
 

Τα παιδία παίζει 
 

βιωµατικό σεµινάριο για ενήλικες  
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ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ – ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

29-30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2012 
 

 

 

 

 

∆ηλώσεις συµµετοχής: έως 11-06-2012 

Κόστος συµµετοχής  : 160,00€ 

Τηλέφωνο κρατήσεων : 210-8259.289 

 

 

 



Τα παιδία παίζει  
Μία εναλλακτική θεώρηση της ζωής, µέσα απ’ το θεατρικό παιχνίδι 
 

µε την Φρόσω Μπενετή ���� ηθοποιό – σκηνοθέτη  
 

29-30/6-1/7/2012  ����  ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ-ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
 

 

 

 

Ας ξεκινήσουµε το Καλοκαίρι µας µε καθαρή ψυχή. Χαλάρωση, ηρεµία, 

ανταύγειες από γαλάζια νερά, χαρούµενες φωνές.  Τα χρώµατα του ουρανού, οι 

ήχοι του δειλινού, το αεράκι, η φύση. Το παιχνίδι µπορεί να σου δείξει 

καινούργιους δρόµους, ο καθένας όµως πάει εκεί που ο ίδιος θέλει να 

φτάσει. Ελάτε να γνωριστούµε, να χαλαρώσουµε, να γελάσουµε, να 

επικοινωνήσουµε.   

Ελάτε να παίξουµε.  Να ενεργοποιήσουµε τις αισθήσεις, τη φαντασία, να 

καλλιεργήσουµε την εµπιστοσύνη.   

 

Να προετοιµαστούµε για τα ταξίδια που έρχονται. Οι καλύτερες µέρες είναι 

αυτές που δεν έχουµε ζήσει ακόµα.  Όλα θα γίνουν καλύτερα, γιατί εµείς 

είµαστε πια πιο σοφοί. Γιατί αρχίσαµε να νιώθουµε την ουσία των πραγµάτων.  

Τι αλλάζει, τι αφήνουµε πίσω µας, τι χρειαζόµαστε στ’ αλήθεια στη ζωή µας.   

 

Σας χρειαζόµαστε όλους.  Μόνο µαζί θα συνεχίσουµε και θα εφεύρουµε τη 

µυστική συνταγή για µια καλύτερη ζωή.  Γιατί τα ταξίδια είναι καλύτερα 

µόνο µε παρέα.   

Ο δρόµος είναι λίγο ανηφορικός και έχει αρκετές στροφές αλλά όλα τα ωραία 

πράγµατα έχουν ένα βαθµό δυσκολίας.  Γι’ αυτό είναι συναρπαστικά.   

 

Ας αφήσουµε πίσω το χειµώνα που έφυγε και όλα αυτά που µας έφερε.  Το 

Καλοκαίρι ξεκινάει.  Και το ταξίδι µας σ’ αυτόν το νέο προορισµό, θα είναι 

το καλύτερο.   

 

 

 

 

 

∆ηλώσεις συµµετοχής : έως 11-6-2012 

Στοιχεία επικοινωνίας  : 210-8259.289, info@paixnidokamomata.gr  

 

 

Κόστος συµµετοχής  : 160,00€ 

Προκαταβολή µε την κράτηση :  60,00€ 

 

 

 

 

 

‘Παιχνιδοκαµώµατα’ 

για µικρούς & µεγάλους 

∆ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα • τηλ.: 210-8259.289 • fax: 210-8256.203 

www.paixnidokamomata.gr • info@paixnidokamomata.gr 



Πρόγραµµα τριηµέρου: 
 

 

Παρασκευή:    13.30 & εξής  Άφιξη-καλωσόρισµα 

 

Σάββατο:    09.00-10.00  Πρωινό 

 

10.00-15.00      Σεµινάριο 

   15.00 & εξής  Ελεύθερο πρόγραµµα 

 

Κυριακή:    09.00-10.00  Πρωινό 

10.00-15.00  Σεµινάριο 

   14.00 & εξής  Ελεύθερο πρόγραµµα 

 

 

 

Πληροφορίες:   
Ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων για να γίνει το σεµινάριο είναι 12 άτοµα 

και ο µέγιστος 35. 
Το σεµινάριο θα γίνει στον οικισµό Χρόνια, περίπου  4 χιλιόµετρα από τη 

Λίµνη Ευβοίας, στο ξενοδοχείο Αστρολάβος.  Το ξενοδοχείο µπορεί να 

φιλοξενήσει έως 40 άτοµα.  

Αστρολάβος: 2227-0-32.412, www.astrolabehotel.gr 

 

Πώς θα φτάσετε: Πρόκειται για έναν ονειρεµένο προορισµό διακοπών, µόλις 

δυόµιση ώρες (150 περίπου χιλιόµετρα) από την Αθήνα.  Η διαδροµή θα σας 

βάλει στην κατάλληλη διάθεση για να ξεκινήσετε την απόδρασή σας, καθώς το 

τοπίο αλλάζει χρώµατα και διαθέσεις, συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα. 

 

Από Αθήνα: Με κατεύθυνση τη Βόρεια Εύβοια, ακολουθείτε το δρόµο προς Άγιο 

Ιωάννη Ρώσο – Στροφιλιά – Λίµνη – Χρόνια, διασχίζοντας την κοιλάδα του 

ποταµού Κηρέα και διανύοντας µια απίστευτα όµορφη διαδροµή στο βουνό, 

ανάµεσα στο πράσινο. 

 

Από Αρκίτσα: Με ferry boat υπολογίζετε 45 λεπτά περίπου έως Αιδηψό και στη 

συνέχεια οδικώς, µε κατεύθυνση τη Λίµνη.  

Πορθµείο Αρκίτσας:  2233-0-91.290 

 

Από Γλύφα: Με ferry boat υπολογίζετε 30 λεπτά προς Αγιόκαµπο και στη 

συνέχεια οδικώς, µε κατεύθυνση τη Λίµνη. 

Πορθµείο Γλύφας:    2238-0-61.288 

 



∆ιαµονή & παροχές 
 

Ο Αστρολάβος πήρε το όνοµά του απ’ 

το οµώνυµο ιστορικό αστρονοµικό 

όργανο, που χρησιµοποιούσαν οι 

ναυτικοί και οι αστρονόµοι για την 

ναυσιπλοία & την παρατήρηση του 

ήλιου και των αστεριών από τον 2
ο
 

αιώνα πχ. έως τον 18 αιώνα µχ.  

Ονοµάστηκε έτσι γιατί τις νύχτες 

µε ξαστεριά, µπορείς κανείς, ακόµα 

και µε γυµνό µάτι, να παρατηρήσει 

λεπτοµέρειες του έναστρου ουρανού 

πάνω απ’ τον Ευβοϊκό και το 

Αιγαίο.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται το 

κόστος σεµιναρίου, οι δύο 

διανυκτερεύσεις  Παρασκευή & 

Σάββατο) µε ελεύθερη ώρα 

αναχώρησης την Κυριακή και τα 

πρωινά γεύµατα Σαββάτου & 

Κυριακής. 

 

Κάθε δωµάτιο διαθέτει:  

• επιλογή µονών ή διπλού κρεβατιού 

• καναπέ – κρεβάτι 

• ιδιωτική βεράντα 20 τµ. 

• πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα & 

ψυγείο 

• αυτόνοµα ρυθµιζόµενο κλιµατισµό 

• τηλεόραση LCD 

• προσωπικό χρηµατοκιβώτιο 

• µπάνιο µε διαχωρισµένο χώρο 

ντους  

• επώνυµα προϊόντα προσωπικής 

υγιεινής 

• στεγνωτήρα µαλλιών 

• αυτόµατο σύστηµα αφύπνισης 

• ασύρµατη σύνδεση WiFi 

 

 

Ο Αστρολάβος προσφέρει επιπλέον 

στους επισκέπτες:  

• Ένα υπέροχο κήπο µε δέντρα & 

φυτά  

• κοινόχρηστες βεράντες και χώρο 

µε πέργκολα 

• αίθουσα προγεύµατος  

• πισίνα 

• σνακ – µπαρ 

• αίθουσα παιχνιδιών & αναψυχής 

• παιδική χαρά 

• χώρο στάθµευσης 

 



        ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

           Μια ζωγραφιά στον Ευβοϊκό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Η Λίµνη είναι µία από τις γραφικότερες κωµοπόλεις της Βόρειας Εύβοιας, που 

αποτελεί σήµερα την πρωτεύουσα του οµώνυµου ∆ήµου. Εντυπωσιάζει τον 

επισκέπτη από την πρώτη κιόλας στιγµή. Το τοπίο παραπέµπει σε νησί. Στενά 

σοκάκια, παραδοσιακά λευκά σπίτια µε κεραµοσκεπές, λουλουδιασµένες αυλές 

και πολλές ταβέρνες και εστιατόρια µε φρέσκο ψάρι, συνθέτουν την εικόνα 

που ολοκληρώνεται µε το επιβλητικό πευκόφυτο βουνό του Καντηλιού να φτάνει 

µέχρι τη θάλασσα. 

 

Στην περιοχή της Λίµνης, σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη, τοποθετείται 

η αρχαία πόλη «νυµφικόν Ελύµνιον», όπως χαρακτηρίζεται σε αποσπάσµατα 

έργων του Σοφοκλή και του Οµήρου.  Η µυθική πολιτεία Ελύµνιον, φιλοξένησε 

τον γάµο του ∆ία και της Ήρας, γνώρισε κατακτητές, πειρατές και έδωσε 

πολλούς αγωνιστές στην επανάσταση του ’21 και στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.    

Γοητευτική όλες τις εποχές του χρόνου, µας περιµένει πέρα από την 

ονειρεµένη κοιλάδα του ποταµού Κηρέα, µέσα στα δάση της βόρειας Εύβοιας.  

Αµφιθεατρικά χτισµένη, ανάµεσα στα βουνά Τελέθριον και Καβαλάρης µε τα 

αρχοντικά νεοκλασικά, τα γραφικά σοκάκια και τις λουλουδιασµένες αυλές,   

διατηρεί τον νησιώτικο οικιστικό της χαρακτήρα. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

των κτιρίων, τα ταβερνάκια & τα ουζερί πάνω στο κύµα, τα ξύλινα παγκάκια 

στον πεζόδροµο πλάι στη θάλασσα, συνθέτουν µια εικόνα που εύκολα θα 

συναγωνιζόταν τα δηµοφιλέστερα νησιά της χώρας.  Ο παραλιακός δρόµος της 

Λίµνης προσφέρεται για ατελείωτες βόλτες, όλες τις ώρες της ηµέρας.  

Ιδιαίτερα λίγο µετά το ηλιοβασίλεµα, όταν η παραλία χρωµατίζεται από το 

τελευταίο φως της ηµέρας, το σκηνικό γίνεται τόσο γαλήνιο, σχεδόν 

ονειρικό.   

Μέσα στη Λίµνη υπάρχουν αρκετά αξιοθέατα, όπως η Σκήτη του Οσίου 

Χριστοδούλου που βρίσκεται µέσα σε σπηλιά και ο Ναός Ζωοδόχου Πηγής που 

χρονολογείται από το 1894 και χτίστηκε πάνω σε ερείπια ρωµαϊκών λουτρών. 

Επισκεφτείτε απαραίτητα το ιστορικό - λαογραφικό µουσείο της πόλης, το 

οποίο στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό οίκηµα του 1800,  διαθέτει αξιόλογα 

εκθέµατα και σηµαντική αρχειοθήκη µε σπάνιο υλικό. Ολοκληρώνοντας τη βόλτα 

σας στην πόλη, µπορείτε να διακρίνετε τα παλιά κτίρια όπου στεγαζόταν η 

Αστυνοµία & η Εφορία, δηµιουργήµατα του Τσίλερ. 

 



 

Πέντε χιλιόµετρα νοτιότερα, ξεχωρίζει το Μουσείο 

Υδροβιολογίας µε σπάνια θαλάσσια εκθέµατα ενώ ο 

παραλιακός δρόµος θα σας οδηγήσει µέσα σε µια πευκόφυτη 

πλαγιά του όρους Καντήλι και το ιστορικό µοναστήρι του 

Αγίου Νικολάου, χτισµένο τον 8
ο
 αιώνα, γνωστό σαν Μονή 

Γαλατάκη που χτίστηκε πάνω στον αρχαίο ναό του 

Ποσειδώνα των Αιγών. ∆ιαθέτει µία σπάνια συλλογή από 

ιερά κειµήλια, σπάνια 

χειρόγραφα και αγιογραφίες του 

16ου αιώνα. 

Από τη Λίµνη καταγόταν η µεγάλη 

ηρωίδα της εθνικής µας 

αντίστασης Λέλα Καράγιαννη, ο διάσηµος λόγιος και 

ιστορικός συγγραφέας Νίκος Μπελλάρας αλλά και ο 

συγγραφέας – ευθυµογράφος - χρονογράφος Νίκος 
Τσιφόρος. 

 

Κοντινές εξορµήσεις: 

Ένας κοντινός προορισµός είναι και η  Κερασιά, ίσως από τα ορεινότερα 

χωριά της Βόρειας Εύβοιας, κτισµένο σε 600 µέτρα υψόµετρο.  Εκεί θα 

συναντήσετε το απολιθωµένο δάσος, όπου οι επιστήµονες έχουν βρει τεράστιο 

ενδιαφέρον µιας και έχουν ανασκαφεί πλήθος παλαιοντολογικών θησαυρών, τόσο 

χλωρίδας όσο και πανίδας.  

Στους πρόποδες του όρους Καβαλάρης, σε υψόµετρο 927 

µέτρα και σε απόσταση 20 περίπου χιλιοµέτρων βόρεια της 

Λίµνης, βρίσκεται η µονή του Οσίου ∆αβίδ, αφιερωµένη στη 

Μεταµόρφωση του Σωτήρος. Στα νότια της Μονής, υπάρχει το 

"Ασκητήριο" του Οσίου ∆αβίδ, µια µικρή σπηλιά µέσα σε 

ένα βράχο και το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάµπους.   

Πολύ κοντά στο µεταβυζαντινό Μοναστήρι του Οσίου ∆αυίδ, 

βρίσκεται το χωριό ∆ρυµώνας.  Το όνοµά του φαίνεται να 

το πήρε από το δριµύ ψύχος που κάνει τον χειµώνα στην 

περιοχή ή από τα δρύινα δάση που αγκαλιάζουν το χωριό. 

∆ίπλα στο χωριό υπάρχει ένα πάρκο εκπληκτικής οµορφιάς.  

Τα µονοπάτια του, πλαισιωµένα από σπάνια είδη χλωρίδας, 

εκτείνονται σε µήκος 850 µέτρων, για να καταλήξουν σε 

έναν µοναδικής οµορφιάς καταρράκτη, τα νερά του οποίου 

γεµίζουν µια µικρή, καταπράσινη λίµνη.  Αν και πολύ 

κρύα, οι βάθρες σας προκαλούν για ατελείωτες βουτιές.  

Όσο για την πρόσβαση, δε θα χρειαστεί να κουραστείτε 

καθώς έχει δηµιουργηθεί ειδική διαδροµή.  Ο καταρράκτης 

έχει ύψος 15 µέτρα και όσοι δε θέλετε να κολυµπήσετε στα 

νερά του µπορείτε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή σας, χάρη στη σήµανση που 

έχει τοποθετηθεί δίπλα σε κάθε δέντρο του µονοπατιού. 


