Σολ μείζονα συγχορδία σε 

αρπισμό

192 6.1.2.1 Άσκηση G * Αρπέζ μειζόνων συγχορδιών μεθ΄εβδόμης 

Ejemplo 66a Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 2

E. Pujol 93 6.1.2.2 https://kupdf.net/download/emili

o-pujol-metodo-razionale-per-

chitarra-vol1vol2-escuela-

razonada-de-la-

guitarrapdf_59bc3b4508bbc59709

686ebd_pdf

Άσκηση * * Αρπέζ ελαττωμένων συγχορδιών με 

ελαττωμένη έβδομη

Ejemplo 66b Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 2

E. Pujol 93 6.1.2.2 https://kupdf.net/download/emili

o-pujol-metodo-razionale-per-

chitarra-vol1vol2-escuela-

razonada-de-la-

guitarrapdf_59bc3b4508bbc59709

686ebd_pdf

Άσκηση * 6/8 Αρπέζ ελαττωμένων συγχορδιών με 

ελαττωμένη έβδομη

Ejemplo 67a Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 2

E. Pujol 94 6.1.2.2 https://kupdf.net/download/emili

o-pujol-metodo-razionale-per-

chitarra-vol1vol2-escuela-

razonada-de-la-

guitarrapdf_59bc3b4508bbc59709

686ebd_pdf

Άσκηση * * Αρπέζ ελαττωμένων συγχορδιών με 

ελαττωμένη έβδομη

Ejemplo 67b Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 2

E. Pujol 94 6.1.2.2 https://kupdf.net/download/emili

o-pujol-metodo-razionale-per-

chitarra-vol1vol2-escuela-

razonada-de-la-

guitarrapdf_59bc3b4508bbc59709

686ebd_pdf

Άσκηση * 6/8 Αρπέζ ελαττωμένων συγχορδιών με 

ελαττωμένη έβδομη

Form 73 Cuaderno 2 A. Carlevaro 95 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 74 Cuaderno 2 A. Carlevaro 95 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος
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Form 75 Cuaderno 2 A. Carlevaro 95 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 76 Cuaderno 2 A. Carlevaro 95 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 77 Cuaderno 2 A. Carlevaro 95 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 78 Cuaderno 2 A. Carlevaro 96 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 79 Cuaderno 2 A. Carlevaro 96 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 80 Cuaderno 2 A. Carlevaro 96 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 81 Cuaderno 2 A. Carlevaro 96 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 82 Cuaderno 2 A. Carlevaro 96 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 83 Cuaderno 2 A. Carlevaro 97 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 84 Cuaderno 2 A. Carlevaro 97 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση * 3/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Form 229 Cuaderno 2 A. Carlevaro 98-99 6.1.3.1 https://kupdf.net/downloadFile/5

90039eedc0d605606959e8c

Άσκηση e 2/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Ejemplo 159 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 100 6.1.3.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση * * Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Ejemplo 160 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 100 6.1.3.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση G * Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Ejemplo 161 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 101 6.1.3.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση Ab * Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Estudio XXIV n.12 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 102-103 6.1.3.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Σπουδή G 4/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Estudio XXV n.13 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 104-105 6.1.3.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Σπουδή Em 4/4 Σύνθετοι αρπισμοί με ταχύτητα και 

ομοιογένεια της έντασης και του ηχοχρώματος

Ejemplo 243 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 106 6.1.3.2 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση E 4/4 Τεχνητοί αρμονικοί με ταυτόχρονη κρούση 

άλλων φθόγγων με τον αντίχειρα

Ejemplo 244 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 106 6.1.3.2 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση * * Τεχνητοί αρμονικοί με ταυτόχρονη κρούση 

άλλων φθόγγων με τον αντίχειρα



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Estudio XXXVIII n.26 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 107-108 6.1.3.2 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Σπουδή Em 2/4 Τεχνητοί αρμονικοί με ταυτόχρονη κρούση 

άλλων φθόγγων με τον αντίχειρα

Leccion 14 Las Cuartas Lecciones de 

Guitarra

J. Sagreras 109 6.1.4.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5708215318/na

me/4-

%20Las%20Cuartas%20Lecciones

%20De%20Guitarra.pdf

Άσκηση Bm 2/4 Ποικίλματα (διπλό, mordento και gruppetto)

Ejemplo 226 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 110 6.1.4.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση Dm * Ποικίλματα (διπλό, mordento και gruppetto)

Ejemplo 227 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 110 6.1.4.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση G * Ποικίλματα (διπλό, mordento και gruppetto)

Ejemplo 228 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 110 6.1.4.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση A 2/4 Ποικίλματα (διπλό, mordento και gruppetto)

Ejemplo 229 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 111 6.1.4.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση Am 2/4 Ποικίλματα (διπλό, mordento και gruppetto)

Ejemplo 230 Escuela Razonada de la 

Guitarra, vol 3

E. Pujol 111 6.1.4.1 https://sa04c6dbaa013e929.jimco

ntent.com/download/version/150

7578555/module/5762341318/na

me/emilio%20pujol%20-

%20escuela%20razonada%20de%

20la%20guitarra%20vol%203.pdf

Άσκηση * * Ποικίλματα (διπλό, mordento και gruppetto)



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Estudio  ΧVI N.16 Etudes Simples (Estudios 

sencillos)

L. Brouwer 112-113 6.1.4.1 https://kupdf.net/download/leo-

brouwer-20-estudios-

sencillospdf_5bef3dfbe2b6f5c73ba

19229_pdf

Σπουδή Dm 4/4 Ποικίλματα (διπλό, mordento και gruppetto)

Άσκηση 33 Cuaderno 3 A. Carlevaro 114 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 6/8 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 34 Cuaderno 3 A. Carlevaro 114 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 6/8 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 35 Cuaderno 3 A. Carlevaro 114 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 6/8 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 36 Cuaderno 3 A. Carlevaro 115 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 6/8 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 37 Cuaderno 3 A. Carlevaro 115 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 6/8 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 69 Cuaderno 3 A. Carlevaro 116 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 70 Cuaderno 3 A. Carlevaro 116 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 4/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 71 Cuaderno 3 A. Carlevaro 117 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 4/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 72 Cuaderno 3 A. Carlevaro 117 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 4/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 73 Cuaderno 3 A. Carlevaro 117 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 4/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Άσκηση 74 Cuaderno 3 A. Carlevaro 117 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 4/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 75 Cuaderno 3 A. Carlevaro 118 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 4/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 76 Cuaderno 3 A. Carlevaro 118 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 77 Cuaderno 3 A. Carlevaro 118 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 78 Cuaderno 3 A. Carlevaro 119 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 79 Cuaderno 3 A. Carlevaro 119 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 80 Cuaderno 3 A. Carlevaro 119 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 81 Cuaderno 3 A. Carlevaro 119 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 82 Cuaderno 3 A. Carlevaro 120 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 83 Cuaderno 3 A. Carlevaro 120 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Άσκηση 84 Cuaderno 3 A. Carlevaro 120 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 85 Cuaderno 3 A. Carlevaro 121 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση * 3/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 86 Cuaderno 3 A. Carlevaro 121-122 6.1.4.2 https://kupdf.net/downloadFile/5

8f8bfb0dc0d601f39da985e

Άσκηση Em 2/4 Μετακίνηση του αριστερού χεριού σε 

διάφορες θέσεις, κίνηση του αριστερού από 

και προς κάθε ενδιάμεση θέση από την 1η ως 

την 13η

Άσκηση 1 Pumping Nylon, Finger 

Independence

S. Tennant 123 6.1.4.3 https://kupdf.net/download/scott-

tennant-pumping-nylon-classical-

guitarist39s-

techniquepdf_596a28c6dc0d60183

9a88e7b_pdf

Άσκηση * 4/4 Ανεξαρτησία και ελαστικότητα των δακτύλων

Άσκηση 2 Pumping Nylon, Finger 

Independence

S. Tennant 124 6.1.4.3 https://kupdf.net/download/scott-

tennant-pumping-nylon-classical-

guitarist39s-

techniquepdf_596a28c6dc0d60183

9a88e7b_pdf

Άσκηση * 4/4 Ανεξαρτησία και ελαστικότητα των δακτύλων

Άσκηση 3 Pumping Nylon, Finger 

Independence

S. Tennant 125 6.1.4.3 https://kupdf.net/download/scott-

tennant-pumping-nylon-classical-

guitarist39s-

techniquepdf_596a28c6dc0d60183

9a88e7b_pdf

Άσκηση * 6/4 Ανεξαρτησία και ελαστικότητα των δακτύλων

Άσκηση 4 Pumping Nylon, Finger 

Independence

S. Tennant 126-128 6.1.4.3 https://kupdf.net/download/scott-

tennant-pumping-nylon-classical-

guitarist39s-

techniquepdf_596a28c6dc0d60183

9a88e7b_pdf

Άσκηση * 4/4 Ανεξαρτησία και ελαστικότητα των δακτύλων

Άσκηση 5 Pumping Nylon, Finger 

Independence

S. Tennant 129 6.1.4.3 https://kupdf.net/download/scott-

tennant-pumping-nylon-classical-

guitarist39s-

techniquepdf_596a28c6dc0d60183

9a88e7b_pdf

Άσκηση * 4/4 Ανεξαρτησία και ελαστικότητα των δακτύλων

Άσκηση 6 Pumping Nylon, Finger 

Independence

S. Tennant 130 6.1.4.3 https://kupdf.net/download/scott-

tennant-pumping-nylon-classical-

guitarist39s-

techniquepdf_596a28c6dc0d60183

9a88e7b_pdf

Άσκηση * 7/8 Ανεξαρτησία και ελαστικότητα των δακτύλων

Con brio, op.48. n.18 opus-48 24 estudios M. Giuliani 131-132 6.1.6 https://m.free-

scores.com/download-sheet-

music.php?partition=87192

Σπουδή A 4/4 Μικτή τεχνική και ευκινησία των δύο χεριών



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Allegretto, op.35, n.16 Sor-Segovia 20 studies 

No.15

F. Sor 133-134 6.1.6 https://www.classicalguitarshed.c

om/wp-

content/uploads/2020/07/AAA-

Sor-Etude-Op35-No16-Sor-Segovia-

No15-ClassicalGuitarShed.pdf

Σπουδή Dm 3/4 Μικτή τεχνική και ευκινησία των δύο χεριών

Etude n.6 Francisco Tarrega 12 

studies for guitar

F. Tarrega 135-136 6.1.6 https://www.classical-guitar-

school.com/music/1056.pdf

Σπουδή D 3/8 Μικτή τεχνική και ευκινησία των δύο χεριών

El Abejorro Emilio Pujol - El Abejorro E. Pujol 137-140 6.1.6 https://kupdf.net/download/el-

abejorro-

pujolpdf_5af7385ce2b6f566531e7

e08_pdf

Σπουδή G 3/4 Μικτή τεχνική και ευκινησία των δύο χεριών

N.15 Microestudios 1-15 A. Carlevaro 141 6.1.6 https://kupdf.net/download/abel-

carlevaro-microestudios-1-15-

complete_58ef094fdc0d600d4fda9

824_pdf

Σπουδή * 3/4, 2/4 Μικτή τεχνική και ευκινησία των δύο χεριών

Toccata per spinettina sola over 

liuto

Toccata: per spinettina sola 

over liuto

G. Frescobaldi 6.2.1 Αναγεννησι

ακό

Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

La Volta M. Praetorius 142 6.2.1 https://www.classical-guitar-

school.com/is/Files/1204.pdf

Αναγεννησι

ακό

D 6/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Melancholy Galliard John Downland Melancholy 

Galliard solo

J. Dowland 143-144 6.2.1 https://kupdf.net/download/dowl

and-melancholy-

galliard_59f645e3e2b6f570736c50

b0_pdf

Αναγεννησι

ακό

Dm 3/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Prelude και Minuetto I-II, 1η 

σουίτα για τσέλο, B.W.V. 1007

Bach's Best Preludes for 

Solo Classical Guitar

J.S. Bach 145-149 6.2.1 https://kupdf.net/download/bwv-

1007-tr-marcos-

diaz_5b0975d1e2b6f5a00fadfb49_

pdf

Μπαρόκ D 4/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Minuetto Partita VI per chitarra dalle 

diciotto Partite per 

colascione

G.A. Brescianello 150 6.2.1 https://kupdf.net/download/bresc

ianello-g-a-partita-vi-rev-

chiesa_58d6dc86dc0d603d74c347

0a_pdf

Μπαρόκ A 3/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Scherzo Partita VI per chitarra dalle 

diciotto Partite per 

colascione

G.A. Brescianello 151 6.2.1 https://kupdf.net/download/bresc

ianello-g-a-partita-vi-rev-

chiesa_58d6dc86dc0d603d74c347

0a_pdf

Μπαρόκ A 2/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Aria, VI Partita για colascione Partita VI per chitarra dalle 

diciotto Partite per 

colascione

G.A. Brescianello 152 6.2.1 https://kupdf.net/download/bresc

ianello-g-a-partita-vi-rev-

chiesa_58d6dc86dc0d603d74c347

0a_pdf

Μπαρόκ Am 3/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Canarios Gaspar Sanz Canarios for 

solo guitar

G. Sanz 153-154 6.2.1 https://kupdf.net/download/gasp

ar-sanz-canarios-pujol-

pdf_58ff9e62dc0d60727e959ec3_p

df

Μπαρόκ D 6/8 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Sarabande (suite in D minor, 

H.W.V. 437)

Handel - Sarabande & 

Variations (Guitar Tr. 

Bream)

G.F. Handel 155-156 6.2.1 https://kupdf.net/download/hand

el-sarabande-amp-variations-

guitar-tr-

bream_59f0d320e2b6f5040dec696

9_pdf

Μπαρόκ Dm 3/2 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Sonata K. 208 Domenico Scarlatti: 

Sonatas K.208 and K.380, 

Transcribed for Solo Guitar

D. Scarlatti 157-158 6.2.1 https://kupdf.net/download/dome

nico-scarlatti-

k208_5a7a06eae2b6f5f60621aa37

_pdf

Μπαρόκ A 4/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Andantino, op.2, n.3 Fernando Sor: Andantino 

for guitar - op. 2/3

F. Sor 159-160 6.2.1 https://www.free-

scores.com/download-sheet-

music.php?pdf=96232#

Κλασικό, 

Ρομαντικό

Dm/D 2/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Romanza, Grand Sonata Niccolò Paganini: Romance 

for guitar 

N. Paganini 161-163 6.2.1 https://www.classicalguitarshed.c

om/wp-

content/uploads/2018/02/AAA-

Paganini-Romance-

ClassicalGuitarShed-1.pdf

Κλασικό, 

Ρομαντικό

Am 6/8 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Recuerdos de la Alhambra F. Tarrega - 22 

Compositions For Guitar By 

Evangelos - Zoe Liza

F. Tarrega 164-167 6.2.1 https://www.free-

scores.com/sheetmusic?p=agaYj0r

tx4

Κλασικό, 

Ρομαντικό

Am/A 3/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Maria F. Tarrega - 22 

Compositions For Guitar By 

Evangelos - Zoe Liza

F. Tarrega 168-169 6.2.1 https://www.free-

scores.com/download-sheet-

music.php?pdf=20364#

Κλασικό, 

Ρομαντικό

Am 2/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Capricho Arabe F. Tarrega - 22 

Compositions For Guitar By 

Evangelos - Zoe Liza

F. Tarrega 170-173 6.2.1 https://www.free-

scores.com/download-sheet-

music.php?pdf=1778#

Κλασικό, 

Ρομαντικό

Dm 3/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Prelude n.3 5 PRELUDES (CINQ 

PRELUDES) FOR SOLO 

GUITAR - NEW EDITION 

REVISED BY ZIGANTE

by Heitor Villa-Lobos

H. Villa-Lobos 174-175 6.2.1 https://kupdf.net/download/heito

r-villa-lobos-5-

preludes_5afef434e2b6f54a3e942

837_pdf

20ού-21ου 

αιώνα

Am 2/4,3/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Milonga del Angel (arr. Benitez) Astor Piazzolla 1921-1992: 

Verano Porteno/ Milonga 

Del Angel/ La Muerte Del 

Angel/ Primavera Portena; 

for Guitar (Chanterelle) 

(Spanish Edition) (Spanish) 

A. Piazzola 176-178 6.2.1 https://kupdf.net/download/piazz

ola-astor2-milonga-del-angel-guit-

tab_58ab57cc6454a7683eb1ea2e_

pdf

20ού-21ου 

αιώνα

Am 4/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Cancion de cuna (Berceuse) L. Brouwer 179-181 6.2.1 https://kupdf.net/download/leo-

brouwer-berceuse-cancion-de-

cuna-

pdf_5904d542dc0d602d64959e84

_pdf

20ού-21ου 

αιώνα

D 4/4 Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών

Flamingos Κ. Τζωρτζινάκης 6.2.1 20ού-21ου 

αιώνα

Ερμηνεία έργων από το ρεπερτόριο της 

κιθάρας διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών



Κατάλογος και ετικετοποίηση των μουσικών τεμαχίων

Τίτλος κομματιού / άσκησης Βιβλίο / τόμος που 

περιέχεται

Συνθέτης Σελίδα (σε 

αυτή την 

εργασία)

Αριθμός 

παραγράφ

ου στο ΦΕΚ

Υπερσύνδεσμος αναφοράς Τύπος 

σύνθεσης

Τονικότητ

α (εφόσον 

ορίζεται)

Μετρικ

ή 

ένδειξη

Τεχνικές / μαθησιακοί στόχοι

Εκτέλεση άγνωστου τονικού 

μουσικού κειμένου στην 9η θέση

182 6.4.1 Άσκηση Α 4/4 Εξοικείωση με την 9η θέση μέσω εκτέλεσης 

αντίστοιχων κλιμάκων και μέσω prima vista

Εναλλαγές μεταξύ 1ης και 5ης 

θέσης

6.4.2 Άσκηση Am 3/4 Εναλλαγές μεταξύ 1ης και 5ης θέσης με χρήση 

μπάσων, συγχορδιών, αλλοιωμένων φθόγγων 

και βασικών όρων δυναμικής και tempo
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