ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Απόηχοι από τη Συνάντηση του Τµ. Κατασκηνώσεων
στην Καρύταινα, 14-16/02/2003
…. Για άλλη µια φορά µακαρίζουµε εαυτούς για αυτά που βιώσαµε και µία πληρότητα µας
κυριεύει αφού µπορέσαµε να µπούµε στην καρδιά της φύσης και της ιστορίας. Ο λόγος για
την Καρύταινα «Το Τολέδο της Ελλάδας» κατά τον Καζαντζάκη.
70 Στελέχη απ’ όλη την Ελλάδα, µάθαµε και ζήσαµε την ιστορία της αρχαίας Βρένθης.
Συναντήσαµε τον Ντε Μπρυγιέρ – τον 1ο Φράγκο που έφτασε στην Καρύταινα – και την
Ισαβέλλα των Βιλαρδουίνων µέσα από τη βραδινή ψυχαγωγία και το Νυχτερινό
Μεγάλο Παιχνίδι.
Ακολουθήσαµε τους Παλαιολόγους και τις τούρκικες ορδές και φτάσαµε στο Κάστρο για να
συναντήσουµε τον Γέρο του Μοριά µέσα από το Μεγάλο Παιχνίδι πόλης.
Κινηθήκαµε στους ρέοντες µονόδροµους του Λούσιου και του Αλφειού κάνοντας
rafting, θέλοντας έτσι να δαµάσουµε τους «υγρούς θεούς». Η ανάγκη να γνωρίσουµε
τους εαυτούς µας µέσα από νέες εµπειρίες και κρυφές ικανότητες, το πνεύµα της
οµαδικότητας και η αξία της συνεργασίας µας παρασύρουν στα ορµητικά νερά. Οι πρώτες
κουπιές πέφτουν. Τα πρώτα γρήγορα περάσµατα είναι η εισαγωγή, το µουσικό θέµα είναι
µεγάλο, το κρεσέντο βρίσκεται κοντά στο τέλος… Το νερό τρέχει γρήγορα, εµείς το
ξεπερνάµε και οι γήινες φιγούρες κάθε όχθης εξαφανίζονται απίστευτα γοργά προς τα
πίσω…
Η ταινία δράσης και περιπέτειας συνεχίζεται για να σταµατήσει για λίγο στη Στεµνίτσα που
φαντάζει πιο µεγαλόπρεπη, σκεπασµένη από το απαλό χιόνι. Λίγα χιλιόµετρα ακόµη και
µπροστά µας φαίνεται η ∆ηµητσάνα, κτισµένη σε δύο λόφους. Τα καστρόµορφα κτίσµατά
της µας γοητεύουν. Παίρνουµε το δρόµο για το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, ενώ οι
νιφάδες του χιονιού χορεύουν ακατάπαυστα. Μαθαίνουµε για την παραδοσιακή τεχνολογία
και την προβιοµηχανική κληρονοµιά του τόπου µας µε τη βοήθεια οπτικοακουστικού
υλικού. Συνειδητοποιούµε για άλλη µια φορά πως «Ζωτικότερον γης, ύδωρ» όπως είπε ο
Αριστοτέλης. Ρήση που ήταν και η Κεντρική Ιδέα της Συνάντησής µας.
Πριν πάρουµε το δρόµο του γυρισµού επισκεφθήκαµε και ξεναγηθήκαµε στη Βιβλιοθήκη
της ∆ηµητσάνας που λειτούργησε Κυριακή ειδικά για µας, ύστερα από συνεννόηση µε τη
∆ηµοτική Αρχή. Σίγουρα για πολύ καιρό τα µάτια της ψυχής µας θα βλέπουν το
υποβλητικό τοπίο.
Τα αυτιά µας θα ακούνε τον παφλασµό του νερού και ο νους µας θα τρέχει σε στιγµές
εθνικής παλιγγενεσίας και αίγλης.

