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Οδηγός για υπεραστικά λεωφορεία (taxi-brousse). Κατηγορίες nationale και regionale, καλύπτουν τις ίδιες διαδρομές, η πρώτη
πηγαίνει από το Α στο Β χωρίς στάσεις, με 3 επιβάτες στην σειρά, η δεύτερη μαζεύει κόσμο από τον δρόμο, στριμώχνει όσους

πάρει η κάθε σειρά και έχει φθηνότερο στο ήδη φθηνό εισιτήριο (8-10 ευρώ για διαδρομή 500km).



Οι δύο καλύτερες θέσεις είναι δίπλα στον οδηγό. Ζώνες εννοείται πως δεν υπάρχουν στα minivan, γιατί θα έπρεπε να δένουν 
2-3 επιβάτες μαζί. Με δύο χιλιάρικα στην χούφτα του οδηγού κάθεσαι μπροστά, συνήθως δίπλα σε γυναίκα.



Δρομολόγια δεν υπάρχουν, τα taxi-brousse αναχωρούν μόλις γεμίσουν, και αυτό μπορεί να κρατήσει από μια ώρα μέχρι μια μέρα.
Οι γεμάτοι τρύπες “εθνικές οδοί” και οι μεγάλες αποστάσεις κάνουν το ταξίδι ολοήμερη υπόθεση. Για απόσταση 500 Km, πάνω

σε εθνική οδό, υπολόγισε 10-12h. Για εκτός δρόμου είναι 2-3 ημέρες ταξίδι και μια επίσκεψη σε ορθοπεδικό.



Morondava, το παράθυρο στο κανάλι της Μοζαμβίκης, εκεί που τελειώνει η Route Nationale 34 και ξεκινάνε οι διαδρομές 
περιπέτειας στα πιο δυσπρόσιτα μέρη του νησιού, στα χώματα της φυλής Sakalava.



Όλα άρχισαν το 200-300 μ.Χ. όταν θαλασσοπόροι από τη Σρι Λάνκα και το Βόρνεο έφτασαν με τα κανό τους στο νησί. 



Η πολιτισμική ανάμειξη εξέλιξε σταδιακά το κανό στον τύπο sakalava. Είναι μονόξυλα, από κορμό δέντρου teak,
4-10m, που λαξεύεται για μήνες μέχρι να δημιουργηθεί το κούφωμα εσωτερικά.





Ο βοηθητικός πλωτήρας είναι από ελαφρύ ξύλο, έξυπνα δεμένος με σχοινιά που δίνουν ευελιξία στην κατασκευή.



Το υδροδυναμικό σχήμα και η πλώρη θυμίζουν βενετσιάνικες γόνδολες. Περιπλανήσου άφοβα στην ακτή χαζεύοντας
χρώματα και σχέδια πάνω από την ίσαλο γραμμή.







Φρέσκο μεγάλο ψάρι σπάνια θα βρείς στην αγορά. Χωρίς ηλεκτρικό και ψυγεία ο μόνος τρόπος διατήρησης είναι το πάστωμα.



Το ψάρι τεμαχίζεται, οι φέτες μπαίνουν στο αλάτι για δύο εβδομάδες, και μετά ξεραίνονται στον ήλιο.



Masonjoany, ενυδατική και αντηλιακή κρέμα προσώπου. Τρίβεις κλαδί από το ομώνυμο δέντρο σε πέτρα, ρίχνοντας και λίγο νερό.



DVD παράδεισος της αντιγραφής των B-movies



Ο Bansky της Μαδαγασκάρης, θα το έχεις ξαναδεί, στην Αφρική όλες οι υπαίθριες διαφημίσεις-τοιχογραφίες ζωγραφίζονται στο χέρι.





Το λογότυπο είναι φPOUPOS, ανήκει στον ντόπιο Φrancois, και POUPOS είναι η εκστρατεία του για έναν δίκαιο και
ενωμένο κόσμο που σέβεται τη φύση και την ευημερία των ανθρώπων. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας για τη Μαδαγασκάρη.



Tata Motors, ο ηγέτης στην αγορά εμπορικών οχημάτων της Ινδίας. Εάν μείνεις από ανταλλακτικό, μέσα ή έξω από την πόλη,
περίμενε εκεί ίσως και για ημέρες μέχρι να στο φέρουν. Οδική βοήθεια δεν υπάρχει στο νησί, ποιός θα την πλήρωνε εξάλλου?..



Ο φραπές και η μπουγάτσα του λείπουν..



Η φυλή Sakalava (ο λαός της μακριάς κοιλάδας) είναι απόγονοι ναυτικών από την Πολυνησία, και δημοφιλείς για τον παραδοσιακό
καλλωπισμό του προσώπου. Όταν παντρευτούν και γεννήσουν πχ. τη Μαρία, αλλάζουν τα ονόματά τους σε BabaMaria και MamaMaria

και τα κρατάνε μέχρι να αποκτήσουν εγγόνι. Τότε τα αλλάζουν πάλι, συνήθως με ψευδώνυμα (πχ. Φαπαρούνα, Παπαρότι).



Taxi-brousse για εξωγήινες διαδρομές σε απομονωμένα χωριά. Κατέρριψε το ρεκόρ αναμονής, έφυγε την επομένη!





“Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”, για να κάνεις business. Εδώ απλά παίζουν στα μουλωχτά μπαρμπούτι. 



Λογιστικό βιβλίο, θα νοσταλγήσεις στυλό (μπλέ και κόκκινο), χάρακα, τετράδιο με γραμμές, και την μυρωδιά του χαρτιού.



Κράτησε τις αποδείξεις (όταν στις δίνουν), είναι όλες σε ανακυκλωμένο χαρτί, χειρόγραφες και συλλεκτικές.



Όσο και εάν σου φαίνεται υπερβολή, κυκλοφορούν 48 εβδομαδιαίες εφημερίδες και 60 μηνιαίες! Η δυσκολία μεταφοράς τους 
από την πρωτεύουσα θα έκανε τις ημερήσιες εφημερίδες μπαγιάτικες.



Στάσου μπροστά στον πάγκο και ξεφύλλιζε εφημερίδες στη μαλαγασική. Και σε δέκα δεύτερα όλοι θα είναι 
γύρω σου να σε ρωτάνε για την επικαιρότητα.



Και ο Elvis ζεί στην Μαδαγασκάρη, και έχει παντοπωλείο-μπάρ στη Morondava.





Το έφεραν οι γάλλοι στο νησί, αναμείχθηκε με ντόπια αρώματα βανίλιας και έγινε περιζήτητο παγκοσμίως. Το χωνάκι-κουτσουλιά 
κοστίζει ένα πεντακοσάρικο (0,15 ευρώ) και όμως δεν είναι προσιτό για όλους. 





Χρειάζεσαι εξηγήσεις για τέτοιες εικόνες? Παρά το δύσκολο αγώνα επιβίωσης το προσδόκιμο ζωής είναι 65 χρόνια (ήταν 40 το 1960) 



Η Morondava έχει δύο κοντινές παραλίες, την Coco και την Sun. Και οι δύο ακατάλληλες για κολύμπι λόγο των ισχυρών ρευμάτων. 



Το νησί είναι γεμάτο από “fady”, κάτι μεταξύ ταμπού και απαγόρευσης με σκοπό τον σεβασμό στους προγόνους. Μερικά θα σου φανούν
αστεία, όπως στο κομμάτι αυτό της παραλίας που βρίσκονται τα απομεινάρια μεταλλικής προβλήτας και είναι fady να …σφυρίζεις.





Το φυσικό κανάλι που οδηγεί στην θάλασσα είναι ο ιδανικός λιμενοβραχίονας. Πράσινος, προστατεύει από τα κύματα του ωκεανού...



…και γίνεται ένα απέραντο καρνάγιο στην άμπωτη.





Τεχνικές καθέλκυσης δεν υπάρχουν, εδώ αναλαμβάνει η θάλασσα να τα ακουμπήσει μαλακά στην άμμο 
για να ξεκινήσει το καλαφάτισμα και ο υφαλοκαθαρισμός.



Δόκιμος ναυπηγός πειραματίζεται με μοντέλο λατίνι





Η ακαταμάχητη γοητεία της απλότητας



Φτιάξτο μόνος σου, παιχνίδι που θα ζήλευε και το ΙΚΕΑ. Ένα κουτί από σαρδέλες, πέντε καπάκια, πρόκες και σχοινί 
(ή καλώδιο, ότι βρείς). Έτσι αποκτά παιδαγωγική αξία το παιχνίδι, ενεργοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.





Ο λόγος που θα ταξιδέψεις εννέα ώρες, τερματίζοντας την RN34, είναι μια εικόνα που έχεις ζηλέψει σε όλους τους τουριστικούς 
οδηγούς, την “λεωφόρο των Baobabs”. Νοίκιασε μηχανάκι, απέχει μόλις 24km από την Morondava, και προσοχή στα κοπάδια, 

κινούνται απρόβλεπτα πάνω στην εθνική.



Τον πρώτο “γίγαντα” θα τον συναντήσεις να στέκεται στα ρυζοχώραφα. Είναι το σημάδι για να στρίψεις στον χωματόδρομο.



Οι περιοχές εκτός εθνικής είναι απομονωμένες, χωρίς ηλεκτρικό και πολύ φτωχές. Εκεί ζεί το 64% του πληθυσμού, 
με μηδαμινό κόστος διαβίωσης. Πρόσβαση μόνο με τα καμιόνια.





Ο γάλλος διπλωμάτης G.Ferrand έζησε στο νησί τον 19ο αιώνα, και αναφέρει γιατί οι ιθαγενείς ζούνε ευτυχισμένοι παρά την 
μεγάλη φτώχια τους. “Το ιδανικό στην ζωή τους δεν ξεπερνά την  απόκτηση των πιο αναγκαίων πραγμάτων. Και η εύκολη 

υλοποίησή των επιθυμιών, τους επιτρέπει να απολαμβάνουν συχνά και αληθινά τις χαρές της ζωής”.







Στην μαλαγασική ονομάζονται “μάνες του δάσους”, έχουν ηλικία περίπου 800 ετών και ύψος 30m. Για να καταλάβεις 
το μέγεθος των γιγάντων δες το μηχανάκι μπροστά.



Τα φύλλα τους είναι μικρά και η εικόνα των γυμνών κλαδιών στην κορυφή έχει δώσει το ψευδώνυμο “ρίζες του ουρανού”.
Από τα 8 είδη baobabs, τα 7 είναι ενδημικά στην Μαδαγασκάρη.



Είναι δάσκαλοι στην αποθήκευση του νερού. Το 75% του δέντρου αποτελείται από νερό, ή αλλιώς, σε κάθε 
κυβικό τους μέτρο αποθηκεύουν 650 λίτρα, για να έχουν κάβα στις μεγάλες περιόδους ξηρασίας.





Γνωριμία με τους χαμαιλέοντες. Με ένα χιλιάρικο δέχονται να σου ποζάρουν ράθυμα.







Η καλύτερη εικόνα στην κοιλάδα των baobabs είναι στο ηλιοβασίλεμα. Δεν θεωρείτε άδικα το Νο 1 τουριστικό σημείο στο νησί.



Και μόνο γι’αυτή την εικόνα αξίζει το ταξίδι στην Μαδαγασκάρη. Αμέσως μετά την δύση ο τόπος ερημώνει από τουρίστες. 
Εσύ θα μείνεις, γιατί τότε φανερώνεται όλη η μαγεία της αφρικάνικης ηπείρου. Η πορτοκαλί ζώνη του λυκόφωτος, ανάμεσα 

στο μαύρο της γής και του ουρανού. Στα σύνορα της φαντασίας.



Επιστρέφοντας στον RN7 σταματάς στην Ambositra, τον παράδεισο των ξυλόγλυπτων. Το όνομά της σημαίνει “η πόλη των 
ευνούχων”, λέγεται πως η φυλή που τους κατέκτησε ευνούχισε τους ηττημένους.









Μονόξυλο δοχείο για το ρύζι, ή μαρμίτα για επίδοξους δρυίδες? Η φυλή zafimaniry είναι πρωτοπόρος στην ξυλογλυπτική.



Τώρα ξέρεις από πού θα αγοράσεις καναπέ…



Εδώ, η πρωτοτυπία στις πλατφόρμες μεταφοράς είναι στο σύστημα διεύθυνσης. Τα δύο σχοινιά-τιμόνι που ήξερες
έχουν αντικατασταθεί με ράβδο-στέκα μπιλιάρδου στο δεξί τροχό.







Θα σου θυμίσουν παιδικά χρόνια, τότε που η μάνα σου σε σκέπαζε με τις πολύχρωμες κουβέρτες Βέτλανς Νάουσα.



Raffia είναι είδος φοίνικα, ενδημικό στη Μαδαγασκάρη. Οι ίνες των φύλλων του βάφονται και πλέκονται 
σε υφάσματα, καλάθια, καπέλα, μέχρι ταπετσαρίες τοίχων.



Ένα παραμύθι της φυλής Sakalava διηγείται πως, κάποτε ζούσε ένας άνθρωπος που σκάλιζε σε ξύλο ζώα, ψάρια και έντομα. Ο θεός 
θύμωσε, κατέβηκε στην γή και του ζήτησε να σταματήσει. Ο άνθρωπος αρνήθηκε και έχοντας καταλάβει την αντίδραση του θεού

έφτιαξε ξύλινο κλειστό πλοίο. Ο θεός έστειλε καταιγίδα 40 ημέρες, δεν κατάφερε να τον νικήσει και συνεργάστηκε μαζί του δίνοντας
ψυχή στα σκαλιστά ζώα. Με τη συμφωνία, όταν πεθαίνουν, η ψυχή να επιστρέφει εκεί που ανήκει, στον ουρανό.







Δεν σου θυμίζει τον Bob Ross, την cult φιγούρα του ζωγράφου τοπίων με το αφρο-αφάνα μαλλί?..



Βαφές για υφάσματα και ίνες raffia.







Κράτησε τα μπουκάλια του εμφιαλωμένου μέχρι να πάς στην αγορά, και δώρισέ τα στους μεταπωλητές





Μοναστήρι τάγματος Αγίου Βενέδικτου. Ο χρόνος που δίνεται από τον Θεό δεν πρέπει να σπαταλιέται, αλλά να
χρησιμοποιείται στην υπηρεσία Του, για προσευχή, εργασία, γεύματα, ανάγνωση, άντε και λίγο ύπνο.





Οι καλόγριες δουλεύουν ασταμάτητα, παρασκευάζουν και πωλούν εξαιρετικό τυρί (θυμίζει Saint Marcellin) και μέλι (miel). Τα
γυάλινα βαζάκια δυσεύρετα και η συσκευασία σε πλαστικά μπουκάλια νερού. Δώσε κάτι παραπάνω από το 1,8 ευρώ/μισόκιλο

και θα δείς το φωτοστέφανο να λαμπιρίζει.



Τα αρχικά των νεόνυμφων, ή αλλιώς, το κιτς ως κυρίαρχη αισθητική. Λεπτομέρεια οι πινακίδες Mariage.











Μια ζωή στα τούβλα. Θα μπορούσε να είναι τίτλος τηλεοπτικής σειράς του Φώσκολου. Η τεχνική ήρθε τον 19ο αιώνα με τους
ευρωπαίους ιεραπόστολους και από τότε τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το αυτοσχέδιο ξύλινο καλούπι στρώνεται με στάχτη και ο 

πηλός πετιέται με δύναμη για να γεμίσει το καλούπι. Εδώ δουλεύει για μια ζωή όλη η οικογένεια.



Η επιχείρηση στήνεται πάνω σε ξερά ρυζοχώραφα και από εκεί μαζεύουν την λάσπη. Η δουλειά του τεχνίτη τούβλων είναι
αντρική υπόθεση και θεωρείται fady (ασέβεια στους προγόνους) να εκτελείται από γυναίκες. Αυτές απλά κουβαλάνε.



Τα φρέσκα τούβλα παρατάσσονται ευλαβικά στον ήλιο για στέγνωμα, και μόλις ζεσταθούν στοιβάζονται κάνοντας χώρο για τα επόμενα.





Κάνε τον πολλαπλασιασμό, 14 τούβλα Χ 1,5 kg να ισορροπούν στο κεφάλι.



Το τελικό στάδιο είναι αυτό που εντυπωσιάζει. Για εβδομάδες, χιλιάδες ξερά τούβλα στοιβάζονται, σχηματίζοντας το καμίνι
που θα ψηθούν. Η κατασκευή είναι σχεδόν συμπαγής με μικρά κενά να διαχέουν τη θερμότητα.



Σκεπάζουν την οροφή με φλοιούς ρυζιού, άγριο πιπέρι και ρούμι, θυσίες για να καλοπιάσουν τα πνεύματα των προγόνων.



Η φωτιά καίει για μερόνυχτα και απαιτείται μαστοριά στο ψήσιμο, αλλιώς θα σου αρπάξει και τα τούβλα θα σπάσουν.



Το τούβλο πωλείται 50-65 αριάρι (τα 100 τούβλα 1,5 ευρώ) και η τιμή τους διαμορφώνεται από τα στάδια της παραγωγής. 15 αριάρι
ο μάστορας στο καλούπι, 5 για το πρώτο στοίβαγμα, 10 για το χτίσιμο στο καμίνι, 15 για το ψήσιμο, 5 για την μεταφορά στην καρότσα.





Η χαμηλή του τιμή καθορίζεται από το χαμηλό μέσο εισόδημα της πλειοψηφίας των πολιτών, και από την σημασία της οικογένειας
στη Μαδαγασκάρη. Μια μεγάλη οικογένεια χρειάζεται και μεγάλο σπίτι, και σπίτι χτισμένο με τούβλα είναι σύμβολο πλούτου.







Δυό μέτρα μαντράχαλος και βγήκε βόλτα με την κότα? (στην κυριολεξία...)









Το παραδοσιακό καπέλο-αραβικό κούφι,το “satro-baty” πλεγμένο από ίνες φοίνικα raffia





Mad-run, ο ιπτάμενος οδηγός στη μεγάλη κατηφόρα.



Σχολικό πρωτάθλημα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Μαδαγασκάρης πέρασε τελευταία φορά στην δεκάδα του Παναφρικανικού
πρωταθλήματος το 1972. Και άλλη μία το 2011, από σπόντα όταν η Ακτή Ελεφαντοστού τους παραχώρησε την διοργάνωση.







Νωρίς το απόγευμα στην κεντρική αγορά. Το νησί βρίσκεται στον Τροπικό του Αιγόκερω και σχεδόν όλο τον χρόνο έχει ισημερία.



Κουπόνια πετάνε στον αέρα, φυλλάδια γκανιάν διπλώνονται στις τσέπες, τσιγάρα ανάβουν και κατάρες πλανώνται. 
Παλτό το άλογο και η ιπποδρομία μόλις τελείωσε.





Eau Vive, η πηγή της ζωής. Με δύο χιλιάρικα το μεγάλο μπουκάλι θα το βρείς παντού στο νησί, μέχρι τις 9μμ, μετά όλα κλείνουν. 
Πάρε μαζί σου χαπάκια ιωδίνης, εάν ξεμείνεις από εμφιαλωμένο να πιείς με ασφάλεια από την βρύση.



Πρίν βαρεθείς το ρύζι, μια ασφαλής επιλογή σε street food είναι αυτό που θεωρείς ελληνική επινόηση. Χοιρινό με πολύ λίπος, που
λατρεύουν να τρώνε οι ντόπιοι. Τα 3-4 κομμάτια στο καλαμάκι θα σου φανούν λίγα, πάντα όμως υπάρχει και ένα level παρακάτω…



Level 3, καλαμάκι με ένα ξύγκι καρφιτσωμένο στην άκρη, θυμίζει lollipop και κοστίζει 0,15 ευρώ. Και να σκέφτεσαι, πόσα 
τέτοια θέλεις για να χορτάσεις, και να ντρέπεσαι να παραγγείλεις όταν οι ντόπιοι γύρω σου αγοράζουν από ένα.



Ποδοσφαιράκια έχει παντού στο νησί. Παίζεις συνήθως με στοίχημα 0,06 ευρώ την παρτίδα και ο νικητής πληρώνει το τραπέζι. 
Τη τελευταία δεκαετία, ο μεγάλος του αντίπαλος είναι ο εικονικός αδελφός του.



Τι δεν καταλαβαίνεις? Πηγαίνεις την μπαταρία του κινητού σου στο παντοπωλείο και την αφήνεις για φόρτιση στον ήλιο.





Αν ο Καρτέσιος ζούσε σήμερα, θα είχε παραλλάξει το ρητό του σε “ποστάρω, άρα υπάρχω”. Ο διαρκής ψυχαναγκασμός 
να υπενθυμίζεις την παρουσία σου έχει μολύνει και την φτωχή Μαδαγασκάρη. Ουρές αναμονής έξω από τα μαγαζιά κινητής.



Τρείς πάροχοι, αγοράζεις μονάδες με κάρτα του χιλιάρικου, και με αυτές μπορείς να στείλεις πέντε μηνύματα ή να μιλήσεις 1,5min.





Δεν πέρασε ο Κατρίνα, πλύσιμο στο ποτάμι και στέγνωμα της μπουγάδας στο χορτάρι. Σχοινί και μανταλάκια κοστίζουν ακριβά.







Ήρθε από την Ινδία και έγινε ένα από τα τρία σύμβολα της Μαδαγασκάρης. Είναι το μοσχάρι zebu με την χαρακτηριστική 
λιπώδη καμπούρα. Έμβλημα πλούτου και ευημερίας του ιδιοκτήτη.



Εάν θέλεις να τα δείς μαζεμένα, πήγαινε Τετάρτη πρωί στο χωριό Ambalavao. Περπατάνε εκατοντάδες χιλιόμετρα για 
να έρθουν στην μεγαλύτερη δημοπρασία zebu στο νησί.





Η παράδοση θέλει τους νέους, πριν ζητήσουν το χέρι της νύφης, να δείχνουν το θάρρος τους κλέβοντας ένα zebu. Η λατρεία των 
προγόνων απαιτεί θυσίες των πολύτιμων βοοειδών. Δεν γίνεται γάμος, κηδεία, ανοικοδόμηση σπιτιού, πρωτοχρονιά χωρίς θυσία zebu.







Οι υπογραφές και οι σφραγίδες έπεσαν και το κοπάδι άλλαξε χέρια. Ο νέος ιδιοκτήτης έγινε περιζήτητος γαμπρός.



Ζυγίζουν 300-400kg και κοστίζουν 100-120 ευρώ. Αφού καταλήξεις σε αυτό που σου αρέσει (επιλογή από το χρώμα 
και τα κέρατα), ο Λούκυ Λούκ αναλαμβάνει τα υπόλοιπα…



…εκτός εάν προλάβει να αποδράσει. Παράγουν ένα λίτρο γάλα την ημέρα (ούτε γαϊδούρες να ήτανε) αλλά οι ανάγκες σε 
γάλα καλύπτονται λόγο της μικρής κατανάλωσης, ετησίως 1,5 λίτρα ανά κάτοικο.









Ανακαινίσθηκε πρόσφατα με γαλλική κομψότητα και καλαισθησία. Ο βέλγος ιδιοκτήτης επένδυσε εδώ 
τη σύνταξή του και τώρα κάνει το χόμπι του στην κουζίνα.





Τα σχολεία κλείνουν για …χειμερινές διακοπές από Ιούνη μέχρι Σεπτέμβρη, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
και η μόνη ευκαιρία να καθίσουν στα θρανία είναι το κατηχητικό της Κυριακής.





Fabrique de papier, η γοητεία του χαρτιού. Όλα ξεκινάνε από τον ταπεινό θάμνο της οικογένειας άγριου βατόμουρου. 
Ο φλοιός του βράζει για 6h και χτυπιέται μέχρι να γίνει πολτός.





Διακόσμηση με φρέσκα φύλλα και άνθη με φωτεινά χρώματα. Η τεχνοτροπία ήρθε τον 15ο αιώνα με τους άραβες
και επάνω του γράφτηκε η Sorabe, η πρώτη διατύπωση της μαλαγασικής με αραβικούς χαρακτήρες.







Αυγά μεταξοσκώληκα Borocera, ενδημικού της Μαδαγασκάρης. Η απάντηση στο κινέζικο μετάξι. Παράγει αυτό
που λέμε “άγριο” μετάξι, πιο σκούρο, πιο ανθεκτικό και λιγότερο λαμπερό.



Κάθε Δεκέμβρη μαζεύονται εκατομμύρια κουκούλια από τα δάση της tapia (ενδημικό δέντρο της Μαδαγασκάρης). Ως γνωστόν
βράζονται για να πάρουν το μετάξι, και η χρυσαλίδα που ζούσε μέσα γίνεται δυσεύρετο σνακ (κάτι σαν kinder έκπληξη).





Ο βασιλιάς των μεταξωτών, που δεν γίνεται εμπορικό προϊόν λόγο της δυσκολίας κατασκευής του, είναι το ύφασμα από τον ιστό 
της αράχνης Nephilia, ενδημική και αυτή στο νησί. Ένα σπάνιο δείγμα του εκτίθεται στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης.



Η χαρά του ποδηλάτη, ατελείωτες ευθείες χωρίς μεγάλη κλίση. Αυτή είναι η φημισμένη εθνική οδός RN7, που συνδέει την 
πρωτεύουσα με το νότο, 926 km χωρίς διόδια!! Ιδανικό τερέν για το τηλεπαιχνίδι Survivor, κερδίζει όποιος επιβιώσει 

πεζοπορώντας με τα ελάχιστα.



Ταξιδεύοντας στο νησί θα περάσουν ώρες για να δείς λίγο πράσινο. Από το 200 μ.Χ. που πάτησε ο άνθρωπος στη Μαδαγασκάρη,
έχει χαθεί το 90% της τροπικής βλάστησης. Βασικές αιτίες η εκτροφή των μοσχαριών, και η εξάρτησή τους από τον άνθρακα ως 
καύσιμο για το μαγείρεμα. Η μεγάλη slash-and-burn αποψίλωση έγινε από το 1950 έως το 2000 που χάθηκε το 40% των δασών. 

Εάν συνεχίσουν έτσι, το 2030 θα φλερτάρουν με το νησί του Πάσχα, χωρίς τα αγάλματα.



“Η γή που πληγώναμε”. Θα μπορούσε να είναι τίτλος ταινίας του Αβδελιώτη. Κάποτε εδώ ήταν τροπικό δάσος που χάθηκε από την
εμπορική εκμετάλλευση. Το χώμα έχει μεγάλη συγκέντρωση σε οξείδιο του σιδήρου, δίνοντάς της το παρατσούκλι, το Κόκκινο Νησί.



Λέγεται πως 80 εκατ. χρόνια πριν, κατά την Τριαδική περίοδο, ένας προϊστορικός σκίουρος τρύπησε την γή με το βελανίδι του. 
Η υπερ-ήπειρος Γκοντβάνα διαιρέθηκε σε νότιο Αμερική, Αφρική, Ανταρκτική, Αυστραλία και ένα μικρό ξεχασμένο από όλους 

βράχο, την Μαδαγασκάρη.



Οι λεμούριοι είναι πρωτεύον είδος, ενδημικό της Μαδαγασκάρης, και ο μόνος λόγος που εξακολουθούν να υπάρχουν είναι η
απομόνωση του νησιού. Οι πίθηκοι εμφανίστηκαν στην Αφρική αρκετά αργότερα, πριν από 20 εκατ. χρόνια, και ως ιδιαίτερα ευφυή 

και προσαρμοστικά πρωτεύοντα υπερίσχυσαν των λεμούριων που είχαν παραμείνει εκεί και τους οδήγησαν στον αφανισμό.



Θα έλεγες πως είναι διασταύρωση γάτας με σκίουρου και με συμπεριφορά συχνά “παρανοϊκή”. Αυτά τα υπέροχα 
και μοναδικά πλάσματα τραγουδάνε σαν φάλαινες και χορεύουν σαν μπαλαρίνες!



Σήμερα η Μαδαγασκάρη είναι το σπίτι 33 ειδών λεμούριου, από τον πυγμαίο των 25 gr μέχρι τον Indri των 10 kg. Αυτόν εδώ 
θα τον έχεις δεί στο Αττικό Πάρκο, είναι ο Maky με την μακριά ασπρόμαυρη ουρά, το δεύτερο σύμβολο του νησιού.





Ζεί σε μεγάλες ομάδες (20-30 ατόμων) και αρχηγός είναι πάντα θηλυκό. Τα αρσενικά ορίζουν την περιοχή της φαμίλιας και
τσακώνονται με τους γείτονες. Κατεβαίνουν συχνά στο έδαφος, κάτι που δεν συνηθίζουν τα υπόλοιπα είδη.





Ο πληθυσμός τους στην άγρια φύση έχει μειωθεί απειλητικά στα 2000 άτομα. Είναι από τα λίγα είδη που ζούνε 
άνετα στην αιχμαλωσία και εκεί μετράνε άλλους τόσους.



Πρόσφατες μελέτες συνδέουν τους Maky με τους Έλληνες. Λατρεμένη συνήθειά τους να κάθονται ακίνητοι
με τις ώρες χαλαρά στον ήλιο, με ανοιχτά πόδια και χέρια στην διάταση.



Δύση ηλίου στον RN7. Αγαπημένη εικόνα, φορτηγά, taxi-brousse, κάρα, κοπάδια κατσίκια, ποδήλατα,
πεζοί με καλάθια στα κεφάλια που επιστρέφουν σπίτι, όλα πάνω στην εθνική που χρυσαφίζει.







Ξέρεις να χτυπάς κοκτάιλ? Στις τοπικές pub θα βρείς το φημισμένο ρούμι Μαδαγασκάρης. Παράγεται από ζαχαροκάλαμα του βορρά 
που μεγαλώνουν σε ηφαιστειακά εδάφη γύρω από φυτείες ylang-ylang, βανίλιας και γαρίφαλου. Αναζήτησε το Dzana Vieux Vanilla.





Ξεκίνα νωρίς το πρωί για τον σταθμό των taxi-brousse, πριν εξατμιστεί το μαγικό πέπλο ομίχλης. Τα περισσότερα αναχωρούν 5-7πμ.





Camion-brousse, το level 3 στα μέσα μεταφοράς. Θυμίζει ταινία Transformers, έχει αμάξωμα φορτηγού σε απόσυρση με 
καμπίνα περήφανα κατασκευασμένη στο νησί. Πηγαίνει εκεί όπου όλα τα taxi-brousse σταματούν. 





Το επικό δρομολόγιο με προορισμό νοτιοδυτικά στο Fort Dauphin. Ο δρόμος μοιάζει με πίστα άμμου και για τα 580km υπολόγισε 
δύο ημέρες καθαρής τρέλας. Θα σου θυμίσει το “ταψί” στα παλιά λούνα-πάρκ.







Χωριό Ranohira, έγινε γνωστό από το γειτονικό Isalo National Park



Νοίκιασε ποδήλατο, πάρε αρκετό νερό μαζί και κατευθύνσου νότια. Στα 6km θα δείς τον γκριζοκίτρινο λόφο-φουγάρο,
εικόνα γνώριμη από τα τουριστικά έντυπα, που σηματοδοτεί το όριο του πάρκου. 





Το τοπίο είναι ξερό, εικόνες από σπαγγέτι γουέστερν, με διαβρωμένους ογκόλιθους ψαμμιτών που εντυπωσιάζουν. 



Θα πείς πως έχουμε και εμείς τέτοια βράχια και καλύτερα στα Μετέωρα. Η εμφανής διαφορά είναι στα χρώματα, τα πετρώματα
είναι πλούσια σε σίδηρο και αλουμίνιο, και στέκονται εδώ από την εποχή των δεινοσαύρων.



Ο ψαμμίτης είναι η χαρά του αέρα και της βροχής, που σκαλίζει με ευκολία πάνω του σχέδια που σου θυμίζουν κάτι.



Εδώ θα βρείς ξενοδοχεία που δεν περίμενες να συναντήσεις στο νησί. Και θα κάθεσαι με τις ώρες να χαζεύεις τα βράχια,
ψάχνοντας για γνώριμες μορφές.





Αυτό το ξενοδοχείο-boutique έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, έχει το δικό του αεροδιάδρομο!





Ο RN7 ελίσσεται ανάμεσα στους εντυπωσιακούς ογκόλιθους, και η καλύτερη ώρα για να δείς τους κόκκους άμμου 
στους ψαμμίτες να λαμπιρίζουν, εννοείται πως είναι αργά το απόγευμα.



Λεμούριος Coquerel, του γένους sifaka. Πορτοκαλί μάτια, πυκνή άσπρη-καστανή γούνα. Ο λαϊκός μύθος (fady) μιλάει για ένα παιδί
που πέφτοντας από δέντρο σώθηκε από μεγαλόσωμο sifaka, πως είναι ιερός και το κυνήγι του θα σου φέρει μεγάλες ατυχίες.



Όταν ένα θηλυκό ψάχνει στο δέντρο για τροφή (τρυφερά φύλλα και καρπούς) το αρσενικό περιμένει μέχρι να τελειώσει το γεύμα της.





Το “πόδι του ελέφαντα”, φτάνει το μισό μέτρο, και μοιάζει με μινιατούρα baobab.





Εάν ζητήσεις να αγοράσεις το δίλιτρο μπουκάλι του χυμού, μετά το πρώτο σοκ του εστιάτορα θα υπολογίσει την αξία του 
διαιρώντας με τα ποτήρια που τον σερβίρει! 







Η πόλη Ilakaka είναι το τέλειο σκηνικό για ταινία James Bond. Μετρούσε 40 κατοίκους μέχρι το 1998 που ανακαλύφθηκε το
μεγαλύτερο απόθεμα ζαφειριών παγκοσμίως, και ο πληθυσμός εκτινάχθηκε στους 60 χιλ. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, όλοι οι
χαρακτήρες της άγριας δύσης βρίσκονται εδώ. Οι τρύπες στο παρμπρίζ του taxi-brousse σε προειδοποιούν να είσαι προσεχτικός.



Ο μοντέρνος καουμπόι κινείται με Shineray μηχανή και τις κότες ανάσκελα στη σέλα.







Βρίσκεται στη μέση του πουθενά, σε μια ευθεία του RN7. Και οι 18 φυλές του νησιού ζούνε εδώ, με την ελπίδα του μεγάλου κέρδους.







Έμποροι από τη Σρι Λάνκα εκμεταλλεύονται το διακίνηση των ζαφειριών και τους ντόπιους εργαζόμενους Εάν δεν ξέρεις από 
ζαφείρια, ακολούθησε τον γενικό κανόνα: “όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στα ορυχεία τόσο χειρότερη ποιότητα θα αγοράσεις”. 

Και εδώ τα ορυχεία είναι σε απόσταση αναπνοής.



Το 2005, στον πυρετό της αναζήτησης, εδώ έσκαβαν 40 χιλ. εργάτες. Η τιμή που φτάνει στην αγορά ένα μπλέ ζαφείρι ενός 
καρατίου είναι 1000-2000 ευρώ. Συνήθως 100 φορές μεγαλύτερη από την είσπραξη του ριψοκίνδυνου εργάτη. 



Πρόσεχε που πατάς, ο τόπος είναι γεμάτος τρύπες ξεχασμένων ορυχείων, βάθους 20-30m.



Πριν ξεκινήσεις το σκάψιμο θα συμβουλευτείς τον Λεφάκη, που θα ρίξει τα χαρτιά και θα σου υποδείξει το σημείο.



Για την επιχείρηση θα χρειαστείς λίγα ξύλα, σχοινί, φτυάρι και πολύ ιδρώτα. Όλα εδώ γίνονται με τα χέρια.







Εάν βρούν βότσαλα από πρώην ποτάμι, κάπου εκεί κρύβονται και τα ζαφείρια. Η τρύπα φτάνει στα 30m και 
ο αέρας κατεβαίνει με αυτή την πρωτοποριακή συσκευή. 



Νάιλον σωλήνας συνδέεται με σακούλα-μπαλόνι που πιέζεται ρυθμικά, στέλνοντας τον αέρα στο βάθος της τρύπας. Tragic..





Ο δεύτερος δεξιά, με το τετράγωνο πιγούνι, δεν είναι ίδιος ο Άβερελ, ο μεγάλος αδελφός των Ντάλτον?



Τα χρήματα που έβγαλες μπορείς να τα ξοδέψεις στις γυναίκες, ή να περιμένεις Παρασκευή μεσάνυχτα που ανοίγει το bar Al2O3.



Al2O3 είναι ο χημικός τύπος του φυσικού ζαφειριού. Το bar άνοιγε Παρασκευή 1-3πμ για το πάρτι των εμπόρων πολύτιμων λίθων.
Η καλύτερη περιγραφή του: “this is only for particular kind of traveler and is a long way from respectability - think the bar 

scene in the first Star Wars film, without the aliens”



συνεχίζεται…


