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למש זכר  אין  ביוון  כתיירים  בתכלס:  ־נתחיל 
באזורים  לא  המדינה,  נתונה  שבו  הכלכלי  בר 
ההרריים שבהם החיים צנועים ממילא וגם לא 
בערים. בעיר טריקלה המסעדות היו מלאות בסוף השבוע 
היוונים  הבוקר.  אור  עד  רקדו  הלילה  ובמועדוני  שעבר, 

חיים את הרגע, והשמחה שלהם מידבקת.
־אווירת החופש שיוון מייצרת נקשרת לרוב באיים וב

שמש, במוזיקה ובאקרופוליס, אבל סוף השבוע הזה מכוון 
דווקא לאוהבי החורף והאח הבוערת: טיול ג'יפים חורפי 
וכפרים  מצוקים  על  תלויים  מנזרים  בין  ההררית  ביוון 
המכונה  אבריטניה,  בחבל  נסיעה  ה־15.  במאה  שהוקמו 

־שוויצריה היוונית, במחוזותיהם של ארוס, דיוניסוס ואפ
נהרות  מושלגים,  ביערות  שעוברים  במסלולים  רודיטה, 
קפה  שמגישים  משפחתיים  קפה  ובתי  קניונים  שיוצרים 
דלוח ותה הרים טעים. כאן גם נולד המזווה היווני המופלא 

שממנו נהנינו בטברנות.
־חברת טריפולוג'י מתמחה בארגון טיולים בארצות אקזו

טיות ובטיולי שטח וג'יפים לקבוצות ולמטיילים עצמאיים, 
יזהר  בשטח.  הנייד  במטבח  בישול  או  כלול"  "הכול  עם 
גמליאלי, בעלי החברה, הרחיק אותנו ממסלולי התיירות 

הצפויים ואפשר לנו לספוג את האווירה ואת המנטליות 
של העם שבחר החודש ברוב גדול במפלגת השמאל סיריזה.

יוון חבויים כפרים בעלי  ברכס פינדוס בצפון מערב 
שמות משונים, כמו "טעים", "נחשים קטנים" ו"חיבוק 
קטן". מקימיהם ביקשו להימלט מהכובשים העות'מאנים, 
שהפקיעו קרקעות וחייבו במס גולגולת, והצליחו: הם 
בנו בעומק היער בתים מאבן מקומית, ועד היום קשה 
לפתחם.  ממש  שמגיעים  עד  מהכפרים  בחלק  להבחין 
בכפרים החקלאיים הפרנסה דחוקה והצעירים נוטשים 
אותם. חלקם מן הסתם יימחקו עם מותו של הזקן האחרון 
בכפר. בדרך חולפים על פני הכפר ויניאני, שכל תושביו 
פונו והוא גודר לאחר שהתגלתה תחתיו מערה קרסטית 

גדולה, וקיים חשש שהבתים יקרסו לתוכה.
גרמה  הטיול התחוללה דרמה, כשסופת גשמים  בשולי 
הדרך  ועל  גשרים,  ומוטטה  נהרות  הציפה  לשטפונות, 
המיסה את השלג באתרי הסקי והרסה ליוונים את העונה. 
באופן פרדוקסלי התברר לנו שמדובר בגל חום, כי בעונה 
זו בדרך כלל יורדים שלגים. הגשם לא פסק גם כשנכנסנו 
לאזור אגרפה. העות'מאנים לא הצליחו להגיע אל האזור 
הנידח הזה ולא מיפו אותו, וברפובליקה ההלנית נטולת 
הפטריוטיות הפך אזור אגרפה לסמל בזכות עמידתו מול 
המבודדים  הכפרים  בין  לנסוע  הייתה  התוכנית  הכובש. 
בטבע רב העוצמה, אבל לטבע היו תוכניות משלו, ונאלצנו 

־לשוב על עקבותינו בגלל גלישת קרקע עקב הגשם השו
טף. שעות ספורות לאחר שחצינו את הגשר ויצאנו מהאזור, 

־גאה הנהר אגרפיוטיס וסחף איתו את הגשר. כבישים נמח
קו כליל וכפרים נותרו נצורים.

כמה שעות לאחר מכן כבר היינו בחבל מטאורה, בעיר 
טריקלה. מועדון הלילה קריסטלה נראה כמו מועדון תל 
אביבי מצוי, עם להקה וזמרי חימום. ב־2:00 מצטרף נגן 
הבוזוקי ומדליק את האווירה. כבר מזמן לא שוברים כאן 
צלחות כביטוי לשמחה. תחת זאת הקהל משליך פרחים אל 
הזמר. כולם מעשנים, כולל הנגנים על הבמה. האוזו תופס 
פיקוד ומאיץ את שלב הריקודים על השולחנות ועל הבמה, 
ומתברר שלא צריך גנים יווניים כדי להיסחף. שיא הערב 
מגיע כשגברים מהקהל עולים על הבמה, פורשים ידיים 
לצדדים ורוקדים רמבטיקו. ב־5:00, כשאנחנו מפלסים את 

דרכנו החוצה בין ים האנשים, החגיגה עדיין בעיצומה.
היום האחרון מוקדש למנזרים התלויים של חבל מטאורה, 
115 מד־  שנבנו החל מימי הביניים על הצוקים התלולים.

רגות מטפסות מקצה הצוק עד למנזר ורלם, שבו ביקרנו. 
־הנוף עוצר נשימה, כמו ההיסטוריה של המקום. האזור הנ

זירותי חותם מסע שהוא קרוב לבית אבל לגמרי אחר.

� הכותבת הייתה אורחת חברת טריפולוג'י

מעבר למסלולי התיירות השחוקים מסתתרת יוון אחרת, עם היסטוריה עתיקה ומפוארת ואתרים 
הרריים מרתקים. וכפי שגילינו — גם שלגים וטבע פראי ובלתי צפוי

במחוזות של ארוס, דיוניסוס ואפרודיטה
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לטבע תוכניות משלו. שטפונות והצפת נהרות
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