Δελτίο Τύπου

Διήμερο «Architecture and Democracy» στην
Costa Navarino, σε συνεργασία με τους
The New York Times
Ο επικεφαλής αρχιτέκτονας του Zaha Hadid Architects, Patrick Schumacher, ο
βραβευμένος με Nobel Paul Krugman, ο συγγραφέας Charles Landry και άλλοι
διακεκριμένοι συμμετέχοντες θα παραστούν στη φετινή συζήτηση του
Architecture and Democracy Forum, που θα πραγματοποιηθεί στις 16-18
Σεπτεμβρίου.
27 Ιουνίου 2016 – Η Costa
Navarino, ο κορυφαίος προορισμός
αειφορίας, θα αποτελέσει το χώρο
φιλοξενίας της κλειστής εκδήλωσης
«Architecture and Democracy»
που θα πραγματοποιηθεί στις
16-18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο
του φετινού ‘Athens Democracy
Forum’ των New York Times. Η
εκδήλωση αποτελεί τη συνέχεια του
πρώτου επιτυχημένου διήμερου
που πραγματοποιήθηκε το 2015 με
θέμα «Art and Democracy», του
Η εκδήλωση του 2015 πραγματοποιήθηκε σε έναν εντυπωσιακό εξωτερικό
Νομπελίστα Paul Krugman, του
χώρο κοντά στον ποταμό Σέλλα και το Ιόνιο πέλαγος. Η τοποθεσία θα
καλλιτέχνη Jeff Koons και του
είναι η ίδια και για τη φετινή διοργάνωση.
Serge Schmemann, μέλους της
συντακτικής επιτροπής των NYT
(βασικά σημεία της διοργάνωσης του 2015 είναι
διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο).

«Μπορεί η αρχιτεκτονική να
είναι
δημοκρατική»;
«Με
ποιους τρόπους μπορεί η
αρχιτεκτονική και ο αστικός
σχεδιασμός
να
αντιπροσωπεύει
και
να
προάγει τη δημοκρατία»;
Αυτά είναι μερικά από τα
θέματα που θα συζητήσουν
σημαντικές προσωπικότητες
από διάφορους κλάδους κατά
τη διάρκεια του διημέρου.
Τον συντονισμό θα έχει ο
Roger Cohen (αρθρογράφος
των NYT).
Jeff Koons, Paul Krugman και Serge Schmemann των NYT κατά τη διάρκεια της
περσινής εκδήλωσης

Στους





ομιλητές περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής:
Ο επικεφαλής αρχιτέκτονας των Zaha Hadid Architects, Patrick Schumacher
Ο βραβευμένος με Nobel, Paul Krugman
Ο συγγραφέας, Charles Landry
O καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, Πέτρος Θέμελης

Αρχαία Μεσσήνη, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαιότητας στην
Ελλάδα και μέρος συνάντησης της Δημοκρατίας με την Αρχιτεκτονική.

Παράλληλα με την συζήτηση, το
διήμερο
θα
περιλαμβάνει
ένα
πλούσιο,
συμπληρωματικό
πρόγραμμα
δράσεων
και
αυθεντικών εμπειριών στην Costa
Navarino, μαζί με μια περιήγηση στο
Παλάτι του Νέστορα στην Πύλο,
γκολφ στα γήπεδα The Dunes ή The
Bay, έναν «Φιλοσοφικό Περίπατο»
(συζήτηση με καθηγητή φιλοσοφίας
για θέματα της επικαιρότητας μέσα
από τη ματιά των αρχαίων Ελλήνων
φιλοσόφων, μέσα στους ελαιώνες),
και δραστηριότητες γευσιγνωσίας
κρασιού και ελαιολάδου, ώστε οι
προσκεκλημένοι να ανακαλύψουν
τις μοναδικές γεύσεις της περιοχής.

Η Costa Navarino αποτελεί την ιδανική βάση για τέτοιες συζητήσεις, καθώς η περιοχή
διαθέτει σημαντική αρχιτεκτονική κληρονομιά, από τους οικισμούς Νεολιθικής εποχής, τα
Μυκηναϊκά παλάτια, τους κλασσικούς ναούς του Βυζαντίου, μέχρι τα μεσαιωνικά κάστρα,
συμπεριλαμβανομένων 3 μνημείων παγκόσμιας κληρονομίας UNESCO.
-ΤέλοςCosta Navarino:
H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη
Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην
καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική
κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a
Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα
The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά,
καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino
Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course.
Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website, www.costanavarino.com/gr και του συνδέσμου
στην ενότητα Downloads/Images, χρησιμοποιώντας τον κωδικό nestor.
Athens Democracy Forum:
Πριν από τρία χρόνια οι International New York Times καθιέρωσαν το «Athens Democracy Forum» υπό την
αιγίδα του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία. Με την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών έχει γίνει η κύρια παγκόσμια εκδήλωση της Διεθνούς Ημέρας για τη Δημοκρατία, η οποία
πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο στη Στοά του Αττάλου στην Αρχαία Αγορά - γενέτειρα της δημοκρατίας –
καθώς και σε άλλα σημεία της Αθήνας.
Στο χώρο όπου φυτεύτηκαν οι σπόροι της δημοκρατίας πριν από 2.500 χρόνια, μέσα από το «Athens Democracy
Forum» θα τεθεί υπό συζήτηση η κατάσταση των φιλελεύθερων δημοκρατιών και οι μεγάλες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν σήμερα ανά τον κόσμο. Η περσινή εκδήλωση στην Αθήνα συγκέντρωσε πάνω από 400
αντιπροσώπους από 23 χώρες.
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