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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος ΙΑΣΩ στο Βόλο, ασχολείται από 20ετίας, με θέματα που
μας βοηθούν να ακολουθήσουμε έναν αρμονικό τρόπο ζωής.
Ασχολούμαστε με θέματα
Aνανέωσης Σώματος - Συναισθηματικής , Νοητικής ισορροπίας - Επικοινωνίας..
Γενικά υπάρχει ένα καθημερινό ποικίλο πρόγραμμα
Aυτογνωσίας Eναλλακτικών
θεραπειώνΕκδηλώσεων - Παιχνιδιών – Χορού – Ψυχαγωγίας-φροντίδας Υγείας κ.α.
Επειδή πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά, με ανεκτικότητα και
σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας, διοργανώνουμε κάθε χρόνο ( αρχές Αυγούστου )
Τις Εναλλακτικές Θερινές Διακοπές Ειρήνης
Με σχετική άδεια του δασαρχείου, κατασκηνώνουμε σε κάποια όμορφη ορεινή τοποθεσία,
όπου συμβιώνουμε κάθε φορά ενωμένοι, χαρούμενοι, κοντά στη φύση, με τις πορείες μας,
το τραγούδι, τον χορό μας, τα παραδοσιακά και ψυχολογικά μας παιχνίδια, το τάβλι μας
,το πιγκ-πογκ ,τη τοξοβολία, τον καραγκιόζη μας , τις αυθόρμητες θεατρικές μας
παραστάσεις γύρω από τη φωτιά και πολλά άλλα…
Όλα αυτά προσφέρονται αφιλοκερδώς.
Σκοπός μας είναι να βιώσουμε συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης ,όπου ο καθένας
σαν Ενεργός Πολίτης θα νιώθει ελεύθερος , θα συνεργάζεται ,θα συμμετέχει σε όλα ,
θα προσφέρει όπου νομίζει για την καλύτερη διαβίωση με σεβασμό και ανεκτικότητα .
Στοχεύουμε επίσης και στην επαφή μας με Εναλλακτικούς Τρόπους βελτίωσης της Υγείας
,Επικοινωνίας .
Το ξεκινήσαμε με αισιοδοξία και πίστη ,σαν ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα για την παγκόσμια
ειρήνη ,
που ‘’τρέχει’’ πολύ καλά .
Κατασκηνώσεις προηγούμενων ετών.
1 η χρονιά Όλυμπο ………….. (Άγ.Ιωάννης) ……………………..…… 17 άτομα
2η «
Φρακτό Δράμας …( Παρθένο δάσος ) …………………..45 «
η
3 «
Όλυμπο …………….(Αγ. Τριάδα Καλλιπεύκης )……….60
«
4η «
Κίσαβο ………………..( Αριόπρινο ) …………………………….75 «
5η «
Περτούλι Τρικάλων (Αγ.Κυριακή )………………………....110 «
η
6 «
Άγραφα Ευρυτανίας (Ξύλα Κόκκαλη).. ………………… 100 «
η
7 «
Μεντενίτσα Θερμοπυλών ( Παναγία)...……………….....90 «
8η «
Νεραιδα Ευρυτανίας
( Μοναστήρι ) ………………… 110 «
η
9 «
Κλεινοβό Καλαμπάκας ( Αγ. Τριάδα )……………………130 «
η
10 «
Ελατοχώρι Κατερίνης (Πέτρινο)………………..………. 190 «
η
Για 11 συνεχή χρονιά φέτος ( 2011) από Σάββατο 30 Ιουλίου μέχρι Κυριακή 7 Αυγούστου
η Θερινή μας διαβίωση θα γίνει πάλι στο Ελατοχώρι Κατερίνης
( προς Χιονοδρομικό Κέντρο, 4 χιλ. μετά το Ελατοχώρι ,ταμπέλα εστιατόριο Πέτρινο ).
Δέκα χρόνια τώρα αποκτήσαμε πείρα για τα όποια λειτουργικά μας προβλήματα.
Διαθέτουμε ολόκληρο τον εξοπλισμό κουζίνας-τραπεζαρίας- ρεύμα 220 (ηλεκτροπαρ.
ζεύγος )- δανειστική βιβλιοθήκη--επιτραπέζια παιχνίδια –τηλεσκόπιο –μικροσκόπιο
–εξοπλισμό αναρρίχησης ράουλο κ.α.

1/2

2011-07-30 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Tuesday, 19 July 2011 22:25 - Last Updated Tuesday, 19 July 2011 22:30

Λειτουργεί έκθεση με κάποια βότανα –παραδοσιακά σαπούνια– διάφορες αλοιφές , όλα
παραγωγής μας .
Όλες οι απαραίτητες εργασίες γίνονται από εμάς τους ίδιους σαν ‘’υπηρεσίες’’.
Συμμετέχουν άτομα από όλη την Ελλάδα (και εξωτερικό ).
Τα έξοδα σίτισης πληρώνονται από κοινού και είναι .
Για τους ενήλικες 13 Ε ημερήσια και για τα παιδιά ως 6η δημοτικού 6,5 Ε .
Ένας παράδεισος για τα παιδιά , εφήβους , φοιτητές (30 περίπου μικρά – μεγάλα ),
όπου γεμάτοι ζωντάνια ζούνε τις περιπέτειες τους κοντά στη φύση .
Δεν έχετε παρά να πάρετε τα παιδιά σας , τα ατομικά σας είδη ,την Καλή σας Διάθεση και
να μας ακολουθήσετε
Είναι βέβαιο πως θα ξανάρθετε….
Πληροφορίες τηλ. 24210/62979, 67130 κιν. 6948823756, 6974487375 Ιστολ.
Ιasodim.webs.com
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