Δελτίο Τύπου

«Democracy and Film»
Ένα διεθνές τριήμερο στην Costa Navarino, σε συνεργασία με το
«New York Times Athens Democracy Forum»
Η διοργάνωση επιστρέφει στη Μεσσηνία 15–17 Σεπτεμβρίου
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017- Το «New York Times Athens Democracy Forum» και
η Costa Navarino, διοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονιά ένα διεθνές τριήμερο από τις
15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, με θέμα «Democracy and Film».
Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων που έχουν ως
κύριο θέμα την επίδραση του κινηματογράφου και των δημιουργών στο πώς
αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα και τον
κόσμο ευρύτερα, καθώς και τον αντίκτυπο
στην πολιτική συνείδηση και ενασχόληση του
κοινού.
Στην κεντρική συζήτηση που θα λάβει χώρα
το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, γνωστοί διεθνείς
σκηνοθέτες, ηθοποιοί και άλλοι ειδικοί του
χώρου, θα αναλύσουν αυτά τα καίρια
ζητήματα, με φόντο το Μεσσηνιακό τόπιο.
Συντονιστής των
ομιλιών θα είναι
ο
Architecture & Democracy – πάνελ (2016): Πέτρος Θέμελης, Charles
διακεκριμένος καλλιτέχνης Ali Hossaini, ενώ οι
Landry, Paul Krugman, Farah Nayeri, Roger Cohen και Patrik
συζητήσεις θα πλαισιώθουν από προβολές
Schumacher.
βίντεο που έχουν επιλέξει και επιμεληθεί οι
καλλιτεχνες που συμμετέχουν, συμβάλλοντας περαιτέρω στο διάλογο για τον
κινηματογράφο και την επίδρασή του στο σύγχρονο πολιτικό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα των ομιλιών θα συνοδεύσουν μια σειρά από αυθεντικές εμπειρίες και
δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες του «Film & Democracy», όπως οι «Φιλοσοφικοί
περίπατοι» με θέμα «Πολιτική και Αρχαίο Δράμα», μέσα από τη ματιά των Αρχαίων
Ελλήνων φιλοσόφων. Επίσης, μεταξύ άλλων θα γίνουν ξεναγήσεις στη μοναδική συλλογή
έργων τέχνης της Costa Navarino του 17ου έως 19ου αιώνα και βραδιές αστρονομίας για μια
διαφορετική εξερεύνηση του σύμπαντος μέσα από τον Μεσσηνιακό ουρανό.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνέχεια δύο επιτυχημένων διοργανώσεων των New
York Times και της Costa Navarino: τα τριήμερα «Art & Democracy» (2015) και

«Architecture & Democracy» (2016) με διακεκριμένες
παρουσίες από όλο τον κόσμο, έθεσαν τη βάση της φετινής
διοργάνωσης.
Οι εκδηλώσεις αποτελούν μέρος του New York Times
Athens Democracy Forum που θα πραγματοποιηθεί για
5η συνεχόμενη χρονιά 13-17 Σεπτεμβρίου, με θέμα «Λύσεις
σε έναν κόσμο που αλλάζει». Στο Forum θα συμμετέχουν
πολιτικοί ηγέτες, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και άλλοι
ειδικοί που καλούνται να απαντήσουν σε καίρια ζητήματα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Film &
Democracy» και τις επιλογές διαμονής, μπορείτε να
βρείτε εδώ.

--Costa 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 και του συνδέσμου
στην ενότητα Press, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.
The New York Times Athens Democracy Forum
Πριν από τέσσερα χρόνια οι 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.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.athensdemocracyforum.com/
Πληροφορίες για τους συντάκτες:
Μαρίνα Παπατσώνη, Marketing & Business Development Director
Tel.: +30 210 949 0013
Fax: +30 210 949 0218
e-mail: mpapatsoni@temes.gr
TEMES Α.Ε.
Πεντέλης 5,
17564, Αθήνα, Ελλάδα
Developers of Costa Navarino

www.costanavarino.com
Για περισσότερες πληροφορίες για το New York Times ‘Athens Democracy Forum’:
Christopher Kang (Λονδίνο)
Corporate Communications, The New York Times
Tηλ.: +44 207 061 3525
e-mail: ckang@nytimes.com

