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Κιθάρα: Από την τεχνική στην ερμηνεία και δημιουργία (ΜΠ2009) 

 

Το μάθημα -Κιθάρα: από την τεχνική στην ερμηνεία και δημιουργία- έχει ως 

στόχο την περιγραφή της εξελικτικής πορείας δημιουργίας και εκτέλεσης των έργων 

του ρεπερτορίου της κιθάρας.  

Τα ζητήματα που θα μελετηθούν και θα ερευνηθούν είναι τα εξής: 

- Ιστορικές καταβολές της κιθάρας και η εξελικτική της πορεία στον 21ο αιώνα. 

- Συγκριτική μελέτη των διαφόρων σχολών πάνω σε τεχνικά ζητήματα. 

- Βασικά στοιχεία σύνθεσης έργου για κιθάρα. 

- Συγκριτική μελέτη εκδόσεων έργων. 

- Η θέση της κιθάρας στα διάφορα είδη σύγχρονης μουσικής. 

- Λύσεις σε τεχνικά ζητήματα κατά περίπτωση. 

- Έργα για κιθάρα εμπνευσμένα από την όπερα και το λυρικό τραγούδι. 

- Η επίδραση της Ιστορικά Ενημερωμένης Εκτέλεσης (HIP) στην τεχνική και 

ερμηνευτική προσέγγιση των έργων. 

- Τρόποι μελέτης μουσικών κειμένων κατά περίπτωση. 

- Η διασκευή και η μεταγραφή - Ιστορική πορεία και συγκριτική μελέτη με 

έμφαση στα έργα του J. S. Bach. 

- Βασικά στοιχεία συνοδείας.  

- Η κιθάρα στην ελληνική μουσική. 

- Η παρτιτούρα για κιθάρα στην σύγχρονη μουσική και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της. 

- Βασικές κατευθύνσεις επιλογής ρεπερτορίου. 



Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές/-τριες κιθαριστές/-τριες αλλά και σε φοιτητές/-

τριες άλλων οργάνων ή κατεύθυνσης σύνθεσης, όλων των επιπέδων. Με βάση τα 

παραπάνω με τους /τις φοιτητές/-τριες στο πρώτο μάθημα ανάλογα θα επιλέξουμε 

την κατεύθυνση της μελέτης και έρευνάς τους οι οποίες θα είναι σε ερμηνευτικό ή 

θεωρητικό επίπεδο.  

Η αξιολόγηση διαμορφώνεται από την συνεπή παρουσία των φοιτητών και την πρόοδο 

των έργων που έχουν επιλεχθεί να ερμηνευθούν ή της επιλεγμένης εργασίας:  

α) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (ως 40%) και  

β) κατά την παρουσίαση σε δημόσια συναυλία στο τέλος του εξαμήνου ή εργασίας (ως 

60%). Αν, λόγω του κορονοϊού, δεν μπορεί να διεξαχθεί συναυλία, θα αντικατασταθεί 

από την δημιουργία ενός βίντεο με live εκτέλεση.  

Η βαθμολογία είναι του τύπου: από 5 έως 6,4 αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό «καλώς», 

από 6,5 έως 8,4 στο «λίαν καλώς» και από 8,5 έως 10 στο «άριστα». 

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021. 

Είναι διάρκειας τριών (3) ωρών, έχει (4) ECTS και θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 

18.00 – 21.00. 

Ο χώρος κανονικής διεξαγωγής του μαθήματος είναι η Αίθουσα 10 του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.. Δυστυχώς όμως λόγω των συνθηκών θα ξεκινήσει εξ 

αποστάσεως και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Ο υπερσύνδεσμος είναι: 

 

https://authgr.zoom.us/j/7012031746 

 

Εύχομαι καλή αρχή εξαμήνου και με το καλό να επιστρέψουμε στην δια ζώσης 

εκπαίδευση. 
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