
בתר־אביב נשברות ס
 פיראוס. !שמה שה

 אותנטית, זפינת־דיג
 מיוון, פולקלור ממני
 שבאו הזוללים פני

 רב זמן בבר נראה ;יא
 גבינות, טיפוסיים, ב

 השולחנות. את ;ימרו
 מהמלצרית. מר
 רשת־מיסעדות :עלי
 הבלקן מטעמי את
ומעצב הצייר עם זעו

 משם ושבו פיראוס, בנמל לסיור צפריר שלמה התפאורות
 חלונות למצוא ניתן המיסעדה כותלי על שוגים. בפריטים עמוסים
חבלי־כביסה. ואפילו שובר־יוגים דלתות לתוהה, קרועים
 שבירת של המהוללה היוונית המסורת את לשכוח אפשר ואיך

 של ערימות המעוניינים לכל העניקו הבעלים צלחוח־חרס?
 על הצלחות את השליך זעמו את לפרוק צורך שהרגיש ומי צלחות,
 אחרי רצו המלצרים כי לרגע, מלוכלכת נשארה שלא הריצפד
מטאטאים. עם השברים

 וקבאבים, מטוגנים דגים ואכלו אוזו ששתו האורחים, מאות בין -
 והקולונל לידואס, דימטרים בארץ, יוון של מיופה־הכוח היו

בישראל, זאיר כשגריר המשמש דה־אינת מנגה אלוקי

 שמואל סתדרות,
 טופז, מדודו :ולן

ברקן. יהודה חקו
שטיו ישוארה

איינשטיין. לאבי מנישואיה רוני בתה לידת לאחר עיים

 כל את וניסו בצלחת ידם טמנו פיבקו, אילן מעצב־הפנים
 הרחוק בעבר שהיה תירוש, מיקי ישב לצידם המאכלים.

גלריה. בעל כיום בן־עמי. תמי הדוגמנית של בן־זוגה

 המתגוררת ננה
 בחיבתה ידועה ,1

ובעלה, היא •ת.
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ובשלב ספירו, היווני הזמר עם רקדה במסיבה שים.

 קצת היה הזמר צווארו. סביב נחש כרכה מסויים
 הנשואה עדן זאת. להראות לא העדיף אך מפוחד,

מרום. בני הידוע הנחשן עם בעבר להופיע הירבתה

שן
בתורון

 אך השבוע, נפתה יווני מוערון עוד
 בקריית־ אלא בתל־אביב, לא הפעם

 הזה למקום להגיע חולון. של התעשיה
 שלו המיקום צבאי. מיבצע כמעט היה

 המודעים והבעלים, במיוחד מסובך
 הרצל, בנרות. הדרך את האירו לכך,

 ועד שנה, לפני בתאונה קשה שנפצע
 לכסא־גלגלים, מרותק היה חודש לפני

 לפתוח עצמו, את לעודד כדי החליט,
 הוא למקום יוונית. מוסיקה של מועדון

השמש חחח קורא
 יום־הולדתו את חגגו הפתיחה בערב

 התוכנית מפיק מלובן, חיים של
והחב גילו את לאמר סירב מלובן ממני.
 וכרי לדעת. התעקשו לא גם שלו רים

 רקדניות־בטן, לו הביאו שמח לו שיהיה
 ששרו אותנטיים יוונים וזמרים נחשים
מדי. גבוה בווליום רומאנטיים שירים

 חבריו על נמנה שרובו בפנים, הקהל
 מאוד נהנה דווקא המקום, בעל של

 עוזרת- בהתאם. הגיב ואף מהמוסיקה
 ,קרוצ׳י ריקי התוכנית, של ההפקה

 נגן־ עם והגיעה כולם, את הפתיעה
חנוך. שלום את המלווה האנגלי הגיטרה
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בחליפת״מיני. לבושה כשהיא פרטית כאורחת לאירוע

 לרקוד החלה למירפסת חזרה בדרכה
 אוחזת כשהיא סטטיס קאזנג׳ליס היווני

הזמרים מגדולי אחד של אחיו הוא סטטיס
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