
Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Τάξη: γ Γυμνασίου

1. Ευρωπαϊκή μουσική

Α. Θεωρία:
• Μείζονες κλίμακες με διέσεις και με υφέσεις
• Ελάσσονα κλίμακα του λα (φυσική, αρμονική και μελωδική)
• Ελάσσονες κλίμακες με διέσεις και με υφέσεις (αρμονικές – μελωδικές ανιούσες και κατιούσες)
• Σχετικές, ομώνυμες και εναρμόνιες κλίμακες (ορισμοί και εύρεση).
• Αποστάσεις γειτονικών φθόγγών: Ημιτόνιο, τόνος, τριημιτόνιο, ταυτοφωνία.
• Διαστήματα 1 ης – 8 ης : Είδη, αναγνώριση, σχηματισμός, μετατροπές διαστημάτων.
• Εύρεση διαστημάτων σε μείζονες και ελάσσονες κλίμακες.
• Αναστροφές διαστημάτων. Απλά και σύνθετα διαστήματα. Χαρακτηριστικά διαστήματα.
• Τρίηχο. Εξάηχο.
• Μεταφορά μελωδίας σε διαφορετική κλίμακα
• Σύνθετα ομοειδή και σύνθετα μικτά μέτρα: εξαμερή, εννεαμερή, δωδεκαμερή, 5/8, 7/8.
• Συγκοπή. Αντιχρονισμός.
• Σημεία επανάληψης.
Β. Σολφέζ:
•  Μουσική ανάγνωση σε ασκήσεις  μέσης δυσκολίας  στο κλειδί  του Σολ και  Φα,  τις  οποίες οι
υποψήφιοι  μπορούν  να  βρουν  στο  Μ.Σ.Θ.  τις  ημέρες  και  ώρες  των  θερινών  υπηρεσιών.
http://msth.gr/index.php/news/announcements/2868-therini-2018

*** *** *** 

2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Θεωρία και Πράξη
1. Θεωρία των διατονικών ήχων
2. Χαρακτηριστικά των ήχων
3. Συστήματα
4. Κεκραγάρια-πασαπνοάρια (στιχηραρικά) των ήχων Α , πλαγίου Α , πλαγίου Δ      
5. Αναβαθμοί, Δοξολογίες και Κανόνες α  και γ  Ωδής των ήχων Α , πλαγίου Α , πλαγίου Δ          
6. Τραγούδια κατ' επιλογήν στους διατονικούς ήχους.

*** *** *** 

3. Ταμπουράς ως υποχρεωτικό όργανο αναφοράς της  ελληνικής παραδοσιακής μουσικής
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ:

 Θαλασσάκι (καλαματιανός, Καλύμνου) 
 Η Άννα στο δάσος
 Αιγιώτισσα
 Λεμονάκι
 Σε καινούρια βάρκα μπήκα (Συρτό Προποντίδας)
 Όποιος θέλει ν’ αγαπήσει (χορός ‘‘Βλάχα’’ Νάξου) 
 Κάτου στ’ αλώνια (παραδοσιακό Πυλαίας, ήχος πλάγιος δ΄)

Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ:
 Σου ‘πα μανά μ’ (Τσακώνικος, Πελοπόννησος)

http://msth.gr/index.php/news/announcements/2868-therini-2018


 Κάτω στη ρόιδο (μπαϊντούσκα Θράκης)
 Μια καλή γειτονοπούλα (μπαϊντούσκα Θράκης)
 Κουκουνούδα (μαντηλάτος Θράκης) 
 Αμπέλι μου πλατύφυλλου 
 Σαράντα μαστορόπουλα και εξήντα δυο μαστόροι (παραλογή από τον κύκλο των 

τραγουδιών: Της Άρτας το γεφύρι) 

Τα παραπάνω κομμάτια μπορούν να βρουν οι  υποψήφιοι  στο Μ.Σ.Θ. τις  ημέρες και  ώρες των
θερινών υπηρεσιών. http://msth.gr/index.php/news/announcements/2868-therini-2018

Κατά την εκτέλεση των τραγουδιών θα αξιολογηθεί ο βαθμός επάρκειας στα παρακάτω βασικά
σημεία οργανοχρησίας όπως αυτά ορίζονται στο ΦΕΚ B 2858/28-12-2015, σελ. 33998-34004 (βλ.
στο link που παρατίθεται παρακάτω): 
1. Στάση σώματος και κράτημα του οργάνου και της πένας
2.  Ρυθμός:  επτάσημος,  πεντάσημος,  συρτός.  Ειδικότερα:  τις  δυο  δομές  του  επτάσημου:
καλαματιανού, 3-2-2 και μαντηλάτου: 2-2-3. Του πεντάσημου: τσακώνικος: 3-2 και μπαϊντούσκα:
2-3.  Ρυθμική συνοδεία σε συρτό καλαματιανό / συγχορδίες με πέμπτες και τέταρτες.
3. Πενιές (θέση - άρση). Τονισμός και στην άρση (τρίηχα με θέση άρση)
4. Δεσμοί (κινητοί μπερντέδες). Γνώση της διάταξης των δεσμών για το σχηματισμό του βασικού
τετραχόρδου ή πενταχόρδου που ανήκει το τραγούδι. Παράδειγμα για το πεντάχορδο του Γ΄ ήχου:
12-12-6-12 ή  για  το  τετράχορδο  Μέσο του  Δ΄  ήχου  /  λέγετου:  8-12-10 (πλάγιος  του  δευτέρου
μαλακός διατονικός), για το τετράχορδο/ πεντάχορδο του πρώτου ήχου 10-8-12 και 10-8-12-12, του
πλ. δ΄: 12-10-8-12, κλπ.
5. Δακτυλοθεσία (ανοιχτή και κλειστή θέση με χρήση αντίχειρα 5 ου  δακτύλου). Μεταφορά θέσης /
τρανσπόρτο.  Χαμηλή  και  ψηλή  θέση.  Παραχορδή.  Μεταφορά  της  βάσης  ΠΑ [ρε]  της  πρώτης
ανοιχτής χορδής, ψηλότερα, στο φθόγγο ΔΙ [σολ] της ίδιας χορδής/μεταφορά των διαστημάτων του
ήχου από τη νέα βάση). Εντοπισμός των αλλοιώσεων (σύστημα κατά το δια 4 επί το οξύ). 
6. Στολίδια, εκφραστικά μέσα. (Τα βασικά στολίδια της μελωδίας: vibrato, legato, ομαλόν/ ταϊ-τα,
κτύπημα στο καπάκι, κλπ.). Έλξεις / glissando: Συμπεριφορά των φθόγγων: βου και ζω (μι και σι
αντίστοιχα). Ο φθόγγος βου του Α΄ ήχου όταν έλκεται από τον Πα στις τελικές καταλήξεις της
μελωδίας, να είναι χαμηλότερος από το βου του πλαγίου του  δ΄. 
7. Μουσικότητα

Η ερμηνευτική εικόνα των εξεταζομένων θα αξιολογηθεί με κριτήριο τα βασικά σημεία επάρκειας
όπως  αυτά  έχουν  προαναφερθεί,  ενώ  οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  καταστήσουν  εμφανώς  ότι
αντιλαμβάνονται  τη  λειτουργία  του  ταμπουρά  ως  εργαλείο  για  την  βιωματική  κατανόηση  της
θεωρίας  της  ελληνικής  παραδοσιακής  μουσικής  (θεωρία  των  ήχων,  θεωρία  των  ρυθμών,  είδη
μελοποιίας, κλπ) και ότι δεν παραγνωρίζουν την αυτόνομη λειτουργία του ταμπουρά ως σολιστικού
οργάνου, συνοδευτικού του δημοτικού τραγουδιού με ιδιαίτερη τεχνική και ρεπερτόριο.
Ο εξεταζόμενος λοιπόν αξιολογείται βάσει των παραπάνω σημείων, εάν δηλαδή κατέχει αυτά και
είναι ικανός να στηρίζει το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των κομματιών που θα επιλέξει.
Σημειώσεις:
α) Οι μαθητές οφείλουν να εκτελέσουν στον ταμπουρά χωρίς τη βοήθεια μουσικού κειμένου (από
μνήμης)  τραγούδια  τα  οποία  θα  πρέπει  να  προέρχονται  και  από  τα  δύο  παραπάνω επίπεδα  –
δεξαμενές (δύο τουλάχιστον από την κάθε μια).   
β)  Οι  υποψήφιοι  μπορούν  επίσης  αν  το  επιθυμούν  να  επιλέξουν  για  την  ακρόαση  και  άλλα
παρόμοια κομμάτια, ίσης δυσκολίας, στους ίδιους ήχους και ρυθμούς,  από το ευρύτερο ρεπερτόριο
της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
γ)  Όσον  αφορά  το  κούρντισμα  του  ταμπουρά  θα  χρησιμοποιηθεί  το  βασικό  κούρντισμα  κατά
πέμπτες (καραντουζέν), το οποίο μπορεί να είναι: 
1η χορδή: Κε=λα, 2η χορδή: Πα=ρε  και 3η χορδή: Δι=Σολ
ή εναλλακτικά:

http://msth.gr/index.php/news/announcements/2868-therini-2018


1η χορδή: Πα=ρε, 2η χορδή: Δι=Σολ και 3η χορδή: Νη=Ντο
Επίσης, για τον Γ΄ ήχο, δύναται να κουρντιστεί η μεσαία χορδή Δι στο φθόγγο Γα
1η χορδή: Πα=ρε, 2η χορδή: Γα=Φα  και 3η χορδή: Νη=Ντο

*** *** *** 

4. Πιάνο
Σημείωση: Για την επιλογή των μουσικών έργων, παρακαλούμε να μελετηθεί με προσοχή το ισχύον
«Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία 
(Γυμνάσια, Λύκεια)», ΦΕΚ B 2858/28-12-2015, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 
http://www.et.gr/idocs-
nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8IhofRq
rFbnXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-
zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czm
hEembNmZCMxLMtXHA-_9qvZ1UWZVXme9p4ONqDl-OtpeD984kai4kacXW

α) Για το πιάνο ως υποχρεωτικό όργανο βλ. σελ. 33881-33997
β) Για το πιάνο ως ατομικό όργανο επιλογής βλ. σελ. 34394-34527-3-

4.1. Υποχρεωτικό Πιάνο
• Δύο κομμάτια (το ένα από μνήμης):
Α) Σπουδή ή Πολυφωνικό/ Προκλασικό Κομμάτι
Β) Κομμάτι κλασικής ή μετέπειτα περιόδου Επιλογή από τα ενδεικτικά μουσικά έργα επιπέδου 3 
υποχρεωτικού πιάνου του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής παιδείας 
για τα Μουσικά Σχολεία (βλ. το σχετικό ΦΕΚ B 2858/28-12-2015 που υπάρχει στο παραπάνω link)
ή επιλογή άλλων μουσικών έργων ισοδύναμης δυσκολίας
• Μία κλίμακα (βλ. κλίμακες επιπέδου 3 υποχρεωτικού πιάνου του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία στο σχετικό ΦΕΚ B 2858/28-
12-2015 που υπάρχει στο παραπάνω link).
4.2 Πιάνο ως όργανο επιλογής
Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές δηλώσουν το πιάνο ως όργανο επιλογής, για τις 
κατατακτήριες εξετάσεις υποχρεωτικού πιάνου ισχύει η ίδια ακριβώς ύλη κατατακτήριων 
εξετάσεων του πιάνου επιλογής
• Δύο κομμάτια (το ένα από μνήμης):
Α) Σπουδή ή Πολυφωνικό/ Προκλασικό Κομμάτι
Β) Κομμάτι κλασικής ή μετέπειτα περιόδου
Επιλογή από τα ενδεικτικά μουσικά έργα επιπέδου 3 πιάνου επιλογής του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (βλ. το σχετικό 
ΦΕΚ B 2858/28-12-2015 που υπάρχει στο παραπάνω link) ή επιλογή άλλων μουσικών έργων 
ισοδύναμης δυσκολίας
• Μία κλίμακα (βλ. κλίμακες επιπέδου 3 πιάνου επιλογής του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
Μαθημάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία στο σχετικό ΦΕΚ B 2858/28-12-2015 
που υπάρχει στο παραπάνω link).

*** *** *** 

5. Ατομικό όργανο επιλογής (εκτός του πιάνου)

5.1 Ακορντεόν
1. Κλίμακες 
2. Γύμνασμα 



3. Πολυφωνικό κομμάτι 
4. Έργο κομμάτι ελεύθερης επιλογής (κλασικό, ρομαντικό ή σύγχρονο)

5.2 Βιολοντσέλο
Δύο σπουδές ή μία σπουδή και ένα μέρος σονάτας, κονσέρτου, σουίτας και κλίμακες (μείζονες, 
ελάσσονες)

5.3 Ευρωπαϊκά κρουστά
Κομμάτια επιπέδου τουλάχιστον Κατωτέρας
1. ένα κομμάτι στο ξυλόφωνο ή στη μαρίμπα,
2. ένα κομμάτι στα timpani,
3. ένα κομμάτι στο ταμπούρο,
4. ένα κομμάτι στο drum-set

5.4 Kλαρινέτο
Κλίμακες ως 2 αλλοιώσεις (μείζονες και ελάσσονες) 
1 σπουδή Lefevre vol 1 ή Cava Dimitrov ‘εως σπουδή  Νο 120

Για τα υπόλοιπα όργανα επιλογής, εξεταστέα ύλη αντίστοιχης δυσκολίας για την Α Λυκείου.


