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Ο Αριστοτέλης 
Ωνάσης αγόρασε τον 

Σκορπιό έναντι 3 εκατ. 
δραχμών το 1963

στησε πλήρως το εσωτερικό της, και πλέον θα χρησιμοποιηθεί 
ως τουριστικό κατάλυμα. 

Το κτίριο, ηλικίας 180 ετών, υπήρχε στο νησί πριν από τον 
Ωνάση και χρησιμοποιείτο ως στάβλος. Επί των ημερών του ο 
Ωνάσης το ανακατασκεύασε, το έβαψε ροζ και η Χριστίνα, με-
τά τη γέννηση της κόρης της, το ανακαίνισε. Στο ισόγειο η οι-
κογένεια Ριμπολόβλεφ έχει δημιουργήσει μουσείο με αντικεί-
μενα, φωτογραφίες του Ελληνα κροίσου και με τις τηλεφωνικές 
συσκευές που χρησιμοποιούσε τότε η οικογένεια.

Στον ίδιο χώρο, θα αναπτυχθεί το κύριο τουριστικό συγκρό-
τημα που θα περιλαμβάνει το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα με την προεδρική σουίτα και κάποιες βίλες. Στο βασικό 
τουριστικό συγκρότημα περιλαμβάνονται επίσης χώροι που 
εξυπηρετούν τις κύριες και βοηθητικές λειτουργίες της τουρι-
στικής εγκατάστασης, όπως συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο, κέ-
ντρο ευεξίας, αίθουσα προβολών και χώρος ψυχαγωγίας, κου-
ζίνες, πλυντήρια, τροφοδοσία, αποθήκες κ.λπ., καθώς και κο-
λυμβητικές δεξαμενές.
f Στη δεύτερη κτιριακή ενότητα θα αναπτυχθούν τέσσερις 
ανεξάρτητες κατοικίες, που θα αποτελούν τμήμα του ξενοδο-
χειακού συγκροτήματος, με τους απαραίτητους βοηθητικούς 
χώρους για τη διαμονή των VIP επισκεπτών του νησιού. 
f Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατασκευή ενός πολυα-
θλητικού κέντρου. Το συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων, 
που θα αναπτυχθεί σε μια ξεχωριστή ενότητα, θα περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5, χώρο για 
αθλοπαιδιές και γήπεδο τένις, δωμάτια προσωρινής διαμονής 
ειδικών επισκεπτών (γυμναστές, ιατροί κ.λπ.), αίθουσα μπόου-
λινγκ, ιατρείο, χώρο περίθαλψης και κέντρο πρώτων βοηθειών. 
f Στην ανατολική παραλία, θα αναπτυχθούν εγκαταστά-
σεις εξυπηρέτησης λουομένων. Το υφιστάμενο κτίριο θα εκ-
συγχρονιστεί εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ θα κατασκευα-
στεί ένα ακόμη κτίριο, όπου θα υπάρχουν οι βοηθητικοί χώ-
ροι των αποδυτηρίων.
f Σε άλλο τμήμα του νησιού, όπου θα βρίσκεται και η βίλα 
του διευθυντή-διαχειριστή του Σκορπιού, έχει προβλεφθεί η δι-
αμόρφωση ενός χώρου αναμονής επιβατών (lounge) για το 
ελικοδρόμιο, που θα κατασκευαστεί στο νησί για να εξυπηρε-
τήσει τους βαθύπλουτους επισκέπτες του.
f Στην έκτη κτιριακή ενότητα, θα βρίσκονται οι κατοικίες για 
το προσωπικό του συγκροτήματος. Βάσει της ΚΥΑ, προβλέ-
πονται η υλοποίηση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης 
στα δύο υπάρχοντα κτίσματα και η δημιουργία ενός ακόμη 
διώροφου κτιρίου.
f Ενας ξεχωριστός χώρος έχει σχεδιαστεί για τη φιλοξενία 
αλόγων, στα οποία έχει αδυναμία, εκτός από την Αθηνά Ωνά-
ση, και η κόρη του Ντ. Ριμπολόβελφ, Εκατερίνα. Σε ένα νέο 
κτίριο θα δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες υποδομές 
φιλοξενίας αλόγων και θα διαμορφωθεί ένας ειδι-
κός χώρος για τη φιλοξενία μικρών κατοικί-
διων ζώων. Βάσει της ΚΥΑ, προβλέπονται 
η αναβάθμιση της υφιστάμενης αρένας 
ιππασίας, η διαμόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών με πεδίο εξάσκησης αλό-
γων και η αναβάθμιση των υπαίθριων 
γηπέδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
f Στην όγδοη κτιριακή ενότητα, θα 
αναπτυχθεί το «Σπίτι του Λόφου», 

ένα νέο κτίριο, συνολικής δόμησης 565 τ.μ., με 
εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή 75 τ.μ., που 
θα χρησιμοποιηθεί ως τουριστικό κατάλυμα. 
f Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία ενός αμφι-
θεάτρου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη δι-
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 
ενός μικρού ανεξάρτητου αναψυκτηρίου. Το αμ-
φιθέατρο θα αναπτυχθεί βάσει του φυσικού ανά-
γλυφου του εδάφους.

Στο πλαίσιο της μετατροπής του νησιού σε 
πολυτελές θέρετρο για… λίγους, προβλέπεται η 
επέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος στην 
προβλήτα «Χριστίνα», όπου θα μπορούν να δέ-
νουν οι θαλαμηγοί των VIP επισκεπτών, ενώ ιδι-

αίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη του ελικοδρομί-
ου. Το υφιστάμενο πεδίο προσγείωσης θα αναβαθμιστεί σε 
ελικοδρόμιο, σύμφωνα με την προέγκριση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας και με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρο-
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα ασφαλείας, πυ-
ροπροστασίας και φωτισμού του πεδίου προσγείωσης και 
των διαδρόμων προσέγγισης. 

Μια ξεχωριστή περιοχή, η οποία στα σχέδια ονομάζε-

ται «Φάρμα», θα χρησιμοποιηθεί για βιολογικές καλλιέρ-
γειες και για τη δημιουργία μιας κτηνοπτηνοτροφικής μο-
νάδας με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις τεχνικής υποδο-
μής. Στον χώρο αυτό επιτρέπονται η ανακαίνιση, ο εκσυγ-
χρονισμός και η αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστά-
σεων, η στέγαση εγκαταστάσεων οικοτεχνικής προσομοί-

ωσης παραγωγής προϊόντων και η κατασκευή θερμο-
κηπίων και φυτωρίων.

Το ησυχαστήριο του Ωνάση
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγόρασε τον Σκορπιό ένα-
ντι 3 εκατ. δραχμών το 1963. Εκτοτε και για μία 
δεκαετία ο Ελληνας εφοπλιστής χρησιμοποίησε 
το νησί του Ιονίου ως ιδιωτικό θέρετρο και τό-
πο κατοικίας του. Ο Ελληνας κροίσος ανακαίνι-
σε τη βίλα που υπήρχε στο νησί από τον 19ο 
αιώνα, δίνοντάς της μάλιστα χαρακτηριστι-
κό ροζ χρώμα και κατασκεύασε λίγα ακό-
μη κτίρια, καθώς και ένα ιδιόκτητο λιμάνι, 
στο οποίο για πολλά χρόνια ελλιμενιζόταν 
η θαλαμηγός του «Χριστίνα». Ο θάνατος 
του Αριστοτέλη Ωνάση το 1975 έφερε την 
εγκατάλειψη για το νησί. 

Η χαμένη αίγλη του, ωστόσο, επέστρε-
ψε έπειτα από χρόνια με τα περίφημα πάρ-
τι της Χριστίνας Ωνάση. Μετά τον θάνατό 

της το 1988, η κόρη της, Αθηνά, ήταν η μο-
ναδική κληρονόμος μιας αμύθητης περιουσί-

ας. Η Αθηνά πολύ αργότερα πήρε την απόφα-
ση να πουλήσει το νησί για κάτι περισσότερο 

από 100 εκατ. ευρώ. Από την άνοιξη του 2013, 
ο θρυλικός Σκορπιός, που αποτέλεσε σήμα κατα-

τεθέν της οικογένειας Ωνάση, έχει παραχωρηθεί με 
μακροχρόνια μίσθωση στην Εκ. Ριμπολόβλεβα, κόρη 

του Ρώσου μεγιστάνα Ντ. Ριμπολόβλεφ.
Στο νησί, κοντά στο εκκλησάκι Παναγίτσα, υπάρχει μέ-

χρι σήμερα το κοιμητήριο της οικογένειας Ωνάση. Πρό-
κειται, μάλιστα, για το μοναδικό τμήμα του Σκορπιού που 
ανήκει ακόμη στην Αθηνά.

Ο Ρώσος μεγιστάνας 
Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ

Ενας ξεχωριστός χώρος έχει 
σχεδιαστεί για τη φιλοξενία 
αλόγων, στα οποία έχει αδυναμία 
η κόρη του Ντ. Ριμπολόβλεφ, 
Εκατερίνα (πάνω). Η περίφημη 
ροζ βίλα της Χριστίνας Ωνάση. 
Το υφιστάμενο διώροφο κτίριο 
ανακαινίστηκε το 2014 από τον 
Ρώσο δισεκατομμυριούχο (κάτω) 


