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"ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ"

Μια κωμωδία ανατροπών στο
θέατρο Χυτήριο

Παίζουν (αλφαβητικά):

Κωνσταντίνα Δαούτη
Μιχαήλ Άγγελος Δρόσος
Γιώργος Ημέρης
Λεωνίδας Μικρόπουλος
Γιάννης Ντάσιος
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Τούμπανος
Κείμενο: Θοδωρής Τούμπανος και θίασος
Αφίσα: Μαρί Κεφαλλωνίτη
Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος
Παραγωγή: Θεατρική ομάδα Νοκ-Άουτ
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Ένα απομονωμένο χάνι. Ένας ιερέας.

Ένας φίλος του. Η αδερφή του. Ένας
μεθυσμένος. Ένας περαστικός.

Χαρτιά. Πολλά χαρτιά.

Κρασί. Πολύ κρασί.
Όπλα. Πολλά και απ' αυτά.

Ένα ζευγάρι επαγγελματιών
χαρτοκλεφτών, προσπαθεί να
ξεγελάσει όποιον κινείται. Στην
αναζήτηση τους για το τέλειο θύμα,

τα πράγματα περιπλέκονται όταν,

σχεδόν, όλοι παίζουν με κάποιον
...άσσο στο μανίκι.
Τελικά ίσως κανείς να μην είναι αυτό
που φαίνεται.
Μια κωμωδία ανατροπών.

Από 9 Ιουλίου στο Χυτήριο

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/to-provato-mia-kwmwdia-anatropwn-sto-theatro-xythrio/


ΩΡΑ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ!

Κινηματογράφος  |  4

CINE PETROUPOLIS

ΤΕΤΑΡΤΗ,  1  ΙΟΥΛΙΟΥ  2020, 21:00 "ΚΑΠΟΤΕ  ΣΤΟ...  ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ"

ΠΕΜΠΤΗ,  2 ΙΟΥΛΙΟΥ  2020, 21:00 "ΚΑΠΟΤΕ  ΣΤΟ...  ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  3 ΙΟΥΛΙΟΥ  2020, 21:00 "JOKER"

...

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΩΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

http://www.culture365.gr/cine-petroupolis-to-programma-tou-therinou-kinhmatografou-15-6-20-09-2020/


ΝΕΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Επτά ανέκδοτα ποιήματα του Κλείτου Κύρου
Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις του ΜΙΕΤ

"Αυτή είναι η ιστορία μιας νεαρής ποιήτριας
και συγγραφέως η οποία ζει στη σύγχρονη
Αβάνα, παγιδευμένη μέσα σε ένα
συνονθύλευμα εικασιών . . . Η Κλέο θεωρείται
ύποπτη . . ."

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη

Σου μιλώ με λέξεις,
όπως θα μίλαγα στον εαυτό μου
μια νύχτα χωρίς αστέρια . . .

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις 24 γράμματα

ΠΟΙΗΣΗ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Βιβλίο  |  5

ΠΟΙΗΣΗ

http://www.culture365.gr/epta-anekdota-poihmata-tou-kleitoy-kyrou-apo-to-miet/
https://www.culture365.gr/h-kyriakh-ths-epanastashs-guerra/
http://www.culture365.gr/metheortia-ethima-poihtikh-syllogh-ths-alexias-kalogeropoulou/


"Το Στις φλόγες αποδεικνύει γιατί ο
κορυφαίος περιβαλλοντολόγος Μπιλ
ΜακΚίμπεν αποκαλεί τη Ναόμι Κλάιν
«πνευματική νονά τού Πράσινου Νιου Ντηλ –
το οποίο τυχαίνει να είναι η πιο σημαντική
ιδέα στον κόσμο αυτή τη στιγμή»..."

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

"Παρακολουθούμε λοιπόν ένα βαν που
κατευθύνεται από τη Δαμασκό προς την
Αναμπίγια . Εκεί μέσα η σιωπή είναι
ανησυχητική, ενώ έξω λυσσομανά ακόμα ένας
άγριος εμφύλιος πόλεμος που δεν χορταίνει
θύματα . . ."

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη

"Μια επική ιστορία για τις δυνάμεις της φύσης
που δείχνει πώς οι επιλογές μας καθορίζουν
τη ζωή μας . . ."

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Βιβλίο  |  6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

"Γιατί ο αφηγητής έχει δέσει τον αδελφό του
και του μιλά, χωρίς ναπεριμένει απάντηση; Τι
κρύβεται πίσω από το
προσωνύμιο«Πυθαγόρας», που έχει αποκτήσει
ο αμίλητος αδελφός;"

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

https://www.culture365.gr/stis-floges-to-kauto-thema-ths-klimatikhs-allaghs/
https://www.culture365.gr/o-thanatos-einai-zorikh-douleia/
https://www.culture365.gr/h-istoria-tou-nerou/
https://www.culture365.gr/pythagoras-ena-politiko-mythistorhma-pou-epanaferei-krisima-hthika-dilhmmata/


"Ποιοι είναι οι εσωτερικοί μηχανισμοί που
μπαίνουν σε λειτουργία όταν συναντούμε
αγνώστους και μας κάνουν να τους
εμπιστευτούμε αυθόρμητα;"

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

"Εκατό μέτρα πιο πέρα βρισκόταν ο φράχτης
που χώριζε την πόλη στα δύο, τη μισή απ’ την
πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, την άλλη
μισή απ’ την πλευρά του Μεξικού . Χαμήλωσε
ταχύτητα, σταμάτησε . . ."

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Άγρα

"Μέσα από τις ιστορίες τριών ανθρώπων η
Ζοέλ Λοπινό μιλάει για τη δύναμη που κρύβει
ο άνθρωπος μέσα του, για το πώς μπορεί να
ξεπεράσει τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα και
να κατακτήσει την ευτυχία .

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
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Μια παράξενη μορφή ζωής που ανατρέπει τα
πάντα
Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

https://www.culture365.gr/milwntas-se-agnwstous-apo-tis-ekdoseiw-klidarithmos/
https://www.culture365.gr/o-patos-tou-mpoukaliou-apo-tis-ekdoseis-agra/
https://www.culture365.gr/h-xrysallida-to-neo-mythistorhma-ths-zoel-lopino/
https://www.culture365.gr/born-ena-synarpastiko-mythistorhma-episthmonikhs-fantasias/


"Ένας ευφυής συνδυασμός gothic
ατμόσφαιρας, σύγχρονης παράνοιας και
οικιακού δράματος . . ."

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

"Μαζεύτηκαν στο πάρκινγκ λίγο πριν χαράξει
και περίμεναν να τους πουν τί να κάνουν .
Έκανε κρύο και δεν ακούγονταν πολλές
κουβέντες . Υπήρχαν ερωτήσεις που δεν
έγιναν . Το όνομα του αγνοούμενου κοριτσιού
ήταν Ρεμπέκκα Σω . . ."

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Άγρα

"Ιστορικό, περιπετειώδες ερωτικό αφήγημα
μυστηρίου"

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Άγρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
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"Τον αντάμωσα τυχαία ένα απόγευμα . Πάνω
από δεκαπέντε μέρες είχαν περάσει από τότε
που τον είχα δει τελευταία φορά . Τα ρούχα
του ήταν βρόμικα και μύριζαν ψαρίλα . – Τί
έπαθες, πού χάθηκες; – Δουλεύω σε καΐκι .
Ψάχνω για πλήρωμα . Θες να ’ρθείς;"

Περισσότερα...

Από τις εκδόσεις Άγρα

ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

https://www.culture365.gr/to-kleidi-ena-skoteino-thriler-apo-thn-best-seller-syggrafea-ruth-ware/
https://www.culture365.gr/tamieuthras-13-tou-jon-mcgregor/
https://www.culture365.gr/sonata-ypo-to-selhnofws-tou-giannh-marh/
https://www.culture365.gr/to-kaiki-tou-dhmhtrh-hill/


"ΠΟΛ Ι Τ Ι ΚΑ  ΣΧ ΕΔ Ι Α "

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Εικαστικά  |  9

Έκθεση σχεδίων του Δημήτρη Σεβαστάκη,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

12 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020

Περισσότερα...

Ε Ι ΚΑΣ Τ Ι ΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
ARC  –  ART

REV I S I TED

COLLECT IVE :  “ΝΕΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ”  Γ Ι Α  ΤΗΝ
ΔΥΣΚΟΛΗ  ΕΠΟΧΗ
ΜΑΣ

cHILI aRT gALLERY

7 Ιουλίου 2020 – 18 Ιουλίου 2020

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/ekthesh-politika-sxedia-sevastakhs-miet/
https://www.culture365.gr/eikastikh-ekthesh-arc-art-revisited-collective-nea-symvola/


ΜΟΥΣΕ ΙΟ  ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο της Ακρόπολης, ανανεωμένο, έκανε
τον απολογισμό του κλείνοντας τα 11 χρόνια του.

Παράλληλα ξεκίνησαν εβδομαδιαίες θεματικές
παρουσιάσεις από τους Αρχαιολόγους-
Φροντιστές.

- «Το χαμένο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου»
Στο Μουσείο Ακρόπολης ζωντανεύει ψηφιακά το
άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου.

- «Ένας περίπατος στο Μουσείο με τον
αρχαιολόγο»
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να
συμμετέχουν σε βραδινούς περιπάτους μέσα στις
αίθουσες του Μουσείου με απρόβλεπτους
σταθμούς και ποικίλες συζητήσεις με τη
συντροφιά ενός αρχαιολόγου.

- «Περπατώντας στην αρχαία γειτονιά του
Μουσείου Ακρόπολης»
Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να
περιηγηθούν στην αρχαιολογική ανασκαφή που,
σαν ένα τεράστιο έκθεμα, απλώνεται στη βάση
του Μουσείου.

Περισσότερα...

Τ ΕΛΛΟΓΛΕ ΙΟ  ΙΔΡΥΜΑ

Εγκαινιάστηκαν οι νέες πύλες ψηφιακής
πρόσβασης στις Συλλογές του Τελλογλείου
Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. Κοινό και ερευνητές
έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά
και να χρησιμοποιήσουν τη φιλική πλατφόρμα
αναζήτησης και προβολής των δεδομένων των
τριών σημαντικών αποθετηρίων του Ιδρύματος.
Σε αυτά διασώζεται πλούσιο σε αξία
τεκμηριωμένο πολιτιστικό περιεχόμενο σε τομείς
της Ιστορίας της Τέχνης, του Πολιτισμού και της
Μουσικής.

Α. Συλλογή Έργων Τέχνης του Τελλογλείου
Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.

Β. Αρχεία Ιστορίας και Τέχνης του Τελλογλείου
Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.

Γ. ΜΙΤΟΣ – Ψηφιακή βάση δεδομένων
μουσικών εικονογραφικών και
γραμματειακών πηγών

Περισσότερα...

Μουσεία  |  10

https://www.culture365.gr/to-mouseio-ths-akropolhs-giortazei-ta-11a-genethlia-tou/
https://www.culture365.gr/to-tellogleio-idryma-anoigei-tis-pshfiakes-vaseis-tou-sto-koino/


SUMMER CAMP 2020
ΣΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΚΟΤΣΑΝΑ

Παιδί  |  11

Το Μουσείο Κοτσανά ανοίγει και πάλι τις
πύλες του και προσκαλεί τους μικρούς του
«εφευρέτες» στην πιο δροσερή καλοκαιρινή
κατασκήνωση της πόλης! Το Μουσείο
ετοιμάζει τις μουσειοσκευές του και
«κατασκηνώνει» στον Εθνικό Κήπο, στο
Ζάππειο και στο Λύκειο του Αριστοτέλη!

Καλεσμένοι του, όλοι οι μικροί του φίλοι
που ανυπομονούν να γνωρίσουν τους
εμβληματικούς εφευρέτες της Αρχαιότητας
και του σήμερα! Ο Αρχιμήδης, ο Πυθαγόρας,
ο Κτησίβιος, ο Φίλων, ο Ήρων, ο Πυθαγόρας
και φυσικά ο ιδιοφυής Νίκολα Τέσλα θα
είναι συνοδοιπόροι μας σε ένα ταξίδι
γεμάτο γνώση, δημιουργία και
συναρπαστικά παιχνίδια!Παίζοντας και
διασκεδάζοντας με απόλυτη ασφάλεια,
παιδιά από πέντε έως δώδεκα ετών, που
μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς
παραμένουν στην Αθήνα, θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν-παίζοντας τα
σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα
του χθες και του σήμερα μέσα από
πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις που θα
ενεργοποιήσουν την ευρηματικότητα, τη
φαντασία και τα ταλέντα των μικρών μας
κατασκηνωτών .

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/summer-camp-2020-sto-mouseio-kotsana/


“ΨΗΦΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ”

ARTECH

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ:
ΨΗΦΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΕΣΩ

ARTECH

Πολιτισμός  & Τεχνολογία  |  12

Την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 στις εγκαταστάσεις του
Τελλογλείου Ιδρύματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση στελεχών των τριών εταίρων του
ερευνητικού έργου .

Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η
ανάπτυξη στοχευμένων βιωματικών δράσεων και
πρότυπων εφαρμογών με σκοπό την ανάδειξη
εμβληματικών έργων της μόνιμης συλλογής του
Τελλογλείου Ιδρύματος στο ευρύ κοινό και σε
εξειδικευμένες ομάδες επισκεπτών καθώς και η
ενίσχυση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών
εργαστηρίων, που υλοποιεί το Ίδρυμα σε επιμέρους
ομάδες .

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/tellogleio-pshfiopoiwntas-thn-texnh-mesw-artech/


Ζωρζ Σαρή

Αφιέρωμα  |  13

“Τα χρόνια της Κατοχής ήταν χρόνια χαράς
και ελευθερίας . Από δυστυχισμένοι γίναμε
ευτυχισμένοι . Και αυτό γιατί διαλέξαμε το
δρόμο της ζωής και ας υπήρχε θάνατος μέσα .
Θρηνούσαμε και χαιρόμασταν όλοι μαζί . Δε
φοβόμασταν όμως . Υπήρχε ένας στόχος, η
απελευθέρωση”.

Περισσότερα...

Η Ζωρζ Σαρή γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα .
Η μητέρα της ήταν Γαλλίδα από τη Σενεγάλη
και ο πατέρας της από το Αϊβαλί . Τα παιδικά
της χρόνια τα έζησε στην Ελλάδα, όπου
τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο . Πριν
ολοκληρώσει τις εγκλύκλιες σπουδές της,
άρχισε ο πόλεμος του 1940.

Στη διάρκεια του πολέμου η Ζωρζ Σαρή
συμμετείχε στην Αντίσταση και στην ΕΠΟΝ .
Περιγράφοντας εκείνα τα χρόνια, η ίδια λέει:

https://www.culture365.gr/zwrz-sarh-h-koryfaia-syggrafeas-ths-ellhnikhs-paidikhs-logotexnias/


ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΛΜΕΡ-ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ 
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

Πάλμερ & Σικελιανός 

Αφιέρωμα  |  14

Σπούδασε αρχαιολογία και χορογραφία στην
Αμερική και στο Παρίσι . Η ζωή της και οι
καλλιτεχνικές της ασχολίες την έφεραν
διαχρονικά σε επαφή με αρκετές αξιόλογες
προσωπικότητες της τέχνης .

Περισσότερα...

Η Εύα Πάλμερ-Σικελιανού γεννήθηκε στις 9
Ιανουαρίου 1874 στη γειτονιά Γκράμερσυ
Παρκ του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη . Ήταν
Αμερικανίδα μελετήτρια του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού, χορογράφος και
ιστορικός του χορού, με αξιοσημείωτο έργο
στην προαγωγή του ελληνικού χορού,
θεάτρου, μουσικής καθώς και της υφαντικής
τέχνης .

https://www.culture365.gr/to-zeugos-palmer-sikelianou-kai-h-anaviwsh-ths-delfikhs-ideas/


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη  |  15

#SUMMER _T IME… . Σ
ΤΗΝ  ΑΥΛΗ  ΤΟΥ
Τ ΕΛΛΟΓΛΕ ΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Καλοκαιρινά εργαστήρια δημιουργικής
απασχόλησης - Ιούλιος 2020
1 Ιουλίου – 30 Ιουλίου 2020
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών

Περισσότερα...

“ ΣΠ Ι Τ Ι Α  ΚΑ Ι
ΑΝΘΡΩΠΟ Ι ”

Έκθεση ζωγραφικής της Ναταλίας Θωμαΐδη
17 Ιουνίου - 22 Αυγούστου 2020
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών

Περισσότερα...

ΠΑΙΔΙ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

https://www.culture365.gr/summer-time-sthn-aulh-tou-tellogleiou-idrymatos/
https://www.culture365.gr/spitia-kai-anthrwpoi-ekthesh-zwgrafikhs-ths-natalias-thwmaidh/


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ  ΟΠΟΥ ,

ΟΣΟ  ΚΑ Ι  ΟΠΟΤΕ
ΘΕΛΕ Ι Σ !

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του
μαθήματος είναι ότι η ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση
σου δίνει την ευκαιρία να μελετήσεις κυριολεκτικά
οπουδήποτε βρίσκεσαι, για όσο χρόνο διαθέτεις και
όποτε εσύ επιθυμείς . Το μόνο που έχεις να κάνεις
είναι να  εφαρμόζεις τις τεχνικές και τις συμβουλές
του μαθήματος και να απαντάς στα σύντομα
εκπαιδευτικά κουίζ .

Σκοπός του μαθήματος είναι να σε μυήσει στις
βασικές τεχνικές συγγραφής μυθιστορήματος μέσα
από τη μέθοδο της εξάσκησης, να σε βοηθήσει να
εξοικειωθείς με πηγές έμπνευσης που δεν
φαντάζεσαι και να σε καθοδηγήσει ώστε να
γράψεις το δικό σου μυθιστόρημα!
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#SUMMER _T IME  ΜΕ
ΣΥΓ ΓΡΑΦΗ  ΜΥΘ Ι -

Σ ΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
Αγαπάς τη λογοτεχνία;

Έχεις έμπνευση και
θέλεις να γράψεις το δικό σου
μυθιστόρημα, αλλά δεν ξέρεις από πού και
πώς να ξεκινήσεις;

Το ανανεωμένο μάθημα ασύγχρονης
τηλε-εκπαιδευσης "Γράψε το δικό σου
μυθιστόρημα" είναι εδώ για να γίνει
ο οδηγός σου στο ξεκίνημα αλλά και στην
πορεία του συγγραφικού σου ταξιδιού!

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2/
https://www.culture365.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-2/
https://www.culture365.gr/courses/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bc%cf%85%ce%b8%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%88%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c/


Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Τ Ε  ΜΑ Σ
I N F O @ C U L T U R E 3 6 5 . G R    •    W W W . C U L T U R E 3 6 5 . G R

https://www.instagram.com/wwwculture365.gr/
https://www.culture365.gr/
https://twitter.com/culture365_gr
https://www.facebook.com/culture365/
https://www.youtube.com/channel/UCILfQbwLCv9WxQy6ThGboKg?view_as=subscriber

