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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ο έλληνας µεγιστάνας Αριστοτέ-
λης Ωνάσης γεννήθηκε στις 15 
Ιανουαρίου του 1906 στη Σµύρ-

νη, σε σχετικά εύπορη για την περιοχή 
και την εποχή εκείνη οικογένεια. Ήταν 
το δεύτερο παιδί των γονιών του. Είχε 
προηγηθεί η Άρτεµις, δυο χρόνια πριν.

Ο πατέρας του Σωκράτης Ωνάσης 
ήταν ένας από τους πλουσιότερους 
καπνέµπορους και επιχειρηµατίες της 
Σµύρνης. Η µητέρα του Πηνελόπη ∆ο-
λόγλου παντρεύτηκε στα 17 της χρόνια, 
αλλά πέθανε νέα στα 33 της. Έξι µήνες 
µετά, ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε 
την Ελένη, από την οποία ο Αριστοτέ-
λης απέκτησε δύο αδελφές, τη Μερόπη 
και την Καλλιρρόη.

Η γιαγιά του, Γεσθηµανή, ήταν πολύ 
θρήσκα και ονειρευόταν για τον εγγονό 
της να γίνει παπάς. Από µικρός ήταν 
παπαδάκι και του άρεσε να µαθαίνει 
απ’ έξω τους βυζαντινούς ψαλµούς. 
Ξεστράτισε, όµως, ως µαθητής, παρότι 
φοίτησε στα καλύτερα σχολεία.

Μεγαλώνοντας έκανε ένα ελκυστικό 
κορµί, που το επεδείκνυε µε καµάρι 
στα κορίτσια. Είχε δύναµη, τόλµη, δια-
συνδέσεις και λεφτά... 

∆ωροδοκούσε τους υπαλλήλους 
των σχολείων του, αγόραζε τσιγάρα 
που τα κάπνιζαν µε τους φίλους του, 
καβγάδιζε συχνά κι έλεγε ψέµατα 
για πλάκα. Όµως, ήταν αγαπητός για 
τα ελαττώµατα και τις απερισκεψί-
ες του, το πνεύµα του και φυσικά τα 
χρήµατά του. 

Ήταν τακτικός πελάτης σε οίκο ανο-
χής και είχε τις πρώτες του εµπειρίες 

από τη δασκάλα του των γαλλικών, την 
πλύστρα της οικογένειάς του και µια 
παντρεµένη Τουρκάλα.

Με τη Μικρασιατική καταστροφή, ο 
πατέρας του βρέθηκε στη φυλακή. Η 
επιχείρησή τους περιήλθε στα χέρια 

των Τούρκων και η αποθήκη τους 
κάηκε. 

Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο Αρι-
στοτέλης αποφάσισε να ξενιτευτεί για 
να αναζητήσει µια καλύτερη τύχη για 
εκείνον και την οικογένειά του.

Τα απανωτά χαστούκια που τρώει 
η κυβέρνηση από τους «ευρωπαίους 
εταίρους» µας, ανάγκασαν ακόµα και 
τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη 
Στουρνάρα, κατά δήλωσή του φα-
νατικό υπερασπιστή των µνηµονίων 
όπως και ο υπουργός Υγείας Αδωνης 
Γεωργιάδης, να αντιληφθεί ότι η Ελλά-
δα βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της 
έκρηξης.

Ο αδιέξοδος δρόµος της πλήρους 
υποταγής στις εντολές του Βερολίνου 
και των Βρυξελλών, δείχνει τώρα τα 
δόντια του περισσότερο από ποτέ, κα-
θώς οι απαιτήσεις των «σωτήρων» 
δεν έχουν τέρµα και δεν λογαριάζουν 
ούτε στο ελάχιστο την πορεία αυτής 
της χώρας την οποία υποτίθεται εδώ 
και τόσο καιρό διασώζουν.

Είναι φυσικό, ότι η απογοήτευση 
στην Αθήνα είναι κάτι παραπάνω από 
διάχυτη, όσο κι αν η κυβέρνηση δεν 
θέλει να το δείξει και ασχολείται µε την 
επικείµενη συνάντηση Μέρκελ Σαµα-
ρά σε λίγες ηµέρες στο Βερολίνο. Εκεί 
όµως, το µόνο που θα συµβεί είναι να 
πληροφορηθεί και επισήµως ο πρω-
θυπουργός ότι η γερµανική πολιτική 

δεν πρόκειται να µεταβληθεί ούτε στο 
ελάχιστο µετά τη συγκρότηση της νέας 
γερµανικής κυβέρνησης καθώς και το 
να παραπεµφθεί εκ νέου από τη γερµα-
νίδα καγκελάριο στην τρόικα, σε περί-
πτωση που επιχειρήσει να ψελλίσει το 
οτιδήποτε για τους οξύτατους κοινω-
νικούς και πολιτικούς κινδύνους που 
διατρέχει πλέον η Ελλάδα.

Με αυτά τα δεδοµένα, η χώρα θα 
µπει ουσιαστικά σε λίγες εβδοµάδες 
στην τελική ευθεία προς τις διπλές, αν 
όχι τριπλές, εκλογές. Και το τι θα συµ-
βεί σε αυτές, µε τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, είναι περίπου προδιαγεγραµµένο, 
τουλάχιστον ως προς το κυβερνητικό 
σκέλος, όπου η Ν.∆. θα ακολουθήσει 
τα χνάρια του ΠαΣοΚ το οποίο, στην 
πραγµατικότητα, δεν υπάρχει πια. Οσο 
για το τι θα συµβεί µε τη Χρυσή Αυγή, 
που κάθε άλλο παρά φαίνεται πια να 
της κοστίζει η διαδικασία ποινικοποί-
ησης και η φυλάκιση της ηγεσίας της, 
ας το σκεφτούν εκείνοι που, ακόµα και 
σήµερα, παρά τα όσα συµβαίνουν, δεν 
τολµούν να πουν ένα όχι στην τρόικα...

Ας µην κοροδιεύουν άλλο τον εαυτό 
τους οι πολιτικές ηγεσίες που πιστεύ-

ουν ότι µπορούν να συνεχίσουν να 
κυβερνούν µε αυτούς τους τρόπους, 
τα νοµοθετικά διατάγµατα, τη διαρκώς 
εντινόµενη ποινικοποίηση, και, κυρί-
ως, την εξόντωση από τους φόρους: 
από την τραγωδία που ετοιµάζεται για 
την Ελλάδα, άλλη διέξοδος δεν υπάρ-
χει παρά µόνον η αλλαγή στάσης απέ-
ναντι στο Βερολίνο και, εν ανάγκη, η 
σύγκρουση. Κι αυτό δεν είναι κάτι που 
έχει πολύ καιρό πια µπροστά της να το 
κάνει η κυβέρνηση. Ή θα το πράξει στις 
επόµενες εβδοµάδες, ή οι εξελίξεις θα 
την ξεπεράσουν.

Θα είναι εύκολο; Καθόλου. Αντιθέ-
τως, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και 
επώδυνο. Οµως, αυτό που µέχρι σήµε-
ρα γίνεται, είναι πλέον νοµοτελειακά και 
ολιστικά καταστρεπτικό για τη χώρα. Ας 
κόψουµε λοιπόν τα παραµύθια τύπου 
«succes story», «δεν υπάρχει δηµοσι-
ονοµικό κενό» και «έχουµε πρωτογενή 
πλεονάσµατα» γιατί οι «φίλοι µας» του 
Βερολίνου µας τα έχουν γυρίσει όλα 
πίσω. Και ας κοιτάξουµε το ταχύτερο 
να οργανώσουµε αποτελεσµατικά την 
επόµενη ηµέρα, πριν µας αναγκάσουν 
να τη βρούµε ανέτοιµοι µπροστά µας.

ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1703: Πεθαίνει στις φυλακές της Βαστίλης ο 
άνθρωπος µε τη σιδερένια µάσκα, η ζωή του 
οποίου υµνήθηκε από τον Βολτέρο και τον 
Αλέξανδρο ∆ουµά.

1924: Αποτυγχάνει στρατιωτικό κίνηµα των 
Λούφα και Ντερτιλή κατά της κυβέρνησης του 
Ανδρέα Μιχαλακόπουλου.

1942: Οι Σοβιετικοί υπό τον στρατάρχη Ζούκοφ 
περνούν στην αντεπίθεση κατ’ εφαρµογή 
της Επιχείρησης Ουρανός. (Η Μάχη του 
Στάλινγκραντ)

1950: Ενταφιάζεται στην Αθήνα, στο νεκροταφείο 
του Ζωγράφου, ο ποδοσφαιριστής του 
Παναθηναϊκού Μίµης Πιερράκος, που είχε 
σκοτωθεί πριν από δέκα χρόνια, το Νοέµβριο του 
1940, έξω από το Πόγραδετς, κατά τη διάρκεια 
του Ελληνοϊταλικού Πολέµου. Αντιπροσωπεία της 
οµάδας του Παναθηναϊκού εντόπισε τον τάφο του 
παίκτη στην Αλβανία και µετέφεραν τα οστά του 
στην Αθήνα.

1952: Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του 
Ελληνικού Συναγερµού, µε πρωθυπουργό τον 
Αλέξανδρο Παπάγο.

1999: Η Κίνα εκτοξεύει το πρώτο διαστηµόπλοιό 
της µε την ονοµασία Σενζού 1.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1805: Φερντινάν Ντε Λεσέπς, γάλλος µηχανικός 
και διπλωµάτης, που διάνοιξε -µεταξύ άλλων- το 
κανάλι του Σουέζ και τη διώρυγα της Κορίνθου. 
(Θαν. 7/12/1894)

1917: Ίντιρα Γκάντι, ινδή πολιτικός, που διετέλεσε 
πρωθυπουργός την περίοδο 1966-1975 και 1980-
1984, οπότε και δολοφονήθηκε. (Θαν. 31/10/1984)

1944: Αγνή Μπάλτσα, διεθνούς φήµης ελληνίδα 
υψίφωνος.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1901: Παύλος Αργυριάδης, σοσιαλιστής 
δικηγόρος, εκδότης του περιοδικού «Αλµανάκ 
ντε λα Κεστιόν Σοσιάλ». Στη διάρκεια της 
Κοµµούνας του 1871 υπήρξε µέλος της 
Κεντρικής Επαναστατικής Επιτροπής. (Γεν. 
15/8/1849)

1958: Κυριάκος Μάτσης, γεωπόνος και 
αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Σκοτώθηκε στο 
κρησφύγετό του στο ∆ίκωµο. (Γεν. 1926)

1988: Χριστίνα Ωνάση, κόρη και κληρονόµος 
του έλληνα µεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. (Γεν. 
11/12/1950)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Αριστοτέλης Ωνάσης 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ  

Στα πρόθυρα έκρηξης

(1906 – 1975)


