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Η Περιφέρεια Αττικής, μέσα στο πλαίσιο των ιδιαίτερων
συνθηκών που εξακολουθεί να βιώνει η χώρα λόγω της πανδημίας,
διοργανώνει για την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και για την
Καθαρά Δευτέρα δύο διαδικτυακές συναυλίες με τη συμμετοχή
εξαιρετικών καλλιτεχνών. 

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και του
Τομεάρχη Πολιτισμού – Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
κατεξοχήν αρμόδιου για θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις, Χάρη
Ρώμα, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη των
απαιτήσεων και υλοποιεί για το διήμερο 14-15 Μαρτίου ένα
υψηλών προδιαγραφών online πρόγραμμα για τους πολίτες.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΜΑ
ONLINE 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ONLINE
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/apokries-kai-koulouma-online-apo-tin-perifereia-attikis/


 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον
Δήμο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου,
δωρεάν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ
online.filmfestival.gr, το ανατριχιαστικό ντοκουμέντο για το
Ολοκαύτωμα Θα πέσει η νύχτα του Αντρέ Σίνγκερ, ένα σπουδαίο
ντοκιμαντέρ που πρέπει να δουν όλοι.

Η ειδική προβολή της συγκλονιστικής ταινίας πραγματοποιείται με
αφορμή τη συμπλήρωση 78 χρόνων από την αναχώρηση του
πρώτου από τους 19 συρμούς που μετέφεραν συνολικά 46.091
Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
Άουσβιτς – Μπιρκενάου. H προβολή γίνεται στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων μνήμης που έχουν καθιερωθεί από τον Δήμο
Θεσσαλονίκης υπό τον τίτλο «Ποτέ ξανά».

«ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΝΥΧΤΑ»
ΕΝΑ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΟ 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ONLINE

ΣΙΝΕΜΑ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/tha-pesei-i-nixta-ena-syntaraktiko-ntokoumento-gia-to-olokautoma-online/


 

Απολαύστε ένα ψηφιακό ταξίδι στον κόσμο της τεχνολογίας αιχμής
των αρχαίων Ελλήνων! Το Μουσείο Κοτσανά έχοντας μπει δυναμικά
στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας, ανοίγει νέους δρόμους
επικοινωνίας με το κοινό του, επιθυμώντας να αναδείξει τις
πολύπλευρες πτυχές των εκθεμάτων του και να προσφέρει την
εμπειρία μίας διαδραστικής εικονικής περιήγησης στους
μουσειακούς του χώρους, δημιουργώντας έναν νέο, συναρπαστικό
κόσμο για μικρούς και μεγάλους.

Από την ασφάλεια του δικού σας χώρου και σε ώρα που εσείς θα
επιλέξετε, μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις αίθουσες της
μόνιμης συλλογής “Αρχαία Ελλάδα – Οι Aπαρχές των Τεχνολογιών”
και να εξερευνήσετε τις αγαπημένες σας εφευρέσεις.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΤΣΑΝΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
& ΜΟΥΣΕΙΑ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/diadrastiki-eikoniki-perihgisi-sto-mouseio-kotsana/


 

Συντάκτρια: Μαριορή Γρηγορίου

Περπατώντας στη Λεωφόρο Στρατού, απέναντι από το Πεδίο του
Άρεως στη Θεσσαλονίκη , συναντάει κανείς ένα εντυπωσιακό κτίριο
με χαρακτηριστική κόκκινη πλινθόκτιστη όψη. Πρόκειται για ένα
από τα καλύτερα δείγματα δημόσιας αρχιτεκτονικής των
τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, έργο του διάσημου
αρχιτέκτονα και ζωγράφου Κυριάκου Κρόκου, το οποίο στεγάζει
από το 1994 το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της πόλης.

Το μουσείο δεσπόζει σε ένα ιδιαίτερο σημείο στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης και, μαζί με το γειτονικό Αρχαιολογικό Μουσείο και
τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συγκροτεί μία πολιτιστική
νησίδα, σηματοδοτώντας τον ιδιαίτερο αστικό-κοινωνικό
χαρακτήρα της περιοχής.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

 ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙ.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
& ΜΟΥΣΕΙΑ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/diadrastiki-eikoniki-perihgisi-sto-mouseio-kotsana/


 Συντάκτρια: Αναστασία Κρανά

Στο πολυσυζητημένο θέμα του έρωτα, δίνει επιστημονικές και
κατατοπιστικές απαντήσεις ο παιδοψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής
Δημήτρης Καραγιάννης με το βιβλίο του ‘’Έρωτας ή τίποτα’’. Στο
συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζονται τα προβλήματα των
σύγχρονων σχέσεων αλλά και οι ρίζες τους. Τα προβλήματα αυτά
στερούν από τους σύγχρονους ανθρώπους τον έρωτα, που
σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να
βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν εμπειρικά το νόημα της
ζωής.

ΕΡΩΤΑΣ Ή ΤΙΠΟΤΑ:
ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΒΙΒΛΙΟ

 Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/erotas-i-tipota-ena-vivlio-tou-dimitri-karagianni/


 Μια πλοκή με ιδιοφυή σύλληψη, όπως αρμόζει σε αστυνομική
λογοτεχνία. Μια ανάλαφρη, διαπεραστική περιγραφή, όπως
αρμόζει στην πραγματική λογοτεχνία. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται
για ένα από τα σημαντικότερα έργα της αστυνομικής λογοτεχνίας.
«Ο λόφος του Ερνιόν» βραβεύτηκε στον 38 ο Λογοτεχνικό
Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (ΠΕΛ).

Από το οπισθόφυλλο
Τα παιδικά γέλια σβήνουν απότομα στον λόφο του Ερνιόν. Η Σοφία
χάνει τον τρίχρονο Άγγελό της, σε μια φαινομενικά αναίτια ένοπλη
επίθεση. Ο πρώην άντρας της, ο Κέβιν, επιστρέφει βίαια, όμως η
Σοφία δεν είναι πια η ίδια. 

«Ο ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΙΟΝ», ΤΗΣ
ΕΛΕΝΑΣ ΜΠΟΛΟΝΑΣΗ,  

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/o-lofos-tou-erion-ekdoseis-24-grammata/


 H Ελληνοαμερικανική Ένωση και οι Εκδόσεις Ψυχογιός προσκαλούν
τους μικρούς τους φίλους σε διαδικτυακή εκδήλωση με τον
συγγραφέα και τηλεπαρουσιαστή Χρήστο Δημόπουλο με αφορμή
την συμπλήρωση 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης
του 1821.

Η παρουσίαση απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και
πραγματοποιείται online μέσω Zoom την Κυριακή 21 Μαρτίου
2021, στις 18:00. H πρόσβαση είναι ελεύθερη (με προεγγραφές)
για τους νεαρούς βιβλιόφιλους.

“ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ EΛΛΗΝΙΚΗ EΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” 
ONLINE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΙΔΙ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/giortazoume-tin-elliniki-epanastasi-online/


 Ο Tom Percival, μέσω της ιστορίας της μικρής Ιζαμπέλ, ρίχνει φως
σε εκείνους που συνυπάρχουν ανάμεσά μας και αισθάνονται
«αόρατοι», αναδεικνύοντας με τρυφερότητα τη σημασία του να
αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια γύρω μας.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Όταν η Ίζαμπελ αναγκάζεται να αφήσει το γεμάτο από χαρούμενες
αναμνήσεις σπίτι της και να μετακομίσει με την οικογένειά της στην
άκρη της πόλης, αρχίζει να νιώθει «αόρατη». Έτσι, αποφασίζει να
βοηθήσει τους ανθρώπους που την περιβάλλουν για να καταφέρει
ίσως το πιο δύσκολο πράγμα… να γίνει η διαφορά που θα αλλάξει
τα πάντα.

«Η ΑΟΡΑΤΗ» 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ

ΠΑΙΔΙ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/i-aorati-ekdoseis-ikaros/


 Μια υπέροχη εικονογραφημένη ιστορία που υμνεί τη φιλία, από
τους πολυβραβευμένους δημιουργούς Alex Latimer και David
Litchfield.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Όταν ο Κουκούτσης και η Αβγούλα συναντιούνται για πρώτη φορά,
έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος και σουλούπι. Αλλά καθώς μεγαλώνει
η φιλία τους, μεγαλώνουν και οι ρίζες του Κουκούτση… τι
συμβαίνει όμως με την Αβγούλα; Εκείνη, βγάζει φτερά και
ανυπομονεί να τα χρησιμοποιήσει και να πετάξει.

«ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΑΒΓΟΥΛΑ»
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ

ΠΑΙΔΙ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/koukoutsis-kai-agvoula-ekdoseis-ikaros/


 Ένα τρυφερό εικονογραφημένο βιβλίο, από τον διεθνώς
αναγνωρισμένο δημιουργό κόμικ Liniers, που θα αποκαλύψει
στους λιλιπούτειους αναγνώστες τις εκπλήξεις που κρύβει η νύχτα
όταν εκείνοι κλείνουν τα μάτια τους.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι συμβαίνει στο δωμάτιό σου όταν
νυχτώνει;
Ε, λοιπόν, όταν εσύ πέφτεις για ύπνο, τα παιχνίδια σου βγαίνουν
να καλοπεράσουν!

«ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΛΑΝΗΤΗ» 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ

ΠΑΙΔΙ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/kalinixta-planiti-ekdoseis-ikaros/


 Συντάκτης: Στέλιος Πανούριος

Μπορεί ακόμα να μην έχουμε κατοικίσει τον κόκκινο πλανήτη αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να
βγάλουμε βάσιμα συμπεράσματα.

Σχετικά με τις υποδομές της γης είναι ότι όταν χτίζουμε μία πόλη,
όσο ανεπτυγμένη και καλοφτιαγμένη και αν είναι, έχει ένα
πρόβλημα και αυτό είναι ο χρόνος που υπάρχει. 

ΛΙΓΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΜΕΛΛΟΝ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/ligi-realistiki-fantasia-gia-ti-zoi-ston-ari/


 Συντάκτης: Θοδωρής Καλλής

Όλοι γνωρίζουμε πως μια καλή διατροφή είναι πολύ σημαντική
τόσο για την υγεία και την ευεξία του οργανισμού μας, όσο και για
την φροντίδα και την ενέργεια που μας παρέχει, ούτως ώστε να
είμαστε παραγωγικοί κατά την διάρκεια της ημέρας. Όμως, όπως
καταλάβατε σήμερα θα μιλήσουμε για την Μεσογειακή διατροφή,
μία διατροφή πολυσυζητημένη σε πολλές χώρες του κόσμου.

Τί είναι και από πού πήρε το όνομα της;

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/mesogeiaki-diatrofi/


 Σε έναν κύκλο τριών σεμιναρίων διάρκειας 2 ωρών το καθένα, θα
μιλήσουμε για τους τρόπους επικοινωνίας που αναδεικνύονται
μέσα από την αφήγηση, τη σημειολογία αλλά και τον
αποσυμβολισμό των λαϊκών παραμυθιών και οι οποίοι μπορούν να
μας βοηθήσουν να αντικρίσουμε τη ζωή μέσα από μια άλλη οπτική.
Και τα τρία 2ώρα αυτά σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες που
θέλουν να διευρύνουν τη φαντασία τους και τις επικοινωνιακές
τους δεξιότητες μέσω της ανάλυσης, της απομνημόνευσης και της
αφήγησης λαϊκών παραμυθιών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ
ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

 Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/i-texni-tis-epikoinwnias-mesa-apo-tin-afigisi-laikwn-paramythiwn/


 Μυθολογία: δεν αποτελεί απλά ένα ωραιοποιημένο παραμύθι
(παρά και μύθος, κοντά στο μύθο), αλλά είναι ο λόγος του μύθου, ο
λόγος της πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας που όμως
χρειάζεται την αποκωδικοποίηση, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες
συγγραφείς, και ειδικά οι ποιητές Ησίοδος και Όμηρος, μιλούσαν
με κωδικούς, που εμείς σήμερα καλούμαστε να λύσουμε.

Όποιος επομένως ενδιαφέρεται γι’ αυτό το ταξίδι της γνώσης, μέσα
από το παρελθόν που ζει ακόμα ανάμεσά μας, μπορεί να ξεκινήσει
αυτό το σεμινάριο, σα μια αρχή και μόνο της προσωπικής του
αναζήτησης. Ένα ταξίδι που αξίζει τον κόπο να δει κανείς που
μπορεί να τον ή την οδηγήσει.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ
ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/gynaikeies-theothtes-tou-dwdekatheou/
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