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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΒΙΑ 4-6/04/2008
Μια µεγάλη παρέα Στελεχών, µε το σακίδιο στην πλάτη, συναντηθήκαµε στη Γραβιά στις
αρχές Απριλίου.
Αφήσαµε πίσω µας τις έγνοιες της δουλειάς να κάνουν παρέα µε το θόρυβο της πόλης.
Εµείς,... πήραµε το δρόµο για το βουνό. Ανηφορίσαµε στα µονοπάτια του Απόλλωνα,
ανάµεσα στα επιβλητικά έλατα. Ο Παρνασσός, µεγαλόπρεπος, µας αποκάλυπτε τις
οµορφιές του. Μετά από πορεία µιας ώρας, κάναµε µία στάση στο βυζαντινό µοναστήρι
της Παναγίας της Παντάνασσας. Ένα όµορφο µοναστήρι του 16ου αιώνα µε αυλόγυρο,
τριγυρισµένο από αιωνόβιες βελανιδιές...
... και βγήκαν οι ορειβατικοί χάρτες και οι πυξίδες. Προσανατολισµός από το Α µέχρι το
Ω. Μάθαµε να διαβάζουµε τα «µυστικά σηµάδια» των ορειβατικών χαρτών, να κόβουµε
αζιµούθιο, να χαράζουµε την πορεία µας στο χάρτη.
Ο καιρός ήταν βροχερός και η οµίχλη κατέβαινε όλο και πιο χαµηλά. Μας κύκλωνε. Αλλά
εµείς αξιοποιήσαµε άριστα αυτόν τον καιρό. Συνδυάσαµε άψογα το θεωρητικό γνωστικό
κοµµάτι µε το βιωµατικό. Η οµίχλη δεν επέτρεπε να δούµε το δρόµο. Μόνο στο χάρτη
µπορούσαµε να τον βρούµε. Έτσι, όλες οι Ενωµοτίες έφτασαν στον τελικό προορισµό.
Είχαµε φτάσει τον στόχο µας.
Βρεγµένοι, λασπωµένοι, λίγο κουρασµένοι αλλά πολύ ευχαριστηµένοι πήραµε το δρόµο
της επιστροφής.
Κάποιοι από τη µεγάλη αυτή παρέα, διάλεξαν ν' ασχοληθούν µόνο µε το θεωρητικό
κοµµάτι του προσανατολισµού. Έτσι πήραν το δρόµο της επιστροφής νωρίτερα. Έπαιξαν
Μεγάλο Παιχνίδι στο χωριό. Ερωτήσεις µε χιούµορ, ιστορικές, παράξενες, λαογραφικές,
πολιτιστικές.
... και µετά; Κάποια τσουκάλια τους περίµεναν σε ξύλινες κούτες, έτοιµα να πάρουν
φωτιά! Ώρα για µαγειρική µε σκεύη αλλά και χωρίς σκεύη. Πολλές οι σπεσιαλιτέ µας
και οι µάγειροι ... επιπέδου chef.
Η µαγειρική µας δεν έγινε βέβαια στο δάσος, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, γιατί η δυνατή
βροχή δε µας το επέτρεψε. Έγινε στο προαύλιο του σχολείου, κάτω από ένα υπόστεγο. Το
φαγητό ήταν νοστιµότατο.
Μια ωρίτσα χαλάρωσης ήταν αρκετή για να ξεκινήσουµε δυνατά το απογευµατινό µας
πρόγραµµα.
Τώρα είχαν σειρά τα κέντρα µάθησης. Πώς εµπλέκουµε και εντάσσουµε τα στοιχεία του
τόπου που µας φιλοξενεί στις δραστηριότητες του Οδηγικού µας προγράµµατος.
Λαογραφία, ιστορία, περιβάλλον (χλωρίδα, αρωµατικά φυτά, πανίδα, πετρώµατα)
µυθολογία, µουσική. Οι προτάσεις για δραστηριότητες στις Οµάδες ήταν καταπληκτικές.
Το βράδυ, µέσα από τους σταθµούς του Νυχτερινού Παιχνιδιού, µάθαµε για το Μαντείο
των ∆ελφών και τις δελφικές αµφικτιονίες...

Ο κυριακάτικος ήλιος ανέδειξε κι άλλες οµορφιές του τόπου.
Κατευθυνθήκαµε προς το Χάνι της Γραβιάς και για λίγο αισθανθήκαµε σαν τα
πρωτοπαλίκαρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Η επίσκεψή µας µε το βαγονέτο στα έγκατα της γης ήταν µια καινούρια εµπειρία για
όλους µας.
Το ωραίο αυτό τριήµερο έφτανε πια στο τέλος του. Ανυποµονούµε γρήγορα για το
επόµενο.
Θα είµαστε όλοι εκεί.

