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Συμβουλή που δεν πρέπει να αγνοήσεις, μην ταξιδεύεις ποτέ νύχτα! Ειδικά στο νότο είναι συχνές οι ένοπλες ληστείες αυτοκινήτων.



Εθνική οδός RN2, ο εμπορικότερος δρόμος στο νησί. Για 300km θα χρειαστείς 9h ταξίδι και αιτία είναι οι λακκούβες. Ο υπεύθυνος 
μηχανικός επί των οπών του οδοστρώματος χαράζει τα όρια επισκευής, μπαίνουν τα μπαλώματα, και μετά, στον έλεγχο μαρκάρονται 

με τετραψήφιο αύξοντα αριθμό. Τα καλλιστεία του δρόμου, αριθμός σε κάθε μπάλωμα.



Καπνιστό χέλι. Στη περιοχή είναι ταμπού η κατανάλωσή του, όχι όμως και το εμπόριο. Και όταν το τρώς δεν πρέπει να τραγουδάς,
γιατί ένα άλλο (ανεξήγητο) fady λέει πως θα στραβώσουν τα δόντια σου…



Tamatave (η αλμυρή πόλη), το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι είναι και η πύλη της Μαδαγασκάρης στον ινδικό ωκεανό.





Λεωφόρος Ανεξαρτησίας. Εδώ ήταν η παλιά πόλη που καταστράφηκε από τον μεγάλο τυφώνα του 1927.



Ανθρώπους-άλογα να τραβάνε κάρα δεν θα βρείς εδώ, τα pousse-pousse έχουν εξελιχθεί σε cyclo-pousse. Στο κέντρο το χειρόφρενο.







Πεζότρατα. Με το κανό ρίχνουν το δίχτυ και το σέρνουν προς τα έξω μαζεύοντας σκουπίδια και μικρά ψάρια, καταστρέφοντας το γόνο







Θα το δείς συχνά, κακοσυντηρημένα ή κατεστραμμένα αποικιοκρατικά κτίρια, και δίπλα η ζωή σε ξύλινες καλύβες. 





Όλοι στο σχολείο, ξεκινά μέσα Σεπτέμβρη και εάν δεν έχεις 12 ευρώ για τα ετήσια δίδακτρα, και άλλα τόσα για τα σχολικά, δανείσου.









Δημόσιες τουαλέτες μόνο στα πολύ πυκνοκατοικημένα και σπάνια με αυτό τον διαχωρισμό, συνήθως είναι μικτές, για PIPI και KAKA. 



Πριν τους ολυμπιακούς αγώνες του 2008, η Κίνα ξεκίνησε μεγάλη καμπάνια για να σταματήσουν οι κινέζοι να φτύνουν στον δρόμο.
Εδώ το έχουν πάει ένα επίπεδο παρακάτω, και κατουράνε δημόσια. Βολική συνήθεια και για τους τουρίστες… Για το Νο2 δεν 

χρειάζεται να ανησυχείς, με το ρύζι που στουμπώνεις καθημερινά είναι απίθανο να σε ξαφνιάσει απρογραμμάτιστα.



Τα cyclo-pousse παίρνουν άδεια κυκλοφορία και συνήθως τα οδηγούν άνεργοι, νοικιάζοντάς τα 0,8 ευρώ/ημέρα. Στη πιάτσα
κυκλοφορούν και 6000 περίπου παράνομα, και οι αστυνόμοι κάνουν τα στραβά μάτια γιατί …είναι οι ιδιοκτήτες τους.



Υπαίθριο ποδηλατάδικο. 





Βουτιές στη θάλασσα απαγορεύονται γιατί τα νερά είναι βαθιά και μαζεύουν καρχαρίες. Κράτησε τα μπανιερά για το νησί Sainte Marie





Ακούγεται παράξενο, η βανίλια είναι είδος ορχιδέας. Τα άνθη ζούνε μόνο μια ημέρα, και εάν δεν γίνει χειροκίνητα η επικονίαση 
από τους καλλιεργητές, έχουν 1% πιθανότητα να γονιμοποιηθούν. Θα χρειαστούν 5 μήνες ωρίμανσης για αν μαζέψεις τα “φασόλια”
της βανίλιας. Η Μαδαγασκάρη κατέχει το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Ο τυφώνας Hudah το 2000 κατέστρεψε το 20% στις

καλλιέργειες, εκτινάσσοντας την τιμή του κιλού από 80 στα 500 ευρώ.





Η σοκολάτα όπως θα έπρεπε να είναι. Χωρίς ζάχαρη, γάλα και φουντούκια. Τρώς σκέτη κακαόμαζα, αφήνεις το κομμάτι 
να λιώσει στο στόμα, και η ήπια πικρή της γεύση σε σταματά εκεί, στο ένα κομμάτι. 



Θα τα δείς παντού στο νησί αλλά μην πάς για ύπνο, το hotely είναι η ταβέρνα της Μαδαγασκάρης.









Φτιάξτο μόνος σου. Ιδιοκατασκευή μηχανή τρένου σε λούνα-πάρκ που θα την ζήλευε και η NASA.





Taxi-Be, η απόλυτη νυχτερινή διασκέδαση στη Tamatave. Εδώ γίνονται όλα, διαγωνισμοί χορού, διαγωνισμοί ομορφιάς, DJ battles…





Baikoko dance competition. Ανάδειξη της νικήτριας δια της ανάτασης του χεριού.



“Όχι στον ρόζ τουρισμό, οι ανήλικες δεν είναι τουριστικά αξιοθέατα”. Θα ακούσεις υπερβολές, για ηλικίες 12-14 χρονών, για χρέωση
10 ευρώ οι ανέγγιχτες και 3 ευρώ οι μυημένες. Η νύχτα στο νησί δεν διαφέρει καθόλου από τη νύχτα της Αθήνας.



Το “ραβανί” μάλλον λέγεται godro, είναι εκτεθειμένο σε πιατέλα, κολυμπάει σε σιρόπι, και περιέργως οι μύγες δεν το 
πλησιάζουν. Για πρωινό προτίμησε τους λουκουμάδες που βρίσκονταν στην διπλανή πιατέλα.



Λουκουμάδες (mofo, δηλ. ψωμί) θα βρείς παντού και σε πολλές παραλλαγές, και όλες συνοδεύουν άριστα τον πρωινό καφέ. 
Τηγανισμένος χυλός ρυζάλευρου, σκέτος, με γάλα καρύδας (mokary), με κομμάτια μπανάνας ή ανανά (baolina).



Με δύο χιλιάρικα (0,6 ευρώ) αγοράζεις δέκα, ασυνήθιστο (οι ντόπιοι αγοράζουν ένα) όσο και η συσκευασία.
Φύλλα από παλιά σχολικά τετράδια και εφημερίδες είναι το καλύτερο που μπορεί να σου τύχει.



Αυτό που θέλει προσοχή είναι τα τρίγωνα χορτοπιττάκια. Φανατικοί ισλαμιστές θεωρούν πως το σχήμα τους προκαλεί, καθώς
θυμίζει την Αγία Τριάδα. Πάρε δύο και άστα αντικριστά να σχηματίζουν τετράγωνο.





Ο τερματισμός του canal des Pangalanes, ενός εγκαταλειμμένου “θαύματος” της γαλλικής αποικιοκρατίας.



Τα κύματα του ινδικού ωκεανού εμπόδιζαν τα εμπορικά πλοία να πλησιάσουν στο νησί. Οι γάλλοι έφεραν κινέζους εργάτες 
και το 1896 ξεκίνησαν να σκάβουν μερικές εκατοντάδες μέτρα παράλληλα στην ακτή.





Μέχρι το 1904 είχαν καταφέρει να ενώσουν τεχνητά και φυσικά κανάλια και λίμνες, δημιουργώντας ένα υδάτινο δίκτυο 645km!
Τα εμπορικά πλοία ταξίδευαν πλέον με ασφάλεια στα δυτικά της Μαδαγασκάρης.







Μετά την ανεξαρτησία από τους γάλλους, τα κανάλια ακολούθησαν την παρακμή, ο πυθμένας ανέβηκε, τα δέντρα μεγάλωσαν 
και στένεψαν το κανάλι, και έμειναν μόνο τα κανό να πλέουν για να εξυπηρετούν το τοπικό εμπόριο.







Δύο αδελφές από την Ελβετία, που γύριζαν σε όλη τη Μαδαγασκάρη για δύο μήνες. Εμείς είμαστε 
“μαμάκηδες” και στο νησί σπάνια θα συναντήσεις έλληνα ταξιδιώτη.





Στα χωριά δίπλα στο ποτάμι κατοικεί η φυλή Antambahoaka. Όταν ένας άντρας πεθάνει, το κανό γίνεται το φέρετρό του.





Το πιο βάρβαρο fady (ταμπού) της φυλής αφορά τα δίδυμα. Τα θεωρούν μεγάλη κακοτυχία και το δεύτερο που θα γεννηθεί 
εγκαταλείπεται και πεθαίνει στο δάσος. Πιστεύουν πως είναι καταραμένα και τα συνδέουν με το Aye-Aye, ένα νυχτόβιο 

ζώο σαν κουνάβι, που θεωρούν πως θα φέρει τον θάνατο στην οικογένεια εάν ανέβει στην σκεπή του σπιτιού.







Ο μάστορας είναι ο σιδεράς του χωριού, και αυτή η απλή κατασκευή από εξαρτήματα ποδηλάτου είναι χειροκίνητο δισκοπρίονο.









Discotheque Tsilany-Tsara. Μαλλί, γυαλί και παντελόνι Lee.











Αρτόκαρπος ο ευτραφής. Σε μέγεθος γκρέιπφρουτ, πλούσιος σε άμυλο και βιταμίνη C. Στη μέτρια ωρίμανση ψήνεται και η γεύση
του θυμίζει κάτι σαν πατάτα και φρεσκοψημένο ψωμί. Στη πλήρη ωρίμανση το άμυλο έχει γίνει ζάχαρη. Εάν έχεις βαρεθεί το ρύζι,

το breadfruit είναι ένα καλό υποκατάστατο.









Παγίδες ψαριών που λιάζονται δίπλα στα υδρόβια φυτά “το αυτί του ελέφαντα” (alocosia macrorhizos)



Για να έχεις την εύνοια των προγόνων σου, ένα τοπικό fady σου θυμίζει να πλύνεις χέρια και στόμα πριν μπείς στο κανό.





Το Nosy Be (μεγάλο νησί) είναι το μαργαριτάρι του τουρισμού για τη Μαδαγασκάρη. Απευθείας πτήσεις τσάρτερ από Ευρώπη, 
πολυτελή ξενοδοχεία, εξωτικές παραλίες. Αγνόησέ το, και αφού πάρεις ένα καλό πρωινό, κατευθύνσου δυτικά στο Sainte Marie,

το νησί των πειρατών. Έχει όλα τα συστατικά του εξωτικού προορισμού, χωρίς (ακόμη) την τουριστική ανάπτυξη.



Για να φτάσεις στο λιμάνι Ivongo θα δοκιμάσεις τις αντοχές σου στον RN5, τον χειρότερο δρόμο της Μαδαγασκάρης.
Το οδόστρωμα μοιάζει με ελβετικό τυρί και είναι τουλάχιστον εγωιστικό να ονομάζεται Route Nationale. Περιπλανήσου 

στο μικρό χωριό, ο αέρας είναι γεμάτος μυρωδιές γαρύφαλλου και βανίλιας!







Η τρελή του χωριού, κυκλοφορεί με ξύλινες χειροπέδες περιμένοντας το σκλαβοπάζαρο.



Χίλιες και μία νύχτες, η καλύτερη κουνουπιέρα στο νησί.



Σε αυτό το τοπίο, οι εικονικοί ήρωες του βιντεοπαιχνιδιού Uncharted 4 αναζητούν χαμένους θησαυρούς στα λημέρια 
των πειρατών. Ξέχασε το παιχνίδι και ακολούθησε το κανάλι με τα mangove, τα δέντρα της θάλασσας.





Τον 17ο αιώνα ζούσαν εδώ 1000 πειρατές, σε ξύλινες καλύβες με υψωμένη τη σημαία του πλοίου που ανήκαν. Η τοποθεσία 
ιδανική, κοντά στην ρότα των εμπορικών πλοίων που περνούσαν φορτωμένα από τις ανατολικές Ινδίες, ήσυχα νερά 

και κόλποι για να κρύψουν τα πλοία, άφθονα φρούτα, ρούμι και γυναίκες.



Το μοναδικό παγκοσμίως νεκροταφείο πειρατών. Σώζονται 30 τάφοι, σκαλισμένοι με το διεθνές σύμβολο της 
πειρατείας, αυτό που όλοι σαν παιδιά έχουμε ζωγραφίσει, το κρανίο με τα σταυρωτά οστά.





Η ταφόπλακα του θρυλικού πειρατή Captain Kidd διαφέρει, θάφτηκε όρθιος σαν τιμωρία για τις 
βάρβαρες πράξεις του (έκοβε μύτες και αυτιά των αιχμαλώτων).



Το 2000 ανακαλύφθηκαν εδώ, σε μικρό βάθος, τα απομεινάρια του Adventure Galley, του πειρατικού που κυβερνούσε ο Kidd.
Και σε διπλανό κολπίσκο, ο φόβος και ο τρόμος των θαλασσών, το θρυλικό Fiery Dragon του “μονόχειρα Billy”.



Ο θησαυρός που έθαψε ο captain Kidd στο νησί, οι δύο τόνοι ασημένιες πλάκες, δεν έχει ακόμη βρεθεί. Λέγεται
πως είναι θαμμένος στην μυθική  Libertaria, την χαμένη άναρχη πολιτεία των πειρατών.







Μην χάσεις τις διακοπές σου ψάχνοντας για θησαυρούς. Η ασημένια πλάκα των 55kg που ανακάλυψαν κοντά στο ναυάγιο,
λέγεται πως ήταν fake από την κυβέρνηση για να προσελκύσουν τουρίστες στο νησί.







Νωρίς το απόγευμα, γυναίκες που ψαρεύουν γαρίδες με πεζότρατα.













Τα παλιά χρόνια, ο ήλιος, η σελήνη και ο κόκορας ήταν αδέλφια και κατοικούσαν στον ουρανό. Κάθε μέρα η σελήνη έπαιζε με τον 
μικρό της αδελφό τον κόκορα, πετώντας τον ψηλά. Ο ήλιος θύμωνε με το επικίνδυνο παιχνίδι και μάλωνε την σελήνη.



Μια μέρα ο κόκορας γλίστρησε από τα χέρια της σελήνης και έπεσε στη γή. Ο ήλιος κυνήγησε τη σελήνη, και από εκείνη 
την ημέρα δεν σταμάτησαν να τρέχουν ο ένας πίσω από τον άλλο, δίχως ποτέ να συναντιούνται.



Από τότε τα κοκόρια δεν λαλούν τη νύχτα, και μόνο όταν ανατέλλει ο ήλιος λαλούν και λένε ”έρχεται ο μεγάλος μου αδελφός”







Το Sainte Marie απέχει μόλις 17 ν.μ. από τη Μαδαγασκάρη. Εδώ θα βρείς αμμουδιές χιλιομέτρων να σκεπάζονται 
από φοινικόδεντρα, μια ατμόσφαιρα γαλήνης και αγνής φυσικής ομορφιάς.











Το νησί είναι μια στενόμακρη λωρίδα γρανίτη, μήκους 57km και πλάτος το πολύ 4km. Τουριστικές υποδομές κυρίως στο νότο.







Κάθε χρόνο, στις αρχές του χειμώνα, αρκετές εκατοντάδες φάλαινες ξεκινούν το ταξίδι τους, από τα νερά της Ανταρκτικής 
προς τα ζεστά νερά της Μαδαγασκάρης. Εδώ θα γεννήσουν και θα ξεχειμωνιάσουν πριν το μακρύ ταξίδι της επιστροφής.



Σκελετός μεγάπτερης φάλαινας. Το είδος φτάνει τα 15m μήκος και 35 τόνους βάρος. Δίπλα της ο άνθρωπος μοιάζει με μυρμήγκι.



Από Ιούνη μέχρι Σεπτέμβρη οι μεγάπτερες κολυμπούν στα νερά του νησιού. Πάρε θέση σε catamaran και βγές να τις συναντήσεις.



Πρώτα θα δείς τον πίδακα της εκπνοής. Στη διάρκεια του ύπνου συνεχίζουν να αναπνέουν σαν υπνοβάτες, ο μισός 
εγκέφαλος κοιμάται, και ο άλλος μισός ελέγχει σιωπηλά τις διαδικασίες εκπνοής και κατάδυσης.



Έχουν τα μεγαλύτερα πτερύγια (το 1/3 του σώματος), χαρίζοντάς τους ευελιξία, καλύτερη επαφή με το ταίρι, και πανικό στις
σαρδέλες. Χτυπώντας τα στην επιφάνεια δημιουργούν “δίχτυ φυσαλίδων” που εγκλωβίζει το κοπάδι-γεύμα τους.



Εάν δείς το μικρό πτερύγιο στην ράχη, θα νομίσεις πως είναι δελφίνι. Κράτησε απόσταση γιατί ο γίγαντας ετοιμάζεται για κατάδυση.
Ίσως ακούσεις και το υπέροχο τραγούδι τους, είναι τόσο μοναδικό που έχει ηχογραφηθεί στον χρυσό δίσκο που μεταφέρει το 

Voyager στα πέρατα του διαστήματος.



Η πόζα που ακούγονται τα περισσότερα κλικ στις φωτογραφικές μηχανές. Η ύψωση της ουράς στην κατάδυση
και η ταυτοποίηση του είδους, ίσως και της ίδιας της φάλαινας.



Η συγκλονιστική στιγμή που κόβει την ανάσα και μένει αξέχαστη. Το κήτος των 35 τόνων αναδύεται με ακροβατικές φιγούρες, 
στα 50m μακριά από το σκάφος, και σκάει με δύναμη στη θάλασσα. Ο ελιγμός λέγεται breaching, εσύ θα τον πείς και

“χεσμένο σώβρακο”. Είναι η καλύτερη στιγμή του ταξιδιού!



Η μεγάλη γενοκτονία έγινε την δεκαετία του ’60, αφανίζοντας το 90% των μεγάπτερων. Σήμερα ο πληθυσμός τους έχει ανακάμψει.



Επιστρέφοντας στη στεριά, νοίκιασε dirt bike και συνέχισε το πλανάρισμα στα κύματα του δρόμου που οδηγεί στο νότο.





Σαρδέλες στον ήλιο (όσες γλίτωσαν από τις πεινασμένες φάλαινες)







Πέρασμα με κανό στο “νησάκι με τις ψάθες” (ile aux Nattes). Το νησί που όλοι, κάποια στιγμή, θα θέλαμε να ζούμε εκεί. 



Εάν πάσχεις από το σύνδρομο του “Χαμένου Παραδείσου”, το νησί Natte είναι το φάρμακό σου!!







Θερμοκρασία νερού 24ο, θερμοκρασία αέρα (υπό σκιά) 23ο. Οι τέλειες αναλογίες για να γίνεις ένα με την θάλασσα. 





Το νησί δεν έχει ηλεκτρικό και τα λιγοστά καταλύματα λειτουργούν με φωτοβολταϊκά. Κινητά εκτός, ακούς μόνο τους ήχους της φύσης.









Τα κύματα του ωκεανού σταματούν στον κοραλλιογενή ύφαλο που περιβάλει το νησί και σχηματίζει μια απέραντη φυσική πισίνα.













“Η άκρη της γής”, όρος που περιγράφει τα πολύ απομονωμένα μέρη. Για να λάβει ένα σημείο αυτό τον τιμητικό χαρακτηρισμό
πρέπει να πληροί αρκετούς παράγοντες. Απομόνωση, φυσική ομορφιά, δυσκολία πρόσβασης, και το σημαντικότερο, η αντανάκλαση

του ουρανού στη θάλασσα να δείχνει τον ορίζοντα ως την τελευταία γραμμή της γής. Θα το καταλάβεις μόλις φτάσεις εδώ. 















Ambodifotatra, το μοναδικό χωριουδάκι στο Sainte Marie.



Μπορεί να ζούνε όλη τους την ζωή σε ξύλινες καλύβες, μετά θάνατον όμως μετακομίζουν σε μεγαλοπρεπείς τάφους που αντανακλούν
την προνομιακή θέση των νεκρών. Αν και χριστιανοί, στη Μαδαγασκάρη συνεχίζουν να πιστεύουν πως οι πρόγονοι είναι οι ενδιάμεσοι

μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των ζωντανών μελών της οικογένειας. 



Ένα fady που δεν πρέπει να παραβείς είναι να δείχνεις με το δάχτυλο στραμμένο σε τάφο. Είναι μεγάλη προσβολή για τους προγόνους



Ε Τ phone home



Famadihava, το γύρισμα των οστών. Αυτή την οικογενειακή γιορτή προς τιμή του θανάτου δεν πρέπει να την χάσεις. 



Στον πολιτισμό της Μαδαγασκάρης, το “γύρισμα των οστών” είναι ζωτικό στοιχείο στη διατήρηση δεσμών με τους προγόνους,
που εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Η γιορτή γίνεται κάθε επτά χρόνια και ξεκινά από τον 

τάφο. Βγάζουν τα οστά, τα τυλίγουν σε μετάξι, τα τοποθετούν σε ξύλινο κουτί, και το γλέντι ξεκινά.





Όλο το χωριό μαζεύετε στο σπίτι της οικογένειας για το μεγάλο φαγοπότι. Εάν πάς απρόσκλητος, κράτα ένα μπουκάλι ρούμι.







Τα κέρασμα έχει ρύζι (είναι στο κίτρινο σακί που δουλεύει σαν σουρωτήρι) και στον κουβά είναι ζωμός βοδινού για να δροσίσει το ρύζι



Το ψαχνό έρχεται σε ψάθινη τσάντα, και είναι από τα zebu που άφησε ο νεκρός. Εάν δεν αφήσει zebu-προίκα, 
για τη γιορτή κλέβουν τα μοσχάρια του γείτονα. 







Το παλιό σάβανο κόβεται σε κομμάτια και μοιράζεται στις γυναίκες που δυσκολεύονται στην εγκυμοσύνη. Συνήθως
το βάζουν κάτω από το στρώμα, ή το τρώνε, προκειμένου να διευκολύνουν την σύλληψη.





Η τελετή είναι μια ευκαιρία για οικογενειακή επανένωση. Μέχρι το σώμα να αποσυντεθεί τελείως, το πνεύμα του νεκρού μένει 
κοντά στους ζωντανούς. Στη γιορτή και οι νεκροί βιώνουν ξανά τις χαρές της ζωής.



Ρούμι σε δοχείο από λάδι κινητήρα SAE 40. Και μεθάς και γρασάρεις τις αρθρώσεις!







Εάν δεν ξέρεις τι σημαίνει vazaha, τότε είσαι ένας από αυτούς. Είναι ο ξένος, ο ασπρουλιάρης, η προσφώνηση που θα ακούς συχνά.





Το ποδόσφαιρο, αν και εξαιρετικά δημοφιλές στο νησί, σε εθνικό επίπεδο δεν έχει σημαντικές διακρίσεις. Ποτέ δεν
κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών της Αφρικής.











Οικογενειακό λατομείο, και ο τρόπος που δουλεύουν θυμίζει κάτεργο για φυλακισμένους. Όπως και στα τούβλα, έτσι και εδώ, 
όλα γίνονται με τα χέρια. Οι μεγάλες πέτρες πάνε για χτίσιμο και οι μικρότερες στο σκυρόδεμα.





Εάν το ταξίδι στη Μαδαγασκάρη σε κούρασε, φεύγοντας κάνε μια στάση 2 χιλ. χιλιόμετρα βορειότερα, 
σε μια κουκίδα του χάρτη που γράφει Mahe, Seychelles.



Τρία είναι τα μεγάλα νησιά της (στο μέγεθος της Μήλου). Γρανιτένιοι βράχοι, απομεινάρια της υπερ-ηπείρου Γκοντβάνα.



Eden island, θυμίζει τα project των Εμιράτων, τεχνητό νησί με παραθαλάσσιες βίλες.



Εκεί έξω θα βρείς τα υπόλοιπα 115 νησιά των Σεϋχελλών. Εάν ψάχνεις για τον χαμένο παράδεισο, περίμενε 
να περάσει η σύντομη καταιγίδα και αναζήτησε τις κοραλλιογενείς αναδύσεις.



Με πληθυσμό 94 χιλ. κατοίκους, η δημοκρατία των Σεϋχελλών είναι το μικρότερο κράτος της Αφρικής. 
Μοιρασμένο σε χριστιανούς και ινδουιστές. 



Beau Vallon, η όμορφη κοιλάδα, η φημισμένη παραλία των Σεϋχελλών. Τα beach bars ευτυχώς απουσιάζουν.







Κλίμα ισημερινό, με σταθερή θερμοκρασία 23-30ο όλο το χρόνο. Το 2004 χτυπήθηκε από το μεγάλο τσουνάμι.





Φθηνότερα και από ελληνικό νησί, 80 ευρώ all inlusive.  





Εάν τύχει και βρεθείς στο νησί χωρίς κράτηση (λέμε τώρα), αναζήτησε το Skyline. Με 60 ευρώ νοικιάζεις όροφο με απίθανη 
τζαμαρία, γεμάτο ψυγείο, και αυτή η υπέροχη οικογένεια θα σου φτιάξει και πρωινό και θα σε πάει στο αεροδρόμιο.







Τόπος εξορίας του αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τους άγγλους το 1956. Δεν θα με χάλαγε καθόλου…







Η Μαδαγασκάρη είναι οικονομικός προορισμός, και για ένα μήνα ταξιδιού το μισό κόστος είναι τα 720 ευρώ του εισιτηρίου. Το να πείς
πως το ταξίδι ήταν μαγικό θα είναι η πλήρης αλήθεια. Ταξιδεύοντας με τον ασυνήθιστο τρόπο, σαν ντόπιος, θα δείς το καλό και το 

κακό, το χαρούμενο και το θλιβερό να ζείς εκεί. Θα δείς εικόνες που δεν υπάρχουν αλλού στην γή, θα δοκιμάσεις γεύσεις που 
αγνοούσες, θα γνωρίσεις καλοσυνάτους και χαρούμενους ανθρώπους, θα περάσεις μέρες τρώγοντας ρύζι και ψωμί, και ώρες πολλές 
περιμένοντας το επόμενο taxi-brousse, και θα στριμωχτείς μόλις έρθει (το ρεκόρ, σε όχημα 22 θέσεων είχε 34 περίπου επιβάτες, 
δύο κατσίκες στην οροφή και μισό γουρούνι στη πίσω πόρτα, το άλλο μισό κρεμόταν απέξω και έσκουζε σε κάθε λακκούβα). Και το 

σημαντικότερο, θα μάθεις να ακούς και να παρατηρείς τους ανθρώπους που είναι γύρω σου.



Γυρίζοντας πίσω, τίποτα δεν θα αλλάξει στην καθημερινότητά σου. Εκτός από την επόμενη φορά που θα σταθείς στο ταμείο του
Starbucks να πληρώσεις τον καφέ σου. Τότε θα ξέρεις πως με αυτά τα χρήματα ζεί για δύο ημέρες μια οικογένεια στη Μαδαγασκάρη.



Αυτό που δύσκολα θα ξεχάσεις είναι η καλλονή που συνάντησες να δουλεύει στα τούβλα, και σου ζήτησε το μπουκάλι με το νερό,
και εσύ έμεινες παγωτό να τη κοιτάς, και δεν σκέφτηκες πως αφού μια γυναίκα σου πέφτει, να είναι αυτή και να έχεις τη χαρά

πως την πήρες από την μιζέρια της πραγματικής φτώχιας. Είναι αλήθεια τελικά ότι και στα σκουπίδια βρίσκεις διαμάντια, θέλει 
όμως μεγάλα κότσια (πές τα και αλλιώς) για να βάλεις μέσα τα χέρια σου και να τα πάρεις.



Η Μαδαγασκάρη σου έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινες στο δρόμο. Misaotra Madagasikara.


