
 

Αν κάποιος ήθελε να χαθεί από προσώπου γης, θα διάλεγε ίσως αυτή
τη µυστηριώδη περιοχή ανάµεσα στη Βιρµανία, στο Λάος και στην
Ταϊλάνδη. Την ίδια επιλογή θα έκανε όµως και ο ταξιδιώτης που
αναζητεί τις πιο δυσπρόσιτες γωνιές του πλανήτη. Αυτή η
αδιαπέραστη ζούγκλα µε τα κρυφά µονοπάτια και τους «αόρατους»
οικισµούς κρατά ακόµη καλά φυλαγµένα τα µυστικά της
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Το απόκοσµο χρυσό τρίγωνο του οπίου

Με τυλιγµένες τις κορυφές µέσα σε σύννεφα υγρασίας και την οργιώδη βλάστηση να
υψώνει τείχος αδιαπέραστο για ανθρώπους και ζώα, η ορεινή περιοχή της Βορείου
Ταϊλάνδης ήταν πάντα το τέλειο κρησφύγετο για όποιον ήθελε να χαθεί από προσώπου
γης. Τα µονοπάτια, λιγοστά και δύσβατα, εξαφανίζονται κάτω από τις τεράστιες
φυλλωσιές ή διακόπτονται από νερά που αργοκυλάνε κάτω από πράσινους θόλους. Η
µόνιµη υγρασία που καλύπτει την περιοχή ηµέρα και νύχτα κάνει τη ζέστη αφόρητη,
ιδιαίτερα το µεσηµέρι, όταν οι ζεστές αχτίδες του ηλίου εξατµίζουν το νερό από το
βρεγµένο έδαφος. Οι περισσότεροι από τους οικισµούς της περιοχής είναι «αόρατοι»,
θαµµένοι κυριολεκτικά µέσα στο πράσινο και µόνο οι χαρούµενες φωνές των παιδιών
που πλατσουρίζουν στα νερά των ποταµών προδίδουν την παρουσία τους.

Σήµερα που πλήθη ταξιδιωτών επισκέπτονται και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές της Γης,
το «χρυσό τρίγωνο», όπως αποκαλείται η περιοχή που σχηµατίζεται ανάµεσα στη
Βιρµανία, το Λάος και την Ταϊλάνδη, εξακολουθεί να εκπέµπει έναν αέρα περιπέτειας
και µυστηρίου. Οι µεγαλύτερες ποσότητες οπίου λέγεται ότι παράγονται εδώ, στο
«χρυσό τρίγωνο», κρυµµένες καλά µέσα στην καταπράσινη ζούγκλα, µακριά από κάθε
«αδιάκριτο» µάτι. Τα σύνορα των τριών χωρών κάνουν ακόµη πιο δύσκολο τον
αποτελεσµατικό έλεγχο της περιοχής και βέβαια δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο οι
συνειδήσεις να θυσιάζονται στον βωµό του κέρδους. Οι άνθρωποι εδώ, αποµονωµένοι
από τη δυτικού τύπου ανάπτυξη της χώρας τους, έχουν διατηρήσει τις συνήθειές τους,
όπως αυτή που τους θέλει να καπνίζουν όπιο από την παιδική ηλικία, µέρος και αυτό
της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Οκτακόσια χιλιόµετρα χωρίζουν την Μπανγκόκ από το Τσιανγκ Μάι, την πρωτεύουσα
του Βορρά και πρωτεύουσα επίσης του πρώτου ανεξάρτητου Βασιλείου της Ταϊλάνδης,
του La Na Thai, του Βασιλείου των Χιλίων Ορυζώνων. Εδώ είναι και το τέλος της
σιδηροδροµικής γραµµής που συνδέει τον Βορρά µε τον Νότο. Ως και τη δεκαετία του
'30, που η πόλη συνδέθηκε µε τον Νότο, το ταξίδι για το Τσιανγκ Μάι ήταν αληθινή
περιπέτεια που διαρκούσε πολλές εβδοµάδες στη ράχη ελέφαντα ή µε βάρκα
ανεβαίνοντας τα ποτάµια της περιοχής.
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Οι περισσότεροι ταξιδιώτες, µε όποιον τρόπο και αν έφθασαν εδώ, νιώθουν
ανακούφιση µετά τους υστερικούς ρυθµούς, τον θόρυβο και τη ρύπανση της
Μπανγκόκ. Το Τσιανγκ Μάι έχει τη δική του ξεχωριστή ατµόσφαιρα, ήρεµη, µε
λιγότερη υγρασία και φρέσκον αέρα που πνέει από τα γύρω βουνά, πρόποδες και αυτά
της απέραντης οροσειράς των Ιµαλαΐων που απλώνεται δυτικά ως την Ινδία και το
Πακιστάν. Ενα κόκκινο τείχος περιβάλλει την πόλη µε τα χαµηλά σπίτια, τους στενούς
δρόµους και τις χωµένες στο πράσινο συνοικίες. Νωρίς το πρωί, προτού ξυπνήσει,
στρατιές από νεαρούς καλογήρους, ξυπόλητους µε λαµπερές πορτοκαλί ή καφέ
φορεσιές, πληµµυρίζουν αθόρυβα την πόλη κρατώντας από µια µεταλλική στάµνα στο
χέρι. Πολλά βουδιστικά µοναστήρια και περισσότεροι από 100 ναοί µε την εξωτική
αρχιτεκτονική τους υψώνουν τους οβελίσκους τους πίσω από τις στέγες των σπιτιών,
αληθινές οάσεις γαλήνης µέσα στην έτσι κι αλλιώς ήρεµη πόλη. Σχολεία, πολλά
σχολεία, γεµάτα χαρούµενα πλήθη καλοντυµένων παιδιών ξεχύνουν τις παιδικές φωνές
και τα κοριτσίστικα χαµόγελα στους δρόµους.

«Σανούκ» στη γλώσσα τους σηµαίνει «αστείο». Στην Ταϊλάνδη και ιδιαίτερα στο
Τσιανγκ Μάι κάθε δραστηριότητα φαίνεται να έχει τη δική της δόση «σανούκ». Αρκεί
να παρατηρήσει κανείς για λίγο τα πρόσωπα τριγύρω, από τις κοπέλες που δουλεύουν
στους ορυζώνες ως τους καλοντυµένους υπαλλήλους της τράπεζας, για να διαπιστώσει
ότι τα πειράγµατα και τα χαµόγελα δεν λείπουν ποτέ, ακόµη και αν µόλις έφυγε το
τρένο σας και πανικόβλητοι ψάχνετε για το επόµενο δροµολόγιο. Τα χαµόγελα και τα
γέλια που θα εισπράξετε µην τα ερµηνεύσετε όπως σε µια δυτική χώρα, «σανούκ»
υπάρχει πάντα, ακόµη και στα µικροατυχήµατα.

Το βράδυ ο εµπορικός δρόµος που βρίσκεται έξω από τα τείχη, στην καινούργια πόλη
µε τα πολυώροφα κτίρια, ζωντανεύει από τους εκατοντάδες µικροπωλητές και το
µεγάλο υπαίθριο παζάρι. Είναι το night bazaar που διαρκεί ως αργά τη νύχτα και κάνει
την πόλη να φαίνεται χριστουγεννιάτικη, γιορταστική, πληµµυρισµένη φώτα και κόσµο
που σπρωχτά πηγαινοέρχεται ανάµεσα στους πάγκους µε κάθε είδους εµπόρευµα.
∆εκάδες µικροπωλητές µε τοπικά φαγητά και γλυκίσµατα γεµίζουν τον αέρα µε τις
παράξενες µυρωδιές τους.

Το Τσιανγκ Μάι είναι η καλύτερη αφετηρία για να εξερευνήσει κανείς τη γύρω ορεινή
περιοχή. Με ένα µικρό λεωφορείο που αγκοµαχά στον ανηφορικό δρόµο
κατευθυνόµαστε βόρεια προς τη µικρή επαρχιακή πόλη Τσιανγκ Ράι. Αν και σήµερα
υπάρχει ένας πολύ καλός δρόµος που συνδέει τις δύο πόλεις, εµείς προτιµήσαµε την
παραδοσιακή διαδροµή από το Τα Τον, ένα µικρό ξεχασµένο χωριό στα σύνορα της
Βιρµανίας µε έναν τεράστιο λευκό Βούδα να δεσπόζει πάνω από τα δέντρα. Από εκεί η
µακρόστενη βάρκα που ως πριν από λίγα χρόνια ήταν το µοναδικό µέσο συγκοινωνίας
κατεβαίνει καθηµερινά τον ποταµό Κοκ προς το Τσιανγκ Ράι. Ανάλογα µε τις
ικανότητες του οδηγού να ξεπερνά τα αβαθή σηµεία και τα στενά περάσµατα του
ποταµού η διαδροµή διαρκεί από τρεις ως πέντε ώρες µέσα από ένα πανέµορφο, µε
συνεχείς εναλλαγές τοπίο.

Ο οδηγός της βάρκας την κατευθύνει µε µεγάλη επιδεξιότητα και ταχύτητα ανάµεσα
από τα εµπόδια και τα στενά περάσµατα που εναλλάσσονται µε ήρεµα, σαν λίµνης
ανοίγµατα του ποταµού. Περνάµε από αποµονωµένα χωριά βυθισµένα στην
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καταπράσινη ζούγκλα, ηµίγυµνα παιδιά τσαλαβουτούν στην όχθη και µας χαιρετούν µε
ξεφωνητά, σε κάποιο άλλο σηµείο ελέφαντες... παίρνουν το µπάνιο τους. Γιαγιάδες µε
τις παραδοσιακές στολές τους καπνίζουν µακριές πίπες και παρακολουθούν το διάβα
µας µε απαθές βλέµµα καθισµένες µπροστά στις καλαµένιες καλύβες που µόλις
ξεχωρίζουν ανάµεσα στην τροπική βλάστηση.

Οι εικόνες κυλάνε πολύ γρήγορα µπροστά από τα µάτια µας και ανυποµονούµε για τη
στιγµή που θα συνεχίσουµε πεζή πίσω από τις καµπύλες γραµµές των λόφων που
διαγράφονται στον ορίζοντα.

Ενας καλός χάρτης και η ικανότητα προσανατολισµού είναι συνήθως αρκετά για να
πεζοπορήσει κανείς σε οποιαδήποτε περιοχή. Οχι όµως και για την ορεινή περιοχή
βορείως του Τσιανγκ Μάι. Τα µονοπάτια που εξαφανίζονται από την οργιώδη
βλάστηση µπορούν εύκολα να σε οδηγήσουν από την άλλη πλευρά των συνόρων ή,
ακόµη χειρότερα, σε κάποια φυτεία οπίου µε απρόβλεπτες συνέπειες. Για τους λόγους
αυτούς προτιµάµε να ενταχθούµε σε µια εξαµελή οµάδα ταξιδιωτών υπό την
καθοδήγηση του κ. Τσαν, ενός 30χρονου Ταϊλανδού που γνωρίζει καλά την περιοχή, µε
ένα σχεδόν µόνιµο χαµόγελο στο ολοστρόγγυλο πρόσωπό του, υπόσχεση ότι θα λύσει
κάθε µας πρόβληµα.

Πολύ προτού ξηµερώσει ετοιµάζουµε τα σακίδιά µας και µαζί µε την υπόλοιπη οµάδα
ξεκινάµε στην καρότσα ηµιφορτηγού µε πορεία βορείως του Τσιανγκ Μάι προς τα
χωριά των αποµονωµένων φυλών των chao khao, όπως τους αποκαλούν στην Ταϊλάνδη 
δηλαδή «των ανθρώπων των βουνών». Το Φυλετικό Ινστιτούτο του Τσιανγκ Μάι έχει
καταγράψει δέκα διαφορετικές φυλές, καθεµία από τις οποίες διατηρεί τη δική της
γλώσσα, ενδυµασία και θρησκευτική πίστη. Οι περισσότερες από αυτές έχουν τις ρίζες
τους µακριά, στο Θιβέτ, στην Κίνα ή στο Λάος, από όπου µετακινήθηκαν πριν από 200
περίπου χρόνια. Οι ίδιοι δεν αισθάνθηκαν ποτέ πολίτες της Ταϊλάνδης ή άλλης χώρας
παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων, που νιώθουν απειλή µπροστά σε κάθε εθνική
µειονότητα. Μερικές οµάδες εξακολουθούν ακόµη και σήµερα να µετακινούνται
αδιαφορώντας για την ύπαρξη συνόρων ακολουθώντας τους δικούς τους κανόνες που
επιβάλλει η παρθένα φύση της περιοχής. Η χάραξη δρόµων προς τα µεγαλύτερα χωριά
και η δηµιουργία σχολείων είναι τα πρώτα βήµατα για την ενσωµάτωση των ανθρώπων
αυτών στην κοινωνία της Ταϊλάνδης, µε τίµηµα βεβαίως την απώλεια της πολιτιστικής
τους ταυτότητας. Ολο και µεγαλύτερο µέρος του ορεινού πληθυσµού εγκαταλείπει τα
χωριά, θαµπωµένοι από τις απατηλές υποσχέσεις της σύγχρονης ζωής στην πόλη.

Ο ορεινός δρόµος σύντοµα αλλάζει σε λασπερό µονοπάτι που το αυτοκίνητο µόνο µε
την αξιοθαύµαστη ικανότητα του οδηγού καταφέρνει να ανεβεί. Οχι για πολύ βεβαίως,
κάποια στιγµή θα το εγκαταλείψουµε για να συνεχίσουµε µε τα πόδια. Η βλάστηση
είναι τόσο πυκνή ώστε ελάχιστο φως φθάνει ως το έδαφος, που διατηρείται υγρό και
γλιστερό. Το µικρό ποταµάκι που κυλά δίπλα στο µονοπάτι γίνεται ορµητικό και στη
συνέχεια µεταβάλλεται σε αφρισµένο καταρράκτη που πέφτει µε θόρυβο από ψηλά
βράχια ύψους δέκα περίπου µέτρων. Στο σηµείο που πέφτουν τα νερά και στη µικρή
λίµνη που έχει δηµιουργηθεί πλατσουρίζουν ένα τσούρµο παιδιά και νεαρές κοπέλες. Η
παρουσία µας εκεί ήταν απρόσµενη αφού τυλίχθηκαν γρήγορα στα «σαρόνγκ» τους και
εξαφανίστηκαν τρέχοντας και γελώντας, µάλλον γιατί κατάλαβαν µε πόση λαχτάρα
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πετάξαµε τα ρούχα µας για να βρεθούµε και εµείς στην ανακουφιστική δροσιά του
νερού.

Το χωριό των Κάρεν δεν είναι µακριά από το σηµείο αυτό, είναι όµως τόσο καλά
κρυµµένο ώστε χωρίς τον κ. Τσαν αµφιβάλλω αν θα φθάναµε ποτέ, µε τα δαιδαλώδη
µονοπάτια να διασταυρώνονται και να εξαφανίζονται προς κάθε κατεύθυνση. Η
καλύβα στην οποία θα µείνουµε, όπως όλα τα σπίτια του χωριού, είναι από µπαµπού και
στηρίζεται πάνω σε χοντρούς πασσάλους ψηλά από το έδαφος. Την καλύβα τη
µοιραζόµαστε µε την οικογένεια που την κατοικεί και η οποία διακριτικά αποτραβιέται
σε ένα είδος βεράντας που χρησιµοποιείται για κουζίνα και χωρίζεται µε πόρτα από τον
υπόλοιπο χώρο. Επιπλα, φυσικά, δεν υπάρχουν, µας µοιράζουν κουβέρτες που
στρώνουµε κάτω στο καλαµένιο πάτωµα και ευτυχώς ο προνοητικός κ. Τσαν έχει µαζί
του αρκετές κουνουπιέρες. Ενας µεγάλος κορµός µπαµπού κοµµένος κατά µήκος
µεταφέρει τρεχούµενο νερό από το κοντινό ποταµάκι για τις ανάγκες του σπιτιού. Το
σκοτάδι πέφτει απότοµα και οι ήχοι της ζούγκλας αλλάζουν. Παράξενες κραυγές από
νυχτοπούλια, χιλιάδες έντοµα, τριζόνια και γρύλοι ενώνουν τους ήχους τους σε µια
εκκωφαντική συναυλία την ώρα που τεράστιες πυγολαµπίδες αφήνουν τις λάµψεις
τους µέσα στο δάσος. Το φως των κεριών απαλύνει τα χαρακτηριστικά των προσώπων
και µικραίνει τις αποστάσεις των χωρών µας καθώς όλοι καθόµαστε γύρω από το ένα
και µοναδικό τραπέζι.

Οι Κάρεν έχουν λευκό δέρµα, όµορφα ασιατικά χαρακτηριστικά και κατοικούν σε
περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο. Η καταγωγή τους είναι από τη Βιρµανία και αρκετοί
ίσως θα κατοικούσαν εκεί αν δεν διώκονταν από την κυβέρνηση της χώρας αυτής. Είναι
πολύ ντροπαλοί και σύντοµα θα βρουν αφορµή για να εξαφανιστούν στον χώρο τους. Η
οικογένεια έχει και ένα κοριτσάκι επτά περίπου ετών, λιγότερο ντροπαλό που µας
χαρίζει µερικά κλεφτά χαµόγελα προτού εξαφανιστεί για να βοηθήσει στις δουλειές του
σπιτιού. Το µάζεµα των ξύλων για το µαγείρεµα ή η φροντίδα της αγελάδας φαίνεται να
είναι δική του υπόθεση. Το πρωί, µαζί µε άλλα παιδιά του χωριού θα ξεκινήσει µια
διαδροµή µιάµισης ώρας µέσα στη ζούγκλα προς το πλησιέστερο χωριό όπου βρίσκεται
το σχολείο.

Το πρωινό ξύπνηµα στο δάσος είναι υπέροχο. Ξυπνάµε από κελαηδήµατα εκατοντάδων
πουλιών, ενώ αβγά και µυρωδάτο τσάι µάς περιµένουν στο τραπέζι έξω από την
καλύβα. Σήµερα µας περιµένει µια ιδιαίτερα δύσκολη πορεία, αφού εκτός από τη ζέστη
και την υγρασία έχουµε να αντιµετωπίσουµε και σηµαντική υψοµετρική διαφορά η
οποία φαίνεται να καταβάλλει ακόµη και τον κ. Τσαν. Είναι µεσηµέρι πια όταν
φθάνουµε σε έναν µικρό καταυλισµό, µερικές καλύβες δίπλα στα ήρεµα καφετιά νερά
του ποταµού Μάε Τανγκ. Από το σηµείο αυτό µπορούµε να συνεχίσουµε τη διαδροµή
µας µε ελέφαντες, οι οποίοι οδηγούνται από ένα 15χρονο και ένα 12χρονο αγόρι. Με
µόνη συνοδεία τους ήχους της ζούγκλας, το αθόρυβο πάτηµα του ελέφαντα και πού και
πού την κραυγή του ελεφαντοδηγού «βαβέ-βαβέ» που κάθεται στο κεφάλι του ζώου
που ακολουθεί πίσω µας συνεχίζουµε την πορεία διασχίζοντας κάθετα το ποτάµι και
συνεχίζοντας παράλληλα µε αυτό. Η ήρεµη, όπως φαίνεται, πορεία δεν θα κρατήσει για
πολύ. Κάποια στιγµή οι κραυγές του ελεφαντοδηγού από πίσω µας πυκνώνουν και
ακούγονται µάλιστα απεγνωσµένες. Μια µατιά προς τα πίσω µάς δείχνει ξεκάθαρα τι
συµβαίνει! Το υπόλοιπο καραβάνι συνεχίζει κανονικά την πορεία του παράλληλα µε το
ποτάµι ενώ το δικό µας ζώο ακολουθεί τον δικό του δρόµο, κωφεύοντας στις κραυγές
των ελεφαντοδηγών, προς ένα απότοµο γλιστερό µονοπάτι. Παραπατώντας και
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γλιστρώντας, µε τη σύντροφό µου να βρίσκεται σε κατάσταση υστερίας, γαντζωµένοι
κυριολεκτικά µε τα δόντια από το ξύλινο κάθισµα που µετακινείται από την ουρά ως το
κεφάλι του ζώου ανάλογα µε τις προσπάθειες που κάνει για να υπερπηδήσει τα εµπόδια
και τις απότοµες κλίσεις του εδάφους, συνεχίζουµε µόνοι µας προς άγνωστη
κατεύθυνση.

Μετά από µιάµιση ώρα µοναχικής πορείας, αντικρίζουµε µε ανακούφιση τις καλύβες
του χωριού των Λάχου µαζί µε το υπόλοιπο καραβάνι στην όχθη του ποταµού, που µας
υποδέχεται µε ζητωκραυγές.

Οι Λάχου έχουν µια δική τους, µοναδική σχέση µε τη φύση. Πιστεύουν στη δύναµη του
ποταµού, στα πνεύµατα του δάσους και στη βροχή των µουσώνων. Παραδοσιακά
καλλιεργούν ρύζι, καλαµπόκι και όπιο που προορίζεται για δική τους χρήση. Η επαφή
τους µε τον υπόλοιπο κόσµο, που γίνεται κυρίως µέσα από τον φακό των
φωτογραφικών µηχανών και τους ένοπλους στρατιώτες που περιπολούν την περιοχή,
πρέπει να είναι οδυνηρή. Το κάπνισµα της πίπας, που για εκατοντάδες χρόνια ήταν µια
παραδοσιακή τελετουργία, σήµερα είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αισθάνονται
ένοχοι. Οπως και οι στενές φούστες των γυναικών και τα κοσµήµατα από ασήµι που
καλύπτουν το κεφάλι τους, ελάχιστα ταιριάζουν µε το κοµψό ντύσιµο των ανθρώπων
της πόλης. Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες να αλλάξει
τις συνήθειες αυτές και πράγµατι το µεγαλύτερο µέρος των καλλιεργειών οπίου έχει
µετατραπεί σήµερα σε καλλιέργειες τσαγιού.

Ισως να µην είναι πλέον µακριά η ηµέρα που η θέα των ανδρών µε το ανοιχτό
πουκάµισο και των ασηµοστολισµένων γυναικών µε την καλαµένια πίπα στο χέρι θα
σβηστεί από τη µνήµη τους µαζί µε τα µικρά γαλάζια συννεφάκια που υψώνονταν
κάποτε από τις πόρτες των σπιτιών τους.

Το Τσιανγκ Μάι είναι η αφετηρία για να εξερευνήσετε την περιοχή του «χρυσού
τριγώνου» και να επισκεφθείτε τις φυλές της Βορείου Ταϊλάνδης. Το Τσιανγκ Μάι
διαθέτει διεθνές αεροδρόµιο µε τακτική σύνδεση µε αρκετές ασιατικές πρωτεύουσες
και καθηµερινές πτήσεις προς και από την Μπανγκόκ. Υπάρχουν επίσης καθηµερινά
δροµολόγια προς και από την Μπανγκόκ µε λεωφορείο και τρένο, που συνήθως
διαρκούν µία ολόκληρη νύχτα.

Αν δεν είστε φίλος της πεζοπορίας, µπορείτε να πάτε µε λεωφορείο στο Τα Τον και από
εκεί να κατεβείτε µε βάρκα τον ποταµό Κοκ προς το Τσιανγκ Ράι. Η διαδροµή στο
ποτάµι, εκτός από το όµορφο τοπίο, θα σας δώσει και µια καλή εικόνα της περιοχής και
θα έχετε µια πρώτη γεύση από τα χωριά των Κάρεν και των Λάχου. Πρέπει να είστε
προετοιµασµένοι ότι πολλοί άλλοι τουρίστες ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαδροµή µε
αποτέλεσµα η ζωή στα χωριά αυτά να µην είναι τόσο αντιπροσωπευτική όσο θα θέλατε.
Μπορείτε να κάνετε τη διαδροµή σε µία µόνο ηµέρα και να επιστρέψετε το βράδυ στο
Τσιανγκ Μάι, αρκεί να ξεκινήσετε νωρίς το πρωί µε το πρώτο λεωφορείο.

Ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε το «χρυσό τρίγωνο» παραµένει η πεζοπορία.
Ολα σχεδόν τα ξενοδοχεία στο Τσιανγκ Μάι οργανώνουν πορείες που συνήθως
περιλαµβάνουν διανυκτερεύσεις στα χωριά, διαδροµές µε ελέφαντες και µε σχεδίες στα
πλωτά ποτάµια της περιοχής. Τρεις ως τέσσερις ηµέρες είναι αρκετές αν έχετε έναν
καλό οδηγό και µια µικρή οµάδα από συµπαθητικούς συνταξιδιώτες. Ορισµένες
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περιοχές, όπως π.χ. βορείως του ποταµού Κοκ, δέχονται χιλιάδες επισκέπτες
µεταβάλλοντας τα χωριά της περιοχής σε ανθρώπινους ζωολογικούς κήπους. Ενας
καλός οδηγός µπορεί να σας οδηγήσει σε λιγότερο γνωστά µονοπάτια, η περιοχή είναι
αρκετά µεγάλη ώστε να χαθείτε πραγµατικά στη ζούγκλα χωρίς να διαβρώσετε τους
ανθρώπους που ζουν εκεί.
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