
שרימפס
ואוזן

 מנהלי שערכו הגדולה החגיגה
 קיס, לזאב היוונית חברת־התעופה

קיס שמייצג קו־התעופה לכבוד היתה

 שעליה גדולה, עוגה מנהלת־הנמל
 26 לה הוסיפו שנים". 25״ בגדול נכתב
 בנשיפה כיבה שקיס הולדת, יום נרות
 לעיתונאים: הודיע כך אחר אחת.

הנרות". בכיבוי שלם שבוע ״התאמנתי
 לכל קיס העניק למטוס בעליה

 את בירך המריא, וכשהמטוס פרח, נוסע
 ולא נעימה, טיסה להם ואיחל הנוסעים

 הוא שאותו שקו־התעופה להזכיר שכח
מסלול־ על יובלו. את חוגג מנהל

 ללגום בלי ארוחה להתחיל שאי־אפשר
ענקיות. יאכטות חנו מסביב ממנו.

 סמנכ״ל קורדוטוס, קומטה
 השבוע, שעוד הודיע החברה,

 קו־התעופה יובל את חוגגת כשהחברה
 אתונה־ תעופה קו ייפתח יוון־ישראל,

 יהיה שאפשר לישראלים ואיחל עמאן,
 לעמאן מישראל החברה עם לטוס

 למזרח יבוא כשהשלום בהקדם,
התיכון.
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 אולימפיק. חברת של תל־אביב-אתונה קו״התעופה
 את מסורתית יוונית תיזמורת הנעימה הארוחה בזמן
קוסמים. לפניהם הופיעו כן כמו הסועדים. של זמנם

 היחידי שהוא הודיע, קיס בישראל.
 לעבוד שהתחיל הצוות מכל שנשאר

 חדשים אנשים מגיעים ״תמיד איתו.
 האורגינל אני נשאר, ואני לחברה
אמר. היחיד״,

המנהל, לכבוד אומנם היתה החגיגה
 העיתונאים, דווקא ממנה נהנו אך

ליוון. לטיול־חינם שהוזמנו
לו הכינה בלוד התעופה בנמל

 היווני, הצוות חיכה באתונה הנחיתה
 גם (שהיתה ספריניס סופיה הלן

 ג׳ורג׳ הנמל ומנהל הצמודה) המדריכה
 הישראלי, הלחם את שאוהב כורמל,

 פעם בכל לו להביא שוכח אינו שקיס
לאתונה. בא שהוא

 שולחנות לישראלים חיכו בפיראוס
 קלמרי בשרימפס, עמוסים ערוכים,
היוני, באוזו וכמובן יין, ובהרבה

 החוגגים כל טבלו הברכות אחרי
 המלון פלאס. אסטיר מלון בבריכת

 באיזור לאתונה, דרומית שוכן
 בניין פרטי. חוף יש למלון דיליאפד.

צוק. ראש על בנוי המלון
 יווניות, וגלידות ועוגה קפה אחרי

 מזכרות. לקניות קצר זמן רק נשאר
 של הידוע בולמוס־הקניות התחיל כאן

הביתה. — והופ המצוי, הישראלי

 כולן ים, בביגדי מתרוצצות הנערות
ושזופות. קיציות

 בין מתרוצצים ילדים הרבה
 והדרו חסר־מנוחה, ברעש השולחנות

 המקום של הרוגע על לשמור היחידה
 חקה, גזי בשלגונים. אותם לפטם היא

כללי כל לפי מארח המקום, מבעלי

 בין עובר הוא המיזרחית. המסורת
 מרוצים, כולם אם ושואל השולחנות

המעדנים. את בעצמו ומגיש
 המקום שקק השבוע השישי ביום
 שבועיים, לפני רק עתה, זה פעילות.
 הומה היא וכבר המיסעדה, נפתחה
המקום. בעל של בחבריו

 עדה ואשתו לפשיץ אורי הצייר
בצלחו ארוכה שעה עסקו והילדים,

 הדג, אכילת את שסיימו אחרי תיהם.
 הים. במי לטבול המשפחה בני כל יצאו
 קראוס, שמוליק והמלחין הזמר

 עם שיחק מכסית, הישר שהגיע
במקום. שהסתובבו הכלבים

 שימרית וסוחרת״הבגדיםהפיזמונאית:
 בנה עם לחוף באה !אור

בשימלה. לבושה בחוף השתזפה היא יותם. הצעיר
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 והמשתפצת, המתחדשת צדק, בנווה

 והמיסעדן לשעבר העיתונאי החליט
 את לחגוג אבדון שאול בהווה

 בחורף שנבנה בית־האוכל התחדשות
 גרם הקיץ לחגיגה: הסיבה שעבר.
 שטופח לגן למיסעדה, מחוץ ליציאה
 את שלמד פייר ז׳אן המלצר על־ידי

בפאריס. ריץ במלון מיקצועו

 המסיבה את שערכתי טבעי ״זה
 אוהב אני התחיל. כשהקיץ עכשיו,

 מה זה אבל הים, ליד לבלות יותר
המקום. בעל אומר שיש",

 היא שלי ביותר הגדולה ״האהבה
 לי ״יש אברון. מכריז צרפתי", אוכל

 מהאוכל הנהנים אנשים שיש סיפוק
 בשביל אבל כאלה, הרבה אין הצרפתי.

 הרבה להשקיע מוכן אני המעט
מחשבה״.

בחברת לווין, חנוך הפטריוט
אברון,

 במיסעדה אלמונית, סועדת
 שאול המקום, מבעלי אחד בנווה־צדק. הקיוסק

להצטלם. כדי לווין ליד לעמוד תמיד ממנו מבקשים כי סיפר

■ מנשה ציפי


