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של  ההררי  הצפון   - לאפירוס  הבאים  ברוכים 
יוון, הנחשב למיוער ביותר בארץ קדומה זו. 
ככל שאני נחשף ליופיו הייחודי, כך מנקרת 
בראשי השאלה כיצד אזור מופלא כל כך 
מטיילים  ואלפי  לרדאר  מתחת  לו  חמק 
יוון פשוט  את  מיד שנה  הפוקדים  ישראלים 

מדלגים עליו.
במילים: נוף  לתארה  שקשה  בחוויה  מדובר 
בראשית הנושא בחובו שפע של צמחיה עבותה, מקווי מים 
ערפל  שענני  ולח  צח  אויר  בשילוב  ונקיקים  מדרונות  זכים, 
צפופים עוטפים אותם ויוצרים רגעים של פלא מענג שקשה 

להתנתק מהם.
זוהי יוון האחרת עם הצוקים התלולים, הרכסים המושלגים 

והכפרים הציוריים, הנבלעים בצדי הדרכים.

35 יהודים בלבד
ק"מ  כ-450  מרוחקת  אפירוס,  מחוז  בירת  היא  יואנינה 
מאתונה ושוכנת על שפת אחד האגמים היפים של יוון - אגם 
פמבוטיס. תמורת 2 יורו בלבד לכל כיוון אנו מפליגים בסירה 

אל ניסאקי – האי הקסום שנחשב לאחת האטרקציות של מחוז 
אפירוס: את פנינו מקדמים דוכני מזון וחנויות מזכרות, בתי 
בעיקול  ערמונים.   למכירת  ועגלה  הטיילת  על  קטנים  קפה 
ימי  את  ומתעד  כמוזיאון  המשמש  מנזר  לו  מתנשא  הדרך 
שלטונו של עלי פאשה העו'תמני ועץ דולב עתיק ענק מימדים, 

שתיירים מרבים להצטלם לצידו למזכרת. 
נוסדה במאה השישית לספירה. העו'תמנים כבשו  יואנינה 
אותה בתחילת המאה ה-15 ושלטו בה כ-400 שנים. רק בתום 
במלחמת  יוון.  לשלטון  העיר  עברה  השנייה  הבלקן  מלחמת 
העולם השניה, עם כיבוש העיר ע"י הנאצים, נשלחו אלפיים 
יהודי המקום לתאי הגזים באושוויץ בירקנאו. רק 150 שרדו. 
כיום חיים בעיר 35 יהודים בלבד ובית הכנסת המקומי פעיל 

רק בחגים. 

הישג לדמוקרטיה
אלגרה מצא, "הרוח החיה" של הקהילה היהודית, היא גם 
מדריכה מקומית דוברת עברית. היא מובילה אותנו אחר כבוד 

בסימטאות הרובע היהודי, פותחת בפנינו את שערי בית 
הכנסת העתיק השונה מכל בית כנסת אחר בסדר הישיבה 

צילום: שוש להב

נוף בראשית וטבע פראי

חבל אפירוס ביוון

גשר אבן אופייני לאזור זאגורי
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על  הבימה.  ובמיקום  בו 
קירותיו מתנוססים שמות 
בשואה.  שנספו  הקהילה  בני 
את  בפנינו  מגוללת  אלגרה 
ההיסטוריה העשירה של יהודי 
מירושלים  שהגיעו  המקום 
והפכו  שני,  בית  חורבן  אחרי 
עם השנים גורם מרכזי בפיתוח 

רגלי  בסיור  בה.  והמסחר  העיר 
העיר  את  המקיפות  החומות  בין 

אנו נחשפים למגיני דוד המוטבעים 
מאות  שנשתמרו  המבנים  שערי  על 

בשנים. 
לראשונה  נבחר  המקומיות  בבחירות 
בתולדות יוון ראש עיר יהודי - זהו משה 
שגבר  לפתולוגיה,  פרופסור  אליאסף, 
כראש  שנה  חצי  כבר  ומשמש  יריביו  על 
המקומית  בתקשורת  יואנינה.  עיריית 
התפרש נצחונו כהישג לא רק לדמוקרטיה 
יוון  של  למאבקה  כביטוי  אלא  היוונית, 
ראש  שהרימה  ובאנטישמיות,  בלאומנות 
בשנים האחרונות בעיקר על רקע המשבר 

הכלכלי ובעיית הפליטים.   

לאכול, לתצפת, לטייל
הכל:  בה  שיש  לעיר  נחשבת  יואנינה 

לצד  אירופאיים  מותגים  עם  חנויות 
מלון  בתי   - וכמובן  וטברנות  מזללות 
פחות  עם  כאלה  ולעומתם  גבוהה  ברמה 
נפש.  לכל  שווים  ובמחירים  פינוקים 
בעיר העתיקה בולטים מוזיאון הצורפות, 
המוזיאון האתנוגרפי והמוזיאון הביזנטי. 
כאחת  נתפסת  יואנינה  אוניברסיטת 
הנחשבים  האקדמיה  ממוסדות  מארבעת 
מן  לרפואה  פקולטה  בה  ויש  במדינה 

המפורסמות באירופה.
מצפינים  אנו  מיואנינה 
מעבר  )שפרושו:  לזאגורי 
נגלים  עינינו  לנגד  להרים(. 
הרים שבפסגתם שלג, נחלים 
ורכסיהם  ביניהם  חוצצים 
מהווים אתגר למטפסי הרים. 
מיואנינה  בלבד  ק"מ  כ-40 
מצוי הכפר מונודנטרי הממוקם 
מטרים  מאלף  יותר  של  בגובה 
ממרכז  מה  במרחק  הים.  פני  מעל 
סנט  למנזר  הליכה  שביל   - הכפר 
קניון  ניתן לתצפת  על  פארסקבי שממנו 
בעולם  העמוק  לקניון  הנחשב   - ויקוס 
נשימה.  עוצר  לעינינו  המתגלה  והנוף 
בתוך המנזר אנו פוגשים בכומר מתבודד 
בעל כישרון נדיר לציור דיוקנאות וליצירת 
איקונות. את האטליה שלו מפארות שלל 

מיניאטורות, עליהן שקד שנים. 
הפראי  הנוף  בעל  אפירוס  במחוז 
והמדהים  - 46 כפרים, אולם האוכלוסייה 
היותר  החוויות  אחת  דלילה.  בהן 

בישול  סדנת  היא  משמעותיות 
וקוסטה  לנה  הזוג  בני  לנו  שזימנו 

נוף בראשית הנושא בחובו 
שפע של צמחיה עבותה, 
מקווי מים זכים, מדרונות 
ונקיקים בשילוב אויר צח 
ולח שענני ערפל צפופים 

עוטפים אותם ויוצרים 
רגעים של פלא מענג שקשה 

להתנתק מהם"

ברבורים באגם פמבוטיס, האגם היפה של יואנינה
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רוקה  בחוות  המתגוררים  דמטיס, 
בכניסה לכפר הציורי אלאפוטופוס. 
הסדנה כללה אפיית פיצות וממולאים על 
פי מתכון שעבר מדור לדור, מרק מקומי 
סמיך ומוקרם ולאחר מכן  -  תצוגה של 
את  המשמש  מסורתי  בנול  צמר  אריגת 
בתום  הקשים.  החורף  בימי  הצאן  רועי 
סיור בסימטאות הכפר התענגנו על שפע 

וקינחנו  עינינו  לנגד  שהוכנו  המטעמים 
בקפה יווני בתוספת בקלוואה מקומית.

כפי  או  סוף,  יש  טוב  דבר  לכל  ואולם 
שגונב לאוזנינו – חלק מן האזור הסמוך 
של  לקידוחים  לשמש  עלול  הזה  לכפר 
והדברים  והדלק  הגז  בתחום  זכיינים 
אם  גדול:  ובחשש  בכאב  לנו  נאמרים 
ויתגלו  יצליח  במקום  שמתוכנן  הניסוי 

סימני גז או נפט אזי יהיו לכך השלכות על 
מופרך?  נשמע  החיים.  בעלי  ועל  הטבע 
לנכון  מצאנו  בטחון  ליתר  אך  אולי. 
כל  על  חבל  שפשוט  לקוראינו  להמליץ 
זה,  מסעיר  ארץ  חבל  לפקוד  בואו  רגע: 

ויפה שעה אחת קודם.
ולשכת התיירות  הכותב היה אורח מחוז אפירוס 

היוונית בישראל.

"אפיית פיצות וממולאים על פי מתכון 
שעבר מדור לדור, מרק מקומי סמיך 
ומוקרם ולאחר מכן  -  תצוגה של 

אריגת צמר בנול מסורתי המשמש את 
רועי הצאן בימי החורף הקשים"

תצפית לעבר כפר טיפוסי במחוז אפירוס


