
   

Δελτίο Τύπου 
 

Ολοκληρώθηκε το «Democracy and Happiness Weekend» στην Costa 
Navarino  

 
Ένα διήμερο συζητήσεων και πολιτιστικών εμπειριών για τη σύνδεση μεταξύ 

δημοκρατίας και ευτυχίας, με τη συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών 
 

 
Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2022 – Η Costa Navarino και το Athens Democracy Forum 
συνδιοργάνωσαν για 7η χρονιά, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, ένα διήμερο 
συζητήσεων και πολιτιστικών εμπειριών με τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων ομιλητών, 
στο νέο ξενοδοχείο W Costa Navarino.  
 
O καθηγητής και συγγραφέας Yascha Mounk, η ακαδημαϊκός Dr. Karolina Wigura και 
ο ψυχοθεραπευτής Κώστας Κουρής ηγήθηκαν μιας σειράς συζητήσεων κατά τη διάρκεια 
του διήμερου, με στόχο να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα: μία ευτυχισμένη κοινωνία 
οδηγεί σε μία πιο ανθεκτική δημοκρατία; 
 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μία πολύπλευρη και 
εποικοδομητική συζήτηση για το πλαίσιο αναζήτησης της ευτυχίας, η οποία δοκιμάζεται εν 
μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων, από την κλιματική αλλαγή και την πανδημία μέχρι τον 
πόλεμο.  

Το «Democracy and Happiness Weekend» ξεκίνησε με μία διαδραστική συζήτηση με την 
καθηγήτρια Καλυψώ Νικολαΐδη, Chair of Global Affairs, School of Transnational 
Governance, European University Institute, για τη σχέση της μυθολογίας με τη σύγχρονη 
πολιτική.  
 
Η κεντρική συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Roger Cohen, Chief Correspondent Paris 
των New York Times, πραγματοποιήθηκε στο Bay Clubhouse και επικεντρώθηκε στη 
σύνδεση μεταξύ δημοκρατίας και ευτυχίας. Ο Yascha Mounk ανέφερε ότι «ότι αυτό που 
μπορεί να πετύχει η δημοκρατία είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι 
άνθρωποι να επιδιώξουν την ευτυχία». Από την πλευρά της, η Karolina Wigura τόνισε 

http://www.costanavarino.com/
http://www.athensdemocracyforum.com/
https://www.costanavarino.com/w-costa-navarino/
https://www.costanavarino.com/democracy-and-happiness-weekend/


   

ότι «η ευτυχία είναι συνδεδεμένη με την ηθική» και αναφέρθηκε στον αρχαίο φιλόσοφο 
Αριστοτέλη, σύμφωνα με τον οποίο η «ευτυχία είναι συνδεδεμένη αναπόφευκτα με την 
αρετή». Ο Κώστας Κουρής αναφέρθηκε επίσης στον Αριστοτέλη και στην έννοια ότι «η 
ευτυχία είναι η ολοκλήρωση όλων των στόχων». Επιπλέον σημείωσε ότι «αν δεν είναι όλοι 
ευτυχισμένοι, τότε δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Αυτό σημαίνει αρετή. Κι αυτή είναι 
μια καλή σύνδεση με τη δημοκρατία- η αρετή καθορίζει τις αποφάσεις για εσένα και την 
κοινωνία».  
 
Η Karolina Wigura πρόσθεσε ότι «εντέλει η δημοκρατία μπορεί να μας επιτρέψει να 
επιδιώξουμε την ευτυχία – γιατί δεν μας την επιβάλλει». Τέλος ο Yascha Mounk ανέφερε 
ότι «θα πρέπει να μάθουμε να αδιαφορούμε για όσα δεν έχουν πραγματικά σημασία και 
να πάρουμε συνειδητά το ρίσκο, να εξαρτάται η ευτυχία μας μόνο από όσα πραγματικά 
μετρούν». 
 
Στο πλαίσιο του διημέρου, ο Jon Alexander και η Irenie Ekkeshis, συνιδρυτές του New 
Citizenship Project, πραγματοποίησαν ένα διαδραστικό workshop με συμμετοχή του 
κοινού, με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την ευτυχία για τη δημιουργία ισχυρότερων 
δημοκρατιών».  

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο «Democracy and Happiness Weekend» είχαν την ευκαιρία 
να συμμετάσχουν σε μαθήματα γιόγκα αλλά και στον «Φιλοσοφικό Περίπατο» υπό την 
καθοδήγηση της Καθηγήτριας Ελένης Βολονάκη από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
προσεγγίζοντας τη σύγχρονη ηθική μέσα από τη ματιά των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. 

Το διεθνές κοινό που παρακολούθησε το διήμερο, περιλάμβανε συμμετέχοντες του 
φετινού Athens Democracy Forum, δημοσιογράφους των New York Times, καθώς και 
επισκεπτών των ξενοδοχείων της Costa Navarino, που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
τη μοναδική τοποθεσία του νέου W Costa Navarino, με θέα τον ιστορικό κόλπο του 
Ναβαρίνου.  

-ΤΕΛΟΣ- 

Πληροφορίες για τους συντάκτες:  
 
COSTA NAVARINO  

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και 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 η προώθηση της Μεσσηνίας, με απόλυτο σεβασμό 
για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από 5 ξεχωριστές περιοχές 
με πολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και 4 signature γήπεδα γκολφ. Στο Navarino 
Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και 
The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. 
Στην κοντινή περιοχή Navarino Waterfront βρίσκεται το νέο πολυτελές ξενοδοχείο W Costa Navarino, 
ενώ το 2023 θα λειτουργήσει η Navarino Agora. Στο Navarino Bay, θα ανοίξει το 2023, το 
υπερπολυτελές ξενοδοχείο Mandarin Oriental, Costa Navarino. 

http://www.athensdemocracyforum.com/
http://www.costanavarino.com/


   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATHENS DEMOCRACY FORUM 
Το Athens Democracy Forum (ADF) είναι ένα ετήσιο διεθνές συνέδριο το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε 
Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο στην Αθήνα από το 2013 και διερευνά την εξέλιξη της δημοκρατίας. Το ADF 
συγκεντρώνει ηγετικές προσωπικότητες από τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
διαμορφωτές πολιτικής και ειδικούς, για να συζητήσουν και να εστιάσουν στα πιο καίρια ζητήματα 
που αντιμετωπίζει η δημοκρατία. Οι κεντρικές εκδηλώσεις του συνεδρίου περιλαμβάνουν το 
«Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών», την «Ομιλία Αριστοτέλη» και την «Παγκόσμια 
Συζήτηση στην Αρχαία Αγορά». 

www.athensdemocracyforum.com 

 
Στοιχεία επικοινωνίας 
Βάλια Βανέζη, Communications Director 
Τηλ: 211 0160152 
e-mail: vvanezi@temes.gr   
 
Γιώτα Σπηλιωτοπούλου, Communications Manager 
Τηλ.: 211 016 0361 
email: gspiliotopoulou@temes.gr 
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