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τους πιο απαιτητικούς φιλοξενούµενους του δι-
εθνούς jet set. Οι καλεσµένοι θα έχουν την ευ-
καιρία να απολαύσουν µοναδικές στιγµές ηρε-
µίας και χαλάρωσης µε θέα το απέραντο γα-
λάζιο του Ιονίου και το καταπράσινο τοπίο του 
Σκορπιού, σε συνδυασµό µε την παροχή εξε-
ζητηµένων υπηρεσιών.

Οπως αναφέρεται στην τεχνική µελέτη, το 
κτιριακό συγκρότηµα θα αποτελείται από µία 
µεγάλη βίλα, που θα διαθέτει οκτώ κλίνες, µε 
πληθώρα χώρων, αυλών και ιδιωτική κλειστή 
πισίνα µε ανοιγόµενη οροφή, για όσους επι-
θυµούν να απολαύσουν τον ελληνικό ήλιο. Επι-
πλέον, θα κατασκευαστούν δύο βίλες, µε δυ-
νατότητα φιλοξενίας πέντε ατόµων, δύο σουί-
τες για υψηλούς προσκεκληµένους τριών έως 
πέντε ατόµων, δύο σουίτες τεσσάρων ατόµων 
και ένα κτίριο µε χώρους κοινού, προσωπικού 
και εγκαταστάσεων.

Μασάζ και spa
Από το έργο, βεβαίως, δεν θα µπορούσε να λεί-
πει και ένα κτίριο όπου θα παρέχονται χαλαρω-
τικές υπηρεσίες µασάζ και spa στους διαµένο-
ντες στο κατάφυτο νησί του Ιονίου. Σε απόστα-
ση από το κεντρικό συγκρότηµα θα χτιστούν 
δύο VIP σουίτες των τριών κλινών που, µαζί µε 
τις υπόλοιπες σουίτες, θα διατίθενται σε όσους 
επιθυµούν να έχουν µεγαλύτερη αυτονοµία. Οι 
υπόλοιπες κατασκευές «θα αποτελούν ένα συ-
νεκτικό σύνολο κτιρίων που αναπτύσσεται γύ-
ρω από µία κεντρική µεγάλη υδάτινη επιφά-
νεια και φυτεµένες αυλές», αναφέρε-
ται στην τεχνική έκθεση.

Οσον αφορά το περίφηµο Pink 
House του Σκορπιού, χτισµένο πριν 
από το 1955 και συνολικής χωρητι-
κότητας οκτώ κλινών, το οποίο η Τζά-
κι Κένεντι είχε διακοσµήσει σε χωριά-
τικο στιλ και η Χριστίνα Ωνάση αργό-
τερα µετέτρεψε σε µοντέρνο, ανακατα-
σκευάστηκε και πάλι πέρυσι το καλοκαίρι 
από τη νέα ιδιοκτήτρια Κ. Ριµπολόβλεβα.

Οπως επισηµαίνεται από την αρχιτε-
κτονική οµάδα του Ρώσου µεγιστάνα, 
«η χωροθέτηση του νέου ξενοδοχείου 
θα αξιοποιήσει στο µέγιστο το διάσελο 
που βρίσκεται στο µέσο περίπου της νή-
σου, ένα από τα πιο προνοµιούχα από 
άποψη θέας και φυσικού περιβάλλοντος 
σηµεία». Σε αυτό το σηµείο προτείνεται 
από τους ειδικούς µια σχετικά πυκνή συ-
γκέντρωση κτιρίων, ώστε οι άλλες περιοχές 
του νησιού να παραµείνουν όσο το δυνα-
τόν ανέπαφες. Αλλωστε, όπως επισηµαίνε-
ται, η φυσική βλάστηση που έχει αναπτυ-
χθεί εξωτερικά των οδών και προς τη θά-
λασσα δηµιουργεί ένα κατάλληλο περιβάλ-
λον, αλλά και προστατεύει οπτικά το νέο συ-
γκρότηµα, µε τρόπο ώστε να φαίνεται κα-
τά το δυνατόν λιγότερο από διερχόµενα σκά-
φη. Προκειµένου να γίνουν πράξη τα νέα σχέ-
δια, προτείνεται να κατεδαφιστούν η σηµερι-
νή κύρια κατοικία, ο ξενώνας λόφου, το κτίριο 
ξένων και ο ξενώνας δάσους.

Υπερυψωµένη επιφάνεια 
Ο σχεδιασµός του ξενοδοχείου περιλαµβάνει 
µια µεγάλη επιφάνεια, η οποία πρόκειται να 
υπερυψωθεί, µε στόχο οι φιλοξενούµενοι να 
απολαµβάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη 
µαγευτική θέα. Στο επίπεδο αυτό θα βρίσκε-
ται η κεντρική υδάτινη επιφάνεια, οι χώροι 
δείπνου και καθιστικού και µια υπαίθρια πι-
σίνα. Κάτω απ’ αυτό θα αναπτυχθούν οι βο-
ηθητικοί χώροι προσωπικού, το µηχανοστά-
σιο, αλλά και ορισµένες επιπλέον χρήσεις για 
το κοινό, όπως η µεγάλη αίθουσα προβολών, 
το κλαµπ, µια αίθουσα συσκέψεων αλλά και 
το spa. Επιπλέον, οι αρχιτέκτονες έχουν προ-
βλέψει η κυκλοφορία των οχηµάτων να γίνε-
ται κάτω από το υπερυψωµένο επίπεδο, ώστε 

TO ΣΧΕ∆ΙΟ περιλαμβά-
νει δομικές παρεμβάσεις 
σε έκταση 9.000 τ.μ. με 
πολυτελή μπάγκαλοους, 
spa, προπονητικό κέντρο 
ιππασίας, γήπεδο βόλεϊ 
και πισίνες ολυμπιακών 
διαστάσεων που λίγοι θα 
απολαύσουν

βλέπεται ειδική κατασκευή στέγασης 
της πισίνας, από γυαλί και αλουµίνιο, η 
οποία σύρεται ώστε να ανοίγει ή να κλεί-
νει. Ανάλογα υλικά θα χρησιµοποιηθούν 
και στις σουίτες. 

Πισίνες, βόλεϊ και ιππασία
Παρεµβάσεις θα γίνουν και στο υφιστάµε-
νο κτίριο αποδυτηρίων στην ανατολική πα-
ραλία που θα αξιοποιηθεί µε την προσθή-
κη νέας πισίνας διαστάσεων 25Χ7 µέτρων, 
βοηθητικών χώρων και γηπέδου βόλεϊ στο 
πίσω µέρος του για τους λάτρεις των σπορ. 
Στο επίπεδο της πισίνας θα δηµιουργηθούν 
επίπεδες αυλές για χρήση των λουόµενων. 
Το νέο γήπεδο ιππασίας, συνολικής επιφά-
νειας 2.600 τ.µ., θα κατασκευαστεί στα νοτι-
οδυτικά του νησιού και θα είναι διαστρωµέ-
νο µε ειδικό µείγµα χώµατος ώστε να δηµι-
ουργεί την κατάλληλη επιφάνεια για τα άλο-
γα. Σε αυτό η Κ. Ριµπολόβλεβα, λάτρις της 
ιππασίας, όπως και η Αθηνά Ωνάση, θα έχει 
την ευκαιρία να προπονείται καθηµερινά.

Στα σηµεία της νησιού όπου υπάρχουν πα-
λαιοί πέτρινοι οικίσκοι ή αγροτικές και κτηνο-
τροφικές υποδοµές, οι ειδικοί έκριναν ότι «πα-
ρά τη σηµασία τους για την εικόνα του νη-

σιού δεν ανταποκρίνονται στο πνεύµα του έρ-
γου ως υπερπολυτελείς χώροι φιλοξενίας, ούτε 
εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες των επισκεπτών 
στους οποίους απευθύνονται». Γι’ αυτούς τους 
λόγους προτείνεται η αξιοποίησή τους µε στόχο 
την εξυπηρέτηση και την αναψυχή των επισκε-
πτών του ξενοδοχείου. Ορισµένα από αυτά θα 
αλλάξουν χρήση και θα γίνουν χώρος γενικής 
χρήσης, εργαστήριο οικοτεχνίας και αποθήκες. 
Το σιλό θα παραµείνει ανενεργό ως αρχιτεκτο-
νικό στοιχείο, το ίδιο και το χοιροστάσιο. «Μι-
κρές αγροτικές δραστηριότητες, όπως κήποι, 
αγροί, ελαιώνες, οπωρώνες, διάφορες εποχικές 
και δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς και φάρµα 
µε οικόσιτα ζώα και παραδοσιακές δραστηρι-
ότητες, θα προσθέσουν έναν µικρό χαρακτή-
ρα στο κατάλ υµα», καταλήγει η τεχνική µελέτη. 

Συνολικά, το εµβαδόν της ιδιοκτησίας είναι 
831.884,94 τ.µ., από τα οποία οι δασικές εκτά-
σεις καταλαµβάνουν 400.937,84 τ.µ., οι αγρο-
τικές 245.180,87 τ.µ. και οι µη υπαγόµενες 
185.766,23 τ.µ.

να µην ενοχλούνται οι πελάτες. Από το επίπεδο αυτό θα ξεκινούν κλί-
µακες που θα οδηγούν στη µεγάλη βίλα, η οποία χωροθετείται πιο 
ψηλά και θα έχει τη δική της είσοδο µε δροµάκι για ηλεκτρονικό όχη-
µα. Από το επίπεδο της µεγάλης υδάτινης επιφάνειας θα γίνεται και η 
σύνδεση µε τις δύο VIP βίλες.

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «θα έχει τη λογική του χωριού», όπως 
αναφέρεται στην αρχιτεκτονική µελέτη, στην οποία αποκαλύπτεται ότι 
όλες σχεδόν οι κατασκευές θα είναι συµµετρικές, θα έχουν λευκό χρώ-
µα και δίριχτες στέγες από µπεζ κεραµίδια. Ως προστασία από τον ήλιο 
προτείνονται εκτεταµένες πέργκολες, οι οποίες στις περισσότερες περι-
πτώσεις θα ακολουθούν τη µορφή των στεγών και θα λειτουργούν ως 
προέκτασή τους στο ύπαιθρο. Κυρίαρχα στοιχεία θα είναι το ξύλο και 
η πέτρα και οι πισίνες θα καλύπτονται µε πλακίδια σκούρου χρώµατος. 
Ο χώρος του δείπνου και του σαλονιού θα είναι υπενδεδυµένος εξω-
τερικά µε ξύλινες σανίδες, ενώ τα αλουµίνια θα είναι µπρονζέ σκούρο. 
Τα δάπεδα θα είναι λίθινα, ενώ σε αρκετά σηµεία θα είναι τύπου deck.

Οι βίλες θα είναι επενδεδυµένες εξωτερικά µε κοµµένη πέτρα τοπι-
κής προέλευσης και τόσο στην πρόσοψη όσο και στην πίσω όψη θα 
έχουν λευκή πέργκολα. Σε µία από αυτές, µάλιστα, έχει προβλεφθεί 
να έχει φυτεµένο δώµα αντί της στέγης. Στη µεγάλη βίλα θα κυριαρ-
χούν οι κατασκευές σκίασης από αλουµίνιο λευκού χρώµατος και ξύ-
λο στο φυσικό χρώµα. Τα εξωτερικά δάπεδα θα είναι λίθινα και προ-

«η χωροθέτηση του νέου ξενοδοχείου 
θα αξιοποιήσει στο µέγιστο το διάσελο 
που βρίσκεται στο µέσο περίπου της νή-
σου, ένα από τα πιο προνοµιούχα από 
άποψη θέας και φυσικού περιβάλλοντος 
σηµεία». Σε αυτό το σηµείο προτείνεται 
από τους ειδικούς µια σχετικά πυκνή συ-
γκέντρωση κτιρίων, ώστε οι άλλες περιοχές 
του νησιού να παραµείνουν όσο το δυνα-
τόν ανέπαφες. Αλλωστε, όπως επισηµαίνε-
ται, η φυσική βλάστηση που έχει αναπτυ-
χθεί εξωτερικά των οδών και προς τη θά-
λασσα δηµιουργεί ένα κατάλληλο περιβάλ-
λον, αλλά και προστατεύει οπτικά το νέο συ-

πίσω µέρος του για τους λάτρεις των σπορ. 
Στο επίπεδο της πισίνας θα δηµιουργηθούν 
επίπεδες αυλές για χρήση των λουόµενων. 
Το νέο γήπεδο ιππασίας, συνολικής επιφά-
νειας 2.600 τ.µ., θα κατασκευαστεί στα νοτι-
οδυτικά του νησιού και θα είναι διαστρωµέ-
νο µε ειδικό µείγµα χώµατος ώστε να δηµι-
ουργεί την κατάλληλη επιφάνεια για τα άλο-
γα. Σε αυτό η Κ. Ριµπολόβλεβα, λάτρις της 
ιππασίας, όπως και η 
την ευκαιρία να προπονείται καθηµερινά.

λαιοί πέτρινοι οικίσκοι ή αγροτικές και κτηνο-
τροφικές υποδοµές, οι ειδικοί έκριναν ότι «πα-

Οπως αναφέρεται 
στην τεχνική μελέτη, το 
κτιριακό συγκρότημα 
θα αποτελείται από μία 
μεγάλη βίλα, που θα 
διαθέτει οκτώ κλίνες, 
με πληθώρα χώρων, 
αυλών και ιδιωτική 
κλειστή πισίνα με 
ανοιγόμενη οροφή, 
για όσους επιθυμούν 
να απολαύσουν 
τον ελληνικό 
ήλιο. Επιπλέον, θα 
κατασκευαστούν δύο 
βίλες, με δυνατότητα 
φιλοξενίας πέντε 
ατόμων, δύο 
σουίτες για υψηλούς 
προσκεκλημένους, 
δύο σουίτες τεσσάρων 
ατόμων και ένα 
κτίριο με χώρους 
προσωπικού και 
εγκαταστάσεων


