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Στο τέλος
του κόσμου

ΑΚΗΣ ΤΕΜΠΕΡΙΔΗΣ

Α.Τ., ΒΟΥΛΑ ΝΕΤΟΥ

Αφού διασχίσαμε την έρημο Ατακάμα και την Παταγονία, φτάσαμε στη Γη
του Πυρός, στον 55ο παράλληλο του Νότου. Πιο κάτω είναι μόνο η Ανταρκτική...

ΗΟυσουάγιαείναιέναπολύιδιαίτερομέρος.Είναιάχαρη,τουλάχιστοναρχιτεκτονικά,όμως,καθότιβρίσκεταιστη
νοτιότερηγωνιάτουπλανήτη,έχειμιαιδιαίτερηγοητείαμέσαστημοναξιάτης.Αγκαλιασμένηαπότιςύστατες
κορυφέςτων Άνδεων,είναιχτισμένηπανοραμικάσεέναναπάνεμοκόλποτηςΓηςτουΠυρόςμεθέατοκανάλι
Μπιγκλ,τοοποίο-φαντάζομαι-θαήτανακόμαπιομυστηριώδεςόταντοπρωτοαντίκρισεοΜαγγελάνος.
Απόαυτόντον...ακρογωνιαίοτόποτουςκαλοκαιρινούςμήνεςμπορείςνασαλπάρειςγιατηνΑνταρκτικήπάνωσεέναπαγοθραυστικό.ΗΟυσουάγιαείναι Σεαυτόντονάγονοτόποκρύβονταιοιμεγαλύτερεςπλουτοπαραγωγικέςπηγέςτηςχώρας:τονιτρικόνάτριο-παλαιότερα-,πουχρησιμοποιούντανπατοκοντινότερολιμάνιστο«τελευταίοσύνοροτουανθρώπου».Μόλις1.000
γκοσμίωςωςλίπασμα,καιοχαλκόςμαζίμεάλλαμέταλλαμέχρισήμερα.Ο
χλμ. τη χωρίζουν από τη λευκή ήπειρο. Αν βρεθείς εδώ, σημαίνει ότι είσαι
ΒορράςτηςΧιλήςείναιένααπέραντοορυχείο.Οιπόλειςεκεί,όπωςτοΙκίκε,
πολύ μακριά από οπουδήποτε. Ο Παναμάς είναι πιο μακριά από το Κέιπ ΤάηΑντοφαγκάστακαιτοΚοπιαπό,χτίστηκανουσιαστικάγιαναεξυπηρετούν
ουν, και το Μέξικο Σίτι απέχει όσο και η Μελβούρνη! Δεδομένου ότι εμείς
ταμεγάλαορυχεία,πουαρχικάέφτιαξανοιΑμερικανοί,πρινκρατικοποιφτάσαμεοδικώςεδώ,νιώθουμεμιαλύτρωσηαλλάκαιμιαβαθιάικανοποίηθούναπότηνκυβέρνησηΑλιέντετο’70.Πόλειςάσχημες,στιςοποίεςτα
ηση. Ήρθαμε στο τέλος του κόσμου οδικώς! Αυτό που μας θλίβει είναι το
μοναδικάσημείαενδιαφέροντοςείναιτατεράστιαεμπορικάκέντρα.«Ένα
γεγονός ότι κάθε χιλιόμετρο που θα κάνουμε από τώρα και στο εξής θα είορυχείο έξω από τις πόλεις και ένα mall μέσα είναι η Χιλή» σκεφτόμουν
ναι κι ένα βήμα πιο κοντά στην Ελλάδα. Το καμπανάκι της επιστροφής είναι
όσοκατηφορίζαμετηνΠαναμερικάναπροςτοΣαντιάγο.
ο εφιάλτης μας έπειτα από τρία χρόνια στους δρόμους...
ΌτανφτάνειςπροςτηΛαΣερένα,τοτοπίοπρασινίζει.Τηνάνυδρηέρημοδιαδέχεταιθαμνώδηςβλάστηση.Εκείόπουσταματούνταορυχεία,ξεκινούν
Άμμοςγιαχρυσόσκονη...
τααμπέλια.ΝαακόμαέναςκλάδοςπουηΧιλήεισήγαγεαπότηνΕυρώπη
Ένα μήνα πριν, το Discovery είχε 6.500 χλμ. λιγότερα στο οδόμετρο, κι εμείς
καιτοναπογείωσε.Ειλικρινά,δενέχουμεδειπουθενάστονκόσμοαμπέλια
βρισκόμασταν 32 παραλλήλους πιο βόρεια, στο Σαν Πέδρο Ντε Ατακάμα.
νακαλύπτουνολόκληρεςπεδιάδες,χιλιόμετρακατάμήκοςτηςεθνικής.Το
Μία όαση στην καρδιά της πιο άνυδρης ερήμου του κόσμου, που έχει μεαποτέλεσμα;Στοσούπερμάρκετβρίσκειςεκατοντάδεςμάρκες,μετιμές
τατραπεί σε ένα δημοφιλές θέρετρο γεμάτο σικ ξενοδοχεία, μαγαζιά λαϊπουξεκινούναπότα2ευρώγιαένακόκκινοποικιλίαςΚαρμενέρε,ανάλογο
κής τέχνης και γκουρμέ εστιατόρια. Οι Χιλιανοί ξέρουν να πουλούνε καλά
τουοποίουπληρώνειςδέκαφορέςακριβότεραστηνΕλλάδα.
τη χώρα τους, χωρίς να την ξεπουλάνε. Το χωριουδάκι αυτό, που επίτηδες
δεν έχει ασφαλτοστρωθεί στο κέντρο -πώς αλλιώς θα σου έδινε την αίσθηση της ερήμου;-, είναι το ορμητήριο για ατραξιόν της Ατακάμα, όπως θερμοπίδακες (γκέιζερ), ηφαίστεια,
λίμνες και, φυσικά, την περίφημη Κοιλάδα της Σελήνης, στην οποία -σύμφωνα με ανυπόστατες θεωρίες
συνωμοσίας- σκηνοθετήθηκαν οι προσσεληνώσεις των αποστολών Apollo. Πρώτη φορά πληρώσαμε εισιτήριο για να χαρούμε το ηλιοβασίλεμα πάνω σε αμμολόφους, παρέα με ορδές εκστασιασμένων τουριστών. Μπράβο στους Χιλιανούς! Αυτό, όμως, είναι το λιγότερο. Όλο το βόρειο κομμάτι της Χιλής καλύπτει
η Ατακάμα, μία λωρίδα ερήμου στριμωγμένη ανάμεσα στις Άνδεις και στον Ειρηνικό.
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01.

02 03

Δείπνο και κόκκινο κρασί στο κάμπερ των Γάλλων φίλων μας,
στο Πουέρτο Νατάλες. Στο Μεξικό είχαμε γνωριστεί!
02.
Η ζωή συνεχίζεται για τους σεισμόπληκτους.
03.
Δύο μήνες μετά, έτσι βρήκαμε το κέντρο του Ταλκαουάνο.

Το Σαντιάγο δεν είναι η πιο γοητευτική πόλη της Χιλής. Η πρωτεύουσα θυμίζει έντονα Μπουένος Άιρες χωρίς λιμάνι
και ακούσματα τάνγκο. Επιχειρηματική πόλη. Εδώ βγάζουν λεφτά - τελεία και παύλα. Οι προύχοντες πρωτευουσιάνοι τα ξοδεύουν στα αγαπημένα τους θέρετρα, τη Βίνια ντελ Μαρ -τις Κάνες της Χιλής- και το Βαλπαραΐσο, που
είναι και η πιο ενδιαφέρουσα πόλη της χώρας, τόσο για την ιστορία όσο και για το χαρακτήρα της. Το λιμάνι, που
παλιά οι ναυτικοί αποκαλούσαν «μικρό Σαν Φρανσίσκο», βαπτίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την
UNESCO το 2003 και από τότε έχει γίνει ο αγαπημένος προορισμός για όσους Ευρωπαίους θέλουν να ξεχειμωνιάσουν ή να εκπατριστούν οριστικά στη Λατινική Αμερική. Η μοναδικότητα της πόλης έγκειται στις παλιές γειτονιές
της, που βρίσκονται στους λόφους πάνω από το λιμάνι - τα περίφημα «cerro». Για να ανέβεις εκεί, χρησιμοποιείς
κοινόχρηστα ασανσέρ, μερικά από τα οποία είναι ατμοκίνητα, φτιαγμένα το 19ο αιώνα. Τα χρωματιστά σπίτια
από λαμαρίνα, τα στενάκια με τα μαγαζιά, τα ειδυλλιακά bed & breakfast και οι ταράτσες με θέα τον Ειρηνικό
καθιστούν το Βαλπαραΐσο ξελογιάστρα πόλη. Ήμασταν τυχεροί, μιας και βρεθήκαμε εκεί όταν διοργανωνόταν
μια λαμπρή ρεγκάτα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της Χιλής.

Τοτέλοςτουκόσμου;
Στις 27 Φεβρουαρίου, 3:34 τα ξημερώματα, σημειώθηκε ο πέμπτος ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί
ποτέ. Είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο του Μάουλε και ένταση 8,8 της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός συγκλόνισε
επί τρία ολόκληρα λεπτά μεγάλο μέρος της μακρόστενης χώρας, ακόμα και την πρωτεύουσα Σαντιάγο, που είναι 400 χλμ. βόρεια από το επίκεντρο.
ΔύομήνεςμετάεπισκεφτήκαμετηνπεριοχήτουποταμούΜπίοΜπίο,όπουέγινανοιμεγαλύτερεςκαταστροφές.Μέχρι
πουφτάσαμεστηνΚονσεπσιόν,τασημάδιατηςκαταστροφήςήτανδυσδιάκριτα.Ηπόλητων650.000κατοίκωνέδειχνεναέχειεπανέλθειστουςκανονικούςρυθμούςτης,όμωςστοκέντροτηςοιπληγέςαπότοσεισμόήτανακόμηανοιχτές. Ένακτίριοείχεκοπείκυριολεκτικάστημέση!Αυτόήταντοgroundzeroτηςκαταστροφής.Τριγύρωηπόληέμοιαζεξεχαρβαλωμένη.Τοίχοιπεσμένοι,τζάμιασπασμένα,δρόμοικαιπεζοδρόμιαανοιγμένασταδύο,κτίριαολόκληρα
κατεδαφιστέα,γέφυρεςπεσμένες,αυτήήτανηεικόναδύομήνεςμετά.Ακόμαπιοδραματικήήτανηκατάστασηστο
γειτονικόλιμάνιΤαλκαουάνο.Τοκέντροτηςπόληςπαρέμενεκλειστό,μιαςκαιόλατακτίριαείναικατεδαφιστέα.Στην
κεντρικήπλατείαείχανφτιαχτείτέντεςγιαναστεγαστούνπροσωρινάταμαγαζιά.Ηπιοσουρεαλιστικήεικόναήταντου
λιμανιού.Ηπροκυμαίαείχεγκρεμιστεί.Ρυμουλκάκαιαλιευτικάκαράβιαήτανακόμηαναποδογυρισμέναεκατοντάδεςμέτρααπότηθάλασσα.«Δενμπορείτενακαταλάβετεγιατιμιλάμε,ανδεντοζήσετε»μαςείπεέναςβαρκάρηςπου
έχασετοβοηθότουεκείνητηνημέρα. «Ακόμηοκόσμοςέχειψυχολογικάπροβλήματα»μαςείπεοδιευθυντήςενός
συνεργείου.«Πολλοίδενήθελανναπάνεστιςδουλειέςτουςμετάτοσεισμό. Άλλοιδενήθελανκαννασυνεχίσουννα
ζουν.Οκοινωνικόςσεισμόςήτανχειρότεροςαπότονπραγματικό.»«Νομίζαμεότιήρθετοτέλοςτουκόσμου»συμπλήρωσεμιακυρίαπουακόμηείναιξεσπιτωμένη,μιαςκαιτοσπίτιτηςκαταστράφηκεαπότοτσουνάμι.
Σύμφωναμετουςαριθμούς,ηΧιλήάντεξεκαλάτηνκαταστροφικήμανίατων8,8Ρίχτερ.Οινεκροίμόλιςπουξεπέρασαν
τουςεπτακόσιους,τηστιγμήπουστηνΑϊτήοιαπώλειεςσεανθρώπινεςζωέςήτανπάνωαπό200.000,παρ’ότιοσεισμός
ήταν ασθενέστερος. Ο σεισμός της 27ης Φεβρουαρίου ξεσπίτωσε πάνω από 200.000 οικογένειες. Οι μισές μένουν
με συγγενείς τους - 40.000 οικογένειες, περιμένοντας ένα λυόμενο των 2.000 δολαρίων από την κυβέρνηση, για να
προστατευτούν από τον επερχόμενο χειμώνα του Νότου. Συναντήσαμε μερικές τέτοιες οικογένειες σε καταυλισμό
τουΤαλκαουάνο,τηνημέραπουέτυχεναβρίσκεταιεκείέναςαπεσταλμένοςτηςκυβέρνησης.«Καμίαχώραδενμπορεί
ναείναιέτοιμηγιακάτιτέτοιο»μαςείπε,γιαναπροσθέσειότι«μέχριτονΙούνιοκανέναςσεισμόπληκτοςδεθαμένειπια
σεσκηνή».Οκυβερνητικόςάντραςέδειχνεπολύσίγουροςγιατηδουλειάτου,ωστόσοαπότοναπλόκόσμοακούσαμε
μόνοπαράπονα,όπως«μαςέχουνξεχάσει»,«τοέχουνθάψειτοθέμα»καιτέτοια...ελληνικά.Ακούσαμε,μάλιστα,και
κάποιεςθεωρίεςσυνωμοσίας,όπωςότιοσεισμόςεπίτηδεςδηλώθηκε8,8Ρίχτερ-ενώήτανισχυρότερος-,γιατί,σύμφωναμενόμοτουκράτους,πάνωαπότα9Ρίχτερδιαγράφονταιόλαταχρέητωνσεισμόπληκτων.Ακούσαμεμέχρικαι
το ότι ο σεισμός (όπως και εκείνος της Αϊτής) προκλήθηκε από σεισμογενή, ηλεκτρομαγνητικά πειράματα των ΗΠΑ,
πουστόχευαντο...Ιράν. Άσχεταμετοπόσοαληθεύουναυτά,έναείναισίγουρο:Οκόσμοςδεθαείναιποτέίδιοςμετά
τις27Φεβρουαρίου.Σύμφωναμεμετρήσεις,ολόκληρηηπλάκατηςΝότιαςΑμερικήςέχειμετακινηθείπροςταδυτικά.
ΗΚονσεπσιόνμετακινήθηκε3,5μ.!ΑπότοσεισμόάλλαξεηγωνίαπεριστροφήςτηςΓηςκαιηδιάρκειατηςημέραςγια
μερικά εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου. «Δεν ήρθε δα και το τέλος του κόσμου» θα πείτε. Από όσα είδαμε δύο
μήνεςμετάτογεγονός,ανβρισκόμαστανεκείνεςτιςστιγμέςστηνπεριοχή,αυτόθαπιστεύαμε...
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Το θερμόμετρο της Γης
Είναι ένα ποτάμι από πάγο, που κυλάει με ρυθμό 2 μέτρων την ημέρα σε μια κοιλάδα των Άνδεων και έρχεται και
κατακρημνίζεται σε μια στενωπό της λίμνης Αρχεντίνο. Ο παγετώνας έχει ένα μέτωπο 5 χλμ. με μέσο ύψος 75 μ. πάνω
από τη λίμνη και άλλα 100 κάτω από την επιφάνεια. Κατακρημνίζεται κάθε μέρα σ’ αυτήν και, αν έχεις υπομονή, θα τον
δεις και θα τον ακούσεις να χάνει τα κομμάτια του. Είναι ο πιο πεισματάρης παγετώνας του κόσμου αυτός. Αντιστέκεται
στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας -που ο άνθρωπος προκάλεσε- και συνεχίζει να επεκτείνεται προς τη λίμνη, σαν να θέλει να τη φάει. Κάθε τρία, τέσσερα χρόνια τα καταφέρνει, δημιουργώντας ένα φράγμα από πάγο, μέχρι
να σπάσει και πάλι. Αξίζει να τον επισκεφτεί κανείς, γιατί σε μερικές δεκαετίες μπορεί να αρχίσει να υποχωρεί, όπως
αρκετοί άλλοι. Όσο είναι εκεί ο Περίτο Μορένο, πάει καλά η Γη. Είναι το εγκυρότερο θερμόμετρο του πλανήτη μας...
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Η περίφημη στέπα της Παταγονίας, ένας από τους πιο άγριους και ταξιδιάρικους τόπους του
ΔιασχίζονταςτηνΠαταγονία
κόσμου. Για εκατοντάδες χιλιόμετρα βλέπαμε μόνο χαμηλούς χρυσόχρωμους θάμνους,
ΩραίαχώραηΧιλή,μετρομερήεναλλαγήτοπίων-ποιαάλληξεκινά
οι μόνοι που αντέχουν το συνεχές χαστούκισμα του ανέμου. Χωριά ή -έστω- οικισμοί δεν
με έρημο και τελειώνει με παγετώνες;-, όμως κάτι της λείπει. Το
υπάρχουν σε αυτά τα μέρη. Ανάμεσα στο Περίτο Μορένο και στο Ελ Καλαφάτε -600 χλμ.
ανθρώπινοστοιχείο,αυτόείναι!ΟιΧιλιανοίείναιοιπιοεργατικοί
είναι αυτά- υπήρχε μόνο ένα βενζινάδικο... Το Ελ Καλαφάτε μοιάζει με όαση. Δε θα υφίΛατινοαμερικάνοι, οι πιο συνεπείς και έμπιστοι τύποι σε όλη την
στατο, αν 70 χλμ. πιο δυτικά δε βρισκόταν ο πιο διάσημος και φωτογραφημένος παγεπεριοχή,όμωςδενέχειςπολλάπάρε-δώσεμεταξύτους.Είναιοι
τώνας του κόσμου, ο Περίτο Μορένο. Όταν πήγαμε εκεί, δεν πιστεύαμε στα μάτια μας.
ΓερμανοίτηςΛατινικήςΑμερικής.ΤοκαταλάβαμεαυτόότανμπήΜια μεγαλειώδης δημιουργία της φύσης! Προς τιμήν του, μείναμε το ίδιο βράδυ εκεί και
καμεστηνΑργεντινήαπότηλεγόμενη«περιοχήτωνλιμνών».Στο
ξυπνούσαμε κάθε φορά που ένα κομμάτι πάγου -τόνοι ολόκληροι- έπεφτε στη λίμνη. Ο
Μπαριλότσε,μιαπόληπουθυμίζειέντοναΕλβετία,οιάνθρωποι
κρότος θυμίζει μαχητικό αεροσκάφος που σπάει το φράγμα του ήχου!
είναιζεστοί,αυθεντικοίΑργεντίνοι.Σεκάθεβήμακάναμεκαιμία
γνωριμία,ίσωςεπειδήαγαπούνιδιαίτερατους Έλληνες.«Θαυμά- Την επόμενη ημέρα ξαναμπήκαμε στη Χιλή και φτάσαμε στο λιμανάκι Πουέρτο Νατάλες, στο
οποίοανβρεθείςδενπιστεύειςότιβρέχεταιαπόθάλασσα.ΑπόεδώξεκινούνταφιορδτηςΧισιαηχώρασας,τοόνειρόμαςναέρθουμεμιαμέρα»μαςέλεγεμια
λής,ταοποίαμπορείςναδιασχίσειςμεφορτηγόπλοίομέχριτοΠουέρτοΜοντ,1.100χλμ.πιο
κυρίααπότοΜπουένος Άιρες,όταντησυναντήσαμεστοΛάγκο
βόρεια. Άγριομέροςκαιπαγωμένο,λεςκαιβρίσκεσαιστηνΙσλανδία.ΑπότοΠουέρτοΝατάλες
ντε Αγκοστούρα, ένα κλασάτο θέρετρο, κάτι σαν την Αράχοβα
εξορμάς για το καμάρι των Χιλιανών, το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε. Ένα σύμπλεγμα από
τηςΑργεντινής.«Όμως,τικρίμαμεόσαπερνά.ΣαντηνΑργεντινή
βουνάμεγρανιτένιεςκορυφέςπουθυμίζουνπύργουςκαικέρατα,λίμνεςκαιεκτάσειςστέπας
θακαταντήσει»συμπλήρωνεηφίλητης.Μαχαίριστηνκαρδιά.Κι
όπουβόσκουνγκουανάκοςτριγύρω,συνθέτουνένατοπίοβγαλμένοαπόπόστεραλλάκαιέναν
όμως,ταξιδεύονταςστηχώρατουςσήμερα,δενκαταλαβαίνεις
αληθινό παράδεισο για πεζοπόρους. Μόνοι εμείς, για δύο ημέρες σε ένα πάρκο που γεμίζει
ότιμίαδεκαετίαπρινχρεοκόπησε.Σταμάτιαμας,ηΑργεντινήείναι
εκδρομείςόλοτοκαλοκαίρι,κοιταζόμαστανμεταξύμαςμετηνίδιασκέψη:Αυτότοτελευταίο
πλούσια χώρα, κακά τα ψέματα. Οι άνθρωποι παραπονιούνται,
κομμάτιτουταξιδιούμαςήταντοπιομοναχικό:μοναδικάτοπία,σουρεάλχρώματαστονορίζοβέβαια,ότιόλαείναιακριβά-πουείναι,γιαταμέτρατωνδυομας-,
ντα,μηδένάνθρωποι.ΜοναχικήείναικαιηαίσθησηστηΓητουΠυρός,στοαρχιπέλαγοςαυτό
όχιόμωςσεσύγκρισημετηνΕλλάδαπουθυμόμαστε...
απόνησιάπουσυνθέτειτονότιοάκροτηςαμερικανικήςηπείρου.
Απότηνπεριοχήτωνλιμνών,όπουβρίσκονταιτααγαπημέναθέρετρατωννεόπλουτωντουΜπουένος Άιρες,μπήκαμεστηνΠατα- Έπειτα από ένα διάλειμμα στην Πούντα Αρένας, τη νοτιότερη πόλη της Χιλής (αλλά και της ηπειρωτικήςΑμερικής-μιαςκαιηΟυσουάγιαείναισενησί),περάσαμεταστενάτουΜαγγελάνου
γονία,καιέκτοτετοταξίδιμαςέγινεκαιπάλιυπέροχαμοναχικό.
καιπατήσαμεστηΓητουΠυρός.Ασυνείδηταγύρισαπίσωκαιείδατηνάκρημιαςηπείρουπου
Ταξιδεύαμε για ημέρες σε άσφαλτο και χώμα στην περιβόητη
διασχίσαμε σχεδόν απ’ άκρη σ’ άκρη. Πόσες χώρες, πόσα τοπία, πόσους ανθρώπους γνωρίΡούτα 40, το δρόμο που διασχίζει την Αργεντινή από το Βορρά
σαμε από το Κεμπέκ μέχρι εδώ... Από τον 50ό παράλληλο στον 50ό, του Νότου όμως. Στην
μέχρι το Νότο, παράλληλα με τις Άνδεις. Οδηγούσαμε για ώρες
Ουσουάγιαφτάσαμετοεπόμενοπρωινό,ενώξημέρωνε.Κατάτιςεννέαχαράζειτώρατοχειμε φόντο ένα μονότονο τοπίο, πεδινό και αφιλόξενο, λόγω των
μώναεδώκάτω.Οήλιοςανατέλλει,ανατέλλει,ανατέλλειόλημέρα,χωρίςνασηκώνεταιποτέ
σφοδρώνανέμωνπουφυσούναπότις Άνδεις.Μιλάμεγιαμποφόρ
ψηλά.Είναι πάνταπρος το Βορρά.Καταμεσήμερο, οορίζονταςέχει χρώμαπορφυρό,λες και
ικανάναξεριζώσουντησκηνήαπότοαυτοκίνητόμας.Κάθεφορά
είναιχαράματα.Ηατμόσφαιραείναικρυστάλλινη,οκαιρόςαλλάζεικάθεδύοώρεςκαιταβουπουσυναντιόμαστανμεαυτοκίνητο,κάναμεκαιοιδύοστηνάκρη,
νάτριγύρωείναιήδηχιονισμένα.Είναιόμορφηκαιαπίστευταοικείαηαίσθησηίσωςστηνπιο
γιατίοιπέτρεςπουεκσφενδονίζονταιαπόταλάστιχααιωρούνται
ακριτικήπόλητουπλανήτη.Οιάνθρωποιεδώτηνκρατούνπολύζωντανή,ακριβώςγιατίείναι
γιακάποιοχρόνοκαιπολύεύκολακαταλήγουνστοπαρμπρίζ.Μία
απομονωμένοι.ΔεθαμαςέλειπετίποταστηνΟυσουάγια,αναποφασίζαμεμιαμέραναζήσουπέτρασανκαρύδιάφησετοσημάδιτηςστοδικόμας...
μεεδώ.Μήπωςνατοκάναμεαπότώρα,ιδίωςμετακαταθλιπτικάμηνύματαπουλαμβάνουμε
καθημερινάαπόΕλλάδα;Τονεπόμενομήναθαγνωρίζετε..._Α.Τ.
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ΝΤΙΖΕΛ (ΧΙΛΗ): 504-536 CHP, (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ): 2,76-3,16 ARP ΔΙΟΔΙΑ (ΧΙΛΗ): 1.900 CHP/100 ΧΛΜ.
ΚΑΡΤΑ SIM (ΧΙΛΗ): 5.000 CHP ΕΘΝ. ΠΑΡΚΟ ΓΚΛΑΣΙΑΡΕΣ: 75 ARP ΔΩΜΑΤΙΟ (ΧΙΛΗ): 12.000-20.000 CHP,
(ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ): 90-120 ARP ΤΣΙΓΑΡΑ (ΧΙΛΗ): 1.100 CHP, (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ): 5 ARP
1 ΕΥΡΩ = 5 ΠΕΣΟΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ (ARP), 677 ΠΕΣΟΣ ΧΙΛΗΣ (CHP)

INFO: Δείτε πού βρισκόμαστε τώρα στο www.theworldoffroad.com

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ DISCOVERY

9-12/4/2010 Σαν Πέδρο
ντε Ατακάμα, 143.008 χλμ.:

23/4/2010
Κονσεπσιόν, 145.590 χλμ.:

28/4/2010
Εσκέλ, 146.703 χλμ.:

3/5/2010
Τόρες ντελ Πάινε, 148.431 χλμ.:

Εδώ θα βρεις τα ωραιότερα
τοπία της Ατακάμα!

Ξυπνάμε με 6,1 Ρίχτερ στη σκηνή
και επισκεπτόμαστε την πόλη που συγκλονίστηκε από το σεισμό της 27ης/02.

Κατασκηνώνουμε στην πόλη
απ’ όπου ξεκινούσε κάποτε
το περιβόητο εξπρές της Παταγονίας.

Γενέθλια του Α.Τ., κατασκηνώνουμε
στο πιο όμορφο εθνικό πάρκο της
Λατινικής Αμερικής, εντελώς μόνοι!

24/4/2010 Τεμούκο, 145.885 χλμ.:

29/4/2010
Περίτο Μορένο, 147.235 χλμ.:

4/5/2010
Πουέρτο Νατάλες, 148.627 χλμ.:

Ατέλειωτα χιλιόμετρα σε άσφαλτο και
χώμα, μέσα από την παταγονική στέπα.

Όλη μέρα φωτογραφίζουμε τοπίο.
Επιτέλους, κοιμόμαστε σε κρεβάτι
έπειτα από δύο εβδομάδες!

14/4/2010 Κοπιαπό, 143.928 χλμ.:
Άχαρη η διαδρομή στην έρημο,
άχαρη και η πόλη-ορυχείο.

15/4/2010 Λα Σερένα, 144.250 χλμ.:

Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής
στο λιμάνι του Ταλκαουάνο...

Επιτέλους, μια ανθρώπινη πόλη με πεζο- 25/4/2010 Πουκόν, 146.016 χλμ.:
δρομημένο κέντρο και ζωντανή αγορά. Στο δρόμο για Αργεντινή κάνουμε
στάση στο παραλίμνιο αυτό θέρετρο,
16-17/4/2010
που βρίσκεται κάτω από
Βαλπαραΐσο, 144.801 χλμ.:
Η πιο ενδιαφέρουσα πόλη της Χιλής στα το ενεργό ηφαίστειο Βιγιαρίκα.
γιορτινά της, χάρη στη ρεγκάτα για τα δια- 26/4/2010 Χουνίν ντε λος Άντες
κόσια χρόνια της ανεξαρτησίας της.
(Αργεντινή), 146.165 χλμ.:
18-21/4/2010Σαντιάγο,145.029χλμ.: Το μακρύ ταξίδι μας στην Παταγονία ξεκινά
Μένουμε σε φθηνό χόστελ του κέντρου. από την περίφημη περιοχή των λιμνών.

22/4/2010 Τσιγιάν, 145.461χλμ.:
Παγωνιά στο βενζινάδικο όπου
κατασκηνώνουμε. Κολλάει ο σκληρός
δίσκος με όλες τις φωτογραφίες
μας από το Μεξικό και μετά...

27/4/2010
Μπαριλότσε, 146.396 χλμ.:
Καταπράσινα βουνά, λίμνες, χιονοδρομικά
κέντρα και εξαίσιες σοκολάτες
είναι οι ατραξιόν της πιο... ελβετικής
πόλης της Λατινικής Αμερικής.

30/4/2010
Ελ Καλαφάτε, 147.844 χλμ.:
Το σκληρότερο κομμάτι της Ρούτα 40 είναι
μέχρι το τουριστικό Ελ Καλαφάτε.

5-8/5/2010
Πούντα Αρένας, 148.883 χλμ.:

1/5/2010 Εθν. Δρυμός Λος
Γκλασιάρες, 147.923 χλμ.:

Μια ολοζώντανη και φιλόξενη πόλη
στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής
Αμερικής. Με 18 ευρώ μένουμε σε σπίτι.

Κατασκηνώνουμε απέναντι από τον
παγετώνα Περίτο Μορένο. 2/5/2010

9/5/2010 Τόλχουιν (Αργεντινή),
149.384 χλμ.:

Πουέρτο Νατάλες, 148.266 χλμ.:

Περνάμε με φέρι το στενό του Μαγγελάνου
και μπαίνουμε στη Γη του Πυρός!

Μπαίνουμε στη Χιλή. Ο δυνατός
αέρας μας αναγκάζει να
κοιμηθούμε στο πίσω κάθισμα.

10/5/2010
Ουσουάγια, 149.506 χλμ.:
Είναι πολύ μακριά, αλλά δεν
το δείχνει η ολοζώντανη
αυτή πόλη με τη θαυμάσια αγορά.

ΧΛΜ. DISCOVERY: 158.384
ΧΛΜ. ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 149.384
ΧΛΜ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 6.498
(ΧΙΛΗ: 4.033, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: 2.465)
ΛΙΤΡΑ ΝΤΙΖΕΛ: 783
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 12,0 ΛΤ./100 ΧΛΜ.
Στην Αντοφαγκάστα άναψε η λυχνία κινητήρα. Στο διαγνωστικό εμφανίστηκαν διάφορες βλάβες, σχετικές με την
τροφοδοσία και το σύστημα ανακύκλωσης καυσίμου. Στο
Σαντιάγο βρήκαμε την άψογα οργανωμένη αντιπροσωπεία
της Land Rover, όπου έπειτα από διάγνωση μας πρότειναν
να αντικαταστήσουν την αντλία υψηλής πίεσης πετρελαίου
εντελώς δωρεάν, μιας και ήταν σε καθεστώς ανάκλησης.
Οι δύο βαλβίδες ανακύκλωσης καυσαερίων EGR χρειάζονταν αντικατάσταση επίσης, όμως φιλοτιμήθηκαν να καθαρίσουν τις παλιές, μιας και είναι ακριβές ως εξαρτήματα.
Τρεις ημέρες μετά, παραλάβαμε το αυτοκίνητο σε άψογη
κατάσταση, αλλά ύστερα από 500 χλμ. η λυχνία άναψε και
πάλι στα όργανα. Από το Σαντιάγο ανταποκρίθηκαν αμέσως
και μας έστειλαν δύο καινούργιες βαλβίδες EGR στην Πούντα Αρένας, πριν φτάσουμε εμείς εκεί. Στο συνεργαζόμενο
συνεργείο τις αντικατέστησαν εντελώς δωρεάν. Οι παλιές
ήταν σαν μπαρουτοκαπνισμένες, έπειτα από 160.000 χλμ.
με τα χειρότερα καύσιμα του κόσμου. Σημειωτέον, οι βρόμικες βαλβίδες EGR δεν επηρεάζουν μόνο τις εκπομπές
οξειδίων του αζώτου, αλλά και την απόδοση του κινητήρα, κυρίως την κατανάλωση, η οποία τώρα αναμένουμε να
μειωθεί. Αλλαγή λαδιών και φίλτρων κάναμε τελικά στην
Ουσουάγια. Τα συνθετικά YPF 5-40W μας έφεραν από τη
Λίμα μέχρι εδώ (11.000 χλμ.), και γι’ αυτό τα προτιμήσαμε
πάλι, παρά την υψηλή τιμή τους (14 ευρώ/λίτρο).
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