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 Αρχή του παραμυθιού...
Καλησπέρα στην αφεντιά σας!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20
Μαρτίου, το Culture365 και η Αναστασία Κουκουζέλη, σας περιμένουν σήμερα σε
ένα online σεμινάριο...διαφορετικό!

Σε ένα σεμινάριο για ενήλικες που επιθυμούν να διευρύνουν τη φαντασία και τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσω της ανάλυσης, της απομνημόνευσης και της
αφήγησης λαϊκών παραμυθιών.

Απώτερος σκοπός...να αντικρίσουμε τη ζωή μέσα από μια άλλη οπτική!

Σας περιμένουμε σήμερα στις 19.30!

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.

Σας περιμένουμε αυτήν την Κυριακή για το πρώτο σεμινάριο του κύκλου!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 
Περισσότερα...

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


 

Συντάκτρια Μαριορή Γρηγορίου

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200
χρόνων από την κήρυξη της ελληνικής
επανάστασης, αξίζει να αναφερθούμε σε
ένα γεγονός που έλαβε χώρα σαν σήμερα,
στις 17 Μαρτίου του 1821, και ουσιαστικά
σηματοδότησε την έναρξη της
επαναστατικής δράσης στον ελλαδικό
χώρο. 

Πρόκειται για τη συγκέντρωση των
Μανιατών οπλαρχηγών, ύστερα από
πρόσκληση του μπέη της Μάνης,
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, στην Τσίμοβα
(σημερινή Αρεόπολη), όπου
«συνεννοήθησαν να λάβωσι τα όπλα κατά
των Τούρκων», υψώνοντας το λάβαρο της
επανάστασης και ξεκινώντας έτσι τον
ένοπλο αγώνα κατά της οθωμανικής
κυριαρχίας.

ΗΤΑΝ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821
ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

«ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΛΑΒΩΣΙ
ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ»

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

 
Περισσότερα...

Η Μάνη είναι ένα ακρωτήριο ανάμεσα στον Λακωνικό και τον Μεσσηνιακό κόλπο με
τα χωριά της να απλώνονται στις πλαγιές του νότιου Ταΰγετου. Στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας αποτελούσε ημιανεξάρτητη περιοχή, φόρου υποτελής στον
Σουλτάνο, και τη διοίκησή της ασκούσε ένας από τους καπεταναίους της περιοχής
με τον τίτλο του μπέη. Λόγω του ιδιότυπου αυτού καθεστώτος, η Μάνη είχε γίνει
«το μεγαλύτερον φόβητρον των Τούρκων και το καταφύγιον των Ελλήνων», καθώς
στην επικράτειά της υπήρχαν μόνιμες δυνάμεις ένοπλων ανδρών, που αποτελούσαν
και τα μοναδικά έμπειρα πολεμικά σώματα στην Πελοπόννησο.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες της τουρκοκρατίας, και παρά τις αντιπαλότητες και τις
διαμάχες μεταξύ των μεγάλων οικογενειών της περιοχής, οργανώθηκαν αρκετά
επαναστατικά κινήματα προετοιμάζοντας, έτσι, τη συμμετοχή των Μανιατών στη
μεγάλη επανάσταση. 

https://www.culture365.gr/i-epanastasi-sti-mani/


 

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης σάς προσκαλεί στη διαδικτυακή ομιλία της Καθηγήτριας Ιστορίας
του ΕΚΠΑ Μαρίας Ευθυμίου, “1821. Οι τομές μιας Επανάστασης”!

H ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης γιορτάζει ψηφιακά τα 200 χρόνια από την Επανάσταση!
Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση η
ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης σάς προσκαλεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα
18.00, στη διαδικτυακή ομιλία της κας Μαρίας Ευθυμίου, Καθηγήτριας Ιστορίας &
Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα:

“1821. Οι τομές μιας Επανάστασης”.

Η ομιλία θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ONLINE
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/diadiktiaki-omilia-tis-marias-euthimiou-gia-tin-epanastasi-tou-1821/


Το Εθνικό Θέατρο ολοκληρώνει τον κύκλο των παραγωγών του στην Κεντρική Σκηνή
για τη φετινή θεατρική περίοδο με την κωμωδία του Δημητρίου K. Βυζάντιου, «Η
Βαβυλωνία», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

Η Βαβυλωνία γράφτηκε το 1836 και ανήκει στο είδος του «λαϊκού θεάτρου»
(ηθογραφίας), όπου ο συγγραφέας αποτυπώνει ανάγλυφα μέσα από μια γλωσσική
«βαβυλωνία» (γλωσσική/διαλεκτική ποικιλομορφία) το χρώμα και την εικόνα της
κοινωνίας της πρώτης ελληνικής πρωτεύουσας κατά τη μετεπαναστατική περίοδο.

Η Βαβυλωνία μάς μεταφέρει ως άλλη μηχανή του χρόνου πίσω στο 1827 και στην
καρδιά του κοσμοπολίτικου Ναυπλίου, καθέδρας της ελληνικής κυβέρνησης,
αμέσως μετά τη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Η
χαρμόσυνη είδηση αποτελεί την αφορμή για το γλέντι που θα στηθεί μεταξύ ρωμιών
που βρίσκονται στο Ναύπλιο προερχόμενοι από διάφορα μέρη του ελληνισμού. 

«Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» 
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, 

ΣΕ LIVE STREAMING 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/i-vavilonia-touvyzantiou-live-streaming-apo-to-ethniko-theatro/


Bridgerton1.
Σεζόν 1: 8 επεισόδια

Πρόκειται για μια σειρά που διαδραματίζεται τον 19ο αιώνα και βασίζεται στα
μυθιστορήματα της αντιβασιλείας της Τζούλια Κουίν. Η σειρά παίρνει μέρος στο
Λονδίνο όπου η οικογένεια Μπρίτζερτον προσπαθεί να αποκαταστήσει την κόρη της
Ντάφνι όπου φέτος ντεμπουτάρει και θα πρέπει να αποκατασταθεί για να πάρουν
θέση και οι υπόλοιπες κόρες. Από αυτή την σειρά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα
ρομάντζα ,τα σκάνδαλα και τα μυστικά.

5 ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΑΣΕΙΣ ΣΤΟ NETFLIX!

ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/5-seires-pou-den-prepei-na-xaseis-sto-netflix/


Το 4ο Ανεξάρτητο Πολιτικό Ακτιβιστικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, είναι
πλέον γεγονός!

Από τις 26 έως και τις 30 Μαρτίου μπορείτε να παρακολουθήσετε, τις προσεκτικά
επιλεγμένες, 58 ταινίες, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation της φετινής
σεζόν του φεστιβάλ.

Όλες οι ταινίες ασχολούνται με τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα, όπως: κοινωνικές
ανισότητες, διαφορετικότητα, ενδοοικογενειακή βία, ρατσισμό, εκπαίδευση, κ.α.
Ένα πενθήμερο γεμάτο συγκινήσεις, αναζητήσεις και κοινωνικούς προβληματισμούς
που θα μας ταξιδέψει σε χώρες απ’όλο τον κόσμο.

Η προπώληση ξεκίνησε!

IPAS FILM FESTIVAL 2021

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΑΙΝΙΩΝ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/ipas-film-festival-2021/


Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το Petit Plan παρουσιάζει το πρώτο
online φεστιβάλ αμερικανικών ταινιών μικρού μήκους, “Petit Plan: Americana”.
Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 29 Μαρτίου έως και τις 2 Απριλίου με
δωρεάν πρόσβαση για όλη την Ελλάδα και ελληνικούς υπότιτλους από την
ιστοσελίδα https://video.petitplan.org/

Το “Petit Plan: Americana” αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, που σκοπό έχει να αναδείξει το σύγχρονο
κινηματογραφικό πρόσωπο των ΗΠΑ, πέρα από τα μεγάλα στούντιο και τους ήδη
γνωστούς δημιουργούς. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ προβάλλονται φέτος
περισσότερες από 30 ανεξάρτητες ταινίες μικρού μήκους που έχουν διακριθεί και
συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ και απευθύνονται σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά.

“PETIT PLAN: AMERICANA”
ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΑΙΝΙΩΝ

 

 

Περισσότερα...

https://video.petitplan.org/
https://www.culture365.gr/petit-plan-americana-dorean-online-festival-tainion-mikrou-mikous-apo-tin-ellinoamerikaniki-enosi/


Για τον μήνα Μάρτιο με 9 νέα βιβλία θα βρίσκονται στα βιβλιοπωλεία από τις 22
Μαρτίου 2021:

Μεταφρασμένη λογοτεχνία
Εκτροπή – Luce D’Eramo

Το αυτοβιογραφικό ντοκουμέντο της Luce D’Eramo μας περιγράφει τη μεταστροφή
μιας αφοσιωμένης φασίστριας που εισχωρεί οικειοθελώς στο Νταχάου και γίνεται
μάρτυρας της φρίκης του ολοκαυτώματος. Η Εκτροπή είναι µια ιστορία για τον
ψυχικό μόχθο που απαιτείται προκειµένου να απαλλαγεί κανείς από τα ψέµατα, µε
τα οποία η µνήµη, ατοµική και συλλογική, διηγείται το παρελθόν της.
Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/nees-kiklofories-apo-tis-ekdoseis-kleidarithmos/


Σε μια εποχή που η χώρα συγκλονίζεται από αλλεπάλληλες υποθέσεις κακοποίησης,
ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα έρχεται να ρίξει φως στα ζητήματα που
απασχολούν το τελευταίο διάστημα την ελληνική κοινωνία. Βασισμένο σε αληθινά
βιώματα και δομημένο με ευρηματική πλοκή, το βιβλίο του διακεκριμένου γιατρού
και συγγραφέα Χρήστου Ναούμ εισχωρεί στα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, με
ιστορίες που συγκλονίζουν. Η βία και η κακοποίηση στα παιδικά και εφηβικά
χρόνια, η αποπλάνηση, η απόρριψη, η ενοχή, οι νοσηρές σχέσεις και τα κρυμμένα
μυστικά που στιγματίζουν ολόκληρες ζωές, θίγονται στο μυθιστόρημα Στο σκοτάδι
ανθίζω, ένα βιβλίο που αναζητεί την κάθαρση και τη λύτρωση στην ανθρώπινη
τραγωδία.

«ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΘΙΖΩ»  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/sto-skotadi-anthizo-ekdoseis-kastanioti/


 Συντάκτης: Στέλιος Πανούριος

Μέχρι σήμερα πιστεύω έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε την ίδια ιδέα σεναρίου από την
επιστημονική φαντασία, ότι η ανθρωπότητα θα καταστραφεί – αντικατασταθεί από
την τεχνητή νοημοσύνη/μηχανές ή ότι θα βρούμε εξωγήινες απειλές στο διάστημα.

Μία νέα ιδέα που κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Robert Downey Jr (Iron
Man) και Will I am προσπαθούν να μας δώσουν με φρέσκια σκέψη για
δημιουργικότητα αλλά και νέα αντίληψη, είναι το πόσο μακριά πρέπει να φτάσουμε,
πριν να πρέπει να αποφασίσουμε να σταματήσουμε. Η λογική του μηνύματος είναι
ότι το μέλλον αυτό θα έρθει και κρύβει κινδύνους, αλλά δεν το επιλέγουμε γιατί θα
φέρει το τέλος μας, όμως φαίνεται να το χρειαζόμαστε αν θέλουμε να συνεχίσουμε
την εξέλιξή μας. Η βελτίωση της τεχνολογίας και όλες οι ανακαλύψεις δεν είναι
επιλογή αλλά γεγονός. 

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΜΕΛΛΟΝ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/me-poio-tropo-prepei-na-xexorizoume-tin-texnologia-apo-ton-anthropo/


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

