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Αλβάρο και Ρουσέλ «στριμώχνουν» την εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση για το «bad deal» με
τον Ρώσο μεγιστάνα

Το σύμβολο της δυναστείας του Ωνάση, ο θρυλικός Σκορπιός, είναι γεγονός ότι έχει
περάσει σε άλλα χέρια. Τα τελευταία χρόνια οι φήμες περί πώλησης του νησιού
διαδίδονται παγκόσμια με φρενήρεις ρυθμούς, όπως έγινε κι αυτή τη φορά. Κι ενώ πολλοί
περίμεναν μια ακόμη διάψευση από την Αθηνά για την πώληση του Σκορπιού, η εγγονή του
Αριστοτέλη Ωνάση μας έπιασε όλους στον ύπνο. Και δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι και οι
κάτοικοι της περιοχής που είχαν άγνοια για τις προθέσεις της Αθηνάς, αλλά όσο
ξετυλίγεται το παρασκήνιο της αγοραπωλησίας έρχονται στο φως λεπτομέρειες, όπως η
αντίδραση του πατέρα της Τιερί Ρουσέλ και του συζύγου της, Αλβάρο.
Είναι γεγονός ότι η Αθηνά Ωνάση δεν διατηρεί και τις καλύτερες σχέσεις με τον πατέρα της
και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες o Τιερί Ρουσέλ ήταν ο τελευταίος που
ενημερώθηκε για την κίνηση που γινόταν από την νομική εταιρεία της Αθηνάς προκειμένου
να πουλήσει το Σκορπιό. Ο Ρουσέλ αιφνιδιάστηκε και φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να
αντιδράσει έντονα, καθώς πιστεύει ότι η Αθηνά έκανε ένα «bad deal» με τον Ρώσο
μεγιστάνα. Αν και δεν έχει πια καμία δικαιοδοσία στην διαχείριση της περιουσίας της
Αθηνάς, εκτιμά ότι η αρχική αξία του νησιού ήταν κοντά στα 300.000.000 ευρώ, ακόμη και με
τα σημερινά δεδομένα, καθώς ήταν ένα νησί με παγκόσμια φήμη και κυρίως με υποδομές.
Αν ισχύουν τα σενάρια ότι η Αθηνά πούλησε τον Σκορπιό για 117.000.000 ευρώ, δηλαδή
σχεδόν στο 1/3 της τιμής του τότε σίγουρα ήταν ένα καλό deal ... αλλά για τον Ρώσο
μεγιστάνα και την κόρη του Εκατερίνα.
«Η Αθηνά έχει απογοητεύσει πολλούς ανθρώπους με την απόφασή της να πουλήσει το
Σκορπιό και φυσικά και τον πατέρα της που ποτέ δεν θέλησε να πουληθεί το νησί. Σε
συζητήσεις που κάναμε παλαιότερα είχε υπογραμμίσει πως μια τέτοια πώληση δεν ήταν
καθόλου στις προθέσεις της Αθηνάς» δηλώνει στο parapolitika.gr ο κ. Αλέξης Μανθεάκης,
πρώην εκπρόσωπος της οικογένειας του Τιερί Ρουσέλ.
Την ίδια άποψη με τον πατέρα της Αθηνάς φαίνεται να έχει όμως και ο σύζυγός της
Αλβάρο. Ο Αλβάρο είχε δηλώσει σε πολλές συνεντεύξεις του ότι ήταν υπέρ της αξιοποίησης
του νησιού κι όχι της πώλησής του. Ωστόσο η Αθηνά είχε άλλα σχέδια. Οι αντιδράσεις από
το οικογενειακό της περιβάλλον φαίνεται ότι οδήγησαν την Αθηνά να κάνει δεύτερες
σκέψεις για το εάν ήταν σωστή η απόφασή της με αποτέλεσμα, όπως αποκαλύπτει σήμερα
το parapolitika.gr να ζητήσει σχετική αναφορά από την εταιρία της, στην οποία να
επιβεβαιώνεται ότι έγινε η πιο συμφέρουσα συμφωνία για την πώληση του νησιού. Την
είδηση επιβεβαιώνει στo parapolitika.gr και εκπρόσωπος της νομικής εταιρείας της Αθηνάς,
ωστόσο άλλες πηγές αναφέρουν ότι το report της όλης διαδικασίας από την εταιρεία της,
είναι μια τυπική διαδικασία που γίνεται σε κάθε μεγάλη αγοραπωλησία και δεν οφείλεται
στις αμφιβολίες που μπορεί να έχει εκ των υστέρων η Αθηνά.
«Το να πουλήσει η Αθηνά το Σκορπιό, για μένα ήταν αναμενόμενο. Όταν είδα ότι πουλούσε
άλλα σπίτια, ακόμη και τα κοσμήματα της μητέρας της αντιλήφθηκα ότι είναι θέμα χρόνου
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για να πουλήσει το Σκορπιό» σημειώνει ο κ. Μανθεάκης και συμπληρώνει: «Η Αθηνά δεν είχε
συναισθηματικούς δεσμούς ούτε με το νησί, πολύ περισσότερο με την Ελλάδα. Ο Σκορπιός
είχε μόνο εμπορική αξία για εκείνη κι έτσι το έβλεπε από την αρχή, αν και κατέληξε σε μια
συμφωνία που δείχνει ιδιαιτέρως συμφέρουσα μόνο για τον Ρώσο μεγιστάνα».
Της Στέλλας Νοβάκη
Parapolitika.gr
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