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Νέα μονοπάτια για τη ζωθ, τη μουςικθ και την ειρθνη ςτην Κρθτη
Έναρξη κοινοτικών ημερίδων αυτή την άνοιξη στο Κζντρο Ζωής & Δημιουργίας Orizon
4 με 5 Μαΐου 2014 – Ακρθμιοσ, Μεγάλα Χωράφια, Άπτερα
Σο Κζντρο Ζωισ και Δθμιουργίασ «Orizon» είναι ζνα ξεχωριςτό μζροσ ςτθν Κριτθ όπου θ κίνθςθ ενζργειασ
κάνουν δυνατι μία κετικι και μόνιμεσ αλλαγι ςτον εαυτό μασ και το περιβάλλον μασ. Σο Orizon Κζντρο Ζωισ
και δθμιουργίασ, είναι θ επζκταςθ του Κζντρου Akrimios που ιδρφκθκε από τθν Ingrid Μαργαρίτα Κοκοτςάκθ και
τθν οικογζνειά τθσ πριν από πολλά χρόνια, και τώρα ανοίγει τισ πόρτεσ του ςτο κοινό για αναπτφξει τθν
επίγνωςθ των επιςκεπτών που επικυμοφν να κάνουν τθ ηωι τουσ πιο ευτυχιςμζνθ και ουςιαςτικι.
Γιορτάηοντασ τθν πλιρθ άνκιςθ τθσ άνοιξθσ με τθν αναγζννθςθ του Κοινοτικοφ Κζντρου, το Orizon προςκαλεί
επιςκζπτεσ από όλθ τθν Κριτθ – από τθν Ελλάδα και όλο τον κόςμο – να ενταχκοφν ςε μια ςειρά από
ευχάριςτεσ και ειρθνικζσ εκδθλώςεισ που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 4 ζωσ 5 Απρίλιου 2014.
Σθν Κυριακι 4θ Μαΐου τα προγράμματα ςτο Κζντρο Orizon κα είναι αφιερωμζνα ςτθ ηωι και τθ δθμιουργία,
καλώντασ τουσ ντόπιουσ και τουσ επιςκζπτεσ, τισ μικρζσ κοινότθτεσ, τισ οικογζνειεσ, τουσ φίλουσ, και κάκε
ομοϊδεάτεσ άτομα που επικυμοφν να ςυνδεκοφν.
Μια μζρα του ςωματικισ άςκθςθσ, με γιόγκα και χορό, καλλιτεχνικισ δουλειάσ με εργαςτιρια ηωγραφικισ που
κα ολοκλθρωκεί με ςυναυλία μουςικισ από τθν ντουζτο του Γιώργου Παπαϊωάννου και Χριςτου Μπάρμπα. Οι
δφο μουςικοί είναι ςτενοί φίλοι χρόνια και ζχουν ςυνεργαςτεί ςε πολλά ςχιματα (Λαβφρινκοσ, Νζδα κα). ε
αυτι τθν ιδιαίτερθ ςυναυλία εξερευνοφν τισ δυνατότθτεσ ενόσ αςυνικιςτου "ντουζτου" Βιολί - Νζυ, ζχοντασ ωσ
καλεςμζνουσ και άλλα όργανα όπωσ τςζλα, κικάρεσ, φλογζρεσ, ακορντεόν, οφτι κα. που παίηουν πάντα όμωσ
πάντα οι δυό τουσ.
Δευτζρα, 5 Μαΐου είναι θ Παγκόςμια Ημζρα Ειρινθσ. Σο Orizon Κζντρο Ζωισ & Δθμιουργίασ κα να είναι ζνασ
από τουσ χώρουσ παγκοςμίωσ που κα ςυμβάλουν ςτθν εργαςία προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ περιςςότερο
βιώςιμθσ κοινότθτασ ςε τοπικό και παγκόςμιο επίπεδο. Σο Orizon Κζντρο προςκαλεί εκελοντζσ να προςφζρουν
τα ταλζντα τουσ για να βοθκιςουν όςουσ ζχουν ανάγκθ, κακώσ και εταιρείεσ και ιδιώτεσ ςε κζςθ να δωρίςουν
τα εργαλεία, τα μζςα και τον εξοπλιςμό που δεν είναι πλζον απαραίτθτα για αυτοφσ, αλλά εξακολουκεί να είναι
κατάλλθλα για εκπαιδευτικι χριςθ. Η Orizon Κζντρο Ζωισ & Δθμιουργίασ κα χρθςιμεφςει ωσ ςθμείο
ςυνάντθςθσ και ανταλλαγισ πλθροφοριών και ςτοιχείων ενεργθτικοφ.
Η διιμερθ εκδιλωςθ, δθμιουργώντασ μια νζα πορεία για τθ ηωι, τθ μουςικι και τθν ειρινθ κα ςυμπλθρωκεί
από μια ομάδα διαλογιςμοφ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν προώκθςθ τθσ ειρινθσ το βράδυ τθσ 5θσ Μαΐου.
Σα προγράμματα κα πραγματοποιθκεί ςτο Orizon Center ςτο Akrimios που βρίςκεται ςτο 11 χλμ τθσ Εκνικισ
Οδοφ ανάμεςα ςε Ρζκυμνο και Χανιά, Κριτθ, απζναντι από τθ ςτροφι ςτθν Απτζρα .
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Orizon Κζντρο Ζωισ & Δθμιουργίασ
http://www.akrimios-orizon.com/orizon-blog.html
ι ςτο facebook ςε https://www.facebook.com/OrizonCenterForLifeAndCreation

