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Μαθήματα γκολφ 

 

 

 

Κεντρική συζήτηση 

 

Mε θέμα τη σχέση της δημοκρατίας με την πνευματικότητα, διεθνώς αναγνωρισμένοι 

ομιλητές, καλούνται να απαντήσουν ερωτήματα όπως: πώς μπορούμε να επιτύχουμε 

μεγαλύτερη πνευματικότητα εντός του 

δημοκρατικού πολιτεύματος και με ποιους 

τρόπους η πνευματικότητα συνδέεται διαχρονικά 

με τη δημοκρατική διακυβέρνηση τόσο στις 

ανατολικές όσο και στις δυτικές κοινωνίες. Στη 

συζήτηση συμμετέχουν: ο Brunello Cucinelli, 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Brunello 

Cucinelli S.p.A, η Angie Hobbs, Καθηγήτρια 

Δημόσιας Κατανόησης Φιλοσοφίας στο 

Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και ο Rana Mitter, Καθηγητής Ιστορίας & Πολιτικής της 

Σύγχρονης Κίνας, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Την κεντρική συζήτηση 

συντονίζουν στελέχη των New York Times: η Katrin Bennhold, Διευθύντρια του 

Γραφείου Βερολίνου και ο Serge Schmemann, Μέλος του Editorial Board καθώς και 

Πρόεδρος & Διευθυντής του Athens Democracy Forum. 

 

 

Αναγνώσεις βιβλίων 

 

Αναγνώσεις βιβλίων από τους επιφανείς ομιλητές του Democracy & Spirituality 

Weekend. Ανακαλύψτε το συγγραφικό τους έργο και εμβαθύνετε σε μια συζήτηση.  

 

 

 

Φιλοσοφικοί περίπατοι 

 Οι Φιλοσοφικοί Περίπατοι δίνουν τη 

δυνατότητα στους επισκέπτες να συμμετάσχουν 

σε μία πρωτοποριακή δραστηριότητα και να 

συζητήσουν σύγχρονα ζητήματα υπό το πρίσμα 

της σκέψης και των κειμένων των αρχαίων 

Ελλήνων φιλοσόφων. Η γνωριμία με τον κόσμο 

της Ελληνικής φιλοσοφίας γίνεται μέσα από 

έναν περίπατο στο ειδυλλιακό Μεσσηνιακό 



τοπίο, ανάμεσα σε αιωνόβιους ελαιώνες, υπό την καθοδήγηση της Καθ. Ελένης 

Βολονάκη. 

 

Art tour  

 

Ξεναγηθείτε σε αυθεντικά έργα τέχνης από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, αλλά και στις 

δημιουργίες σύγχρονων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών στους χώρους του 

Navarino Dunes, όπου η τέχνη αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής αισθητικής 

προσέγγισης.  

 

 

Beach Yoga  

 

Μία ώρα για χαλάρωση και stretch, αφιερωμένη στη 

φυσική υγεία και την πνευματική αναζωογόνηση, 

δίπλα στους ήχους της θάλασσας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γευσιγνωσία ελαιόλαδου  

 

Μάθετε από τους ειδικούς, πώς να διακρίνετε τις 

λεπτές γεύσεις και τα αρώματα του παγκοσμίου 

φήμης παρθένου ελαιόλαδου της Μεσσηνίας μέσα 

από μια γευστική δοκιμή. Το παρθένο ελαιόλαδο 

εξαιρετικής ποιότητας της περιοχής, αποτελεί 

μέρος της καθημερινής ζωής και διατροφής των 

ανθρώπων εδώ, διαχρονικά. 

Η υψηλή ποιότητα της γεύσης και η μεγάλη 

διατροφική του αξία είναι αποτέλεσμα του εδάφους, της ποικιλίας των ελιών 

αλλά και της διαδικασίας που ακολουθείται από το δέντρο και τη συλλογή 

των καρπών του έως την εμφιάλωση. 

 

 

Golf Experience 

 

Ανακαλύψτε το γκολφ, με ένα μάθημα ή παιχνίδι 

σε 2 από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, The 

Dunes Course and The Bay Course.   

 

 

 

 

 

 


