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Εαρινό Eξάμηνο 2021 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ της ΜΟΥΣΙΚΗΣ (17ος -19ος αιώνας) 

Ημερομηνία έναρξης: Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 15.00. 

Ώρες γραφείου: κάθε Τετάρτη μετά το μάθημα, ώρα  18.00-19.00 

 

Σας ενημερώνω ότι το μάθημα θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ. 

 

Join Zoom Meeting 

https://authgr.zoom.us/j/94690358616?pwd=S1ZXeTR3bEhzeStWeWM3ekdwQXpWdz09. 

 

Meeting ID: 946 9035 8616 

Passcode: 747998 

 
Στην πλατφόρμα του E-learning θα μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο των διαλέξεων που θα αποτελέσουν 
και τη βάση της ύλης των εξετάσεων. Θα αναρτήσω εγκαίρως μέχρι το τέλος του εξαμήνου το περιεχόμενο των 
διαλέξεων σε αρχείο pdf. Θα πρέπει να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις και το υλικό του μαθήματος 
που αναρτώ στο E-learning.   Θα λαμβάνετε επίσης ενημερώσεις και ανακοινώσεις μέσω του sis.auth.gr. 
Για οποιαδήποτε απορία έχετε ως προς την πορεία της εργασίας σας ή γενικά την ύλη του μαθήματος, μπορείτε 
να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enikasam@mus.auth.gr. 
 
Στις τακτικές ώρες γραφείου, κάθε Τετάρτη μετά το μάθημα, ώρα  18.00-19.00, μπορούμε  να διευκρινίσουμε τις 
απορίες σας. Η διαδικτυακή συνεργασία στις ώρες γραφείου θα γίνεται ύστερα από συνεννόηση, αφού έχω ενημερωθεί 
προηγουμένως μέσω email.   
 
Φροντίστε παρακαλώ να διατηρήσετε την τακτική επαφή με το γενικό πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου. 
Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω COVID, είναι ευκαιρία να κερδίσετε χρόνο από τις μετακινήσεις 
και λοιπές υποχρεώσεις και να επενδύσετε στην απόκτηση γνώσης και στη διεύρυνση του ρεπερτορίου και των 
αναγνώσεων. Στο YouTube, στη βιβλιοθήκη Petrucci, στο λεξικό  Grove Music Online, στο JSTOR,  θα 
βρείτε σίγουρα όλα τα απαραίτητα εργαλεία για συμπληρωματικές βιβλιογραφικές πληροφορίες της ύλης του 
μαθήματος, για τις εργασίες σας και για τις ακροάσεις έργων με παράλληλη μελέτη της παρτιτούρας. 
 
Καλή αρχή και καλή επιτυχία για το Εαρινό Εξάμηνο 2021. 
Εύη Νίκα-Σαμψών 
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Evanthia Nika-Sampson is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Topic: ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (17ος-19ος αι.) 

 

Join Zoom Meeting 

https://authgr.zoom.us/j/94690358616?pwd=S1ZXeTR3bEhzeStWeWM3ekdwQXpWdz09. 

 

 

Meeting ID: 946 9035 8616 

Passcode: 747998 

 

 

https://authgr.zoom.us/j/94690358616?pwd=S1ZXeTR3bEhzeStWeWM3ekdwQXpWdz09

