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Έκταση:  
587.000 Κm2 
(4,5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα)

Πληθυσμός: 25 εκατ.

Θρησκεία: 
Χριστιανοί (85%) και ανιμιστές

Γλώσσα: 
Μαλαγασική και Γαλλικά

Ανά κεφαλή (ετήσιο) ΑΕΠ: 410 ευρώ

Νόμισμα: Αριάρι (1 ευρώ = 3400 αριάρι)

Πολίτευμα: 
ημι-προεδρική δημοκρατία (αρχηγοί ο πρώην
δικτάτορας και ο πρόεδρος της δημοκρατίας)

Majunga

Sainte Marie

Tamatave

Ambohimanga

Andasibe

Antananarivo

Antsirabe

Morondava

Ambositra

Fianaramtsoa

Sahambavy

Ambalavao

Ranohira

Ilakaka

Διαδρομές:



Abu Dhabi airport



Η Μαδαγασκάρη δεν είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός (300 χιλ. τουρίστες ετησίως). Θα φτάσεις μέσω Γαλλίας με 
απευθείας (κρατάνε δεσμούς ως πρώην αποικία τους), ή με δύο ενδιάμεσους σε Μέση Ανατολή και Αφρική. 



Για να περιπλανηθείς στην Μαδαγασκάρη έχεις δύο επιλογές. Να έχεις ήδη νοικιάσει ντόπιο οδηγό με 4WD όχημα, που
θα κανονίζει τα πάντα για εσένα, που θα φάς σαν ευρωπαίος, τι θα φάς, που θα κοιμηθείς και όλες τις μετακινήσεις και

τις ξεναγήσεις σου μέσα από την ασφάλεια του τζιπ κλουβιού…



…ή να ταξιδέψεις σαν ντόπιος. Εννοείται πως θα προτιμήσεις τον δεύτερο γιατί έχει περισσότερη πλάκα και κερδίζεις τα μέγιστα.



Πρωτεύουσα Antananarivo (ή χαϊδευτικά Tana από τους γάλλους), σε υψόμετρο 1280m, 5 εκατ. κάτοικοι, χτισμένη σε 12 λόφους





Σκωτσέζος ιεραπόστολος έχτισε το 1867 το παλάτι της βασίλισσας Ranavalona, στην κορυφή του ψηλότερου λόφου. 
To 1995 κάηκε και από τότε αναστηλώνεται. Εάν χαθείς στην πόλη, είναι ένα καλό σημείο προσανατολισμού.





Το μέγαρο του πρωθυπουργού. Ο κεντρικός γυάλινος θόλος φωτίζει την αίθουσα υποδοχής και οι τέσσερις πύργοι είναι καμπαναριά. 
Με τέτοια χλιδάτη κατοικία, ο τελευταίος πρωθυπουργός (πριν την γαλλική κυριαρχία) παντρεύτηκε στη σειρά τρείς βασίλισσες.



Η πρεσβεία του …Μονακό(!) στην περιοχή Haute Ville, η καλύτερη ίσως συνοικία για βόλτες. Καθαρή, σσφαλής, με υπέροχη θέα.







Απομεινάρι της “ένδοξης” γαλλικής αποικιοκρατίας (1896-1960). Πριν ταξιδέψεις, πέρνα μια επανάληψη το Vocabulaire du Francais, 
τα γαλλικά διατηρούνται ως η δεύτερη επίσημη γλώσσα της Μαδαγασκάρης. Τα αγγλικά που ξέρεις και η γλώσσα του σώματος 

δεν περνάνε εκεί. Comprenez vous? 





Κατηφορίζοντας εισέρχεσαι στην αληθινή Μαδαγασκάρη. Στο στενό δίπλα στο νοσοκομείο αγοράζεις όλα τα αναλώσιμα 
που θα χρειαστούν σε περίπτωση εισαγωγής. Αλλιώς η νοσηλεία, ή και η εγχείρηση, μπορεί να διακοπούν στην μέση… 





Μόνο τα παιδιά δείχνουν να διασκεδάζουν τις απότομες κλίσεις, κατηφορίζοντας με αυτοσχέδιες πλατφόρμες. 
Η Μαδαγασκάρη είναι ο παράδεισος των ρουλεμάν.



Η πιο φτωχική έκδοση είναι τα πλαστικά μπουκάλια, δύο στα πόδια και δύο στα οπίσθια. Φρένο με τις παλάμες.







Αγορά (zoma) Analakely, για ρούχα και κάθε είδους τρόφιμα που μπορείς να φανταστείς (και μερικά ακόμη πέρα από κάθε φαντασία).  



Κούκλες “βιτρίνας” φουσκωτές, η τέλεια εφαρμογή στα τζιν παντελόνια.



Εισαγωγή στο street food. Βασική αρχή για να μειώσουν το κόστος, ξεχνάς τα αντικείμενα μιας χρήσης (εξαίρεση οι 
οδοντογλυφίδες που δεν επιστρέφονται). Δροσερές φέτες ζουμερού μάνγκο με καρότο ζουλιέν. Σερβίρεται με chili sauce

σε μπολ-πάτος πλαστικό μπουκάλι, τρώς επιτόπου και το επιστρέφεις. 



Καλλιτέχνης του δρόμου καταπίνει χαμαιλέοντα (ακόμα σκέφτεσαι εάν θα φάς το μάνγκο?)





Η λεωφόρος Ανεξαρτησίας (από την γαλλική αποικιοκρατία) στο downtown. Εδώ κάνεις ένα crash test με τους πορτοφολάδες.



Τεχνητή λίμνη Anosy, σχεδιάστηκε από τον James Cameron (τον ιεραπόστολο) σε σχήμα καρδιάς. Περιμετρικά 
γεμάτη με δέντρα γιακαράντα (απίθανη μώβ ανθοφορία τον Οκτώβρη) και επιτραπέζια ποδοσφαιράκια. 



Στο κέντρο της λίμνης το “monument aux morts” για τους πεσόντες (γάλλους και μαλγάσιους) στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο. 



Οι τουριστικοί οδηγοί συνιστούν να αποφύγεις την βόλτα στη λίμνη. Κρύψε τα πολύτιμα και χάζευε τα υπαίθρια παιχνίδια. Ο τύπος του 
εγκλήματος εδώ είναι grab-and-run, σου αρπάζουν ρολόι, γυαλιά, κινητό, πορτοφόλι και εξαφανίζονται με ταχύτητες τραίνου Μaglev.









Λαμπερή εξαίρεση στην κακόφημη περιοχή, το προεδρικό μέγαρο, πρώην γαλλική κατοικία του 19ου αιώνα



..και το κλειστό κτίριο της (πρώην) ecole de medecine (κάτι σαν το κτίριο της Αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ).



Gare Soarano, ο ιστορικός σταθμός του τραίνου, κλειστός πλέον για επιβάτες, εξυπηρετεί από την πίσω πόρτα εμπορεύματα.



Gafe de la Gare, εδώ μπορεί να συναντήσεις και έλληνες, είναι ο μοναδικός ίσως χώρος με θέρμανση (ξυλόσομπα). 
Ο Ιούλιος είναι ο ψυχρότερος μήνας, με 10 – 20ο C στην πρωτεύουσα και την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. 



Η κατανάλωση καφέ (παρέα με γλυκό) είναι ένα ακόμη απομεινάρι της γαλλικής επιρροής. Ψάχνοντας στα ράφια θα νιώσεις
υπερηφάνεια βλέποντας τον πανάκριβο Nescafe περικυκλωμένο από προϊόντα TAF, του δικού μας Pana (Παναγιώτη Ταλούμη).





Και για να ξυπνήσεις από το όνειρο, ο πρωινός καφές είναι αυτό το απλό setup. Το κεντρικό δοχείο (που μοιάζει με ποτιστήρι για τις
μπιγκόνιες) έχει έτοιμο καφέ, τα δύο μικρότερα δοχεία ζάχαρη και γάλα ζαχαρούχο. Για τα ποτηράκια στον κουβά δεν θέλεις εξήγηση,

τα κύπελα μιας χρήσης είναι ακριβά για τα 200 αριάρι (0,06 ευρώ) που θα πληρώσεις για να τον πιείς επιτόπου και γρήγορα.





Με το δραματικό 16,8% των κατοίκων να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό, η μαγειρική βασίζεται
σε αυτή την απλή εικόνα (και πάλι όχι για όλους). Κατσαρόλα ή τηγάνι καθισμένα πάνω στα κάρβουνα.



Ζώντας σαν να μην υπάρχει αύριο, αγοράζεις κάρβουνα με την μερίδα. Στα δεξιά οι γλυκοπατάτες.





Η κουζίνα της Μαδαγασκάρης έχει επιρροές των μεταναστών από νοτιο-ανατολική Ασία, δυτική Αφρική, Ινδία, 
Κίνα και Ευρώπη, που εγκαταστάθηκαν στο νησί. Αγαπημένο δεκατιανό, noodles με φρέσκο κρεμμυδάκι και βραστό αυγό. 



Εστιατόρια θα βρείς πολλά και παντού και ένα απλό γεύμα κοστίζει λιγότερο από μαγείρεμα στο σπίτι. Henakisoa (χοιρινό βραστό 
με ψιλοκομμένα φύλα μανιόκας), Akoho (κοτόπουλο με λάδι καρύδας, σκόρδο και πιπερόριζα), Vorona (σούπα κολοκύθας με φιστίκια)… 



Το ρήμα “τρώω” στην Μαδαγασκάρη σημαίνει “τρώω ρύζι” τρείς φορές την ημέρα. Η συνηθέστερη ποικιλία είναι ρόζ και τo βρέχεις
με την “χορτόσπουπα” στα αριστερά. Στο πιατάκι για το περγαμόντο θα βρείς δείγμα από κρέας κότας παρέα με χορταρικά. Πιές την

ranovola, ρόφημα από το ρύζι που έχει καεί στον πάτο της κατσαρόλας μουλιασμένο σε νερό.  





Το βράδυ θα βρείς στον δρόμο σαφώς μεγαλύτερη ποικιλία. Υπενθύμιση, φέρε το δικό σου σερβίτσιο. 





Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται “βρώμικα” σε έναν δυτικό, αλλά το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι τον γενικό κανόνα σε Αφρική 
και Ασία, πίνεις μόνο εμφιαλωμένο νερό. Και σύντομα θα καταλάβεις ότι ο μοναδικός ίσως κίνδυνος μόλυνσης είναι από τα “λιωμένα”

χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν στην τσέπη σου.



Μετά το πραξικόπημα του 2009, την πολιτική αστάθεια και την διαφθορά, η Μαδαγασκάρη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της
Αφρικής, με το 67% να ζεί κάτω από το όριο της φτώχιας, του ενός ευρώ την ημέρα. Λογικό είναι να υπάρχει εγκληματικότητα,

σαφώς λιγότερη από άλλες ανεπτυγμένες χώρες και από την διάσταση στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Θέλει λίγο προσοχή το βράδυ.



Τα ολόφρεσκα νέα χαρτονομίσματα, κοπής Ιούλιος 2017. Για να καταλάβεις την αξία τους, ψωνίζεις με χιλιάρικο (0,28 ευρώ)
και παίρνεις συνήθως ρέστα. Μικρότερο χαρτονόμισμα τα 0,02 ευρώ. Με ένα δεκαχίλιαρο στην τσέπη νιώθεις άνετα όλη μέρα.



Ο βασικός μισθός στην Μαδαγασκάρη είναι 50 ευρώ, για τους δημόσιους υπαλλήλους 100 ευρώ και ο καλύτερα αμειβόμενος είναι ο
γιατρός με 350 συν τα φακελάκια. Πηγαίνοντας στο ΑΤΜ να βγάλεις πχ. 100 ευρώ σε αριάρι, στην καλύτερη περίπτωση θα βρεθείς
με 34 δεκαχίλιαρα, αλλιώς με 68 πεντοχίλιαρα. Και θα προσπαθείς με αγωνία να τα στριμώξεις στην τσέπη, έχοντας γύρω σου καμιά

δεκαριά ντόπιους να σε κοιτάνε αμήχανα σαν ξερολούκουμο. 



Το έχουμε ξαναπεί και φαίνεται να πετυχαίνει. Μόλις φθάσεις στο νησί, ράψε εσωτερικά στο μπατζάκι, τσέπη με φερμουάρ και
κρύψε εκεί τα χοντρά και κάρτες. Δεν αφήνεις τίποτα πολύτιμο στο ξενοδοχείο, ούτε το πορτοφόλι να φουσκώνει στην κωλότσεπη.



Ο μόνος πραγματικός κίνδυνος όταν περπατάς την νύχτα, είναι τα ανοιχτά φρεάτια. Καπάκια δεν υπάρχουν 
πουθενά, τα κλέβουν και τα πωλούν για μέταλλο.









Ξενοδοχεία θα βρείς δύο τύπων, αυτά σε παλιά αποικιοκρατικά κτίρια που τα συντηρούν με πολύ φινέτσα ευρωπαίοι ιδιοκτήτες, και
αυτά που τα συντηρούν οι ντόπιοι. Το κόστος της διαμονής είναι χαμηλό (περίπου 10 ευρώ το δίκλινο) και όλα έχουν το ίδιο ελάττωμα.



Τα στρώματα είναι σκέτο αφρολέξ και με την χρήση “κάθονται” στο κέντρο, φέρνοντας στα όρια τις αντοχές της πλάτης σου.



Η κουνουπιέρα υποχρεωτική στα παραθαλάσσια. Κατέρριψε δύο ρεκόρ, χαμηλότερης τιμής (5,2 ευρώ) και μεγαλύτερου κρατήρα, 
κάνοντας το στρώμα να μοιάζει με σελήνη. Houston we have a problem.



Ρεκόρ χαμηλότερου νιπτήρα, στο ύψος του κρεβατιού, πλένεις χέρια (και ότι άλλο) χωρίς να σηκωθείς.



Το καλύτερο μπάνιο, υπερβολικά ψηλοτάβανο, σε μέγεθος διπλάσιο από το υπνοδωμάτιο και σε χρώματα που θυμίζουν ιχθυόσκαλα.



Υπάρχουν και τα καλά ρεκόρ, επίπεδου στρώματος, ντελικάτης κουβέρτας και διαχωριστικού στο μπάνιο. 
Ξαπλωμένος βλέπεις Σειρηνάκη ζωντανά.



Στη νυχτερινή Tana, δύο μαγαζιά ξεχωρίζουν, το Glacier (ναι έχει και παγωτά και τις ομορφότερες γυναίκες) και το Manson.
Μπύρα ντόπια, Three Horses, 0,8 ευρώ το μπουκάλι των 650 ml.







Ο Jimi Hendrix ζεί στην Μαδαγασκάρη. Tana Rock, όπως λέμε Rockwave festival στη Μαλακάσα, με εγχώριους καλλιτέχνες.







Θυμήσου Eurovision 2002 και Μ.Ρακιντζή στο SAGAPO και τα σκηνικά και η μουσική θα σου φανούν γνώριμα. Μόνο που εδώ το
ξενέρωτο ρεφρέν επαναλαμβάνεται στο διηνεκές, ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Εσύ θα έκανες headbanging με το Barbie Girl?







Κυριακή πρωί, δύο μέρες μετά και ο χώρος της συναυλίας έχει αλλάξει σε υπαίθρια εκκλησία, με σαφώς διαφορετικό κοινό. Για Όνομα…



Το επιχειρηματικό πάρκο της πρωτεύουσας και δίπλα η πολυτελής συνοικία των ξένων, με γεύση από Ευρώπη, που δεν κρατάει πολύ.











Τα ταξί είναι σε κρεμ απόχρωση, γαλλικής προέλευσης (τι άλλο?), μουσειακής αξίας και εξωτερικά είναι καλογυαλισμένα. Το 
ραδιόφωνο παίζει την μουσική από τις πλατίνες που κροταλίζουν με το γύρισμα της μίζας, ταξίμετρο βέβαια δεν υπάρχει και

το παζάρι σταματά στο 1/4 της αρχικής τιμής.



Εάν είσαι λάτρης των ταινιών ΘΒ, εδώ μπορείς να ζωντανέψεις αξέχαστες σκηνές τους. Το 2CV μετατροπή
αναβιώνει τον θρυλικό Πύραυλο στο κυνήγι του δόκτωρ Τσι. Δεν παίρνει, τι με κοιτάς, κατέβα και κοίτα!!



Αστικό λεωφορείο, είσοδος από την πίσω πόρτα που ελέγχεται με τεντωμένο σχοινί από τον εισπράκτορα. 
Στις ανηφόρες κράτα απόσταση από το όχημα γιατί η πόρτα ανοίγει ανεξέλεγκτα.



Ορθόδοξον Πατρειαρχείον Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Ιερά Επισκοπή Μαδαγασκάρης



Ιδρύθηκε δια Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου το 1997, και στην πνευματική της δικαιοδοσία περιλαμβάνει την 
Μαδαγασκάρη και τα γειτονικά νησιά του  Μαυρίκιου, Ρενιόν, Κομόρες και Μαγιόττε.



Πρώτος επίσκοπος ο θεοφιλέστατος Νεκτάριος. Το 2004 ήταν μεταξύ των θυμάτων του ελικοπτέρου Chinook 
που έπεσε στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους.



Στο φιλανθρωπικό της έργο είναι η λειτουργία ορφανοτροφείου, γηροκομείου, μόνιμου ιατρείου, δωρεές σε ρούχα και τρόφιμα.
Εδώ θα νιώσεις νοσταλγία για την Ελλάδα, και θα πιείς ελληνικό καφέ!





Χοιροτροφική μονάδα και εμπόριο κρέατος.





Η αρχιεπισκοπή βρίσκεται στο προάστιο Alasora. Επέστρεψε πεζός στα 4 km μέχρι το downtown, είναι μια ευχάριστη βόλτα.









Και πρατήριο βενζίνης, με χειροκίνητη αντλία απευθείας από το βαρέλι.



Συλλογή και εμπόριο άμμου από τον πυθμένα του ποταμού.



Λίγο πριν περάσει το τραίνο μαζεύονται πάγκοι και τέντες από τα πλάγια της γραμμής. Αμέσως μετά ξαναστήνονται.





Στοίχοι τραγουδιών προς πώληση και προετοιμασία για το επόμενο The Voice













Γνωριμία με τα taxi-be, ή αλλιώς “μεγάλα ταξί”,  στην πρώτη μίνι υπεραστική εξόρμηση. Προορισμός το παλάτι του βασιλιά 
στην Ambohimanga (μπλέ λόφος). Εάν ψάξεις για χρονοδιάγραμμα δρομολογίων θα βρείς την έκφραση mora-mora, δηλ. αργά-αργά. 



Η κεντρική είσοδος στα εξωτερικά τείχη της πόλης. Κάθε πρωί 20 στρατιώτες κυλούσαν την 2 τόνων πέτρα που σφράγιζε την είσοδο.



Το τσιμέντο για τον εσωτερικό τοίχο του φρούριου-παλατιού είναι μείγμα άμμου, τρίμα κοχυλιών και ασπράδι από 16 εκατ. αυγά. 
Ρεκόρ Γκίνες μεγαλύτερης μαρέγκας.





Το παλάτι του βασιλιά Andrianjafy (1727-1790). Η λέξη “παλάτι” δεν είναι υπερβολή στην περιγραφή της ξύλινης καλύβας, χτισμένης
εξ ολοκλήρου από ξύλο τριανταφυλλιάς. Η μόνη παρέμβαση τα ξύλινα κεραμίδια, που αντικατέστησαν τα ξερά κλαδιά της οροφής.



Η κεντρική δοκός του παλατιού είναι ενιαίος κορμός του ιερού δέντρου palisander. Λέγεται πως 2000 σκλάβοι τον κουβάλησαν από
τις ανατολικές ακτές και 100 πέθαναν στην διαδρομή. Στην οροφή είναι λαξευμένα στήθη γυναικών, συμβολίζοντας την πολυγαμία

του βασιλιά. Ο τόπος θεωρείτε ιερός, εισέρχεσαι με το δεξί και βγαίνεις με την όπισθεν.



Οι ιερές πέτρες, ρίχνεις νερό και αίμα των ζώων που έχεις θυσιάσει για να συνδεθείς με τα πνεύματα του βασιλιά και 
των προγόνων σου. Μπροστά, το επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής fanorona. 



Τα βασιλικά λουτρά. Γέμιζαν από την πηγή του εξαγνισμού μια φορά τον χρόνο για να πλυθεί ο βασιλιάς, παρέα με τις 12 συζύγους και
επίτιμους καλεσμένους. Μετά το μπάνιο το νερό ήταν αγιασμένο και μοιραζόταν στο πλήθος. Και δος αυτώ την χάριν της απολυτρώσεως



Η ιερή συκιά, σύμβολο ευφορίας. Δίπλα της καθόταν η βασίλισσα όταν απηύθυνε τα βασιλικά διατάγματα στον λαό. Προσκυνητές από 
όλη την Μαδαγασκάρη και τα γύρω νησιά προσφέρουν τα κέρατα των μοσχαριών που θυσιάζουν για να τιμήσουν, να κατευνάσουν, 

και να επικοινωνήσουν με τους προγόνους τους. Μόνο ξυπόλυτος επιτρέπεται να το πλησιάσεις.



Τα θερινά ανάκτορα της βασίλισσας Ranavalona I (1778-1861). Δεξιά, ο χώρος υποδοχής στο ισόγειο και η βασιλική κρεβατοκάμαρα
επάνω. Με ευρωπαϊκή διακόσμηση, σχεδιασμένα από τον γάλλο μηχανικό (και εραστή της) Jean Laborde.





Το “γυάλινο κτίριο”. Κατασκευάστηκε από την Ranavalona ΙΙ για τα γεύματα με τους υπουργούς. Τα μεγάλα παράθυρα, εκτός από θέα 
στην ύπαιθρο διασφάλιζαν στη βασίλισσα πως κανείς από τους υπουργούς δεν θα έμπαινε στον πειρασμό να δηλητηριάσει το φαγητό της



“Η αρχή της βασιλείας των γυναικών”

Μαδαγασκάρη, φυλή Μερίνα

Μια μέρα ο κακός βασιλιάς έχασε μια προβατίνα. Διέταξε τους 
υπηρέτες να την βρούν και να θανατώσουν τον κλέφτη.

Ο γιός του καλού βασιλιά, στο γειτονικό βασίλειο, έχοντας βαρεθεί 
την ζωή στο παλάτι, έφυγε αναζητώντας την περιπέτεια. Όταν 
πείνασε έκοψε ένα πεπόνι και πήρε ακόμη ένα στο λαμπά του. Στον 
δρόμο τον σταμάτησαν οι υπηρέτες του κακού βασιλιά, άνοιξαν τον 
λαμπά και το πεπόνι είχε μεταμορφωθεί σε κεφάλι προβατίνας. 
Έσυραν τον πρίγκιπα στον κακό βασιλιά που ζήτησε λύτρα ένα χρυσό 
νόμισμα για την ελευθερία του. 

Έστειλε τους υπηρέτες στο διπλανό βασίλειο, ο καλός βασιλιάς 
δέχτηκε την ανταλλαγή, αλλά μία από τις γυναίκες του αρνήθηκε να 
παραδώσει το νόμισμα στους υπηρέτες και ζήτησε τον γιό του κακού 
βασιλιά. Οι υπηρέτες μετέφεραν το μήνυμα, ο κακός βασιλιάς έστειλε 
τον γιό του, όμως η νεαρή γυναίκα διέταξε να τον κρατήσουν 
αιχμάλωτο, ζητώντας από τον κακό βασιλιά την ανταλλαγή με τον 
πρίγκιπα.

Με αυτό το (κουτο)πόνηρο τέχνασμα σώθηκε ο πρίγκιπας, και μετά 
τον θάνατο του βασιλιά ο λαός ανέβασε στον θρόνο τη νεαρή γυναίκα 
του. Έτσι ξεκίνησε η βασιλεία των γυναικών στην Μαδαγασκάρη.

Ranavalona ΙΙΙ (1861-1917)



Πέτρα σε σχήμα καρδιάς. Εδώ θυσιάζονταν τα μοσχάρια, ακολουθώντας προγονικές ιεροτελεστίες.





Οι βασιλικοί τάφοι, με τις κορυφές ευθυγραμμισμένες νότο προς βορά. Στενόμακροι για να χωράνε το πλήρες όνομα των βασιλιάδων.
Αρχικά ήταν 12 και οι γάλλοι τους μετέφεραν στην πρωτεύουσα για να αποδυναμώσουν την πνευματική δύναμη των επαναστατών.



Το πλήρες όνομα του βασιλιά ήταν Andriantsimitoviaminiandriana Andriandrazaka, όπως λέμε “όμορφη γαζέλα που τρέχει στο λιβάδι”







Η συνηθέστερη τουριστική διαδρομή είναι στις πόλεις πάνω στην εθνική οδό RN7. Πηγαίνεις νωρίς το πρωί στον σταθμό των
υπεραστικών λεωφορείων, ή αλλιώς του φημισμένου “taxi-brousse”, και περιμένεις να γεμίσει. Εάν βιάζεσαι αγόρασε τις κενές θέσεις.



Τα minivans που αποσύρονται στην Ευρώπη εισάγονται στο νησί και τροποποιούνται. Μικραίνουν τα καθίσματα, προσθέτουν σειρές και
άλλα πτυσσόμενα καθίσματα στον διάδρομο. Κανένα πρόβλημα, οι ντόπιοι δεν ξεπερνούν στο ύψος το 1,60m. Οι αποσκευές δένονται 

στην οροφή, και είναι πολλές οι αποσκευές! Εάν δεν υπήρχε αυτό το στριμωξίδι, το εισιτήριο θα ήταν για πολλούς απλησίαστο.



Air Madagascar, ο κρατικός αερομεταφορέας έχει το μονοπώλιο στις εσωτερικές μετακινήσεις. Απαράδεκτα ακριβά τα εισιτήρια,
απλή μετάβαση για αποστάσεις ρουτίνας, 240-400 ευρώ (κοστίζει λιγότερο να πεταχτείς στον Μαυρίκιο!).



Ξύλινα παιχνίδια, πιστά αντίγραφα των φορτηγών που θα συναντήσεις κατηφορίζοντας τον RN7. Φωτογραφίζοντάς τα 
εν κινήσει, μοιάζουν να κινούνται όπως τα αληθινά, σαν τρελό φορτηγό, με τα φρένα σπασμένα, να μην πέσεις σε μένα... 



Antsirabe (η περιοχή με αλάτι), η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μαδαγασκάρης. Ιδρύθηκε το 1872 από τον νορβηγό ιεραπόστολο
T.Rosaas ως κέντρο αποθεραπείας, λόγο των ιαματικών λουτρών και του δροσερού κλίματος (υψόμετρο 1500m). 



Pousse-pousse, ένα ταξίδι στον χρόνο. Ο φθηνότερος τρόπος μετακίνησης στην πόλη (0,15-0,80 ευρώ για απόσταση 2-3 km).
Θα το βρείς εξευτελιστικό να τραβάει άνθρωπος το κάρο αλλά έτσι βγάζουν το ψωμί τους.



Τα έφεραν στο νησί οι βρετανοί ιεραπόστολοι για να αντικαταστήσουν ένα ακόμη πιο εξευτελιστικό μέσο μεταφοράς.
Του “θρόνου-κουτιού-φορείου” για έναν επιβάτη, που το κουβαλούσαν στα χέρια τέσσερις σκλάβοι. Το παρατσούκλι 

push-push βγήκε από την ανάγκη να υπάρχει και δεύτερο άτομο πίσω από το κάρο και να σπρώχνει στις μεγάλες ανηφόρες. 



Η εξέλιξη των pousse-pousse, το cyclo-pousse (με προσθήκη ποδηλάτου) και το καμάρι της Ασίας, το μηχανοκίνητο tuk-tuk. 



Οι 18 φυλές της Μαδαγασκάρης. Merina (αυτοί που γυρίζουν πάντα σπίτι), Betsileo (οι αόρατοι), Betsimisaraka (οι αχώριστοι),
Antandroy (αυτοί που ζούνε στο δάσος με τα αγκάθια), Antesaka (οι ντροπαλοί), Tsimihety (αυτοί που δεν κόβουν τα μαλλιά τους)…



Hotel des Thermes, γαλλική φινέτσα σε παρακμή, του 1922. 





Η αγορά Sabotsy είναι κάτι σαν το κουτί της Πανδώρας. Θα ξεχαστείς για ώρες, χαζεύοντας φωνακλάδες ιεροκήρυκες 
να “θεραπεύουν” δαιμονισμένους. Ή προσπαθώντας να καταλάβεις τι είναι αυτά που σου πουλάνε. 











Εδώ θα κάνεις τρελά μασαμπουκώματα, όλα είναι φρεσκομαγειρεμένα deep fried σε φοινικέλαιο. 





“…όσο με φόβισες εσύ, καταραμένη φτώχια”. Η αγορά ενός λίτρου φοινικέλαιου είναι απλησίαστη, αγοράζεις το λάδι σε μερίδες.







Σε μερίδες αγοράζεις και το βρεφικό γάλα. Άδεια πλαστικά μπουκάλια (το νερό τα κρατά στην θέση τους), γυάλινα βαζάκια,
γυάλινα μπουκαλάκια από φάρμακα και φυτοφάρμακα, όλα έχουν αξία για πώληση.





Η δομή της σκεπαστής αγοράς θυμίζει αραβικό παζάρι (souk). Εδώ, εικαστική παρέμβαση με ομπρέλες, αντίγραφο του Ζογγολόπουλου?



Τα pousse-pousse στην Antsirabe είναι τα ομορφότερα στο νησί. Πολύχρωμα με παραστάσεις-πίνακες ζωγραφικής στην πλάτη.



Η θεωρία των “τριών επιπέδων”. Βολτάροντας στην αγορά θα δείς πάγκους επισκευής κινητών τηλεφώνων. Και θα νιώσεις 
κορόιδο που έδωσες την συσκευή στο Γερμανό, όταν εδώ, με τον ελάχιστο εξοπλισμό, (κατσαβίδια ρολογά, πενσάκι, ένα 

κολλητήρι και ανταλλακτικά δεύτερο χέρι), ανοίγουν και κλείνουν τις συσκευές.



Παρακάτω θα δείς έναν άλλο πάγκο, να επισκευάζουν κινητά με κολλητήρι για ψυγεία, με μια μύτη σαν μελιτζάνα που είναι βέβαιο
πως εάν την ακουμπήσεις στην πλακέτα του κινητού, το λιγότερο που θα κάνει είναι μια τρύπα. Και θές να σκίσεις τα πτυχία 

γιατί ορκίζεσαι πως δεν είναι δυνατόν να επισκευάζουν έτσι τα ηλεκτρονικά. Αυτό είναι το level 2 στην κατρακύλα.



Και εκεί που νομίζεις πως τα έχεις δεί όλα, πως έχεις φτάσει στον πάτο και δεν γίνεται να πας παρακάτω, μάλλον έχεις
ξεχάσει πως βρίσκεσαι στην Μαδαγασκάρη. Παρακάτω τρίτος πάγκος επισκευής, χωρίς ηλεκτρικό, και το κολλητήρι είναι

μπετόβεργα λιμαρισμένη στην άκρη, που πυρώνει στα κάρβουνα…!! Αυτό είναι το level 3.



Γι΄αυτό θα λατρέψεις την Μαδαγασκάρη, γιατί παντού υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο που θα σε ξαφνιάσει, 
θα σε βάλει να αναρωτηθείς και στο τέλος θα σε κάνει να αγαπήσεις την ζωή ακόμα περισσότερο.



Jesus est mon esperance, ή αλλιώς, ένας θεός θα μας σώσει…





Αργά το απόγευμα στην πλατεία της Ανεξαρτησίας, παιδικά χειροποίητα μεταλλικά αμαξάκια για ενοικίαση…



…στην απλούστερη έκδοσή τους, δηλ. χωρίς πετάλια. Είναι πιο φθηνό να προσλάβεις νεαρό να σπρώχνει (30 ευρώ τον μήνα).



Chez Mamy miniatures, στο σπίτι της Mamy φτιάχνουν εξαίρετες μινιατούρες οχημάτων από αλουμινένια κουτάκια





Στο νησί ξέρουν να φτιάχνουν καλά την γαλλική μπαγκέτα. Τραγανή κόρα που θρυμματίζεται ευχάριστα στο πρώτο 
ζούληγμα και αφράτη κατάλευκη ψίχα. Θα την βρείς σχεδόν σε κάθε κεντρικό δρόμο με 0,20 ευρώ. 







Η Μαδαγασκάρη βρίσκεται 2300 km νότια του Ισημερινού, ο χειμώνας διαρκεί από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο και στην ορεινή 
Antsirabe οι θερμοκρασίες είναι 6 – 20ο C. Νωρίς το πρωί θα βρείς τους ντόπιους υπερβολικά ντυμένους, ένα μακρυμάνικο αρκεί.







Ιαματικά λουτρά, χτίστηκαν από τους γάλλους πάνω σε θερμές πηγές και τώρα ζούνε την παρακμή τους. Τις Κυριακές κλειστά.



Ο φούρνος της Mirana, το καλύτερο αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο για πολλά χιλιόμετρα. Είναι και salon de the (τσαγάδικο).



Ξενοδοχείο Trianon, πρώην γαλλικός πύργος, σε ταξιδεύει στην εποχή της αποικιοκρατίας. Οι στολές του 
προσωπικού θυμίζουν παρκαδόρο στην Μεγάλη Βρετάνια.



Στην Ινδία το λένε ricksaw, στην Ταϊλάνδη tuk-tuk, στην Ινδονησία bajaj, στη Νιγηρία keke. Πρώτοι τα κατασκεύασαν οι Ιάπωνες 
στη δεκαετία του ΄30 και τα δώρισαν στην Ταϊλάνδη. Ακολούθησε η Piaggio με το μοντέλο Ape (που συνεχίζει μέχρι σήμερα), 

θέλοντας ένα ελαφρύ και φθηνό τρίκυκλο για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ιταλίας. Είναι τα καλύτερα ταξί των πόλεων. 



Jus naturel, είναι πράγματι φυσικός χυμός ημέρας. Δοκίμασε γκραβιόλα (corosol), σε δικό σου ποτηράκι. 
Γεύση συνδυασμός φράουλας και ανανά με νότες λεμονιού.





Καθεδρικός ναός Notre Dame de la Salette (της ομώνυμης οικογένειας ιεραποστόλων από την Grenoble). Ένας κενυάτης πολιτικός 
είχε πεί κάποτε, πως όταν ήρθαν οι ιεραπόστολοι οι αφρικανοί είχαν την γη και οι ιεραπόστολοι κρατούσαν τη Βίβλο. 

Μας έμαθαν να προσευχόμαστε με τα μάτια κλειστά, και όταν τα ανοίξαμε εκείνοι είχαν τη γη κι εμείς κρατούσαμε τη Βίβλο.





Κυριακή πρωί στην εθνική οδό RN34. Φοράνε τα λαμέ τους και περπατούν για χιλιόμετρα μέχρι την εκκλησία. Η έξοδος της εβδομάδας.



Οι σημαντικότερες εκκλησίες στο νησί είναι η Καθολική, του Ιησού Χριστού, η Λουθηριανή και η Αγγλικανική.



Η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Συναθροίζονται συνήθως σε σπίτια και αποθήκες της επαρχίας. Και την ταμπέλα να μην δείς, 
θα ακούσεις γκόσπελ μουσικές και θα σταματήσεις.



Δύο αρμόνια, δύο ηλεκτρικές κιθάρες και ένας αλμπίνος ιεροκήρυκας να δοκιμάζει τις υψηλές του μικροφώνου.



Μαζί με την Αγία Γραφή (είναι η μοναδική πηγή πίστεως στην εκκλησία του Σωτήρα), κρατάνε μολύβι και χαρτί 
και γράφουν σημειώσεις, φωνάζοντας Αμήν σε κάθε παρότρυνση του κατηχητή. 



Ερμηνεύουν το ομοούσιο της θεότητας ως μονοούσιο, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι Ιησούς. Οι
ιερείς δεν φοράνε άμφια, οι βαπτίσεις γίνονται σε τρεχούμενα νερά, δεν τελούνε μνημόσυνα, δεν προσκυνάνε εικόνες της Παναγίας.





“Όρκο κάνω στον Θεό, μόνο εσένα αγαπώ, κι άμα λέω ψέματα, να με κάψει η φωτιά, Ααααχ, όρκο κάνω στον Θεό, μόνο εσένα αγαπώ…”
Στράτος Διονυσίου



Εδώ η κατάσταση ξεφεύγει. Την πρώτη Κυριακή του μήνα μαζεύονται οι πιστοί από όλο το νησί σε παλιά στρατιωτική αποθήκη.
Η εκκλησία του Σωτήρα δέχεται την δεκάτη, και τα μέλη συνεισφέρουν στην εκκλησία το ένα δέκατο των εσόδων τους.



Γενικά στην Αφρική, η πίστη μοιάζει ως μια μορφή κοινωνικής ανταλλαγής δώρων με τον Θεό. Εάν φέρεις τέσσερις 
συγγενείς σου να βαπτισθούν χριστιανοί, το παιδί σου θα φοιτήσει δωρεάν στο διπλανό lycee prive.



Ο σιδηροδρομικός σταθμός Antsirabe, του 1923. Μπορείς να φτάσεις μέχρι την πρωτεύουσα (161 km) μόνο ως εμπόρευμα.



Moto Grand Prix Μαδαγασκάρης, κατηγορία 50cc.







Ο καλύτερος τρόπος για να επισκεφτείς την λίμνη Andraikiba είναι να νοικιάσεις ποδήλατο βουνού. Το μοναδικό μαγαζί ανήκει σε 
ευρωπαίο και μπράβο του για το έξτρα βαλιτσάκι επισκευής στη σχάρα. Προσοχή, όταν ζητάς κατευθύνσεις να έχεις γραμμένη την 

ονομασία. Τα μισά χωριά στο νησί αρχίζουν από An και ακολουθεί λέξη σιδηρόδρομος.





Ηφαιστειακής προέλευσης, η λίμνη είναι στοιχειωμένη από το πνεύμα μιας νεαρής εγκύου που κάποτε πνίγηκε εδώ.
Λέγεται πως νωρίς το πρωί μπορεί να την δείς να στηρίζεται στην άκρη της εξέδρας.







Μην το γελάς, και οι προ-γιαγιάδες σου στο ποτάμι έπλεναν τα ρούχα.



Δύο σχοινιά το σύστημα διεύθυνσης και φρένο με το όρθιο Π που τραβιέται πίσω. Τα ελατήρια στην ανάρτηση κάνουν την διαφορά.



Καραμέλες για την γλύκα του άλλου. Φέτες ζαχαροκάλαμου, τις ρουφάς για να πάρεις την ζάχαρη στην πρωταρχική της μορφή.



Betafo (η πόλη με τις στέγες), ακμάζον εμπορικό κέντρο που προσελκύει μετανάστες γεωργούς στα ρυζοχώραφα. 





Μόλις το 16% των κατοικιών έχει τρεχούμενο νερό. Οι υπόλοιποι κουβαλάνε μπιτόνια. 500 αριάρι (0,14 ευρώ) τα 20 λίτρα. Ακόμα 
και το νερό που φέρνει δωρεάν η εκκλησία  και γεμίζει τις δεξαμενές, τα λαμόγια το εμπορεύονται. Πίνε μόνο εμφιαλωμένο (ή μπύρα,

κοστίζει το ίδιο). 4000 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο στο νησί λόγο της κακής υγιεινής του πόσιμου νερού.









Ποια παιδική εργασία? Παιχνίδι είναι η ρύθμιση της στάθμης του νερού στα ρυζοχώραφα.







Για να ακούγονται έντονα οι πανηγυριώτικοι ήχοι. Και οι κόρνες στα ηχεία παραμορφώνουν την Celine Dion σε γιαπωνέζικο καραόκε.









Το παιχνίδι fanorona γεννήθηκε στην Μαδαγασκάρη. Ένα πλέγμα 5 Χ 9 θέσεων, άσπρα και μαύρα χαλίκια, 22 ο καθένας.
Οι γραμμές δείχνουν τις κατευθύνσεις που μπορείς να κινηθείς, με σκοπό να παγιδεύσεις τα χαλίκια του αντιπάλου.







The Mall Village Cinemas, τέσσερις ταινίες DVD. American Soldier,  City of Darkness,… μεταγλωττισμένες στα γαλλικά.



Ένα χιλιάρικο (0,28 ευρώ) το εισιτήριο για “σινεμά” είναι απλησίαστο στις φτωχογειτονιές. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε τα παιχνίδια
που στέλνονται ως ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί οι ενδιάμεσοι τα εμπορεύονται. Παιχνίδια είναι οι αυτοσχέδιες πλατφόρμες με

τα ρουλεμάν, μικρογραφίες των κάρων που θα σέρνουν ως ενήλικες.





Το 65% των παιδιών καταφέρνει να τελειώσει το δημοτικό σχολείο, το 14% δεν το παρακολούθησε ποτέ.
Μόνο το 1% φτάνει στο πανεπιστήμιο.



Το 25% των κατοίκων δεν γνωρίζει πότε θα έχει το επόμενο γεύμα και το 55% των παιδιών κάτω των 5 χρονών πάσχουν από 
χρόνιο υποσιτισμό. Είναι η έκτη χειρότερη χώρα στον κόσμο για να μεγαλώσουν παιδιά. Είναι στη θέση 158 της φτώχιας στις 

188 χώρες του ΟΗΕ.



Το 25% των κοριτσιών γίνονται μητέρες μεταξύ 14-18 χρονών. Το 8% των βρεφών πεθαίνει πριν τα 5.



Νεαρός άστεγος ετοιμάζεται για ύπνο. Bon nuit mon petit ami..





συνεχίζεται…


