
“Γνωριµία µε την κλασική µουσική” 
 

Οκτώ δίωρες συναντήσεις λόγου και ακρόασης 
µε την συνθέτρια και καθηγήτρια µουσικής Έφη Μαρκουλάκη. 

 
Κάθε Πέµπτη από τις 31 Οκτωβρίου έως και τις 19 Δεκεµβρίου 2019 

ώρα 18.00 – 20.00  
 
 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ café teatral, 
Φλέμιγκ	  58	  (και	  Ολυμπίας),	  Αργυρούπολη 

  
 Η Μουσική - η αρχαιότερη Τέχνη - εκείνη που χρησιµοποιεί και 
επεξεργάζεται το κυριότερο µέσον επικοινωνίας του ανθρώπου, τον ήχο, είναι ένα 
αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής µας ζωής, συνειδητά ή όχι. 
 Η εξέλιξη του ανθρώπου ως βιολογικό όν και στη συνέχεια ως πολιτισµένο όν 
είναι ταυτόσηµη µε την εξέλιξη της µουσικής. Και είναι θαυµαστός ο τρόπος µε τον 
οποίο αντανακλάται όλη η πορεία του ανθρώπου µέσα στην µουσική, της οποίας η 
αρχή χάνεται στα βάθη των χιλιετιών. 
 Στις συναντήσεις µας αυτές, ακολουθώντας το νήµα της Ιστορίας της και 
ακούγοντας πολλά χαρακτηριστικά έργα, θα µιλήσουµε για τις θεωρίες καταγωγής 
της, τη σηµασία και τους τρόπους έκφρασής της ανά εποχές, τίς βασικές µουσικές 
έννοιες, τα µουσικά όργανα, τη σηµειογραφία, τις µορφές οργάνωσης του µουσικού 
υλικού και τους µεγάλους δηµιουργούς, που µε το ξεχωριστό πνεύµα τους 
σηµάδεψαν την εξέλιξή της στον χώρο της Δυτικής Ευρώπης.  
 
Θέµατα που θα προσεγγίσουµε: 
 
1η Συνάντηση,  Πέµπτη 31 Οκτωβρίου 2019: 
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Μουσικής. 
Ιστορικές περίοδοι – Θεωρίες καταγωγής της µουσικής.  
Πρωτόγονοι Λαοί (Μονοφωνία, Χαρακτηριστικά στοιχεία). 
 
2η Συνάντηση, Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2019: 
Υψηλοί Πολιτισµοί (Χαρακτηριστικά στοιχεία). 
Χριστιανικοί Χρόνοι:  
Μουσική των Πρώτων Χριστιανών - Μουσική της Ανατολικής Εκκλησίας.  
 
3η Συνάντηση, Πέµπτη 14 Νοεµβρίου 2019: 
Μουσική της Δυτικής Εκκλησίας.  
Μεσαίωνας (Σηµειογραφία, Αρχή Πολυφωνίας). 
Πρώιµη Αναγέννηση (Προσωπική Δηµιουργία, Μουσικά όργανα, Μορφές). 
 
4η Συνάντηση, Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2019: 
Ώριµη Αναγέννηση  
Μπαρόκ (Οµοφωνία, Γέννηση της Όπερας, Εξέλιξη της Ορχήστρας). 
 
5η Συνάντηση, Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019: 
Ροκοκό – Προκλασικισµός 
Κλασικισµός (Καινοτοµίες, Νέες  Μορφές). 



 
6η Συνάντηση, Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2019: 
Ροµαντισµός (Προγραµµατική µουσική). 
 
7η Συνάντηση, Πέµπτη 12 Δεκεµβρίου 2019: 
20ος και 21ος αιώνας  
(Ατονική µουσική, Ηλεκτρονική µουσική, Νέες Τάσεις και τεχνικές). 
 
8η Συνάντηση, , Πέµπτη 19 Δεκεµβρίου 2019: 
Η έντεχνη Ελληνική Μουσική  
(Επτανησιακή Σχολή -19ος αιώνας,  
Εθνική Σχολή και οι σύγχρονες τάσεις -20ος και 21ος αιώνας). 
 
Οι συναντήσεις αυτές απευθύνονται σε ενήλικες, που  θέλουν να πλουτίσουν τις 
µουσικές τους γνώσεις, να προσεγγίσουν θέµατα που τους ενδιαφέρουν αλλά δεν 
είχαν την ευκαιρία να το κάνουν µέχρι σήµερα ή να λύσουν τυχόν απορίες τους πάνω 
στα διάφορα µουσικά θέµατα. Δεν απαιτούνται ειδικές µουσικές γνώσεις. 
 
 
Κόστος συµµετοχής: 
Μία συνάντηση: 10€ 
Ένας µήνας (4 συναντήσεις): 40€ 
Όλος ο κύκλος (8 συναντήσεις): 70€ 
 
 
Πληροφορίες και Δηλώσεις συµµετοχής (µέχρι τις 25 Ιανουαρίου) στα τηλέφωνα: 
2109955081 και 6972714379 πρωινές ώρες (Ε.Μαρκουλάκη)  
καθώς και  στο 2155517311 (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ café teatral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


