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 - ביוון מיקונוס באי
ם היווני שו ו גיר

מפני משם אותם

* לנו אין אז ץ מישראל תם ן
 קב- היתה זו בשבילכם,״ חדרים

 בת קבוצה זכינו, לה הראשונה לת־הפנים
 טיול במיסגרת שהגיעה ישראלים, 30

הדו מיקונוס. הקסים היווני לאי מאורגן
אפרודיטי. במלון פקיד־הקבלה היה בר

 הבנו כעסנו. למלון בדרך כבר נדהמנו.
 מרוחק במלון חדרים לנו שהזמינו שבאי

 מיקונוס, ממרכז קילומטרים 15 מהעיר,
 בארץ. לנו שהבטיחו כפי היה לא וזה

 נותנים לא זה למלון שגם העובדה אבל
מדי. יותר היה כבר זה להיכנס, לנו

רי ע המכונה במיקונוס הישראלי החווהתווכח צ׳פ, שמואליק שלנו, המדריך די
 מנהל־הנד עם ואחר־כך פקיד־הקבלה, עם
 להם, הוכיח הוא למקום. שהוזעק לון

 עבורנו שהוזמנו ומיסמכים, קבלות בעזרת
 שמואליק לכן. קודם חודשים כמה חדרים
קיבל :הצליח ולבסוף איים התחנן, ביקש,

שלנו. החדרים את נו
 שמישהו הסתבר לחדים כשנכנסנו אבל
 אלה במיקונוס. ישראלים אוהב לא באמת

לרו במלון. שהיו גרועים הכי חדרים היו
 אחד באף צמודים, שירותים היו לא בם
 לא כבר מרביתם את מזגן־אוויר. היה לא

 במיקו־ שבילינו אחרי רק רב. זמן ניקו
 אותנו קיבלו מדוע הבנו ימים כמה בוס

 שהיו הישראלים :גרועות פנים בסבר
או אינם שהיוונים לכך גרמו באי לפנינו
מישראל. תיירים הבים

 קבוצות אוהבים אינם שהיוונים מסתבר
 להוכיח מוכרחות שאלה מכיוון ישראליות

 אחד אף שעה. ובכל מקום בכל נוכחות
לפ שלוש בשעה אותו שמעירים אוהב לא

 לא אחד אף פטריוטית. בשירה בוקר נות
 על המקח על איתו לעמוד שמנסים אוהב

 כך אחר לנו סיפרו במלון קפה. כוס כל
 שניים כסף. להרוויח הישראלית השיטה על

ה המלון. את להונות ביניהם מחליטים
 הארוחות, כל על השני בשם חותם אחד

החו השני. של החדר חשבון את ומחייב
ה לפני שעות כמה מהמלון מסתלק תם

החש את לקבל השני כשמגיע ואז, שני
הארו כל את שאכל מכחיש הוא בון,
וב באותות ומוכיח לו, המיוחסות חות
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