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 Όλα είναι δρόμος για τους ήρωες των λαϊκών παραμυθιών… Και εκείνοι προχωρούν
μπροστά πάντα με πυξίδα την αγάπη τους για τη ζωή.

Και ταξιδεύουν μέχρι να φτάσουν σε μας μέσα από τα βάθη των αιώνων είτε από
τόπους κοντινούς είτε μακρινούς, για να αγγίξουν την καρδιά μας με το δικό τους
μαγικό τρόπο, με τη δική τους αλήθεια για τη ζωή. Και καταφέρνουν να φτάσουν σε
μας την κατάλληλη στιγμή, για να διώξουν το σκοτάδι με το φως της λαϊκής σοφίας
αιώνων που κουβαλούν μέσα τους. Γιατί οι ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής είναι
πάντα ίδιες μέσα στους αιώνες και σ́ όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης!

Τα λαϊκά παραμύθια μιλούν με το δικό τους ξεχωριστό, συμβολικό τρόπο για τις
αλήθειες της ζωής και για όλα εκείνα που μυστικά ή φανερά ποθεί η καρδιά, είτε να
γευτεί είτε να κατακτήσει, όσο ρίχνει σκιά στη γη το σώμα του ανθρώπου…

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/


 Η τέχνη συμβολίζει μια γλώσσα που μεταβιβάζει τον ανέκφραστο εσωτερικό κόσμο
και τις ατομικές εμπειρίες στον εξωτερικό κόσμο. Η έκφραση μέσω της τέχνης
αποτελεί μια δραστηριότητα που είναι γνωστό πλέον πως μπορεί ενεργά να
βοηθήσει στην ίαση τραυμάτων, να παρηγορήσει, να ενδυναμώσει, να
προβληματίσει και να κινητοποιήσει. Αρκετές ψυχιατρικές θεραπείες στηρίζονται
πλέον στην καλλιτεχνική δημιουργία, την έκφραση και την τέχνη. Όταν όμως μιλάμε
για ένα ευάλωτο κοινωνικά πληθυσμό ή σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε κρίση,
μπορεί η τέχνη να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής στήριξης;

Η τέχνη αποτελεί ένα επικοινωνιακό μέσο του καλλιτέχνη που εκφράζει την εποχή
του και τις συνθήκες στις οποίες ζει. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, οι εκάστοτε
κοινωνικές συνθήκες γέννησαν καλλιτεχνικά κινήματα. Η σχέση της κοινωνίας με
την τέχνη είναι αναμφισβήτητη, ενώ πυροδοτείται και αναπτύσσεται πιο διακριτά
σε «κλυδωνιζόμενες οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά εποχές». 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/online-seminario-endynamwsh-mesw-ths-texnhs/


 Το παρόν σεμινάριο θα εξετάσει τις άνομες πράξεις και τα εγκλήματα κατά της
τέχνης που έχουν συμβεί ιστορικά αλλά και στην σύγχρονη εποχή, σε παγκόσμια
κλίμακα. Συνδυάζοντας διεπιστημονικά τα πεδία της εγκληματολογίας, της
αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας,
θα κινηθούμε στα σκοτεινά μονοπάτια της παράνομης εμπορίας της τέχνης, της
λεηλασίας και της διακίνησης αρχαιοτήτων κι έργων τέχνης.

Λεηλασία ορίζεται ως η αφαίρεση αντικειμένων από κάποιο τόπο, από μη
επαγγελματίες με σκοπό να πουλήσουν τα λάφυρα για κέρδος, κυρίως σε καιρό
πολέμου ή σε έκνομες καταστάσεις. Δεν είναι καθόλου σπάνιο το φαινόμενο της
σύλησης ταφών, ναών, εκκλησιών και μουσείων με σκοπό την τροφοδότηση της
μαύρης αγοράς με παράνομες αρχαιότητες κι έργα τέχνης, σπουδαίας ιστορικής και
καλλιτεχνικής αξίας. Από την αρχαιότητα, οι πολιτισμοί αλληλοεπίδρασαν με τα
πολιτιστικά και καλλιτεχνικά παράγωγα άλλων, πιο παλιών συνήθως πολιτισμών,
θαυμάζοντας, αγοράζοντας, ή και ληστεύοντας τα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ,
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/online-seminario-arxaiologiki-leilasia-emporia-arxaiothtwn/


 Το παρόν σεμινάριο θα εξετάσει τις άνομες πράξεις και τα εγκλήματα κατά της
τέχνης που έχουν συμβεί ιστορικά αλλά και στην σύγχρονη εποχή, σε παγκόσμια
κλίμακα. Συνδυάζοντας διεπιστημονικά τα πεδία της εγκληματολογίας, της
αρχαιολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας,
θα κινηθούμε στα σκοτεινά μονοπάτια της παράνομης εμπορίας της τέχνης, της
λεηλασίας και της διακίνησης αρχαιοτήτων κι έργων τέχνης.

Λεηλασία ορίζεται ως η αφαίρεση αντικειμένων από κάποιο τόπο, από μη
επαγγελματίες με σκοπό να πουλήσουν τα λάφυρα για κέρδος, κυρίως σε καιρό
πολέμου ή σε έκνομες καταστάσεις. Δεν είναι καθόλου σπάνιο το φαινόμενο της
σύλησης ταφών, ναών, εκκλησιών και μουσείων με σκοπό την τροφοδότηση της
μαύρης αγοράς με παράνομες αρχαιότητες κι έργα τέχνης, σπουδαίας ιστορικής και
καλλιτεχνικής αξίας. Από την αρχαιότητα, οι πολιτισμοί αλληλοεπίδρασαν με τα
πολιτιστικά και καλλιτεχνικά παράγωγα άλλων, πιο παλιών συνήθως πολιτισμών,
θαυμάζοντας, αγοράζοντας, ή και ληστεύοντας τα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ:
ΓΝΩΡΙΜΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/philosophia-tou-platona/


 

Άνοιξη ό,τι κι αν γίνει: Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
υποδεχόμαστε την άνοιξη με αισιοδοξία και θετική διάθεση. Η πιο όμορφη εποχή της
φύσης αλλά και του ολάνθιστου Πάρκου Σταύρος Νιάρχος αφήνει παντού το αποτύπωμά
της.

Τους επόμενους μήνες, το ΚΠΙΣΝ ξετυλίγει διαδικτυακά ένα πολυποίκιλο
πρόγραμμα, που θα κορυφωθεί στο τέλος Ιουνίου με το φεστιβάλ SNF Nostos που
κάθε καλοκαίρι διοργανώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο ΚΠΙΣΝ, με
ελεύθερη είσοδο για όλους.

 

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
#SPRINGNOMATTERWHAT

ONLINE
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/anoiksi-sto-kpisn-springnomatterwhat/


Η έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας
Μαρτίνου» αποτυπώνεται σε τρισδιάστατη μορφή στο σύνολό της, όπως ακριβώς
παρουσιάζεται και στο φυσικό χώρο μέσα στο Μέγαρο Σταθάτου. Οι επισκέπτες
μπορούν να εξερευνήσουν ψηφιακά όλα τα αντικείμενά της ενώ επεξηγηματικά
κείμενα και λεπτομερείς περιγραφές των έργων συμπληρώνουν την ψηφιακή
περιήγηση. Επιπλέον, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει βίντεο στο οποίο οι
επιμελητές ξεναγούν τους επισκέπτες σε επιλεγμένα έργα της έκθεσης.

Τα αντικείμενα της έκθεσης προέρχονται στην πλειονότητά τους από τη Συλλογή
Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου, ένα μοναδικό «θησαυροφυλάκιο» φιλελληνικών
καλλιτεχνικών έργων και αριστουργημάτων που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο
κοινό. 

 

 

«ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, 

VIRTUAL TOUR ΑΠΟ ΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/virtual-tour-apo-to-mouseio-kukladikis-texnis/


Η προσωπική και διαπροσωπική επαφή αποτελεί πλέον έναν εννοιολογικό
παράγοντα του οποίου το προϊόν δε γίνεται αντιληπτό με τους ίδιους όρους. Ως
αποτέλεσμα του καιρού του, έχει διαμορφωθεί ή/και παραμορφωθεί σε μία απλή
«νόηση», ενώ η ουσιώδης πτυχή του έχει προσωρινά τεθεί σε αναστολή.

Η συγκεκριμένη έκθεση καλεί τους καλλιτέχνες να ξεπεράσουν τη θεωρητική τους
έποψη και να δημιουργήσουν με την τέχνη και το ταλέντο τους εναλλακτικές μορφές
επαφής ή αλλιώς simulacra of contact. Αν η επαφή είναι απαγορευμένη, είναι
δυνατή η πραγματική επικοινωνία; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις σχέσεις των
ανθρώπων και είναι σε θέση επομένως να αναγεννήσουν τα θραύσματα επαφής που
απομένουν;

 

 

OPEN CALL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ "SIMULACRUM"

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/ikastiki-ekthesi-simulacrum/


Ζουν οι ήρωες μόνο στα παραμύθια;

Ο θεσμός του ήρωα και του ηρωισμού απολαμβάνει ξεχωριστής θέσης στη ζωή και
τη κοσμοθεωρία των ανθρώπων. Οι εξιστορήσεις κατορθωμάτων εξαιρετικού
θάρρους αποτελούν στοιχείο ταυτόσημο με τη γέννηση των κοινωνιών. Τι είναι
όμως ο ήρωας; Τι μας κάνει καλούς ή θαρραλέους; Οι μορφές και οι νοήσεις τους
ποικίλλουν ανάλογα με την κοινωνία στην οποία γεννιούνται και αναπτύσσονται,
ωστόσο ποτέ δεν παύουν να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και αντικείμενο
θαυμασμού.

Στα πλαίσια αυτής της έκθεσης επιχειρείται η αποδόμηση των όρων «ήρωας» και
«ηρωϊσμός», και διερευνάται η σχέση τους με τις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι
άντρες; Γυναίκες; Ιδέες; Παιδιά; Ή μήπως είναι απλά πράξεις καθημερινών
ανθρώπων;  

 

OPEN CALL ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

"HEROES: CONDENSATION"

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/ikastiki-ekthesi-heroes-condensation/


Γράφει ο συντάκτης Σταυρόπουλος Παναγιώτης

ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ..

‘’Ο Μίλαν Μπέργκ περιμένει υπομονετικά στο φανάρι. Ένα αυτοκίνητο σταματάει
δίπλα του. Στο πίσω κάθισμα ένα τρομοκρατημένο κορίτσι κρατάει κολλημένο στο
τζάμι ένα σημείωμα..
‘’ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ’’
Μια κραυγή για βοήθεια;
Ο Μίλαν δεν έχει ιδέα. Είναι αναλφάβητος. Όμως το ένστικτο του φωνάζει ότι το
κορίτσι βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο………’’

Ολοκαίνουργιο θρίλερ, από τον Σεμπάστιαν Φίτζεκ και τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο
Σεμπάστιαν Φίτζεκ γεννήθηκε το 1971 και είναι ο πιο επιτυχημένος συγγραφέας
ψυχολογικών θρίλερ στην Γερμανία. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΡΙΛΕΡ….

ΒΙΒΛΙΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/gia-tous-latreis-tou-logotexnikou-thriller/


Δυο λόγια για το βιβλίο

Είναι δυνατόν ένας χιμπαντζής που επιλέγει τυχαία απαντήσεις σε ερωτήματα
πολλαπλών επιλογών να νικά με συνέπεια καθηγητές, δημοσιογράφους,
νομπελίστες και τραπεζίτες; Και όμως, φαίνεται πως όταν μας ζητείται να
απαντήσουμε σε απλά ερωτήματα σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις ―τι ποσοστό
του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε ακραία φτώχεια, γιατί αυξάνεται ο πληθυσμός
της Γης, πόσα κορίτσια στον κόσμο ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
κ.λπ.―, δίνουμε όλοι συστηματικά λανθασμένες απαντήσεις.

  FACTFULNESS 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/factfulness-ekdoseis-katoptro/


Μια μουσική έκδοση για την Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη από τον μουσικό
Αντώνη Μαρτσάκη.

Μια πολυτελή μουσική έκδοση κυκλοφόρησαν οι εκόσεις Εν πλω με αφορμή τη
συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τον ψηφιακό
αυτό δίσκο, όπως και το βιβλίο που τον συνοδεύει, έχει επιμεληθεί ο Κρητικός
μουσικός Αντώνης Μαρτσάκης και είναι αφιερωμένος στην Επανάσταση του 1821
στην Κρήτη.

Σκοπός της έκδοσης είναι με  “Ριζίτικα και Ρίμες”  να ταξιδέψει κάθε ακροατής και
κάθε ακροάτρια, με την μελωδία και τους στίχους των τραγουδιών, σε εκείνη την
εποχή και να γνωρίσει τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν και δοξάστηκαν στον
Κρητικό Αγώνα για την ελευθερία.

  «ΡΙΖΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΙΜΕΣ ΤΟΥ 1821»
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

ΒΙΒΛΙΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/rizitika-kai-rimes-tou-1821-ekdoseis-en-plo/


Με τον Κοτζάμπαση του Καστρόπυργου γιορτάζει το Εθνικό Θέατρο την Παγκόσμια
Ημέρα Θεάτρου, το Σάββατο 27 Μαρτίου. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη
Τάρλοου ανεβαίνει ζωντανά για δεύτερη φορά σε live streaming, απευθείας από τη
Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη».

Η αληθινή (;) ιστορία ενός εξωμότη γίνεται στα επιδέξια χέρια του Μ. Καραγάτση
ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, ενώ η διασκευή του από τον Θανάση Τριαρίδη τη
φέρνει στο σανίδι του Εθνικού Θεάτρου. Γνώριμοι ημίθεοι από το έπος του 1821
παρελαύνουν με τις ανθρώπινες αδυναμίες τους ενώπιόν μας και μας μεταφέρουν
στην άγρια ζωή εκείνων που ονειρεύτηκαν μια ελεύθερη πατρίδα. Στο κέντρο όλων
αυτών, ο Μίχαλος Ρούσης, ένας «κατά λάθος» ήρωας, που αγωνίστηκε με
γενναιότητα χάρη στον φόβο του θανάτου.

ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ!

ΘΕΑΤΡΟ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/giortazoume-tin-pagkosmia-imera-theatrou-me-to-ethniko-theatro/


Kids Love Cinema: «Διαβατάρικα πουλιά»

Μια βραβευμένη τρυφερή ταινία για όλη την οικογένεια…
Δυο μικρές φίλες, με πείσμα, υπομονή, καλοσύνη, ενώνουν τις δυνάμεις τους,
ξεπερνούν σωματικούς και συναισθηματικούς φραγμούς και βιώνουν για πρώτη
φορά το αίσθημα της ελευθερίας στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα… παπάκι!
Τρυφερή, συγκινητική, αστεία, η πολυβραβευμένη ταινία του Olivier Ringer
Διαβατάρικα πουλιά, προβάλλεται στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ
online.filmfestival.gr το επόμενο σαββατοκύριακο 27 – 28 Μαρτίου 2021, στο
πλαίσιο των προβολών για όλη την οικογένεια Kids Love Cinema.

KIDS LOVE CINEMA:
«ΔΙΑΒΑΤΑΡΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ»

ΣΙΝΕΜΑ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/kids-love-cinema-diavatarika-poulia/


Γράφει ο συντάκτης Θοδωρής Καλλής

Lupin
Σεζόν 1: Επεισόδια 5
Πρόκειται για γαλλική σειρά με τον Αρσέν Λουπέν, έναν άνεργο πατέρα ενός μικρού
παιδιού σε διάσταση, να ζητάει εκδίκηση από μια πλούσια οικογένεια που δούλευε
ο πατέρας του και τον ενέπλεξαν σε ένα έγκλημα που δεν είχε κάνει και του στοίχισε
την ζωή. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Netflix.

The Witcher
Σεζόν 1: Επεισόδια 8
Πρόκειται για έναν επαγγελματία κυνηγό τεράτων, τον Γκέραλντ από την Ρίβια,
όπου σε έναν άγριο κόσμο που όλα είναι απάνθρωπα, ψάχνει να βρεί τον δρόμο
του. Κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδιού συναντάει την μάγισσα Γένεφερ και την
πριγκίπισσα Σίρι και ξεκινάνε κάποιες περιπέτειες.

5 ΣΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
 ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΤΟ 2021

ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/5-seires-pou-prepei-na-parakolouthiseis-to-2021/


Το FANTASY FESTIVAL στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Ελληνοαμερικανική
Ένωση και το Hellenic American College για τη διοργάνωση του φεστιβάλ και τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού MAGIC PEN WRITING CONTEST, ανακοινώνει ένα νέο
έπαθλο για τον διαγωνισμό, το HAEC Creative Writing Prize!

Το νέο έπαθλο, αξίας 700 Ευρώ, έρχεται να συμπληρώσει τα χρηματικά βραβεία
συνολικής αξίας 450 Ευρώ που θα αποδοθούν στους διακριθέντες. Ένας εκ των δέκα
φιναλίστ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει με 100% πληρωμένα δίδακτρα στο
μάθημα Creative Writing, διάρκειας 45 ωρών, το οποίο αποτελεί μέρος του
προπτυχιακού προγράμματος Bachelor of Arts in English Language & Literature
(BAELL)του Hellenic American College/Hellenic American University.

MAGIC PEN WRITING CONTEST
– HAEC CREATIVE WRITING

PRIZE

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/magic-pen-writing-contest-haec-creative-writing-prize/


Συντάκτρια Μαριορή Γρηγορίου

Σε ένα μοναδικό τοπίο, στα Λιβάδια Κοτύλης του Δήμου Νεστορίου, νοτιοδυτικά της
Καστοριάς, και σε υψόμετρο 1.453 μ., βρίσκεται το «Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης
Γράμμος» (ΠΕΣ). Πρόκειται για μία περιοχή ασύγκριτης ομορφιάς και μεγάλης
οικολογικής σημασίας, στα όρια δύο ορεινών όγκων, του Βοΐου και του Γράμμου.

Η ιδέα λειτουργίας του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης, που αποτελεί τον χώρο όπου
έγιναν οι μεγαλύτερες μάχες του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949),
ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το 2011 το «Ίδρυμα της Βουλής των
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» ανέλαβε την οργάνωση και
λειτουργία του Πάρκου, το οποίο έναν χρόνο μετά άνοιξε τις πύλες του για το κοινό. 

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΟ |
ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/to-parko-ethnikis-symfiliwsis-ston-grammo/


 Γράφει ο συντάκτης Στέλιος Πανούριος

Σε συνέχεια του άρθρου: Με ποιον τρόπο πρέπει να ξεχωρίζουμε την τεχνολογία
από τον άνθρωπο. “Η διαχείριση της αποτυχίας” για τη διαφύλαξη του μέλλοντος.

Η άρνηση της αποτυχίας είναι ίσως ο μεγαλύτερος παράγοντας για το γιατί η
ανθρωπότητα ίσως να αποτύχει να συνεχίσει στο μέλλον. Ένα βασικό
χαρακτηριστικό ενός πολιτισμένου κόσμου που καταφέρνει να κάνει το μεγαλύτερο
βήμα πολιτισμικά, είναι το να μάθει να μάχεται με πολιτισμένα μέσα και να χάνει και
με πολιτισμένο τρόπο. Μέχρι πριν λίγα χρόνια όταν κάποια χώρα δεν μπορούσε να
έχει αυτό που θέλει, έκανε πόλεμο για να το αποκτήσει. Σήμερα μπορεί να το
αγοράσει. Όσο περισσότερα μπορούν να αγοράσουν τα λεφτά, τόσο λιγότερο
χρειαζόμαστε να κάνουμε πόλεμο για να τα αποκτήσουμε. 

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΜΕ

ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ;

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΜΕΛΛΟΝ

 
Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/me-poio-tropo-prepei-na-xeiristoume-tin-texnologia-tis-sxeseis-kai-ton-kosmo-mas/


Γράφει η συντάκτρια Αναστασία Κρανά

Η Ελλάδα δικαίως ανήκει στις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου. Και αυτό επειδή
διαθέτει 157 ενεργά ρήγματα τα οποία έχουν δώσει πάνω από 570 σεισμούς της
κλίμακας των έξι ρίχτερ και άνω.

Κανείς δεν είναι σε θέση να ξεχάσει τον ισχυρό σεισμό που βίωσαν οι κάτοικοι της
Σάμου στις 30 Οκτωβρίου του 2020. Κάτοικοι που θρηνούσαν τον άδικο χαμό των
δύο ανήλικων παιδιών, την καταστροφή των σπιτιών τους αλλά και των υλικών τους
αγαθών. Όλοι είχαν βγει στους δρόμους έντρομοι, με τα τηλέφωνα στο χέρι, μέχρι
να βεβαιωθούν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα ήταν ακόμα ζωντανά.

ΕΝΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΦΕΡΕΙ ΚΟΝΤΑ;

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Περισσότερα...

https://www.culture365.gr/enas-seismos-mporei-na-mas-ferei-konta/
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