JAMBOREE DE LA PAIX
Moisson, France
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Προσκόπου της 1ης Ο.Ν.Α. (3ης Β)
Το 1947 η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν πολύ έκρυθµη και οι µάχες εµένοντο στα
βουνά µεταξύ του τακτικού Ελληνικού στρατού και των κοµµουνοσυµµοριτών.
Έτσι όταν εζητήθησαν παιδιά για να συµµετάσχουν στην ελληνική προσκοπική
αποστολή για το Jamboree, που θα γινόταν λίγο έξω από το Παρίσι, ο οικογενειακός
προβληµατισµός σε παιδιά της 1ης Ο.Α.Ν. υπήρξε µεγάλος.
Οταν ο Αρχηγός Γιάννης Μαλακατές έκανε ιδιαίτερη πρόταση και σε µένα, µία και
εµιλούσα αρκετά καλά γαλλικά, οι γονείς µου, µετά από πολύ πίεση, εδέχθησαν τελικά
να µε αφήσουν, αφού έγιναν και οι σχετικοί οικογενειακοί υπολογισµοί οικονοµικής
αντοχής των εξόδων που θα δηµιουργούσε το ταξίδι αυτό.
Στις 2 Αυγούστου 1947 η οµάδα, που αποτελείτο από τέσσερις ενωµοτίες µε
προσκόπους από διάφορα µέρη της χώρας, συν οι συνοδοί, αρχηγοί κλπ, επέβη του
ατµοπλοίου της ΕΛΜΕΣ «Κυρήνεια». Τα παιδιά θα ταξίδευαν τρίτη θέση, τουτ’έστιν
καµπούνι, που όµως χάρις στην ιδιαίτερη φροντίδα του κ. Γιαννουλάτου (ο υιός
Αντώνης ήταν και ναυτοπρόσκοπος της 1ης), είχαµε στην διάθεσή µας την τραπεζαρία
της δευτέρας και ιδιαίτερο κατάστρωµα στην πρύµη για να κάνουµε τις προετοιµασίες
µας.
Συνοδούς είχαµε, περιοριζόµενος στα ονόµατα αυτών που θυµάµαι, τον Ησαία Ησαία,
τον έφορο Αλέκο Αλεξάτο, αρχηγό τον Ι. Μακρίδη.
Παρ’όλο ναυτοπρόσκοπος είχα ενδυθεί την χακί αµφίεση την προσκοπική, όπως και
όλοι οι άλλοι φυσικά, µε το πλατύγυρο καπέλο και όλα τα διάσηµα.
Εγώ ορίσθηκα ενωµοτάρχης των «Γλάρων» µε υπενωµοτάρχη τον Γιώργο Ησαία της
3ηςΑ.
Το επί του πλοίου ταξίδι ήταν µία µεγάλη εµπειρία και ευχαρίστηση και ετύχαµε όλης
της αγάπης και περιποιήσεως των αξιωµατικών και του πληρώµατος, ιδίως των
καµαρότων, που µας έτρεφαν µε ότι καλύτερο διετίθετο από τα µαγειρεία του πλοίου.
Οι ηµέρες περνούσαν µε προετοιµασίες, µαθήµατα και γυµνάσια στο κατάστρωµα της
πρύµης, σε σχηµατισµούς παρελάσεως, τραγούδια, ελληνικούς χορούς, προσκοπικά
παιχνίδια κλπ. Οι επιδόσεις των παιδιών της οµάδας ήταν πολύ κακές και οι αρχηγοί
προβληµατιζόντουσαν τι παρουσία θα κάναµε στην κατασκήνωση. Είµαστε κακόφωνοι,
ασυντόνιστοι και γενικά δεν κάναµε την παραµικρή προσπάθεια που θα προείκαζε µία
αξιοπρεπή τουλάχιστον συµµετοχή µας στην διεθνή αυτή κατασκήνωση.
Φθάνοντας στη Γένοβα όλα τα παιδιά ξαπολύθηκαν να δουν την πόλη µε τα αξιοθέατά
της. Ένα από αυτά ήταν και το περίφηµο νεκροταφείο της, µε τα ωραιότατα γλυπτά, που
έκτοτε θυµάµαι πολύ έντονα. Κατά κάποιες ελεύθερες περιηγήσεις στα σοκάκια της
παλαιάς πόλης υπήρξαν και ορισµένα απρόοπτα, όπως η κλοπή ρολογιού από το χέρι
ενός παιδιού, ενώ κάποιοι άλλοι εδοκίµασαν περιπέτειες απολαύσεων και νεανικής
απωλείας που είναι εύκολες στα λιµάνια.......

Στην Μασσαλία ετύχαµε θερµής υποδοχής από τους εκεί Έλληνες προσκόπους
(υπήρχαν τότε), οι οποίοι, αφού καταλύσαµε σε χώρο της Ορθοδόξου εκκλησίας, µας
ξενάγησαν στα αξιοθέατα της πόλης, το παλαιό λιµάνι, την περίφηµο λεωφόρο
Cannebierre, την εντυπωσιακή εκκλησία στην κορυφή του λόφου Notre Dame de la
Garde, και το Chateau d’If, γνωστό απο τις ιστορίες του Dumas.
Στις 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ επήραµε το τραίνο για το Παρίσι και θυµάµαι την
εντύπωση που µου έκαναν το µέγεθος των σιδηροδροµικών σταθµών, ο άπλετος
φωτισµός τους, η ταχύτης των τραίνων και ο πολύς-πολύς καπνός της ατµοµηχανής,
Αύγουστος γαρ τα παράθυρα ήσαν ανοικτά.
Στις 8 το πρωί είµαστε στο Παρίσι. Εκεί οδηγηθήκαµε και πάλι σε χώρο της ελληνικής
παροικίας και αµέσως µετά εφύγαµε για οργανωµένη ξενάγηση στο Παρίσι.
Το βράδυ κοιµηθήκαµε σε κτίριο της Cite Universitaire, µε φροντίδα και καθοδήγηση
Γάλλων προσκόπων αλλά ιδιαίτερα οδηγών, πράγµα που µας χαροποίησε ιδιαιτέρως,
κάνοντας φιλίες και ανταλλαγή διευθύνσεων.
Η συναναστροφή αγοριών και κοριτσιών στην Γαλλία τότε ήταν πιό....προχωρηµένη
από ότι στην Ελλάδα και αυτό φυσικά µας χαροποίησε ουκ ολίγον......
Προσωπικά εγώ, µε τα γαλλικά µου, δηµιούργησα πολλές επαφές και γνωριµίες, που
διετήρησα για αρκετά χρόνια µετά.
Την εποµένη εφύγαµε για την κατασκήνωση, όπου ενδεχοµένως ορίσθηκε ο χώρος που
θα στήναµε τις σκηνές µας.
Από εκείνη την στιγµή η άναρχη µάζα, που µέχρι τότε ήταν η οµάδα, έγινε ένα σώµα
συµπαγές και έπεσαν όλοι µε ενθουσιασµό στη δουλειά και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους.
Η εµφάνιση της κατασκήνωσής µας, η τάξη, η καλαισθησία των κατασκευών µας, η
κοινωνική συµπεριφορά των προσκόπων, και αυτών ακόµα δεν ήξεραν κάποια ξένη
γλώσσα ικανοποιητικά, η συµµετοχή σε όσο περισσότερες εκδηλώσεις και παιχνίδια,
ήταν πράγµατι κάτι το αξιοθαύµαστο. Και να παρατηρήσει κανείς ότι εκάναµε τα πάντα
εµείς, οι µόνον περίπου τριάντα πρόσκοποι, σε ανταγωνισµό σε µεγάλες οµάδες που
αριθµούσαν και εκατοντάδες και χιλιάδες (Γάλλοι, Άγγλοι, Αµερικάνοι κλπ).
Εκτός από την καθηµερινή λάτρα, την µεταφορά τροφίµων, την υποδοχή και την
ξενάγηση των επισκεπτών, που είχαµε πάρα πολλούς, τα παιδιά έπρεπε να χωρίζονται
σε οµάδες και να τρέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις, προσκλήσεις και συµµετοχές, που
θέλαµε να δείξουµε τα ελληνικά χρώµατα και την ελληνική µας υπερηφάνεια.
Η κούραση ήταν µεγάλη και το φαγητό περιορισµένο και, για τα γούστα µας τουλάχιστον, κακής ποιότητας.
Παρ’όλα αυτά στα προσκοπικά παιχνίδια και διαγωνισµούς τα παιδιά που συµµετείχαν
συνήθως κέρδιζαν πρώτοι. Το εκπληκτικό ήταν µία φορά όταν κάποια παιδιά
εκλήθησαν και έκαναν ελληνική οµάδα για να παίξουν baseball µε αντίπαλους τους
Αµερικανούς, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν καλά-καλά περί τίνος επρόκειτο, εκέρδισαν.
Άλλο παράδειγµα που ενθυµούµαι είναι όταν την ηµέρα των εγκαινίων έπρεπε οι
εθνικές οµάδες να εισέλθουν από µία µεγάλη ράµπα µέσα στο στάδιο σε ενδεκάδες. Η
οµάδα µας, λόγω µικρού αριθµού παιδιών, θα έκανε δύο σειρές και κάτι.
Το πρόβληµα ήταν σε τι χάλι θα παρουσιαζόµαστε, όταν κατά τις δοκιµές, κυρίως
επάνω στο πλοίο, ούτε τετράδες δεν µπορούσαµε να τηρήσουµε.

Σαν κοντός εγώ ευρισκόµουν στην άκρη της πρώτης σειράς. Ω του θαύµατος, όταν
εγύρισα να δώ την σειρά µου δεν είδα παρά µόνο τον διπλανό µου. Η σειρά ήταν
αλφάδι.....κι έτσι µπήκαµε καταχειροκροτούµενοι από όλες τις χιλιάδες των παιδιών
του σταδίου......
Και λίγα για την κατασκήνωση του Jamboree, όπως τα αποτύπωσα σε ένα
προχειρογραµµένο χαρτί τότε:
«Και το λεωφορείο σταµατάει στη δεξιά άκρη µιάς πλατείας. Κοιτάζουµε όλοι
εκστατικοί. Κατασκήνωση είναι αυτή ή πόλις ολόκληρη. Μία πελώρια λεωφόρος, η
λεωφόρος των Εθνών, αρχίζει από αυτή την πλατεία και χάνεται στο βάθος, όπου
φαίνεται ένας πύργος-ιστός 30 µ. περίπου ύψος.
Προχωρώντας σ’αυτή την λεωφόρο περνούµε κάτω από τις 43 σηµαίες των κρατών
που έλαβαν µέρος στο Jamboree. Η ελληνική ευρίσκεται ψηλά στο κατάρτι στη µέση,
απέναντι από το πελώριο στάδιο.
Προχωρώντας προς τα επάνω συναντούµε και το µεγαλύτερο παζάρι του Jamboree, την
“Foire de Paris”. Ταχυδροµείο, τράπεζα, καταστήµατα, εστιατόρια είναι εσπαρµένα
δεξιά και αριστερά.
Και τέλος το µεγάλο σουξέ: ο σιδηρόδροµος του στρατοπέδου. Πέντε βαγονάκια µε µία
µηχανή, φίσκα από κόσµο, επιτρέπουν στους επισκέπτας να κάνουν το γύρω του
Jamboree σε µία ώρα.
Περνούµε από κατασκηνώσεις Ινδών και Λιβανέζων, Αγγλων και Ταϊτινών,
Πορτογάλλων και Κινέζων, κοιτάζοντας πάντοτε εκστατικά το γιγάντιο έργο το οποίο
επιτελέσθη µε την πιό µεγάλη ακρίβεια.
∆ρόµοι στρωµένοι για αυτοκίνητα, νοσοκοµεία, ραδιοφωνικός σταθµός, τυπογραφείο,
τα πάντα υπάρχουν στο στρατόπεδο, πρόσκοποι-αστυφύλακες, πυροσβέστες, σωφέρ,
τηλεγραφηταί, διανοµείς κατορθώνουν ώστε κάθε κίνησις και κάθε ανάγκη να
εκπληρούται»
Και δύο τραγούδια µας του τότε:
«Έναν έχουµε σκοπό
να κάνουµε καλό
Θεό, πατρίδα αγαπόυµε
το νόµο τηρούµε πιστό
Στα ψηλά βουνά
το χειµώνα µεσ’τα χιόνια
γλυστράµε γλυκά
ενωµένοι έχουµε κανόνα
να ζούµε αδελφικά
Το ζεστό και θερµό καλοκαίρι
θα µας φέρει στην ακρογιαλιά
που δροσάτο µας φέρει
τ’αγέρι της θάλασσας τα φιλιά»
«Λέξις που ηλεκτρίζει και αµέσως σκλαβώνει
θεσµός που αιχµαλωτίζει και όλους ενώνει
σε µιά κοινή ιδέα, σ’αγάπη, σε τάξη

που σύµβολο έχει τάξη µία θρησκεία µία πατρίς
Οπου τρυφύλι αγνό έχει ανθίσει
εκεί έχει αρχίσει νέα ζωή
χωρίς πολέµους ζητάει να ζήση
σβύνει τα µίση και κάθε οργή»
Και µιά αφιέρωση από τις πολλές που είχα:
«Στη γριά αλεπού – Κώστα Φιλίππου – που µου φόρεσε τα γυαλιά.....χάνοντας τα
γυαλιά που του δάνεισα στο Jamboree
Αγία Μπαλού
Κώστας Γεωργούλης
28/8/47»
Το Jamboree διήρκησε από τις 9 – 18 Αυγούστου 1947. Μετά την ηµεροµηνία αυτή,
παραµείναµε στην κατασκήνωση έως τις 22 και µετά στο Παρίσι, το οποίο γνωρίσαµε
καλύτερα, µε τα µουσεία και αξιοθέατά του και εκάναµε εκδροµές στο Fontainebleau,
Versailles, Chartres κλπ. Επήγαµε ακόµα και στην Όπερα, τελευταίο εξώστη, και
είδαµε Don Jovani του Mozart, τον οποίο, τότε τουλάχιστον, ίσως και λόγω της
αποπνικτικής ζέστης, δεν εξετίµησα δεόντως.....
Στις 28 εφύγαµε πάλι βράδυ για τη Μασσαλία και επιβίβαση στο «Κυρήνεια» στις 30.
Στο πλοίο οι καµαρότοι, όταν µας είδαν πόσο είχαµε αδυνατίσει και το γενικό χάλι που
είχαµε, βάλθηκαν να µας συνεφέρουν µε κάθε τρόπο και να µας τρέφουν µε ότι
καλύτερο υπήρχε.
Να µην ξεχάσω ότι γυρνούσαµε και τροπαιούχοι έχοντας κερδίσει και ένα από τα τρία
πρώτα βραβεία του Jamboree.
Στην Αθήνα µε την άφιξή µας, αφού καλλωπισθήκαµε δεόντως, παρελάσαµε
θριαµβευτικά εµπρός από το µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη και µετά διαλυθήκαµε,
χωρίς να ξανασυναντηθούµε όλοι µαζί και ιδιαίτερα αυτοί που ήσαν από οµάδες από τα
διάφορα µέλη της Ελλάδος

