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ההפלגה בסירת מנוע אל חוף הסירה הטרופה ואל המערה הכחולה 
מהווה משב רוח רענן בסיור שלנו: ספינת מבריחים  שעשתה את 
דרכה מאלבניה לאיטליה ב-1981 עלתה של שרטון, נבזזה  והפכה  

ליעד תיירותי שאין לפספס.
שבה  טריאנוס  האורגנית  החווה  היא  נוספת  אטרקציה 
עם  משחות  ארומטיים,  שמנים  ומפיקים  מרפא  צמחי  מגדלים 
נערי  מראה  ושמירת  הכושר  לטיפוח  וטיפות  עזים  ניחוחות 
דימיטריס  והאנרגטי,  הנלהב  החווה  בעל  של  בהדרכתו  ובריא 
סוגים  המשווק  אריסטאון  משם-מפעל  הרחק  לא  סריאנוס. 
שוים של שמן זית  ויש בו מרכז מבקרים, שם ניתנת הדרכה על 

שלבי הייצור, כולל טעימות.
הוונציאנית  החומה  הוא  בו  לבקר  שראוי  מרשים  אתר  עוד 
מן הכבוש  נחלצו תושבי האי  בה  על הדרך  בצלע ההר, המלמדת 
בהגנה  משמעותי  סיוע  הגישו  רק  לא  הוונציאנים  העותמאני. 
קני  בצבצו  מתוכה  גבוהה  חומה  הקמת  כולל  ובחימוש,  מרחבית 

התותחים לעבר הים. הם אף ציידו את האזרחים במזון וביגוד חם  
לאפשרות שהמצור ימשך חודשים. בסופו של דבר דילגו הכובשים 
על האי ובזקינטוס נשמו לרווחה.  הסגנון הוונציאני הטביע חותמו 

והשפעתו ניכרת עד היום על מבנה בתי האי וצבעיהם.
לסיום, מילה טובה למלון הבוטיק בו שהינו –מלון ״קסטלי״ הסמוך 
לחוף אגיאוס סוסטוס, שבעליו מקפידים בו על שיטות אקולוגיות 
איכותיות. הצמחים שטופחו בגינת המלון הם חלק מהמזון המוגש 
לבאים כמו גם הביצים הטריות שנאספו מתרנגולות החווה לפנות 
המלון  בחצר  יוגה  ימי  מתקיימים  המתארחים   לטובת  בקר. 
והציוד בחדרים כמו שמיכות, מגבות וקולבים-כולם תחת תקנים 
זכה  בכדי  לא  הציבור.  ובריאות  הטבע  להגנת  ביותר  מחמירים 
בפרס  וכן  ירוקים  למלונות  הבינלאומי  הפרס  קי״  ב״גרין  המלון 

המסעדנות היוקרתי-״גולד אוורד אוף קואליטי אנד טייסט״.

)הכותב היה אורח האי זקינטוס בסיוע לשכת התיירות של יוון בישראל(.

זקינטוס הוא אי מהאגדות: שפע של עצי אורן מכסים את מדרונות 
ההרים ולמרגלותיהם – חופים שמימיים עם מי אמרלד ירוקים, 
הישראלי  לתייר  אידיאלי  מפלט  רוגע,  של  תחושה  המעניקים 

מתלאות היומיום.
וחצי. מי שמעדיף  ישירה לזקינטוס נמשכת כשעה  טיסת  צ׳רטר 
ליהנות מאתריה ההיסטוריים של בירת יוון – ינחת תחילה באתונה 
ויגיע לזקינטוס בטיסת המשך. אופציה נוספת: נסיעה באוטובוס 

לעיירה קיליני ומשם – במעבורת לזקינטוס.
תושבים.   50,000 כ-  מתגוררים  יוון,  באיי  מהיפים  בזקינטוס, 
בקבלת הפנים שנערכה לנו בבירת זקינטוס, סקר בפנינו ראש העיר 
לתפקידו,  נכנס  מאז  שיזם  הפרויקטים  את   קולוקוטסאס  פאול 
ואנרגיה  אשפה  מיחזור  כמו  הסביבה,  איכות  על  דגש  שימת  תוך 
סולרית. הוא  התגאה באכיפה המשטרתית המוגברת, המעניקה 

תחושת בטחון לתושבים ולתיירים כאחד.
לאי זקינטוס שבמערב יוון נודעת חשיבות מיוחדת בתולדות העם 
שתושביו  היחידי  למקום  היה  זקינטוס   - יוון   איי  מכל  היהודי. 
היהודים לא נשלחו למחנות ההשמדה, ואין כמו זקינטוס להזכיר 
וכמה  כמה  אחת  על  וסרק  כחל  ללא  אמיצה  שמנהיגות  לכולנו 
היא  האנושות  שחוותה  ביותר  הטראומטיות  התקופות  באחת 
דוגמא לאצילות נפש הראויה לכל שבח. ב- 1943 סרבו בתוקף ראש 
העיר זקינטוס והבישוף המקומי, תוך סיכון ודאי של חייהם ושל 
בני משפחותיהם, למסור את רשימת שמות תושבי האי היהודיים 
כפי שנדרשו על ידי הכובש הגרמני. בלשכתו בירושלים אירח לא 
מכבר נשיא מדינת ישראל, ראובן ריבלין את בתו של ראש העיר 
דאז- לוקאס קארר ואמר לה: תושייתם של אביך יחד עם הבישוף 
בירושלים  ושם  יד  מוסד  בליבנו.  עמוק  חקוקים  כריסוסטומוס 
הכיר בשני האישים כחסידי אומות העולם ו- 2 אנדרטאות לזכרם 
האי  יהודי  כל  בזקינטוס.  המרכזי  הכנסת  בית  בפתח  ממוקמות 
שהוסתרו בבתי שכניהם הנוצרים, שרדו אומנם את השואה, אך 
שניצלו  והמעטים  זקינטוס  את  אדמה  רעידת  החריבה   1953 ב- 

השתקעו באתונה או עלו לישראל. 
סמטאותיה  על  זקינטוס,  בירת 
הצרות והציוריות והנמל המנומנם, 
לאורכו,  פזורים  הקפה  שבתי 
שוקק  למרכז  ערב  עם  הופכים 
הטברנות  את  הפוקדים  מבקרים 

ואת חנויות הבוטיק המסוגננות.
ככל שמתרחקים מהבירה נחשפים 
הכפרים החבויים במשעולי ההרים. 
במבנים  ולהתבונן  לעצור  מומלץ 
העתיקים, לשאוף את האוויר הצח 
ולהתבשם ממטעי הזיתים והגפנים 
דונמים.  מאות  פני  על  הפרושים 
בכפר קיליומיניס מקדמת את פנינו 
קבוצת מתנדבות,  העוסקת בהכנת 
ריבות  ליקרים,  מתוקות,  חלות 
מדובר  מרפא.  ועשבי  מרמלדה 
פעילותה  את  שמקדישה  בעמותה 
למען תושבי הסביבה הנצרכים וגם 

לטובת אירועים חגיגיים. 
המים  צב  הוא  זקינטוס  של  הסמל 
ב״אות  זכה  לגאנס  ומפרץ  החום 

זקינטוס - אי מהאגדות
נשיא המדינה העלה על נס את עזרתם של היוונים במלחמת העולם השניה
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זוהי רצועת חוף מוגנת, מרין  האי האקולוגי״ על שימור הצבים. 
על-מנת  ביציהן.  את  המים  צב  נקבות  מטילות  שם  שמה,  פארק 
בתקופת  למתרחצים  האזור  נסגר  מנוחתן,  את  להפריע  שלא 
ובשדה-התעופה  הזריחה  ועד  הצהריים  אחר  משעות  ההטלה 
מייחסים  בזקינטוס  ונחיתות.  המראות  למנוע  מקפידים  הסמוך 
חשיבות רבה למוזיאון הביזנטיני הניצב בטבורה של עיר הבירה. 
מלבד  פוסט-ביזנטית.  אמנות  בהצגת  ביוון  ביותר  לידוע  והנחשב 
ציירים  של  אורחות  ותערוכות  ועץ  יצירות  של  מתמדת  תערוכה 
בו אפשרות להעריך את התפתחות  ניתנת למבקרים  מפורסמים, 
הציור היווני במאות ה- 15 עד ה- 19 ובמקום מתקיימות מעת לעת 

הרצאות בנושאי היסטוריה וארכיאולוגיה.

כתבנו עם ראש העיר זקינטוס

"הספינה הטרופה" על חוף נבאגיוהמערה הכחולה – אטרקציה שאין לפספסשרידי החומה הוונציאנית שמנעה את הכיבוש העות'מאני

כפר טיפוסי למרגלות ההר, טובל בצמחיה עבותה


