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Fianarantsoa (χαϊδευτικά Fianar) σημαίνει “ο τόπος όπου μπορεί κανείς να μάθει κάτι καλό” και δόθηκε από την βασίλισσα για τα
πολλά φημισμένα σχολεία της. Πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο, έχει το μεγαλύτερο αριθμό εκκλησιών ανά τ.μ.



Ξυλόγλυπτο της “επάνω πόλης” στην είσοδο του καθεδρικού. Μετράς έξι εκκλησίες και μια κεραία κινητής τηλεφωνίας.







Madonna and Child, το άγαλμα για την μεγάλη κατολίσθηση του 1950, που ως εκ θαύματος σταμάτησε εδώ χωρίς ζημιές στο χωριό.



Ίδια εθνικότητα, διαφορετικές φυλές.



Στη haute ville θα βρείς κακοσυντηρημένα δείγματα αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα. 
Διώροφα, χτισμένα με τούβλα, απότομες στέγες και μπαλκόνια με ξυλόγλυπτα.









Ο μιναρές στο μεγάλο τζαμί. Οι άραβες ήρθαν στο νησί τον 10ο αιώνα, φέρνοντας και το πατριαρχικό σύστημα της οικογένειας, σε
αντίθεση  με το μητριαρχικό των πολυνήσιων μεταναστών που έδινε τα ίδια δικαιώματα σε άντρες και γυναίκες. Έδωσαν τα ονόματα 

για τις εποχές, τους μήνες, τις μέρες και τους χαιρετισμούς. Salama το “γειά σου” στην μαλαγασική. Σήμερα είναι το 7%





Quiz, βρές τον τύπο της μοτοσυκλέτας. Είναι supersport, touring, cruiser, on-ff, enduro, ή όλα αυτά μαζί?



Καπνιστό γλυκό koba, από αλεσμένα φιστίκια, μπανάνες, μαύρη ζάχαρη και αλεύρι καλαμποκιού, τυλιχτό σε φύλλα μπανανιάς.



Αυτά τα δύο φρούτα μπροστά θα τα λατρέψεις. Οι κιτρινόμαυρες μπάλες είναι pocanelle, τρώγονται με το κουτάλι και 
η θεϊκή κρεμώδη σάρκα τους θυμίζει παγωτό βανίλια. Δίπλα η γνωστή παπάγια.



Από τον σπόρο μέχρι το δέντρο παπάγια να ενηλικιωθεί στα 3m και να βγάλει τους πρώτους καρπούς, είναι μόλις 8-10 μήνες.
Το “δενδροπέπονο” ζεί λίγο, 3-4 χρόνια και παράγει συνέχεια. Γεύση καρπού θα έλεγες κάτι μεταξύ ροδάκινου και ανανά.



Με 0,8 ευρώ αγοράζεις ολόκληρη παπάγια γίγας, τρώς για δύο πρωινά και σου περισσεύει να φτιάξεις πίτα.



Δάσκαλος που πρωτοστάτησε για να δοθεί στους ντόπιους η γαλλική υπηκοότητα. Είναι μην γίνεις διάσημος στο νησί, 
θα γίνεις και ρεντίκολο με την ερασιτεχνική τους γλυπτική.



Κεραίες τηλεόρασης VHF, έτσι απλά, από ζάντες ποδηλάτου…









Όλες οι βλάβες διορθώνονται επιτόπου, μέρα ή νύχτα, από κομμένη ντίζα στο γκάζι μέχρι κατέβασμα μηχανής στο πεζοδρόμιο. 











Η μηχανή του χρόνου, το τραίνο FCE (Fianar-Cote Est).



Ανακοίνωση: Η αμαξοστοιχία για Μανακάρα θα αναχωρήσει στις 29 Αυγούστου στις 07:00. Merci.



Δρομολόγια κάθε Τρίτη και Σάββατο, επιστροφή συνήθως την επομένη. Βαγόνια Α’ και Β’ θέσης (kilasy)



Κατασκευάστηκε από τους γάλλους το 1936, με ράγες που έδωσε η Γερμανία ως αποζημιώσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μήκος 
163km, διάρκεια ταξιδιού 12-20h ανάλογα το φορτίο. Είναι η γραμμή ζωής που συνδέει τα απομονωμένα χωριά με τα παράλια.





Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής από το Τζιμπουτί...



1916, έτος κατασκευής βαγονιού, χώρα προέλευσης Ελβετία.





Σκηνές Μπονάτσα, ο σερίφης κάθεται πάνω στο κιβώτιο με την αλληλογραφία. Το πολυτιμότερο στο τρένο είναι οι τουρίστες,
τους μαντρώνουν στα δύο βαγόνια της Α’ θέσης, συνοδεία ενόπλων.





Βαγόνι Β’ θέσης. Η μέση ταχύτητα του τρένου είναι 20km/h και εάν ξεχαστείς στο σταθμό άνετα ανεβαίνεις τρέχοντας. 
Ο αργός ρυθμός, η εικόνα του ιστορικού τρένου και της διαδρομής είναι ένα διάλειμμα στη φρενίτιδα του 21ου αιώνα.



Ετησίως μεταφέρει 20.000 τόνους εμπορευμάτων. Κάνοντας μια βόλτα στα εμπορικά βαγόνια θα δείς και την σύστασή τους.



Επιβάτες-εμπορεύματα, καθισμένοι κάτω, σε μια θέση που δεν έχει γράμμα, δεν είναι Γ’ ή Δ’ θέση, είναι
τα “βαγόνια του Άουσβιτς”, το level 3 στη μετακίνηση.





Η διαδρομή περνά από 18 σταθμούς, το τρένο σταματά σε όλους, φεύγει μόλις τελειώσει με τα εμπορεύματα, διασχίζει 48 τούνελ, 67
γέφυρες, και το μοναδικό παγκοσμίως, φθάνοντας στα παράλια του ινδικού ωκεανού περνά μέσα από τον αεροδιάδρομο της Manakara!



Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Το φθάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου, 
αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου…





Οι σταθμοί είναι περιφραγμένοι, εισέρχεται η αμαξοστοιχία  και κλείνουν οι πόρτες, προστατεύοντας επιβάτες 
και εμπορεύματα από επίδοξους Jesse James.



Εάν θεωρείς ταλαιπωρία το ολοήμερο ταξίδι μέχρι τα παράλια, κατέβα νωρίτερα στο χωριό Sahambavy.





Ίσως είναι τα μαύρα χώματα, ίσως το μικροκλίμα, ίσως και οι κρέμες Gerber που έτρωγαν μικροί. Η φυλή Betsileo 
καταφέρνει δύο και τρείς συγκομιδές ρυζιού το χρόνο!







Φεύγει ο Αύγουστος και στη Μαδαγασκάρη μπαίνει η άνοιξη



Είναι η μόνη καλλιέργεια τσαγιού στο νησί. Οι σπόροι ήρθαν το 1970 από την Κένυα και σήμερα παράγει 500 τόνους ετησίως.
Κορυφαίο το μαύρο τσάι με ψιλοκομμένη βανίλια, μακράν καλύτερο από τα τσάγια με άρωμα βανίλιας.





Στα χωράφια της Μαδαγασκάρης δεν θα δείς κασμάδες, τσάπες, σκαλιστήρια και φτυάρια. Αυτό το εργαλείο είναι όλα μαζί.





Το χαμόγελο της Τζοκόντα. Εθελοντές γιατροί από Ευρώπη άνοιξαν το ιατρείο και η εξέταση πήγε καλά. 
Η προσφορά τους είναι αντίδωρο χαράς. 



Το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών είναι να σέρνουν κάτι, μια ιδιοκατασκευή με ρόδες. Απίθανα trash art με τα ελάχιστα.







Δεν πάει πιο χαμηλά, είναι το level 3 στο παιχνίδι. Κυλάει ρολό βαψίματος!





Σε έναν άλλο κόσμο θα μπορούσε να ποζάρει στο εξώφυλλο του Vogue





Το ιδανικό μικροκλίμα της περιοχής (όχι πολύ ζεστό και όχι πολύ υγρό) την ανέδειξε ως τον μοναδικό αμπελώνα στο νησί.
Σε μόλις 16 km2 μεγαλώνουν ποικιλίες Syval Blanc, Villard Blanc, Villard Noir και Cabernet Sauvignon.



Κρασί παράγουν οι μοναχοί του γειτονικού μοναστηριού Maromby και η αδελφότητα (lazani) του Betsileo. Ποιότητα μέτρια,
φήμη διεθνώς κακή, επίγευση που ενοχλεί. Κατά την παρασκευή προσθέτουν έως και 20% ζάχαρη από τα ζαχαροκάλαμά τους.





Η έλλειψη φιαλών και φελλών, και τα έξοδα του διευθύνοντα σε buka-buka, οδήγησαν το οινοποιείο σε προσωρινό κλείσιμο.





Στη φυλή Betsileo η κοινωνική οργάνωση βασίζεται σε τρείς κάστες, τους ευγενείς, τους ελεύθερους πολίτες και τους 
στιγματισμένους στην χαμηλότερη κάστα, τους σκλάβους.





Οι Betsileo αναγνωρίζουν μια ιερή δύναμη, την hasina. Είναι η κοσμική ενέργεια που ρέει από την γή, μέσω των προγόνων, στους 
ζωντανούς. Να τα έχεις καλά με τον μάγο της φυλής, γιατί μπορεί να χειραγωγήσει την hasina σε κακόβουλη πτυχή, προκαλώντας 

ασθένεια ή θάνατο από απόσταση. Με την hasina ορίζουν και τα fady (ταμπού), και τις τιμωρίες για όποιον τα παραβεί.





Κασάβα, ο ξυλώδης θάμνος με την κονδυλώδη ρίζα, πλούσια σε υδατάνθρακες. Είναι το ρύζι και το καλαμπόκι μαζί, 
είναι η βασική τροφή για 500 εκατ. φτωχών του τρίτου κόσμου.



Εάν φάς κασάβα ωμή θα αρχίσεις να παραπατάς, εμετός και κατάρρευση, συμπτώματα δηλητηρίασης από υδροκυάνιο. Οι ρίζες
καθαρίζονται και μουλιάζουν τρείς ημέρες στο νερό που παρασύρει το δηλητήριο. Όχι όλο, γι’αυτό έχει μια κάπως πικρή γεύση.



Ακολουθεί ξήρανση και αλύπητα χτυπήματα μέχρι να γίνει αλεύρι. Το ψωμί κασάβας μπαγιατεύει πολύ αργότερα από του σίτου.



Στο ισόγειο φυλάνε τις κότες και το ρύζι, στον πρώτο είναι τα υπνοδωμάτια και στο δεύτερο καθιστικό και κουζίνα. Η καμινάδα είναι
άγνωστο δομικό στοιχείο και ο ελλιπής εξαερισμός στο μαγείρεμα γίνεται από το παράθυρο της σοφίτας, γεμίζοντας κάπνα την οροφή.









Το σακίδιό σου να μην ξεπερνά τα 30 λίτρα, για να είναι μαζί σου στο ταξίδι, και όχι στην οροφή του taxi-brousse να κάνει
τον χαρταετό. Εάν θέλεις να αγγίξεις το level 3, έλα διακοπές χωρίς σακίδιο και αγόραζε στο δρόμο ότι χρειαστείς.



Οι μουσικές του δρόμου. Αφού λοιπόν λάδωσες για να καθίσεις μπροστά, κάνε και τον DJ και λύτρωσε τους επιβάτες από τις 
επιλογές του κάγκουρα οδηγού. Συνέδεσε το mp3 player σου και παίξε τα best-off των ABBA και Scorpions. Εγγυημένη επιτυχία!



Θα το πείς και μόνος σου, δεν πάει παρακάτω στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου..



Όταν ταξιδεύεις με κότες στην οροφή, κοίταξε και στα γύρω καθίσματα. Όλο και κάποια δεν θα χώραγε στο καλάθι 
και την έχουν μαζί τους σε σακούλα. Ευτυχώς οι κότες και οι πάπιες είναι ήσυχες.



Το πρόβλημα είναι με τα γουρούνια. Εάν στο ταξίδι ακούς θορύβους άλεσης, που εντείνονται σε τσιρίδες Άδωνη στις 
λακκούβες, ίσως να μην είναι από κατεστραμμένα έδρανα στα ρουλεμάν των τροχών…  



Χωριό Andasibe, η πύλη για το δημοφιλέστερο εθνικό πάρκο στο νησί.



Φυλή Betsimiraka (οι αχώριστοι φίλοι). Ένα σύνθετο fady (ταμπού) υποχρεώνει την λεχώνα, λίγο πριν την γέννα να μεταφερθεί στο
komby, το σπίτι για τις γεννήσεις. Τα κακάκια του νεογέννητου φυλάσσονται και την έβδομη ημέρα καίγονται. Η τέφρα, μαζί με νερό και
λεμόνι τρίβεται στο πρόσωπο της μάνας και μένει εκεί για επτά ημέρες. Ακολουθεί γιορτή με ρούμι, η μάνα ξεπλένεται και γυρίζει σπίτι.



Αρκετοί νέοι της φυλής θεωρούν fady να φορέσουν παπούτσια (σαγιονάρες δηλαδή) κατά την διάρκεια ζωής του πατέρα τους.







Σπαγγέτι με πιπεριά, κοφτό μακαρονάκι, και σπαγγέτι με πιπεριά. Στους άντρες της φυλής, το σχετικό fady επιτρέπει να 
παίρνουν με το πιρούνι τους φαγητό από την πιατέλα, οι γυναίκες πρέπει να έχουν και δεύτερο για να γεμίζουν το πιάτο.









Δεξιά είναι το παντοπωλείο. Ένα ανεξήγητο (σε εμάς) ταμπού είναι η απαγόρευση να περνάς αυγό από χέρι σε χέρι. Αριστερά το bar,
εάν πάς Πέμπτη θυμήσου πως είναι fady να φοράς κόκκινο. Η απομόνωση για αιώνες έχει επιτρέψει στην ανθρώπινη φαντασία 

να τρέχει άγρια.







Καλλιέργειες ρυζιού. Το πρώτο που μαζεύουν το μαγειρεύουν με κότα και βάζουν λίγο στη στέγη, πάνω σε φύλλο μπανανιάς, 
προσφορά στους ουράνιους θεούς. Και άλλο λίγο κάτω στο χώμα, για τον άνθρωπο που είχε μπουχτίσει να τρώει μανιόκα

και γλυκοπατάτα και έκλεψε το ρύζι από τους θεούς, ταΐζοντάς το σε ουράνιες χήνες, που μετά έπιασε και έσφαξε.







Σε μεικτή παρέα είναι ταμπού να προπορεύονται οι γυναίκες. Και είναι ντροπή για τον άντρα να κουβαλάει οτιδήποτε όταν 
δίπλα του έχει γυναίκα (σου θυμίζει κάτι?). Ή μικρός-μικρός παντρέψου…







Το καμάρι του τοπικού άρχοντα, κάθεται μόνο του, με σατέν πυτζάμα και παιχνίδι από τα Jumbo





Ξύλινο bungalow στα σύνορα του πάρκου. Πατζούρια δεν έχει και γίνεσαι ένα με την πρωινή ομίχλη.





Σκηνικό για παρωδία θρίλερ, στο βάθος ο σιδηροδρομικός σταθμός και δεξιά ο κλεφτοκοτάς να κυνηγά το θήραμα.





Rainforest, θυμίζει το Jurassic Park. Οι κραυγές των indri ακούγονται μερικά χιλιόμετρα μακριά και σε καλούν 
στα απομεινάρια της “όγδοης ηπείρου”. Πάρε μαζί σου ντόπιο οδηγό.



Από την εποχή των δεινοσαύρων η Μαδαγασκάρη ζεί στην απομόνωση. Το 95% των ερπετών, το 89% των φυτών 
και το 92% των ζώων της δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην γή!



Πριν έρθουν οι άνθρωποι, στο νησί ζούσαν λεμούριοι στο μέγεθος γορίλα. Σήμερα ο indri είναι ο μεγαλύτερος, στα 60-70cm.
Τα χρώματά του θυμίζουν τα αρκουδάκια panda, αλλά στο σωματότυπο είναι σαφώς πιο ανθρωπόμορφος.



Ο τοπικός μύθος μιλά για δύο αδέλφια που ζούσαν στο δάσος. Ο ένας αποφάσισε να καλλιεργήσει τη γή και έγινε ο πρώτος άνθρωπος.
Ο αδελφός του παρέμεινε στο δάσος ως indri, και η κραυγή του είναι ένα πένθιμο τραγούδι για τον χαμένο αδελφό.



Ζεί στις κορυφές των δέντρων, κάνει άλματα 8m, σπάνια κατεβαίνει στο έδαφος και αγαπημένες του λιχουδιές είναι τα φρέσκα φύλλα.



Γεννά ένα μωρό κάθε τρία χρόνια και στην αιχμαλωσία δεν αναπαράγεται. Η αποψίλωση των δασών τους έχει μειώσει σε 1000.



Το διάσημο τραγούδι τους ξεπερνά τα 3min, θυμίζει Κακοφωνίξ, ξεκινά με ακολουθία βρυχηθμών και ακολουθεί ντουέτο από ενήλικες.



Αφού περάσεις λίγες ώρες με τους indri, κατευθύνσου προς την κορυφή, αναζητώντας τους “αγγέλους”, 
το ομορφότερο είδος λεμούριου, τους Diademed sifaka.





Ανακαλύφθηκαν το 2008 σε αυτό το δάσος και ο πληθυσμός τους είναι κρίσιμος. Υπερήφανα ζώα που δεν αντέχουν την αιχμαλωσία.
Κινούνται γρήγορα στις κορυφές των δέντρων, κάνοντας τον εντοπισμό τους περιπέτεια.





Μπορεί τα fady να έχουν περάσει ως λαϊκοί μύθοι για να προστατέψουν τους λεμούριους από το κυνήγι, αλλά κάποια λαμόγια
τους παραλλάσουν προς όφελός τους. Πχ. σε ένα χωριό είναι ταμπού να τρώς κρέας λεμούριου αλλά επιτρέπουν το κυνήγι τους,

και στο διπλανό χωριό τα fady είναι αντίστροφα. Έτσι, το ένα χωριό κυνηγά λεμούριους και τους πουλά στο άλλο για τροφή…



Οι λεμούριοι ζούσαν αρμονικά με τη φύση, ανησυχώντας μόνο για ένα θηρευτή, την fossa. Σαρκοφάγο θηλαστικό, ενδημικό στο νησί,
μοιάζει με γάτα 70-80cm. Θα την έχεις δεί στη ταινία καρτούν Madagascar, είναι η μόνη αλήθεια για την πανίδα στο νησί. Όλα τα 

άλλα ζώα (ζέβρες, λιοντάρια) που έτρεχαν ανέμελα στα τροπικά λιβάδια είναι χολιγουντιανές μπαρούφες.



Mouse lemur στην αιχμαλωσία. Η κατηγορία έχει 24 είδη και συνεχώς ανακαλύπτουν νέους συγγενείς. Με βάρος έως 100gr
είναι τα μικρότερα πρωτεύοντα στη γή. Εμφανίζονται μόνο νυχτιάτικα (άλλη μια ανακρίβεια της ταινίας).



Χαμαιλέοντας, το λιοντάρι στο έδαφος. Το είδος parsoni έχει δύο κερατάκια στην μύτη, θυμίζει δεινόσαυρο και είναι ενδημικό στο νησί



Βρίσκονται απαράλλαχτοι στη γή εδώ και 60 εκατ. χρόνια, μοιράζονται σε 202 είδη, με τα μισά να ζούνε μόνο στη Μαδαγασκάρη.



Είναι μύθος πως όλοι οι χαμαιλέοντες αλλάζουν χρώμα. Λίγα είδη μπορούν να ελέγξουν τις χρωστικές στο δέρμα τους. Γίνονται
πιο σκούροι στο δροσερό πρωινό, για να απορροφήσουν θερμότητα, πιο φωτεινοί πριν τον καβγά, και πιο πολύχρωμοι πριν το φλέρτ.



Μπορεί να φαίνονται δύο αλλά έχει πέντε δάχτυλα, κολλημένα σε δύο δέσμες, με νύχια στην άκρη που ενοχλούν. Κορυφαία
τα μάτια τους, που κινούνται ανεξάρτητα χαρίζοντας οπτικό πεδίο 360ο !



Νούμερα που ζαλίζουν. Η γλώσσα έχει μήκος διπλάσιο από το μπόι του, κινείται με επιτάχυνση 41 G
και εάν ήταν αυτοκίνητο θα κάλυπτε τα 0-60m σε 1/100sec!!





Πυγμαίος χαμαιλέων, ο δεύτερος μικρότερος στη γή, 3,3cm σε πλήρη ανάπτυξη.



Και εκεί που λές πως δεν γίνεται να υπάρχει μικρότερος, βλέπεις τον Brokesia Μicra των 2,8cm. Ανακαλύφθηκε το 2012 στα βόρεια.



Τον διακρίνεις εύκολα, βρίσκεται ανάποδα στο κεντρικό κλαδί, έχοντας πάρει ένα σχετικά καλό καμουφλάζ.



Είναι ο αρχηγός των αρχηγών, το level 3 στη νιοστή, ο ένας και μοναδικός στη μεταμφίεση, ο leaf-tailed gecko!! 
Είναι στη λίστα των “top ten most wanted species” και βρίσκεται ακριβώς απέναντί σου.



μάτι

δάχτυλα

leaf tailed gecko



Θα χρειαστείς postdoc για να αναγνωρίσεις την χλωρίδα του νησιού. Ευδοκιμούν 12.000 είδη φυτών και το 90% είναι ενδημικά.



Η εξαιρετική βιοποικιλότητα ξεκινά με τα τροπικά rainforest στα δυτικά του νησιού, και καταλήγει στα άνυδρα spineforest στο νότο.





Ακλουθώντας την εθνική RN4, σε 11h θα είσαι στη Majunga, το μεγάλο λιμάνι στο κανάλι της Μοζαμβίκης. 



Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι στο νησί, και η ζωή γύρω του ξεκινά πολύ νωρίς. Ιδρύθηκε το 1700 από τους 
άραβες για τη μεταφορά σλάβων, πολύτιμων λίθων και μπαχαρικών.







Θα συμφωνήσεις πως τα pousse-pousse της Majunga είναι τα ομορφότερα στο νησί. Ανατομικό κάθισμα δερματίνης,
σηκωμένες αναρτήσεις, νικελωμένος άξονας και ζάντες, πιρούνια που θα ζήλευαν και οι τσόπερ.





Πέρασε γρήγορα από τη κεντρική αγορά, κάνοντας σλάλομ ανάμεσα σε ψάρια που λιάζονται στα πεζοδρόμια και σε σακιά με ρύζι.





Νεκροταφείο παρατημένων πλοίων στο παλιό λιμάνι. Εδώ όλες οι εργασίες στα μέταλλα γίνονται με τα χέρια. 







Το πλοίο λύνεται, τα κομμάτια βγαίνουν στην ακτή, και εκεί θα μάθεις πώς να κόβεις λαμαρίνες 8-10cm
με καλέμι και σφυρί, και πολύ υπομονή! Απίστευτο και όμως αληθινό.



Πριν διαβάσεις την απάντηση, σκέψου λίγο τι είναι οι δύο κόκκινοι κύλινδροι… Είναι το φυσερό στο διπλανό καμίνι! 
Τα δύο έμβολα ανεβοκατεβαίνουν χειροκίνητα και εναλλάξ, ανεβάζοντας την θερμοκρασία στα κάρβουνα.





Φαγητό δρόμου, και όσοι λατρεύουν να το μισούν εδώ ζουν στιγμές αγαλλίασης, ή και τρομάρας.  Μετά το καφέ και το λουκουμά,
γέμισε τη μπαγκέτα με τριμμένο καρότο, γιουβαρλάκια γιαχνί και βραστά αυγά.















Ανήκει και αυτό στην οικογένεια των baobabs, αλλά το γένος του είναι κοντοπύθαρο. Λέγεται πως είναι 700 ετών και βέβαια 
θεωρείται ιερό, οπότε το σχετικό fady σου απαγορεύει να το αγγίξεις. Για να έχεις την ευχή των προγόνων, τη πρώτη φορά 

που θα έρθεις, περπάτα δεξιόστροφα 7 γύρους τον κορμό. Υπολόγισε, περιφέρεια 21m X 7…







“Morts pour la France”, μνημείο πεσόντων γάλλων στρατιωτών στην δεύτερη εισβολή και τελικά κατάκτηση του βασιλείου της 
Μαδαγασκάρης. Δέκα χρόνια πρίν, στην πρώτη στρατιωτική επέμβαση, οι γάλλοι έχασαν χωρίς μάχη. Η ελονοσία “έστειλε” το 1/3





Petanque, το παιχνίδι με τις μεταλλικές μπάλες. Το ξεκίνησαν οι αρχαίοι έλληνες, το εξέλιξαν οι ρωμαίοι βάζοντας μπάλα-στόχο
και πέρασε στην Ευρώπη ως bocce. Σήμερα, μερικοί από τους καλύτερους παίχτες παγκοσμίως είναι από την Μαδαγασκάρη.



Θαλασσινό νερό με λάσπη από τον ποταμό Betsiboka. Δωρεάν θαλασσοθεραπείες για ανακούφιση μυϊκών πόνων και
βελτίωση της ψυχικής διάθεσης. Μια μικρή απόλαυση της ζωής των ντόπιων κατοίκων.





Ravenala, το δέντρο του ταξιδιώτη. Μετά το zebu και το λεμούριο maky, είναι το τρίτο σύμβολο της Μαδαγασκάρης και λέγεται πως
εκπληρώνει τις ευχές των ταξιδιωτών που ταξιδεύουν solo. Τα φύλλα του μοιάζουν με βεντάλια, αναπτύσσεται στον άξονα ανατολή-

δύση (δίνει προσανατολισμό), κρατάει νερό ανάμεσα στους μίσχους για να πιείς, και στην άκρη έχει βρώσιμους καρπούς. 





Σύνταξη στα 60 οι άντρες και 55 οι γυναίκες. Πλήρης σύνταξη με 25 χρόνια ασφάλιση, ελάχιστη σύνταξη ο κατώτατος μισθός
(91.000 αριάρι – 24 ευρώ) και μέγιστη το 8πλάσιο. Το 10% των αποδοχών κρατείτε για εισφορά στο ασφαλιστικό.





Εάν όλη μέρα τραβάς τρέχοντας ένα pousse-pousse, έχεις σκεφτεί πόσο γρήγορα θα έτρεχες χωρίς αυτό?



Εδώ θα ξαναζήσεις την πρώτη σου επαφή με το τιμόνι, όταν πρωτομπήκες στα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια. 
Διάλεξε το tuk-tuk που σου αρέσει και έλα να τρακάρεις με τους φίλους σου.



Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά για το αρχαίο μοντέλο σου, (ή περίπου γι’αυτό) θα βρείς φθηνά. 
Τα καινούργια οι γάλλοι τα χτυπάνε και εδώ αλύπητα.









“Καλή τύχη”, σε προειδοποιεί πριν αγοράσεις παγωτό με γάλα. Μην σε τρομάζουν τα 2500 για τρείς μπάλες, είναι σε φράγκα 
Μαδαγασκάρης. Αντικαταστάθηκαν το 2005 από το αριάρι, με ισοτιμία 5:1.



Παραβολικός ηλιακός φούρνος, και στη μέση η κατσαρόλα. Η τελευταία ελπίδα για να σταματήσουν την αποψίλωση.



Αραβικά κομψοτεχνήματα. Οι φημισμένες ξυλόγλυπτες πόρτες που έφεραν οι άραβες στη πόλη έχουν γίνει καυσόξυλα (εκτός από δύο).



Καμία πρωτοτυπία ο έλληνας μετανάστης, και εδώ έμπορος και εστιάτορας είναι. Για πρωινό στου Ζαπαντή, και για δώρα στον Καλιδά.











Πόσες κότες χωρά ένα pousse-pousse?









Bord de la mer, η παραλιακή νωρίς το απόγευμα. Ευρωπαίοι γεροντοτεκνά στα αριστερά, βαψομαλλιάδες, διαλέγουν κοριτσάκια
στην ηλικία της εγγονής τους. Στο νησί είναι κοινωνικά αποδεκτό οι νεαρές κοπέλες να “συνοδεύουν” ξένα γεροντοπαλίκαρα.



Αντιγραφή της κουζίνας του Β.Δρίσκα στην εκπομπή “Γεύσεις στη Φύση”?



Jardin d’Amour, για σιρόπια στο ηλιοβασίλεμα. Τα τσιμεντένια κολωνάκια θυμίζουν μπαλκόνι της Κέρκυρας.





Την ίδια στιγμή, το φεγγάρι στην άλλη άκρη του ορίζοντα.



Έχεις σκεφτεί που καταλήγουν ρούχα και παπούτσια που προσφέρεις εθελοντικά? Αρχικά εκεί που τα στέλνεις, στα γυμνά πόδια
των φτωχών. Και μετά στο πεζοδρόμιο για να πουληθούν, γιατί έτσι έχουν συνηθίσει τα πόδια τους, να είναι γυμνά.







Marco pizza, άδικα τον εκθειάζουν οι τουριστικοί οδηγοί. Μικρές πίτσες, φτωχές σε υλικά και ποσότητα, ψημένες στη λαμαρίνα.





Ένα καλό pousse-pousse κοστίζει 500.000 αριάρι (140 ευρώ) και εάν κοιμάσαι στο πεζοδρόμιο μπορείς να το ξεχρεώσεις σε 2 χρόνια.



Μεταφορά πάγου με ακροβατικά. Θυμίζει τα γκολάκια που έτρωγε ο Νικοπολίδης στο Euro 2008.



Το λίτρο η αμόλυβδη 1,07 ευρώ και 0,89 το πετρέλαιο. Όσο ένα μεροκάματο. Ακριβό είναι και το ηλεκτρικό επειδή τα εργοστάσια
παράγουν με πετρέλαιο. Τώρα καταλαβαίνεις την έλλειψη μηχανών στη καθημερινότητα. Κοστίζει λιγότερο να απασχολείς ανθρώπους.







Η Majunga είναι έξω από τα μονοπάτια των τουριστών. Ακολούθησε τους ντόπιους στις παραλίες τους, και στο προσκύνημα 
στη lac sacre, την ιερή τους λίμνη. Θα χρειαστείς μηχανάκι με χωμάτινα ελαστικά και τον χάρτη του κρυμμένου θησαυρού. 



Το “θυμωμένο δέντρο” είναι το παρατσούκλι του τοπικού αεροδρομίου. Ένας πιλότος συνέτριψε το αεροσκάφος του πάνω σε δέντρο
που ξαναγεννήθηκε από τις ρίζες του θυμωμένο. Η δεξαμενή είναι το σημάδι να στρίψεις δεξιά στον χωματόδρομο.



12 km κουραστική διαδρομή, γεμάτη με παγίδες άμμου που σε χορεύουν επικίνδυνα.



Ευχάριστο διάλειμμα, σταμάτησε (με αναμμένη τη μηχανή) κοντά σε αυτά τα λοφάκια και ρίξε δυνατή κλωτσιά. Το πιθανότερο
είναι πως δεν θα γίνει τίποτα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις…



Στο σημείο που βρίσκεται η λίμνη ήταν κάποτε ένα χωριό. Έγινε σεισμός μεγάλος, το χωριό χάθηκε και η τρύπα γέμισε νερό.
Ο μύθος λέει πως οι ψυχές των αδικοχαμένων χωρικών μπήκαν στα σώματα των κροκοδείλων της λίμνης.



Όταν ένα αντρόγυνο δεν κάνει παιδιά, έρχεται να παρακαλέσει στις όχθες της ιερής λίμνης. Και τάζει δώρα, το μεγαλύτερο είναι η
θυσία ενός zebu. Εάν εισακουστούν τα παρακάλια, ξανάρχονται και θυσιάζουν το ζώο, ρίχνοντας λίγο κρέας στους κροκόδειλους.



Εάν κάποιος μαλγάσιος αρρωστήσει ύστερα από αιμομιξία (συνηθισμένη στις φυλές του βορρά), ο μάγος της φυλής σηκώνει 
τα χέρια ψηλά και τον στέλνει για μπάνιο στα νερά της ιερής λίμνης για να θεραπευθεί.



Είναι ιεροσυλία να βάλεις χέρι ή πόδι στη λίμνη, να φτύσεις, ή να κάνεις την ανάγκη σου στην ακτή. Οι παραβάτες 
κάποια μέρα θα φαγωθούν από τους ιερούς κροκόδειλους.



Εκτός εάν προλάβεις να τους φάς εσύ… Στο Croc Farm, δίπλα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, μαζεύουν τους 
κροκόδειλους που έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα, και τους κάνουν φιλέτο στα κάρβουνα και δερμάτινα αξεσουάρ.







Cirque Rouge, πολύχρωμος ιζηματογενής σχηματισμός ηλικίας 1,8 εκατ. ετών. Με λίγη φαντασία διακρίνεις
όλα τα χρώματα της ίριδας στα τοιχώματα του ημικύκλιου που εμφάνισε η καθίζηση.





Τίποτα δεν πάει χαμένο, πολύχρωμα φύλλα από μεταλλικά βαρέλια συνθέτουν τις bauhaus αποθήκες.





Lasary, το φημισμένο τουρσί της Μαδαγασκάρης. Φέτες μάνγκο, παπάγιας, λεμονιού και πιπερόριζας. 



Στη δημοφιλή παραλία Grand Pavois δεν θα συναντήσεις αλλοδαπό τουρίστα. Ξαπλώστρες δεν υπάρχουν, νοικιάζεις ομπρέλα με ψάθες.



Never Give Up. Εκεί που νομίζεις πως όλα τελειώνουν, είναι η στιγμή που όλα ξεκινούν… (Jim Morrison)



Θυμίζουν ελληνίδα μάνα, που μετατρέπει μια βόλτα στη θάλασσα σε project μετακίνησης αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν





Τσιγάρα αγοράζεις με το κομμάτι, προσφορά τα δύο με 0,06 ευρώ.



Maky beach, η εξαίρεση, ευρωπαϊκή κουλτούρα στα θαλάσσια μπάνια. Στα δυτικά παράλια του νησιού το καλοκαίρι κρατά για 8 μήνες!





συνεχίζεται…


