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Πρόλογος 

 
Ήταν µια χειµωνιάτικη νύχτα Κυριακής, οι παρέα µας µόλις είχε φύγει και µόνος µπροστά στο 
τζάκι κοιτούσα το τελευταίο κούτσουρο που σιγοκαιγόταν.  Έτσι απλά ένιωσα ξαφνικά ότι η 
ώρα που περίµενα είχε έρθει. Από πολύ µικρός ονειρευόµουνα ταξίδια, ταξίδια µακρινά, σε 
εξωτικές παραµυθένιες χώρες αλλά ποτέ δεν ήµουν έτοιµος να ξεκινήσω. Πάντα υπήρχε µια 
πρόφαση για αναβολή, τα χρήµατα, τα παιδιά, άλλες επιθυµίες.. 
Και τότε ξαφνικά ένοιωσα ότι η ώρα είχε έρθει. Από το δηµοτικό, τότε που διάβαζα Ιούλιο 
Βερν, “Ο γύρος του κόσµου σε 80 µέρες”, ταξίδι στον Αµαζόνιο” και τόσα άλλα περίµενα τη 
στιγµή αυτή.  
∆εν έχει σηµασία αν είχα τα χρήµατα, µόνο ένα εισιτήριο χρειαζόµουν και αν ήταν δυνατόν 
χωρίς επιστροφή. Έτσι ξεκίνησα το ίδιο βράδυ να προετοιµάζω το ταξίδι για το πρώτο µου 
όνειρο,  την Ινδία.  
Και όταν γύρισα σαν τον διψασµένο που του έδωσαν µόνο µια γουλιά  νερό, ξύπνησε µέσα 
µου το αληθινό πάθος για τα ταξίδια.  
 
Το ταξίδι στην Ταϊλάνδη είναι το τρίτο µου ταξίδι, ακολουθώντας µια πορεία Ανατολικά 
υπακούοντας σε  µια παράξενη φωνή µέσα µου. 
 
Παραµύθια υπήρχαν πάντα,  αρκεί  να θέλουµε να τα ζήσουµε. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σάββατο 26/7  Μπανκόκ 
Όπως είναι φυσικό µετά από ολονύκτια πτήση (από Κάιρο) και µε αποσυντονισµένο το 
βιολογικό µας ρολόι, ο ολιγόωρος πρωινός ύπνος δεν κατάφερε να µας συνεφέρει. Αν 
µάλιστα τριγύρω βλέπεις παγόδες,  χρυσούς δράκους, πολυώροφες λεωφόρους  καφετιά 
ποτάµια και ουρανοξύστες  τότε µάλλον δικαιολογηµένα περιφερόµαστε σαν υπνωτισµένοι 
και µε δυσκολία  ξαναβρίσκουµε τον προσανατολισµό µας. Αισιόδοξοι όπως πάντα 
σκεφτόµαστε ότι µια βόλτα µε τις βάρκες που εκτελούν τη συγκοινωνία στο ποτάµι   είναι αυτό 
που χρειαζόµαστε για να µας χτυπήσει λίγο ο αέρας στο πρόσωπο, το καυσαέριο σε 
συνδυασµό µε την υγρασία κάνει την αναπνοή δύσκολη ακόµα και στους γνήσιους  
Αθηναίους. 
Τότε συνειδητοποιούµε ότι εκτός από υπνωτισµένοι είµαστε και αναλφάβητοι! Οι πινακίδες 
στις αποβάθρες είναι σε Thai  και  τα αγγλικά µας είναι µάλλον µια εξωτική γλώσσα που 
κανείς δεν µιλάει  (εκτός αν πρόκειται  να σε στείλει στις ναυλωµένες ειδικά για τουρίστες 
βάρκες µε πανάκριβο εισιτήριο).  Μάταια συλλαβίζουµε τον προορισµό µας “κλόνγκ νόi”, 
κανείς δεν καταλαβαίνει τι θέλουµε.  Ε, δεν πειράζει και αύριο µέρα είναι άλλωστε κοντεύει να 
νυχτώσει και εµείς νυστάζουµε ήδη.  Ας κοιµηθούµε νωρίτερα σήµερα πριν συναντήσουµε τις 
τεράστιες κατσαρίδες που µας καλωσόρισαν χθες τα ξηµερώµατα στη πόρτα του δωµατίου 
µας.   
 

Κυριακή 27/7 Μπανκόκ 
Εγώ ήθελα να προλάβουµε µια πλωτή αγορά, αληθινή µε τα χρώµατα της αυγής και τις 
αγρότισσες µε τις βάρκες που µεταφέρουν τα λαχανικά τους, µακριά από τα στίφη των 
τουριστών µε Adidas, κοιλίτσες και φωτογραφικές µηχανές που κατακλύζουν τις αγορές λίγο 
µετά τις εννιά.  Αν και έχουµε σηκωθεί από τις 6  οι οιωνοί και πάλι δεν είναι µε το µέρος µας.  
Στην προβλήτα και πάλι ο βλοσυρός κινέζος που εκδίδει τα εισιτήρια µένει απαθής ή όταν 
αποφασίσει να µας απαντήσει το κάνει µε ένα αρνητικό νεύµα, ανεξάρτητα από το είδος της 
ερώτησης και βυθίζεται ξανά στην απάθεια του.  Μάταια ζητάµε τη βοήθεια των περαστικών. 
Ευγενικοί οι περισσότεροι αλλά χωρίς κοινή γλώσσα δεν έχουµε καµία ελπίδα συνεννόησης.  
Αφού η ώρα έχει περάσει και το “κλόνγκ νόι” φαίνεται απρόσιτο για την ώρα ας πάµε προς το 
Wat Arun, το ναό του ηλιοβασιλέµατος, έµβληµα της πόλης  µε περίτεχνα σκαλίσµατα που 
διακρίνεται στο βάθος στην απέναντι όχθη του ποταµού. Προς στιγµή ελπίσαµε ότι η 
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συνεννόηση θα ήταν πιο εύκολη αφού δείχναµε µε το δάχτυλο πού θέλαµε να πάµε, δεν ήταν 
όµως.  Ένας µάλιστα από τους περαστικούς που ρωτούσαµε  επίµονα µε παράξενα αρνητικά 
νοήµατα µας έκανε να καταλάβουµε ότι ήταν …κωφάλαλος! 
Λίγο πριν τελειώσει η υποµονή µας, ας είναι καλά οι χαµογελαστοί Βουδιστές καλόγεροι 
τυλιγµένοι στις πορτοκαλιές φορεσιές τους που µας έγνεφαν να κάνουµε υποµονή, 
καταφτάνει επιτέλους η τεράστια βάρκα, το “Πράγια εξπρές” που εκτελεί τη συγκοινωνία στο 
ποτάµι.  Η προσέγγιση στην προβλήτα είναι µόνο για µερικά δευτερόλεπτα, λοξά µε την 
πρύµη,  αρκετά  για να πηδήξω µέσα, όχι όµως και για τη Μαρία. Ανάµεσα στο µαύρο καπνό 
και το δαιµονισµένο θόρυβο των εκατοντάδων ίππων της µηχανής που κάνει ανώφελη κάθε 
προσπάθεια για οµιλία, διακρίνω τη Μαρία να έχει αποµείνει µόνη στην αποβάθρα και µε 
σαστισµένο - θυµωµένο ύφος να βλέπει τη βάρκα που αποµακρύνεται  µε όλη της  την 
ταχύτητα. 
Όλα θα ήταν πιο απλά αν το “Πράγια εξπρές” πήγαινε στο ναό. ∆εν πήγαινε όµως. Μετά από 
ώρες αφού ο καθένας µας  περιπλανήθηκε στους δικούς του δρόµους ξαναβρεθήκαµε στην 
ίδια αποβάθρα.  
Τελικά ούτε το κανάλι, ούτε ο ναός µας θέλει σήµερα, έτσι µας απέµεινε το βασιλικό παλάτι 
που είχαµε οπτική επαφή και µπορούσαµε να πάµε µε τα πόδια χωρίς να ρωτήσουµε κανένα.  
Το παλάτι γνωστό σαν Grand Palace, αποτελεί το ίδιο µια αρχιτεκτονική υπερβολή µε 
τεράστια χρυσά τέρατα που απειλητικά φυλάνε τις υπερφορτωµένες από στολίδια παγόδες, 
χωρίς αίσθηση του µέτρου αλλά ακριβώς αυτή η έλλειψη του µέτρου  είναι η οµορφιά  του 
φανταστικού και το παραλόγου µαζί. 
 
Αργά το απόγευµα παίρνουµε το τρένο για την Αγιουτάγια την ιστορική πόλη των βασιλέων 
µε τα παράξενα υπολείµµατα µιας άλλης εποχής διάσπαρτα σε µια αραιοκατοικηµένη   πόλη, 
µε τεράστια οικοδοµικά τετράγωνα και φαρδείς δρόµους. Γύρω από την πόλη ο ποταµός 
Λοπµπούρι σχηµατίζει µια θηλιά και µαζί µε µικρότερα κανάλια αποµονώνει την πόλη  από 
την ξηρά. Ένα πλήθος από γέφυρες εξυπηρετούν την κίνηση των οχηµάτων ενώ βάρκες σε 
µερικά σηµεία εξυπηρετούν τους πεζούς. Ο καλύτερος τρόπος µετακίνησης φαίνεται να είναι 
το ποδήλατο, το να βρεις όµως ένα δεν είναι καθόλου εύκολο. Μόνο µετά από πολύωρο 
περπάτηµα και αφού διασχίσουµε όλη την πόλη καταφέρνουµε να βρούµε και να νοικιάσουµε 
ποδήλατα.  
Είναι πια νύχτα όταν θυµόµαστε ότι από τότε που φτάσαµε στην Μπανκόκ  δεν έχουµε φάει 
τίποτα. Η πείνα µας είναι πια αρκετή για να παραµερίσει όλους τους δισταγµούς µας προς τα 
τοπικά εστιατόρια. Η διαδροµή µέχρι το κοντινό  εστιατόριο δεν είναι εύκολη µε την αλυσίδα 
του ποδηλάτου της Μαρίας να βγαίνει σε κάθε τράνταγµα, όπως και το να παραγγείλεις από 
κατάλογο φαγητών στην ταϊλανδέζικη γραφή και σε γκαρσόνι που δεν µιλά λέξη αγγλικά.  
 

∆ευτέρα 28/7 Αγιουτάγια 
Τα βαριά µαύρα σύννεφα που σκεπάζουν τον ουρανό δίνουν ακόµα πιο µυστηριώδη όψη στα 
κόκκινα ερείπια που καλύπτουν µεγάλες εκτάσεις µέσα στην πόλη, σαν  να µην τα έχει αγγίξει 
ο χρόνος. Πολλά από αυτά βρίσκονται στις όχθες του ποταµού που περιβάλει τη πόλη, µέσα 
στο πράσινο µε τις κορυφές τους να καθρεφτίζονται στα ήρεµα νερά. 
Τόποι κατοικίας των ευγενών και λατρείας του Βούδα σε σχήµα στούπας διατηρούν όλη τους 
τη µεγαλοπρέπεια, απρόσιτα, ανέγγιχτα, σιωπηλά. Τα λουλούδια µπροστά στα πόδια των 
οµοιωµάτων του Βούδα είναι ολόφρεσκα, και ο κίτρινοι µανδύες που καλύπτουν τα σώµατα 
των οµοιωµάτων είναι καθαροί σαν µόλις να τους έντυσαν. Οι βροχή που αρχίζει  και σταµατά 
το ίδιο ξαφνικά έχει διώξει φαίνεται όλους τους τουρίστες και έτσι  περιπλανιόµαστε µόνοι 
ανάµεσα στα ερείπια. 
 
Το απόγευµα µας βρίσκει στο σταθµό, περιµένοντας  το τρένο για το ολονύκτιο ταξίδι προς το 
Τσιάνγκ Μάι. Μαζί µας και πολλοί νεαροί και κοπέλες 14 έως 16 ετών περιµένουν το τρένο µε 
τις σχολικές τους τσάντες και τη στολή του σχολείου άσπρο πουκάµισο, µαύρο παντελόνι ή 
φούστα.  Κάθονται δίπλα µας στα παγκάκια του σταθµού ήρεµα, µιλούν χαµηλόφωνα και 
γελούν.  Στην Ευρώπη δεν φαντάζοµαι να καθόταν κάποιος στο ίδιο παγκάκι µε νεαρούς του 
Λυκείου που µόλις σχόλασαν. 
 
Το τρένο διασχίζει πεδινές εκτάσεις µε λιµνάζοντα νερά που πάνω τους καθρεφτίζεται το 
τελευταίο φως της µέρας.  Όταν σκοτεινιάσει ο σιδηροδροµικός υπάλληλος κλείνει τα 
παράθυρα, αλλάζει τη διαρρύθµιση των καθισµάτων σε κουκέτες και µας µοιράζει µαξιλάρια 
και σεντόνια. Οι ανεµιστήρες µάταια ανακατεύουν τον πηχτό αέρα, η ζέστη είναι αφόρητη και 
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εκτός από τα κουνούπια διάφορα ζουζούνια και µικρές κατσαρίδες πεταρίζουν τριγύρω. 
Αποκοιµιέµαι όταν κάποια στιγµή στο µονότονο θόρυβο του τρένου προστίθεται και ο 
θόρυβος δυνατής καταιγίδας. 
  
 

Τρίτη 29/7 Τσιάνγκ Μάι 
Λίγο µετά το ξηµέρωµα το τρένο µας µπαίνει στο σταθµό του Τσιάνγκ Μάι. Εδώ είναι και το 
τέλος της σιδηροδροµικής γραµµής που συνδέει την πρωτεύουσα του Βορρά µε το Νότο. Η 
πόλη έχει ξυπνήσει, υπάρχει κίνηση στους δρόµους, οι δυνατές ακτίνες του ήλιου περνούν 
ανάµεσα από τα ξεφτισµένα σύννεφα υπολείµµατα της βραδινής καταιγίδας. Ένα κόκκινο 
τείχος περιβάλει τη παλιά πόλη µε  τα χαµηλά σπίτια τους στενούς δρόµους και τις χωµένες 
στο πράσινο συνοικίες. Πολλά βουδιστικά µοναστήρια µε τη χαρακτηριστική τους εξωτική 
αρχιτεκτονική βρίσκονται διάσπαρτα παντού σε κάθε γειτονιά και  σχολεία, πολλά σχολεία 
γεµάτα χαρούµενα πλήθη παιδιών. Νωρίς το πρωί πλήθη από νεαρούς καλόγερους 
ξυπόλητοι µε πεντακάθαρες πορτοκαλί ή καφέ φορεσιές πληµµυρίζουν αθόρυβα την πόλη µε  
τη  µεταλλική  τους στάµνα στο χέρι.  Η πόλη έχει µια ευχάριστη ατµόσφαιρα µε  λιγότερη 
ζέστη  από το Νότο, οι άνθρωποι είναι περισσότερο φιλικοί και µε τα νοικιασµένα ποδήλατα  
τριγυρίζουµε εύκολα όλη την πόλη.  
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 µέχρι αργά τη νύχτα και κάνει την πόλη να φαίνεται 
χριστουγεννιάτικη, γιορταστική πληµµυρισµένη στα φώτα και τον κόσµο που σπρωχτά 
πηγαινοέρχεται ανάµεσα σε κάθε είδους εµπόρευµα. ∆εκάδες µικροπωλητές µε τοπικά 
φαγητά και γλυκίσµατα γεµίζουν τον αέρα µε τις παράξενες µυρωδιές τους.  
 
 

Τετάρτη 30/7 ∆ιαδροµή στον ποταµό Κοκ 
Είναι ακόµα σκοτεινά, 5:30 το πρωί  όταν  βιαστικά τρέχουµε προς το σταθµό λεωφορείων. 
Ένας µουντός ήλιος ανατέλλει πίσω από την οµίχλη που σκεπάζει την πόλη. Η διαδροµή για 
Φανγκ είναι 3 ½ ώρες σε καλό ορεινό δρόµο, αλλά τα 5 µόλις δάκτυλα απόσταση που 
χωρίζουν τα καθίσµατα µεταξύ τους είναι πραγµατικά λίγα για το πόδια της αφεντιάς µου. 
Άλλωστε είναι και αυτός ο κόκορας στα πόδια του µπροστινού συνεπιβάτη µας που κάθε 10 
λεπτά λαλεί µε όλη του τη δύναµη και µας κρατά ξύπνιους. 
Από το Φανγκ, τη µικρή επαρχιακή πόλη συνεχίζουµε στην καρότσα µικρού ηµιφορτηγού που 
εκτελεί χρέη λεωφορείου, µαζί µε άλλους 15 επιβάτες προς το Τα Τον. Πρόσωπο µε 
πρόσωπο αντικριστά µε τους ντόπιους συνεπιβάτες µας παρατηρούµε ο ένας τον άλλον, τα 
ροζιασµένα πρόσωπα, τις γραµµές του προσώπου, τα χέρια, τα κοσµήµατα,  τα δάκτυλα. Και 
εκείνοι το ίδιο κάνουν, παρατηρούν τα πρόσωπά µας, τα ρούχα µας, προσπαθούν να 
µαντέψουν την ηλικία µας και την καταγωγή µας. Οι διαφορετικές γλώσσες µας υψώνουν 
τοίχους ανυπέρβλητους, µοναδική ελπίδα επικοινωνίας  η έκφραση των µατιών. Η οδηγός 
µας, χαµογελαστή, όµορφη και καλοντυµένη οδηγεί µε µεγάλη προσοχή το υπερφορτωµένο 
αυτοκίνητο. 
Το Τα Τον είναι ένα µικρό ξεχασµένο χωριό στα σύνορα της Βιρµανίας.  Τα σπίτια µόλις που 
ξεχωρίζουν χωµένα στη καταπράσινη πλαγιά. Ένα τεράστιο λευκό άγαλµα του Βούδα 
ξεχωρίζει πάνω από τα δένδρα. Τα καφετιά νερά του ποταµού Κοκ κυλάνε ήρεµα κάτω από 
τη µοντέρνα γέφυρα που τώρα συνδέει το Τα Τον  µε τον αµαξιτό δρόµο προς το Τσιανγκ Ράι. 
∆εν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το ποτάµι και  η µακριά παραδοσιακή βάρκα 
ήταν το µοναδικό µέσο συγκοινωνίας για το µικρό χωριό. Η βάρκα ξεκινά ακόµα κάθε 
µεσηµέρι στις 12 προς το Τσιανγκ Ράι και ανάλογα µε τις ικανότητες του οδηγού να ξεπερνά 
τα αβαθή σηµεία και τα στενά περάσµατα του ποταµού χρειάζεται 3 - 4 ώρες  για να φτάσει 
στον προορισµό της.  
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 στη καταπράσινη ζούγκλα,  
ηµίγυµνα παιδιά τσαλαβουτάνε στην όχθη και µας χαιρετούν µε ξεφωνητά, σε κάποιο άλλο 
σηµείο  ελέφαντες παίρνουν το µπάνιο τους. Γιαγιάδες µε τις παραδοσιακές τους στολές 
καπνίζουν µακριές πίπες και παρακολουθούν το διάβα µας µε απαθές βλέµµα καθισµένες 
µπροστά  στις καλαµένιες καλύβες που µόλις ξεχωρίζουν ανάµεσα στην τροπική βλάστηση. 
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Ο ήλιος καίει ανελέητα όταν αργά το µεσηµέρι φτάνουµε στο Τσιανγκ Ράι. Η µικρή επαρχιακή 
πόλη περιστοιχίζεται από µεγάλες εκτάσεις ορυζώνων, µε ορίζοντα τα γύρω υψώµατα όπου 
τα ξεφτισµένα σύννεφα φαίνεται να µαζεύουν δυνάµεις για την βραδινή καταιγίδα. 
Με  λεωφορείο 1ης θέσης δηλ. µε ένστολη συνοδό που µοιράζει ποτά, µε βίντεο και µε 
κλιµατισµό που κάνει τα δόντια µας να χτυπάνε από το κρύο φτάνουµε λίγο πριν πέσει η 
νύχτα στο Τσιάνγκ Μάι. Η καταρρακτώδης βροχή σταµατά και αµέριµνοι χανόµαστε µέσα στο 
πλήθος του φανταχτερού night bazaar. 
 

Πέµπτη 31/7 1η µέρα πεζοπορίας B.∆. του Τσιάνγκ Μάι 
Πολύ πριν ξηµερώσει ετοιµάζουµε τα πράγµατά µας και µαζί µε την υπόλοιπη οµάδα ξεκινάµε 
στη καρότσα ηµιφορτηγού µε πορεία βόρεια του Τσιάνγκ Μάι προς τα χωριά των 
αποµονωµένων φυλών που εδώ και 200 χρόνια κατοικούν στην ορεινή περιοχή της Β. 
Ταϊλάνδης. Για τους Ταϊλανδούς είναι οι “chao khao” οι άνθρωποι των βουνών, για µας µια 
όψη του λεγόµενου “τέταρτου κόσµου”.  Αν τον τρίτο κόσµο σήµερα τον αποτελούν οι 
λεγόµενες αναπτυσσόµενες χώρες τότε αυτοί που βρίσκονται στο περιθώριο των χωρών 
αυτών δεν µπορεί παρά να είναι ο “τέταρτος κόσµος”.  Με δική τους γλώσσα, ενδυµασία ήθη 
και έθιµα, αγνοώντας κάθε πολιτική εξουσία µετακινούνται ανάµεσα στα ασαφή σύνορα 
Ταϊλάνδης Βιρµανίας και Λάος  ακολουθώντας τους δικούς τους ρυθµούς ζωής  όπως 
καθορίζονται από την παρθένα φύση της περιοχής. 
Ο ορεινός δρόµος σύντοµα αλλάζει σε λασπερό µονοπάτι που το αυτοκίνητο µόνο µε την 
αξιοθαύµαστη ικανότητα του οδηγού καταφέρνει να ανέβει. Όχι για πολύ βέβαια, κάποια 
στιγµή θα το εγκαταλείψουµε  για να συνεχίσουµε µε τα πόδια. Η βλάστηση είναι τόσο πυκνή 
που ελάχιστο φως φτάνει µέχρι το έδαφος που διατηρείται υγρό και γλιστερό. Τεράστιες 
µπανανιές -είναι το µόνο φυτό που αναγνωρίζω- και παράξενοι ήχοι από πουλιά µας 
συνοδεύουν καθώς προχωρούµε στο γλιστερό µονοπάτι. Το µικρό ποταµάκι που κυλά δίπλα 
στο µονοπάτι γίνεται ορµητικό και στη συνέχεια µεταβάλλεται σε ορµητικό καταρράκτη που 
πέφτει µε θόρυβο από ψηλά βράχια ύψους 20 περίπου µέτρων. Στο σηµείο που πέφτουν τα 
νερά έχει δηµιουργηθεί ένα ξέφωτο µε µια µικρή φυσική λίµνη. ∆εν µπορούσαµε να 
περιµένουµε κάτι καλύτερο, λασπωµένοι και καταϊδρωµένοι όπως είµαστε πετάµε τα ρούχα 
µας και πέφτουµε στο νερό. 
Ξεκούραστοι αλλά πάντοτε βρεµένοι (από νερό ή ιδρώτα, δεν έχει σηµασία, τίποτα δεν 
στεγνώνει εδώ) συνεχίζουµε µέσα στην οργιώδη βλάστηση. Το µονοπάτι από κάποιο σηµείο 
εξαφανίζεται και µόνο το κεφάλι του οδηγού µας ξεχωρίζει µέσα στο πράσινο που µε ένα 
µεγάλο µαχαίρι ανοίγει δρόµο. Μετά από ένα µεγάλο ύψωµα που δοκιµάζει τα όρια της 
οµάδας φτάνουµε σε ένα µικρό ξέφωτο, το µοναδικό σηµείο χωρίς βλάστηση, γεµάτο όµως 
από πυκνούς ατµούς.  Βραστό νερό αναβλύζει εδώ κοχλάζοντας από τη γη κατακαίγοντας 
την γύρω βλάστηση.  Εκατοµµύρια κουνούπια µας επιτίθονται ακόµα και πάνω από τις 
βρεµένες µπλούζες µας.  Γρήγορα αποµακρυνόµαστε από την περιοχή που δεν ξέρω σε τι 
µοιάζει περισσότερο, µε παράδεισο από τη  πρασινάδα ή  µε  κόλαση από τους καυτούς 
υδρατµούς που µας τυλίγουν, και συνεχίζουµε κατηφορίζοντας το γλιστερό µονοπάτι προς το 
χωριό των Κάρεν.  
Τα σπίτια του χωριού τόσο καλά κρυµµένα µέσα στη βλάστηση που µε δυσκολία τα ξεχωρίζει 
το  ασυνήθιστο στο τοπίο αυτό µάτι µας. Η καλύβα στην οποία θα µείνουµε είναι από 
µπαµπού -όλα εδώ φαίνεται να είναι από µπαµπού- στηριγµένη πάνω σε χοντρούς 
πάσσαλους. Την καλύβα τη µοιραζόµαστε µε την οικογένεια που την κατοικεί αλλά διακριτικά 
αποτραβιούνται σε ένα είδος βεράντας που χρησιµοποιείται για κουζίνα και χωρίζει µε πόρτα 
από τον υπόλοιπο χώρο. Έπιπλα φυσικά δεν υπάρχουν, µας µοιράζουν κουβέρτες που 
στρώνουµε κάτω στο καλαµένιο πάτωµα και -πολύ σηµαντικό-  ατοµικές κουνουπιέρες. Ένας 
µεγάλος κορµός µπαµπού κοµµένος κατά µήκος µεταφέρει νερό από το κοντινό ποταµάκι και 
χρησιµοποιείται για ντους. 
Η καταγωγή των Κάρεν είναι από τη Βιρµανία, έχουν λευκό δέρµα όµορφα ασιατικά 
χαρακτηριστικά και κατοικούν σε µέρη µε χαµηλό υψόµετρο. Είναι πολύ ντροπαλοί και µας 
πλησιάζουν µόνο αν είναι απαραίτητο για να εξαφανιστούν και πάλι γρήγορα στο χώρο τους. 
Η οικογένεια έχει και ένα κοριτσάκι 6 περίπου ετών λιγότερο ντροπαλό που µας χαρίζει 
µερικά κλεφτά χαµόγελα και αµέσως εξαφανίζεται για να µαζέψει ξύλα για την ετοιµασία του 
φαγητού.  Τα παιδιά του χωριού αφού µαζευτούν σε µια µικρή οµάδα περπατάνε καθηµερινά  
1 ½ ώρα µέσα στη ζούγκλα  για το πλησιέστερο χωριό που έχει σχολείο. 
Το φαγητό µας φαίνεται υπέροχο, ρύζι, λαχανικά  και µικρά κοµµατάκια κοτόπουλο. Έχει 
νυχτώσει πλέον , το φως είναι λιγοστό και ήχοι της ζούγκλας αλλάζουν. Παράξενες κραυγές 
από νυχτοπούλια, χιλιάδες έντοµα τριζόνια και  γρύλοι βγάζουν πρωτόγνωρους σε µας ήχους 
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ενώ  τεράστιες πυγολαµπίδες -οι µεγαλύτερες που έχω δει µέχρι τώρα- αφήνουν τις λάµψεις 
τους µέσα στο δάσος. 
Το φως των κεριών απαλύνει τα χαρακτηριστικά των προσώπων µας και µικραίνει τις 
αποστάσεις των χωρών µας.   
Σίγουρα έχουµε πολλά κοινά  οι 2 Γερµανοί, οι 2 Αυστραλοί, 2 Αγγλίδες, 1 ζευγάρι Ολλανδών 
και 1 ζευγάρι Ελλήνων για να βρεθούµε µαζί στη µικρή αυτή καλύβα χαµένη κάπου στη 
βόρεια Ταϊλάνδη.   
Ο Ούβε και ο Τίλο  γερµανοί φοιτητές, πανύψηλοι και µάλλον αστείοι βρίσκονται εδώ µετά 
από µήνες σκληρής δουλειάς σε οικοδοµή για να εξοικονοµήσουν τα χρήµατα του ταξιδιού.  
Ο Ρίττσαρντ και ο φίλος του ο Ρόµπερτ Αυστραλοί και οι δύο γνωρίστηκαν εδώ για πρώτη 
φορά. Ο πρώτος µελαχρινός, κοντός, αθλητικός µε µαύρα σγουρά µαλλιά και έξυπνα γαλανά 
µάτια λατρεύει τη φύση, το ποτό και κάθε είδους απόλαυση που έχει να προσφέρει η ζωή 
στον κόσµο αυτό. Μας διηγείται ατελείωτες ιστορίες µε τις περιπέτειές του στην Αυστραλία  µε 
συρτή παράξενη προφορά που οι περισσότεροι µε δυσκολία καταλαβαίνουν. Οι Κλαίρυ και η 
Αϊλίν  φοιτήτριες ψυχολογίας και στενές φίλες, η πρώτη µε ηγετικό χαρακτήρα, ψηλή και 
καστανόξανθη, η δεύτερη λεπτή και µικροσκοπική, ευγενική και µε πολύ λεπτούς τρόπους. 
Τέλος ο Άριαν και η Νικόλ από την Ολλανδία, λιγοµίλητοι, σοβαροί αλλά και ζεστοί συνάµα, οι 
µεγαλύτεροι της παρέας (µετά από µας) συµπληρώνουν την πολυεθνική οµάδα.  
Εκεί στη µικρή καλύβα το βράδυ αυτό κάτω από το φως των κεριών δεθήκαµε  µεταξύ µας 
ακούγοντας µε προσοχή την προσωπική ιστορία του καθενός,  σαν να γνωριζόµαστε χρόνια. 
 
 

Παρασκευή 1/8 2η µέρα πεζοπορίας Β.∆. του Τσιάνγκ Μάι 
 Το πρωινό ξύπνηµα στο δάσος είναι υπέροχο, µε πραγµατική δροσιά που µόνο εδώ στην 
ορεινή περιοχη της Β. Ταϊλάνδης µπορεί να συναντήσει. Ξυπνάµε από τα κελαηδήµατα 
εκατοντάδων πουλιών ενώ αυγά και µυρωδάτο τσάι µας περιµένει στο τραπέζι έξω από την 
καλύβα. 
Ο πρωινός ήλιος περνά για λίγο µέσα από τις πυκνές φυλλωσιές για να εξαφανιστεί λίγο 
αργότερα κάτω από βαριά µαύρα σύννεφα.  
Η πορεία σήµερα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πρέπει να ανέβουµε σε ένα αρκετά µεγάλο ύψωµα 
από ένα γλιστερό και απότοµο µονοπάτι. Η υγρασία και η ζέστη φαίνεται να καταβάλλουν 
ακόµα και τον έµπειρο οδηγό µας. Ο Άριαν και η Νικόλ ακολουθούν µε µεγάλη προσπάθεια 
και κάθε τόσο θα χρειαστεί να τους περιµένουµε. Οι τεράστιες µυρµηγκοφωλιές τερµιτών που 
συναντάµε φαίνονται εγκαταλελειµµένες, ευτυχώς γιατί έτσι οι µικρότερες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν   σαν κάθισµα.  
Λίγο αργότερα θα συναντήσουµε ένα άλλο χωριό των Κάρεν, χαµένο και αυτό µέσα στο 
πυκνό δάσος. Οι κάτοικοι λιγοστοί, µας παρακολουθούν µε ανέκφραστα µάτια χωµένα βαθιά 
µέσα στα ροζιασµένα πρόσωπα.  
Είναι µεσηµέρι πια όταν φτάνουµε σε ένα µικρό καταυλισµό, µερικές καλύβες πάνω σε 
πασσάλους δίπλα στα ήρεµα καφετιά νερά του ποταµού Μάε Τάνκγ. Είµαστε τόσο ιδρωµένοι 
και λασπωµένοι που ούτε βδέλλες ούτε νερόφιδα θα µας κρατούσαν µακριά από το νερό.  Ο 
οδηγός µας ο  κ. Τσαν µας ετοιµάζει το φαγητό ενώ δίνει οδηγίες στους ντόπιους για να 
κατασκευαστούν οι σχεδίες. Περίπου 15 - 16 χονδροί κορµοί µπαµπού δένονται παράλληλα 
ενώ ένα τρίγωνο από 3 ακόµα κορµούς χρησιµεύει για ενίσχυση και σαν θέση για τα σακίδια 
µας ψηλά από το νερό.  
Ο κ. Τσαν φεύγει  µε το βοηθό του και τις 2 σχεδίες προς το επόµενο χωριό ενώ εµείς θα 
κάνουµε την ίδια διαδροµή µε ελέφαντες.  
Επιβιβαζόµαστε ανά 2 στους ελέφαντες οι οποίοι οδηγούνται από ένα 15χρονο και ένα 
12χρονο αγόρι. Το καραβάνι ξεκινά διασχίζοντας κάθετα το ποτάµι και συνεχίζοντας 
παράλληλα µε αυτό µέσα από ένα πολύ δύσβατο µονοπάτι.  Με µόνη συνοδεία τους ήχους 
της ζούγκλας, το αθόρυβο πάτηµα του ελέφαντα και που και που την κραυγή του 
ελεφαντοδηγού “βαβέ - βαβέ” που κάθεται στο κεφάλι του ζώου που ακολουθεί πίσω µας 
συνεχίζουµε  την πορεία µας. Η φαινοµενικά ήρεµη όµως πορεία δεν θα κρατήσει για πολύ.  
Κάποια στιγµή οι κραυγές του ελεφαντοδηγού από πίσω µας πυκνώνουν και ακούγονται 
µάλιστα απεγνωσµένες! Μια µατιά πίσω µας, µας δείχνει ξεκάθαρα τι συµβαίνει!  Το 
υπόλοιπο καραβάνι συνεχίζει κανονικά την πορεία του παράλληλα µε το ποτάµι ενώ το δικό 
µας ζώο και αυτό των Γερµανών ακολουθούν το δικό τους δρόµο κωφεύοντας στις κραυγές 
των ελεφαντοδηγών! 
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Λίγα λεπτά αργότερα την έκπληξη διαδέχεται ο τρόµος. Το γλιστερό µονοπάτι που 
ακολουθούµε ανεβαίνει σχεδόν κάθετα σε ένα ύψωµα, µάλλον αδύνατο για να το ανέβει ποτέ 
ελέφαντας.  
Και όµως ανέβηκε! Παραπατώντας και γλιστρώντας µε συνοδεία τις στριγκλιές της Μαρίας 
που βρίσκεται σε κατάσταση υστερίας, γαντζωµένοι κυριολεκτικά µε τα δόντια από το ξύλινο 
κάθισµα που µετακινείται από την ουρά µέχρι το κεφάλι του ζώου ανάλογα µε την 
προσπάθεια που καταβάλλει για να υπερπηδήσει τα εµπόδια και τις απότοµες κλίσεις του 
εδάφους συνεχίζουµε για 1 ½ ώρα ακόµα.  
Όταν µε ανακούφιση αντικρίζουµε τις καλύβες του χωριού των Λάχου, την ίδια στιγµή 
βλέπουµε  και το υπόλοιπο καραβάνι στο µονοπάτι παράλληλα µε το ποτάµι το οποίο µας 
υποδέχεται µε ζητωκραυγές.  
Ένα καλό µασάζ από µια  κοπέλα του χωριού είναι ότι χρειάζεται για να χαλαρώσω από την 
ένταση.   
 
Οι Λάχου κατάγονται από το Θιβέτ και κατοικούν πολλά χωριά στη Ν. Κίνα, στη Β. Ταϊλάνδη 
και τη Βιρµανία.  Παραδοσιακά καλλιεργούν εκτός από ρύζι και όπιο για δική τους χρήση. Η 
θέα των  γυναικών µε µακριές τις πίπες είναι χαρακτηριστική της περιοχής, αλλά και µικρά 
παιδιά καπνίζουν µε την ίδια φυσικότητα όπως και οι µεγάλοι.  
Οι κυβερνήσεις καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες ακόµα και µε τη βία να αλλάξουν τις 
συνήθειες αυτές, συνήθειες που είναι µέσα στην παράδοσή τους  και να µετατρέψουν τις 
καλλιέργειες οπίου σε καλλιέργειες τσαγιού.  
 
Σε ένα τέτοιο χωριό ο Ρίτσαρντ δεν µπορούσε να αντισταθεί στον πειρασµό να γευτεί µια 
ακόµα απαγορευµένη απόλαυση. Χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα φρόντισε να προµηθευτεί 
µια ποσότητα οπίου και µια αυτοσχέδια πίπα από µπαµπού. 
Όταν σκοτείνιασε καλά, ο οδηγός µας αποτραβήχτηκε µαζί µε τους ιδιοκτήτες της καλύβας και 
αποµείναµε µόνοι γύρω από το τραπέζι µε το φως των κεριών τότε έβγαλε µε µεγαλοπρέπεια 
την πίπα και το όπιο πάνω στο τραπέζι.  
Μέσα σε απόλυτη ησυχία, µε µόνη συνοδεία το γουργουρητό των νερών του Μάε Τάνγκ, η 
πίπα έκανε το γύρω του τραπεζιού από στόµα σε στόµα.  
Και ενώ εµείς αποµείναµε έξω, γύρω από το τραπέζι, ο Ρίτσαρντ η  Αϊλίν και η Κλαίρη 
αποτραβήχτηκαν στην καλύβα για ένα δικό τους µοναχικό ταξίδι. 
 
 

Σάββατο 2/8 3η µέρα πεζοπορίας Β.∆. του Τσιάνγκ Μάι 
Ξυπνήσαµε νωρίς το πρωί από το θόρυβο της δυνατής βροχής. Ο Ρίτσαρντ είναι σε πολύ 
κακή κατάσταση µετά το χθεσινοβραδυνό του ταξίδι.  
Ο κ. Τσαν ασχολείται από νωρίς µε τις σχεδίες, προσθέτοντας και νέους κορµούς µπαµπού.  
Η βροχή έχει σταµατήσει όταν µοιρασµένοι σε δύο σχεδίες ξεκινάµε το κατέβασµα του Μάε 
Τανγκ. Τα ήρεµα νερά του κυλάνε µέσα από την οργιώδη βλάστηση του τροπικού δάσους και 
εναλλάσσονται µε στενά περάσµατα.  
Το βουητό των νερών σκεπάζει τις φωνές του οδηγού που δίνει οδηγίες για να αποφύγουµε 
τα βράχια και µετά από λίγα λεπτά έντασης ξαναβρισκόµαστε στη γαλήνη των ήρεµων νερών. 
Το τρίτο πέρασµα είναι και το πιο δύσκολο, ο Τίλο έχει χάσει το µπαµπού που χρησιµοποιεί 
για κουπί, η σχεδία λαβωµένη από αλλεπάλληλα χτυπήµατα στους βράχους βυθίζεται για λίγο 
κάτω από τους στροβιλισµούς των νερών, (εγώ βρίσκοµαι να κολυµπώ δίπλα από αυτή)  
αλλά όλοι επανέρχονται στη θέση τους µόλις η σχεδία βρεθεί και πάλι σε ήρεµα νερά.  
Στο χωριό Σααν, στη όχθη του ποταµού µας περιµένει το ηµιφορτηγό µε το οποίο ξεκινήσαµε 
πριν από 3 µέρες από το Τσιάνγκ Μάι.  
Ακολουθώντας µια ορεινή διαδροµή παράλληλα µε το ποτάµι, και µέσα από µικρούς 
λασπωµένους οικισµούς  επιστρέφουµε αργά το απόγευµα και πάλι στο Τσιάνγκ Μάι. 
Μια σύντοµη στάση στη φάρµα µε τις µεγαλύτερες ορχιδέες και τα (τουριστικά) εργαστήρια 
κοσµηµάτων και επιτέλους φτάνουµε στη πόλη που τη νιώθουµε πραγµατικά σα να φτάσαµε 
σπίτι µας.  
Τώρα µπορούµε να κάνουµε ένα αληθινό ντους και να κάνουµε τη βραδινή µας βόλτα στο 
παζάρι. Τα χιλιάδες φωτάκια των καταστηµάτων και των µικροπωλητών ασκούν πάνω µας 
ακόµα µεγαλύτερη γοητεία µετά τις σκοτεινές νύχτες µε το φως των κεριών στη ζούγκλα. 
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Κυριακή 3/8 Τσιάνγκ Μάι - Κο Σαµούι 
Πόσες φορές δεν ζηλέψατε κάποιο Ροβινσώνα στο παραδεισένιο του νησί µε τους 
κοκκοφοίνικες και τα κοράλλια; 
Μια ολόκληρη κοινωνία όπως αυτή  των ∆υτικών (ή φάρανγκς όπως τους αποκαλούν εδώ οι 
ντόπιοι) έχουν ταυτίσει τα νησιά στις θάλασσες του Νότου µε τον επί γης παράδεισο. 
Με αυτή τη νοσταλγία αφήσαµε ένα γκρίζο βροχερό ξηµέρωµα το Τσιάνγκ Μάι µε ένα µίζερο 
αεροπλάνο που χοροπηδούσε σαν τσόφλι κρεµασµένο ανάµεσα σε σύννεφα, µε ούτε 
σπιθαµή γαλάζιου ουρανού ούτε από πάνω ούτε από κάτω.  
Και µόνο όταν βούτηξε χαµηλά, πολύ χαµηλά φάνηκε µέσα στην οµίχλη η χερσόνησος της 
Ταϊλάνδης και  το Σουρατάνι, µια επαρχιακή πόλη του Νότου κάτι σαν την δικιά µας Λάρισα ή 
Κατερίνη. 
Από το αεροδρόµιο µεταφερθήκαµε µε το λεωφορείο στις εκβολές του ποταµού Τάπι, 
αγκυροβόλιο για τα πλοία τα εµπορικά και τα επιβατικά που εκτελούν τη συγκοινωνία µε τα 
νησιά. Εκεί σε ένα διαµορφωµένο σε σταθµό επιβίβασης υπόστεγο περιµέναµε µάταια το 
καράβι. Ο καιρός γινόταν ολοένα και χειρότερος, η καταιγίδα που ξέσπασε µόλις φτάσαµε 
παρέσυρε τραπέζια  διαφηµιστικά ταµπλό,  κάγκελα µε κίνδυνο µάλιστα να τραυµατίσει τους 
επιβάτες. Το καράβι όπως πληροφορηθήκαµε ήταν αδύνατο να προσεγγίσει τις εκβολές του 
ποταµού και ήδη κατευθύνεται σε ένα άλλο σηµείο προσέγγισης, 40 χλµ. ανατολικότερα. 
Με το λεωφορείο και ενώ καταιγίδα εξακολουθούσε να µαίνεται συνεχίσαµε µέσα από πυκνά 
δάση και απότοµους βράχους σε παράξενα σχήµατα που κυριολεκτικά ξεφύτρωναν σαν 
απολιθωµένα  τεράστια φυτά µέσα από τη βλάστηση.  
Όταν φτάσαµε στη σηµείο προσέγγισης η καταιγίδα έχει κοπάσει και ο τροπικός ήλιος πίσω 
από κουρελιασµένα σύννεφα εξατµίζει τα νερά από το ζεστό έδαφος δηµιουργώντας σύννεφα 
υδρατµών.  
Στην Ταϊλάνδη δεν συναντήσαµε πουθενά λιµάνι, µόνο σηµεία “πρόσδεσης”, συνήθως 
επιπλέουσες εξέδρες,  που επιτρέπουν την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία  χωρίς καµιά 
προστασία από τα κύµατα.  
Το σηµείο αυτό (Λαέµ Τουάτ) βρίσκεται στην άκρη µιας µεγάλης αµµώδους παραλίας µε 
κοκκοφοίνικες. Στη άκρη της παραλίας δεκάδες ψαράδικες βάρκες, στενές,  µακριές µε 
υπερυψωµένη πλώρη βρίσκονται αραγµένες ή επιστρέφουν και δένουν η µία δίπλα στην 
άλλη.  
Το χρώµα της θάλασσας είναι ακόµα και µε συννεφιασµένο ουρανό ανοιχτό πράσινο µε 
µεγάλα βουβά κύµατα που σβήνουν χωρίς κορυφές που αφρίζουν.  
Το πλοίο  µας είναι µάλλον µια τεράστια  στενή βάρκα  που τα ξύλα της τρίζουν δυνατά σε 
κάθε κίνηση σαν γέρος που βογκά. 
Πλέουµε µε βορειοανατολική κατεύθυνση σχίζοντας τα βουβά πράσινα κύµατα ενώ δυτικά, 
µπροστά από τον ήλιο που χαµηλώνει και ξανακρύβεται πίσω από σκοτεινά σύννεφα 
διακρίνονται οι φιγούρες µικρών νησιών. Είναι κάποια από τα 40 µικρά ακατοίκητα νησάκια  
του συµπλέγµατος Ανγκ Θόνγκ. 
Λίγο πριν σκοτεινιάσει το πλοίο µας δένει στο Να Τόνγκ, την πρωτεύουσα του νησιού. 
 

∆ευτέρα 4/8 Κο Σαµούι 
Το Κο Σαµούι ίσως ήταν κάποτε το παραµυθένιο νησί των ναυαγών, σήµερα µε το διεθνές 
αεροδρόµιο να µεταφέρει ορδές από πεινασµένους για ήλιο τουρίστες και τους πεινασµένους 
για δολάρια κατοίκους µάλλον Κέρκυρα τον Αύγουστο µου θυµίζει.  
Βέβαια η κατάλευκη άµµος και οι παραλίες µε τους κοκκοφοίνικες είναι ακόµα εκεί, αλλά λίγα  
µέτρα µακρύτερα τα µπαρ και οι παµπ φαίνεται να προσελκύουν περισσότερους πελάτες από 
την καταπράσινη θάλασσα. 
Οι παραλίες απλώνονται γύρω από το νησί, οι περισσότερες ρηχές µέχρι τη γραµµή των 
κοραλλιών, ερηµικές µε τα νερά να αποτραβιούνται εκατοντάδες µέτρα από την έντονη 
άµπωτη. Οι βάρκες και όλα τα µικρά πλεούµενα κάθονται νωχελικά στη λάσπη που αφήνουν 
πίσω τους τα νερά περιµένοντας την πληµµυρίδα. 
Το εσωτερικό του νησιού είναι καταπράσινο µε τις φοινικιές να κυριαρχούν, µε πολλά 
τρεχούµενα νερά που σχηµατίζουν µάλιστα σε αρκετά σηµεία µικρούς γραφικούς 
καταρράκτες. 
Η πρωτεύουσα του νησιού, το Να Τονγκ, άχαρη απρόσωπη µε τουριστικά µαγαζιά είναι 
αληθινή παραφωνία στο εξωτικό περιβάλλον. 
Λίγο πριν νυχτώσει ο βαρύς συννεφιασµένος ουρανός ξεσπά σε λυσσαλέα τροπική καταιγίδα. 
Οι φοινικιές λυγίζουν από τη δύναµη του νερού που κατεβαίνει ασταµάτητα από τον ουρανό, 

 8



εµείς µόλις που προλαβαίνουµε να κρυφτούµε κάτω από το υπόστεγο µιας αγροικίας. Η 
νεαρή γυναίκα µας χαιρετά και µας γνέφει  φιλόξενα να περάσουµε στο σπίτι της. 
 

Τρίτη 5/8 Κο Σαµούι -  Κο Παν Νγκαν 
Ο ήλιος είναι πάντα κρυµµένος πίσω από τα σύννεφα, η γκριζοπράσινη ζεστή θάλασσα όµως 
µας προσκαλεί για ένα µπάνιο έστω και στα ρηχά αφού φοβόµαστε να ξανοιχτούµε στην 
άγνωστη θάλασσα στην οποία µάλιστα κανείς δεν κολυµπά. 
Αποχαιρετούµε τον Ελβετό ιδιοκτήτη του δωµατίου µας,  που η ατελείωτη παγωνιά των 
ανθρώπων και η βροχή της Ευρώπης τον έστειλε να αναζητήσει εδώ µια καλύτερη τύχη, και 
µε ένα “σόνγκτο” ένα αγροτικό ηµιφορτηγάκι, το µόνο µέσο συγκοινωνίας στο νησί, 
κατευθυνόµαστε προς την πρωτεύουσα.   Από εκεί το σκουριασµένο φέρρυ µπότ µας 
µεταφέρει βορειότερα, στο επόµενο νησάκι, το Κο Παν Νγκαν. 
Το Κο Παν Νγκαν είναι αυτό που ήταν το Κο Σαµούι πριν δεχθεί την επιδροµή των χιλιάδων 
τουριστών. Οι λευκές παραλίες περιβάλλουν και εδώ ολόκληρο σχεδόν το νησί και οι φοινικιές 
καλύπτουν ολόκληρο το εσωτερικό του. Οι κάτοικοι ζουν από το ψάρεµα και την παραγωγή 
καρύδας και τελευταία νοικιάζοντας τις πρόχειρες καλύβες που στήνονται βιαστικά στις 
παραλίες. 
Τα κοράλλια που κι αυτά περιβάλλουν µεγάλο µέρος του νησιού σε µια απόσταση 100 
περίπου µέτρων λειτουργούν σαν φυσικός κυµατοθραύστης. Στην πρωτεύουσα, το Τον Σάλα 
µια λεπτή λωρίδα άµµου που ενώνει το Κο Παν Νγκαν µε ένα άλλο νησάκι σχηµατίζει ένα 
φυσικό λιµάνι για τα δεκάδες ψαροκάικα που αράζουν εδώ. 
Λίγα χιλιόµετρα νοτιότερα από το λιµάνι, βρίσκεται η παραλία Μπαν Τάι, µε πολύ απλές αλλά 
καθαρές καλύβες στηριγµένες πάνω σε πάσσαλους πάνω στη λευκή άµµο δίπλα στις εκβολές 
ενός µικρού ποταµού, ανάµεσα στις φοινικιές.  
Η πιο ενδιαφέρουσα παραλία, η Χαντ Ριν βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού στο τέλος ενός 
τραγικού δρόµου, που σύµφωνα µε τον ταξιδιωτικό µου οδηγό είναι ο χειρότερος δρόµος που 
µπορεί να συναντήσει ποτέ οδηγός. Κλίσεις που ξεπερνούν κατά πολύ αυτό που µπορεί να 
θεωρηθεί λογικό για  δρόµο θύµιζε µάλλον τρενάκι τρόµου στο Λούνα Παρκ. Η στάση είναι 
αδύνατη, κανένα όχηµα δεν µπορεί να κρατηθεί  ακίνητο σε τέτοιες κλίσεις, η κεκτηµένη 
ταχύτητα ήταν αυτή που σε ανέβαζε στην επόµενη ανηφόρα και κάποιος Άγιος πρέπει να 
είναι κοντά σου για να κατεβείς την άλλη πλευρά. 
Το Χαντ Ριν είναι µια λεπτή χερσόνησος µε παραλίες και από τις δύο πλευρές. Πλήθος από 
καλύβες φιλοξενούν τους ιδιόρρυθµους ξένους µε τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια σε κάθε 
σηµείο του σώµατος. Για πολλούς το Χαντ Ριν είναι ο επόµενος σταθµός ανατολικά, µετά τη 
Γκόα στα δυτικά παράλια της Ινδίας. Χορτοφαγικά εστιατόρια µε χαµηλά τραπεζάκια και 
τεράστιες µαξιλάρες, κουλτουριάρικα στέκια για τσάι,  ξέφρενα ολονύκτια πάρτι στην 
αµµουδιά και κατανάλωση διαφόρων ουσιών σε συνδυασµό µε το δύσκολο δρόµο κρατούν 
τους ξένους εδώ αποµονωµένους από το υπόλοιπο νησί  σε µια δική τους εικονική 
πραγµατικότητα.  
 

Τετάρτη 6/8 Κο Παν Νγκαν 
Στη βόρεια πλευρά του νησιού, εκεί που τελειώνει και ο µοναδικός δρόµος, βρίσκεται το Μπαν 
Τσάλοκ Λαµ, ένα γνήσιο µικρό ψαροχώρι. ∆εκάδες αλιευτικά βαµµένα µε έντονα χρώµατα 
ήταν αραγµένα εκεί όταν φτάσαµε νωρίς το µεσηµέρι.  Οι γυναίκες του χωριού, µε πλατειά 
ψάθινα καπέλα δούλευαν στην ακροθαλασσιά καθαρίζοντας καλαµάρια. Το µελάνι τους έκανε 
τη θάλασσα να φαίνεται µαύρη και οι µυρωδιά τους γέµιζε τον αέρα. Στη συνέχεια τα 
άπλωναν στον ήλιο, πάνω σε σήτες που κάλυπταν ολόκληρη την έκταση της παραλίας για να 
ξεραθούν. Πλήθος από καβούρια κάθε µεγέθους, τα µεγαλύτερα στο µέγεθος της γροθιάς 
έτρεχαν σε κάθε µας βήµα ή έσκαβαν τρύπες στην άµµο. 
Αφήνοντας το µοναδικό στρωµένο δρόµο του νησιού και προχωρώντας µέσα από  
χωµατόδροµους που οι καλοκαιρινές βροχές τους είχαν µετατρέψει σε λίµνες λάσπης, 
συναντήσαµε πολλούς µικρούς οικισµούς µε ξύλινα σπίτια πάνω σε πάσσαλους και πολλά 
χαρούµενα παιδιά που έπαιζαν τριγύρω. Η παραγωγή καρύδας είναι  η βασική ασχολία  των 
κατοίκων. ∆εν είναι σπάνια η εικόνα του µικροκαµωµένου άνδρα που σκαρφαλώνει µε 
ευκινησία γάτας στο λείο κορµό  του κοκκοφοίνικα για να κόψει τους καρπούς. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις είδαµε και εκπαιδευµένες µαϊµούδες να χρησιµοποιούνται για τη συγκοµιδή των 
καρπών. 
 Σχολεία συναντά κανείς ακόµα και στους µικρότερους οικισµούς, µερικά από αυτά είναι 
υπαίθρια µέσα στις φοινικιές µε µοναδικό εξοπλισµό ένα µαυροπίνακα, και τα γελαστά µάτια 
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δεκάδων µελαψών παιδιών, χαρούµενων και πάντα καλοντυµένων όταν βρίσκονται στο 
σχολείο.  
Το µοναστήρι Βατ Κάο Ταµ βρίσκεται σε ένα ύψωµα, µέσα σε ένα γαλήνιο περιβάλλον µε θέα 
τη γαλαζοπράσινη θάλασσα και τα γύρω νησιά. Πολλοί ∆υτικοί έρχονται εδώ για να βρουν τη 
χαµένη τους ισορροπία µέσα από την αυτοσυγκέντρωση και τη διδασκαλία του Βούδα.  
Αργά το µεσηµέρι αποτολµάµε ξανά την επικίνδυνη διαδροµή προς το Χαντ Ριν. Βρώµικοι και 
καταϊδρωµένοι δεν βλέπουµε τη στιγµή να βουτήξουµε στα πράσινα θολά νερά. Τι 
απογοήτευση!  ∆εκάδες µικρά τσιµπήµατα σε όλο µας το σώµα από µικροσκοπικούς 
οργανισµούς που δεν µπορούµε να διακρίνουµε στέλνουν και εµάς γρήγορα έξω στη λευκή 
αµµουδιά µαζί µε τους υπόλοιπους ξένους. 
Πριν νυχτώσει και ενώ βρισκόµαστε ασφαλείς στην καλύβα µας, ξεσπά και πάλι άγρια 
τροπική καταιγίδα. Καθισµένοι µπροστά στη πόρτα της καλύβα µας βλέπουµε τους 
τεράστιους κοκκοφοίνικες να λυγίζουν από τη µανία της βροχής και του ανέµου και τη 
θάλασσα να αλλάζει χίλιες αποχρώσεις του πράσινου και του γκρι. 
∆ίπλα από την καλύβα µας βρίσκεται το εστιατόριο, ένας υπερυψωµένος χώρος µε ξύλινη 
στέγη, χαµηλά τραπεζάκια και µαξιλάρες διαµορφωµένες σε ανάκλιντρα. Ανάµεσα στους λίγο 
ή πολύ παράξενους επισκέπτες και ένα πολύ νεαρό ζευγάρι φρικιών Ευρωπαίων µε ένα 
χοντρουλό λευκό µωράκι το πολύ ενός έτους. Ολόγυµνο και ανέµελο όπως και οι γονείς του 
µπουσουλά χαρούµενα ανάµεσά µας. Τίποτα πιο ασυνήθιστο από το να τρώει κανείς 
ξαπλωµένος σαν τους αρχαίους Ρωµαίους, να παρακολουθεί αµερικάνικη ταινία µε τάι 
υπότιτλους και να συζητάς σε σπασµένα ελληνικά µε τον Κινέζο σερβιτόρο (είχε ζήσει για 6 
µήνες στο Παγκράτι)! 
 

Πέµπτη 7/8 Κο Παν Νγκαν - Κράµπι 
Το ταξίδι µε το υπερφορτωµένο καράβι δεν είναι καθόλου άνετο. Μετά τη σύντοµη στάση στο 
Κο Σαµούι ο άνεµος δυναµώνει και οι καταιγίδες διαδέχονται η µία την άλλη. Όλοι οι επιβάτες 
κλεισµένοι στο µοναδικό εσωτερικό χώρο, µε τα νερά να στάζουν από παντού και τα κύµατα 
να περνάνε πάνω από το κατάστρωµα. Έχει και το Αιγαίο µας θαλασσοταραχές αλλά εκεί 
ταξιδεύουν τουλάχιστον αληθινά καράβια. Σε µια στιγµή επικρατεί πανικός όταν από τα νερά 
που τρέχουν από παντού ένας διακόπτης αρχίζει να καίγεται. 
Από τις εκβολές του ποταµού Τάπι θα συνεχίσουµε µε λεωφορείο προς το Κράµπι, 
παραλιακή πόλη στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου. 
 

Παρασκευή 8/8 Κράµπι 
Το Κράµπι είναι µια µικρή επαρχιακή πόλη στις όχθες του οµώνυµου ποταµού λίγο πριν 
εκβάλλει στη θάλασσα των Ανδαµίδων. Η περιοχή σε µια αρκετά µεγάλη ακτίνα από τη πόλη 
έχει µοναδικές διαµορφώσεις βράχων που σε συνδυασµό µε την οργιώδη βλάστηση 
συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο τοπίο.  
Η ίδια η πόλη, ζωντανή µε όµορφα φτιαγµένους πεζόδροµους στις όχθες του ποταµού, µε  
µοντέρνα πολυκαταστήµατα, φιλικούς ανθρώπους και πολλούς νέους  να κυκλοφορούν µέχρι 
πολύ αργά τη νύχτα θυµίζει ελάχιστα Ασιατική επαρχία. 
Λίγα χιλιόµετρα βόρεια της εκβολής του ποταµού µια µικρή χερσόνησος σχηµατίζει 3 
πανέµορφες παραλίες και ανάµεσά τους τεράστιοι βράχοι σαν τα δικά µας Μετέωρα µε 
σπηλιές και πλήθος από καταπράσινα νησάκια. Πριν από πολλά χρόνια η περιοχή ήταν το 
τέλειο κρησφύγετο για τους Μαλαισιανούς πειρατές που όργωναν τις τροπικές θάλασσες.   
Σήµερα, οι σύγχρονοι πειρατές - επιχειρηµατίες κουρσεύουν το περιβάλλον ανεγείροντας 
πολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες, µια από τις ακριβότερες της Ταϊλάνδης βρίσκεται εδώ, στο 
Κράµπι. 
Με τη στενή µακριά βάρκα φτάνουµε στη νότια πλευρά της χερσονήσου, όπου σχηµατίζεται 
µια πολύ στενή παραλία µε φοίνικες και ένα άλλο άγνωστο σε µένα είδος δέντρου. Πολλά από 
τα δέντρα βρίσκονται µέσα στη θάλασσα, αρκετές βάρκες είναι αραγµένες ανάµεσά τους, 
πολλές µάλιστα έχουν δέσει στους κορµούς τους και οι βαρκάρηδες ξεκουράζονται 
ξαπλωµένοι στη σκιά τους. Τα νερά είναι ήρεµα, πράσινα και αρκετά ψάρια κολυµπάνε στα 
ρηχά ανάµεσα στα δέντρα.  
Ένα στενό µονοπάτι στη ρίζα ενός τεράστιου βράχου που καθρεφτίζεται στη θάλασσα οδηγεί 
στη δυτική παραλία. Ο βράχος σχηµατίζει πολλές µικρές ή µεγαλύτερες σπηλιές   στις 
εισόδους των οποίων υπάρχουν ξύλινα πέη και άλλα λατρευτικά αντικείµενα, αφιερωµένα στη 
θεά που σύµφωνα µε τη παράδοση χρησιµοποιεί το βράχο σαν καλοκαιρινή κατοικία. 
Με σχοινιά που είναι δεµένα στα δέντρα µπορεί να αναρριχηθεί κανείς στο βράχο και στη 
συνέχεια να κατέβει στο εσωτερικό του. Εκεί -σαν σε αληθινό παραµύθι- έχει αναπτυχθεί µια 
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οργιαστική τροπική βλάστηση, µια πραγµατική ζούγκλα. Ανάµεσα στα φυτά ένας πανύψηλος 
φοίνικας που όµοιό του δεν έχω ξαναδεί, έφτανε ψηλά σκεπάζοντας µε τη τεράστια φυλλωσιά 
του όλα τα υπόλοιπα φυτά.  
Στο κέντρο του βράχου στο χαµηλότερο σηµείο µια µεγάλη πράσινη λίµνη (εδώ κάνει το 
µπάνιο της η θεά σύµφωνα µε τη παράδοση) φωτίζεται από τις ακτίνες του ήλιου και σκορπά 
ένα απαλό πράσινο φως στο υπόλοιπη ζούγκλα που βρίσκεται γύρω, αφού οι πυκνές 
φυλλωσιές δεν επιτρέπουν στο φως να περάσει από ψηλά και να φτάσει µέχρι το έδαφος.   
Ένα νεαρό ζευγάρι Άγγλων που µε ακολουθεί εγκαταλείπει τη προσπάθεια να φτάσει στη 
λίµνη, αν και βρισκόµαστε µόλις 30 µέτρα µακριά από την όχθη. Οι ορειβατικές τους µπότες 
γλιστράνε το ίδιο όπως και τα γυµνά µου πόδια στη παχιά κόκκινη λάσπη, τα χέρια δεν είναι 
ποτέ ελεύθερα για να διώξουν τα εκατοµµύρια κουνούπια που ρουφάνε το αίµα σου, και έτσι 
ξεκινάµε µαζί την αναρρίχηση για την επιστροφή µας. 
 

Σάββατο 9/8 Κράµπι 
Λίγα χιλιόµετρα έξω από τη πόλη, βρίσκεται το διάσηµο µοναστήρι  Βατ Ταµ Σόι, γνωστό σαν 
η Σπηλιά του Τίγρη. Μια απότοµη σκάλα ανεβαίνει σχεδόν κάθετα 600 µ. στη κορυφή του 
βράχου µε θαυµάσια θέα το ποτάµι τη πόλη και τα υπόλοιπα κοφτά βράχια που βρίσκονται 
σπαρµένα σε ολόκληρη την περιοχή. 
Ακολουθώντας τους πολύ καλούς επαρχιακούς δρόµους που ελίσσονται ανάµεσα στους 
βράχους και τη πυκνή βλάστηση, φτάνουµε στις εκβολές του ποταµού Μουάνγκ και τη 
τεράστια παραλία µε λευκή άµµο που σχηµατίζεται στο δέλτα του.  
Τεράστιες αµµουδερές γλώσσες µπαίνουν βαθιά  στη θάλασσα, ορισµένες µάλιστα οδηγούν 
και σε καταπράσινους βράχους - νησάκια. 
Ενώ βαδίζουµε σε κάποια από αυτές, τα νερά αρχίζουν να ανεβαίνουν µε εφιαλτικό ρυθµό. Οι 
αµµουδερές γλώσσες εξαφανίζονται σε µερικά λεπτά και µόνο µε πολύ βιαστικό βήµα 
φτάνουµε στην όχθη πριν το απέραντο γαλάζιο σκεπάσει τα πάντα. 
 

Κυριακή 10/8 Μπανκόκ 
Μετά από 1000 ολονύκτια χιλιόµετρα  µε ένα πολύ καλό λεωφορείο φτάνουµε ξηµέρωµα πια 
στην Μπανκόκ. ∆εν ξέρω γιατί οι εικόνες που βλέπω όταν βρίσκοµαι µεταξύ πραγµατικότητας 
και ονείρου µου εντυπώνονται τόσο βαθιά στο µυαλό. Το πρώτο φως της αυγής φωτίζει 
χλωµά τη τεράστια πόλη, σαν γίγαντας που σαλεύει πριν καλοξυπνήσει. Λιγοστοί και 
βιαστικοί οι άνθρωποι  µε το ίδιο ύφος όπως παντού στον κόσµο (πόσο µοιάζουµε πράγµατι). 
Λεπτό προς λεπτό η κίνηση, ο θόρυβος, η σκόνη αυξάνονται µέχρι η πόλη να βρει τους 
τρελούς ρυθµούς που έχει κάθε σύγχρονη µητρόπολη. Το ξύπνηµα αυτό ήταν και ένα 
ξύπνηµα από το φανταστικό κόσµο του ταξιδιού: η  σκληρή πραγµατικότητα που έχουµε 
δηµιουργήσει γύρω µας στην ατέλειωτη προσπάθεια για να αποκτήσουµε περισσότερα 
πλησιάζει και πάλι, τώρα µας χωρίζει το βρώµικο τζάµι του λεωφορείου, σε λίγες µέρες θα 
είµαστε και εµείς ένα κοµµατάκι αυτού του πλήθους, στο δικό µας κόσµο, σαν σε δική µας 
µυρµηγκοφωλιά µεταφέροντας στην πλάτη µας όλες τις επιθυµίες µας σαν σακί γεµάτο 
µολύβι. 
Ώρα να κατέβουµε από το λεωφορείο. Με τους σάκους στη πλάτη τριγυρίζουµε στο 
Μπαγκλάµπου, τη παλιά συνοικία της πόλης µε τα περισσότερα και φτηνότερα ξενοδοχεία. 
Είναι όλα γεµάτα. Μόνο αργά το µεσηµέρι και µετά από µεγάλη επιµονή, περιµένοντας 
υποµονετικά έξω από τη πόρτα να αδειάσει κάποιο δωµάτιο καταφέρνουµε να βρούµε κάπου 
να µείνουµε.  
 
 
 
 
 
 
 
 

11/8 - 13/8 Μπανκόκ 
Όταν σταµατήσεις  να ταξιδεύεις τότε σταµατά και ο χρόνος µαζί. Οι τρεις µέρες στη Μπανκόκ 
κύλησαν τόσο  γρήγορα, που τώρα τις θυµάµαι σαν µια µεγάλη µέρα. Μετά από τόσο καιρό 
στη Ταϊλάνδη οι αισθήσεις µας έχουν προσαρµοστεί και βλέπουν αισθάνονται γεύονται το 
περιβάλλον στο πραγµατικό του µέγεθος. Όταν προσγειωθήκαµε πριν από 3 εβδοµάδες στη 
Μπανκόκ ήµασταν σαν κάποιος που φόραγε σε όλη του τη ζωή ωτοασπίδες και ξαφνικά τις 
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έβγαλε. Αρχικά οι πληροφορίες είναι τόσες πολλές και µε τέτοια ένταση που το µυαλό 
αδυνατεί να τις ταξινοµήσει και να τις επεξεργαστεί. Τώρα περνάµε από τις ίδιες αγορές που 
κάποτε κρατούσαµε την αναπνοή µας και αβίαστα δοκιµάζουµε τα παράξενα σκευάσµατα των 
πλανόδιων µικροπωλητών.  
Ο ναός του ηλιοβασιλέµατος, ο τρίµετρος χρυσός Βούδας,  η Κινέζικη συνοικία,  πολυτελή 
εµπορικά κέντρα σε υπερµοντέρνα πολυώροφα κτίρια, καλαµένια σπίτια στις όχθες των 
καναλιών, πλωτές αγορές και  φωτεινές νύχτες  στο Κάο  Σαν µε το ατελείωτο πήγαινε - έλα 
των τουριστών  σαν αυγουστιάτικη βραδιά σε κυκλαδίτικο  νησί. Αυτή είναι η Μπανκόκ, 
µεγάλη, εξωτική, ανατολίτισσα κυρά που προσπαθεί να φορέσει στενό δυτικό φουστάνι πάνω 
από το σάρι της.  
Το µεσηµέρι, στη διάρκεια µιας σχολικής γιορτής, οι µαθήτριες χορεύουν στο δρόµο. 
Βελούδινα πρόσωπα, παιδικά χαµόγελα, σχιστά µαύρα µάτια, γυναικεία σώµατα, χορεύουν 
µε το κορµί, µε τα µάτια, µε τα δάκτυλα των ποδιών και των χεριών. 
Ζεστές και υγρές οι νύχτες, ποιος µπορεί να κοιµηθεί; Τα γενέθλια της βασίλισσας είναι µόνο 
η αφορµή για την έτσι και αλλιώς γιορταστική ατµόσφαιρα της πόλης. Χιλιάδες φώτα 
στολίζουν τα δέντρα, τα πάρκα, τις παγόδες σε ένα όργιο φωταγωγίας.  Οι δρόµοι και τα 
πάρκα είναι γεµάτοι από πλήθη κόσµου µέχρι πολύ αργά τη νύχτα, νέοι οι περισσότεροι που 
κυριολεκτικά συνωστίζονται για µια θέση στη πρασιά στην άκρη του δρόµου απολαµβάνοντας  
τη στολισµένη πόλη τους. 
 
∆εν µπορώ να περιγράψω τι αισθανόµουν µέσα στο ταξί που µεσάνυχτα µας πήγε στο 
αεροδρόµιο, ένα από τα µεγαλύτερα της Ασίας. Η πόλη ήταν ακόµα φωταγωγηµένη,  δεν 
υπήρχε κανένας λόγος να µείνουµε και άλλο εδώ, στην Ελλάδα µας περίµεναν η κόρη µου και  
η καταγάλανη θάλασσα. Και όµως  κάτι µε είχε  πάλι µαγέψει.   
 
Ήταν η Ταϊλάνδη ή το Ταξίδι; 
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