
ש, * כ ד ה חי  של ירח־דבש הוא אפילו ר
ש הניחרים, האורחים נגמר. מיליונרים,

 התפזרו המאה,״ ב״חתונת לחזות כדי כונסו
 היה חייב אונאסיס אריסטוטלס לבתיהם.

 שלו, והנפט האוניות לעסקי הוא אף לחזור
 הדולאר מיליון 500 שרכוש רצה לא אם

התענ מוקד ששימש הקטן ובאי יפחת. שלו
 מלכתה — ז׳אקלין רק נשארה עולמית יינות

 שזכתה ארצוח־הברית, של הכלתיימוכתרת
המעונה. הקדושה הילת את איבדה אך ביעל

 משתרעת ז׳אקלין של החדשה ממלכתה
 8 והיקפו דונאם 1900 ששטחו אי פני על

 פרסה, בצורת ומיוער מסולע אי זהו ק״מ.
 וצידה היעלים למגורי נועד האחד שצידה
ה עובדי משפחות 40 למגורי משמש השני
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 8 נפש לבל השווה במחיר צף ארמון־פאר
 בעצמו אונאסים תיכנן אותו דולאר, מיליון
 ב־ המצויידת יאכטה זוהי פרטים. לפרטי

 ומהירה חדישה אוניית־מלחמה של מנועיה
 המהירים מכלי־השייט לאחד ההופכה דבר —

בימים. כיום הנעים ביותר
ו המיתקנים בכל מצויידת עצמה היאכטה
כל ללא עליה לחיות המאפשרים האביזרים

 - סקווביוס הא■ זוזו
המדנוו אונאסיס, זיאקדו

 אריסטוטלס קנה אותו האיגיאי, ביס הקטן האי סקורפיוס, זהוהפרטי האי
 הס הממוספרים האתרים הפרטי. למיבצרו להפכו כדי אונאסיס

 שלה; המעגן ומקום אונאסיס של הפרטית היאכטה )2 ז׳אקלין; של העתיד היכל )1 כלהלן:
 בו המזח )5 המשרתים; מישכן )4 אונאסיס; של הפרטי הים מטוס של הנחיתה מקום )3

 האי )7 לאונאסיט; הוא אף השייך סקורפיד׳, האי )6 לז׳אקלין; תזמורת־החתונה המתינה
נשואין. כמתנת ז׳אקלין לכלה שלהם הפארק את העניקו תושביו אשר הסמוך, לפקס

 מפותל אספלט כביש האי. של תחזוקה
 צלעותיו שעל האי, חלקי שני בין מקשר

 יווניים, כפריים מבנים כמה עדיין מתנוססים
במיוחד. הדורה לא כפרית, כנסייה כולל

 סקור־ האי אינו ז׳אקלין של ביתה אבל
 הנמצאת סקורפידי האי פיסת לו ואף פיוס
 ליל את לאונאסיס. היא אף והשייכת מולו

 בילתה שלה ירח־הדבש ואת שלה הכלולות
— כריסטינה היאכטה גבי על ז׳אקלין

 בריכות- שתי — החיצון לעולם הזדקקות
 הימורים; אולם וחיצונית; פנימית שחיה,

 וחדרים טניס מגרש בית־קולנוע, כנסייה,
 קטיפה הרבה עם שמרני, בסגנון המרוהטים
 מאוסף ומבחר עתיקים, רהיטים ושטיחים,
אונאסיס. שצבר המקוריות התמונות

 שיאפשר שדה־תעופה אין עצמו באי
 אליהן עולם, פינות אותן עם מהירה תחבורה

גם אולם לעסקיו. יום מדי אונאסיס קופץ
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 הפרטי הצף הארמון כריסטינה, היאכטה זוהי
ה נרקם עליה הטונות, 1600 בת אונאסיס, של

לשע ארצות־הברית נשיא של אלמנתו לבין איל־האוניות בין רומן

מרו במעגן עוגנת נראית פאנאמי, דגל תחת המפליגה היאכטה, בר.
 שלט צי זו, ליאכטה פדט יש, לאונאסיס סקורפיוס. באי השיש צף
בתמונה. נראית מהן אחת מהירות. וסירות-מנוע מיפרש ספינות של

מטוס רכש הוא .62ה־ בן החתן דאג לכך
ה בנמל קבע דרך החונה מיוחד, ים

 יכול ספורות דקות תוך אתונה. של תעופה
 סקורפיום, האי ממפרצי באחד לנחות המטוס
 של בנפשה יעלה שרק דבר כל לשם להטיס

בו. לחשוק ז׳אקלין
ב לחיות ז׳אקי יכולה זמן כמה אולם
 יש לאונאסיס כי מסתבר ובמטוסים? יאכטה
 אירופאית בירה בכל כמעט דירות, המון

 לו. אין ממש בית אבל ובארצות־הברית,
 אינו בסקורפיום להתאכסן נהג בו הבית
 או־ שכר לכן נשוי. כאדם צרכיו את הולם

 האדריכלים מגדולי שניים לאחרונה נאסים
 ארמון עבורו שיתכננו כדי אירופה, של

ייב אשר ימי־הביניים, מתקופת טירה דמוי
 עבור רק בסקורפיוס. הגבעה פיסגת על נה

 של סכום אונאסיס ישלם הארמון תיכנון
דולאר. אלף 100

 דאג נשואיו לאחר הראשונים בימים כבר
ה לו שיעלה הסכום את להרתיח אונאסים

 עם חוזה באתונה חתם הוא השבוע בית•
מו בארץ אונאסיס יקים לפיו יודן ממשלת

 נפט, מפעלי של תעשייתית תשלובת לדתו
 ישקיע בה חשמלית, ותחנת־כוח אלומיניום

דולאר. מיליון 400 של סכום
 ז׳אקי מיהרו החוזה חתימת בתום מייד

 הפרטית לממלכתם חזרה לטוס ואריסטוטלם
ירח־הדבש. את בה להמשיך כדי הקטנה

 על ולהתמרמר להתלונן אולי יכולה ז׳אקי
ה ועל החדשה ממלכתה בתחומי השעמום
 מה כל דבר של בסופו זהו אבל בדידות.
 להם כשיש לעצמם לקנות יכולים שאנשים

מיותרים. מיליונים כמה


