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Υπάρχουν δύο βασικές αιτίες που έχω επιλέξει τον Αριστοτέλη Ωνάση σαν το "σύγχρονο
πρότυπο" του Ανθρώπου "Neanderthal"-η μία είναι προσωπική και η άλλη είναι πιό γενική. Η
πρώτη αιτία που διάλεξα τον Αριστοτέλη Ωνάση σαν το σύγχρονο πρότυπο "Neanderthal",
έχει σχέση με τον μεγάλο γιό της φίλης που έχω γράψει τα τόσα γράμματα στην
ιστοσελίδα μου, και που ήταν μαθητής μου από τα 12 του χρόνια, μέχρι που έφυγε στο
εξωτερικό για σπουδές. Ο πατέρας του, που είναι ένας πραγματικά πετυχημένος
επιχειρηματίας, μόνο μιά φορά(από ότι γνωρίζω) του έκανε δώρο βιβλίο, και αυτό σε ηλικία
17 ετών. Το μοναδικό αυτό βιβλίο, ήταν η βιογραφία του Αριστοτέλη Ωνάση, γιατί όπως μου
εκμυστηρεύτηκε ο γιός, ήθελε ο πατέρας του να του περάσει τις "κατάλληλες" πληροφορίες
για το πως ένα άτομο μπορεί να γίνει "κοινωνικά πετυχημένο" και φυσικά "οικονομικά
ισχυρό". Για τον γιό, αυτή η κίνηση του πατέρα του του φάνηκε παράξενη"εκείνη την εποχή",
και δεν νομίζω πως διάβασε το βιβλίο ποτέ.

Η δεύτερη αιτία είναι πιο γενική, γιατι νομίζω πως αγγίζει σχεδόν όλους στην σημερινή
εποχή. Το σύγχρονο πρότυπο του "Neanderthal", μπορούμε να το συναντήσουμε παντού και
σε διάφορες βαθμίδες. Ξεκινώντας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο που
κάθε χρόνο καταγράφονται στο διάσημο αμερικανικό περιοδικό "Forbes", κατεβαίνοντας την
κλίμακα στους λιγότερο ισχυρούς όπως είναι οι πολιτικοί, οι οικονομικοί μεσάζοντες, οι
ηγεσίες των διαφόρων εκκλησιών, οι δικαστικές ηγεσίες και τα διευθυντικά στελέχη των
μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Μετά είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι
επιστήμονες, οι ακαδημαικοί, κλπ., και καταλήγουμε στον απλό εργάτη(προλετάριος), ο
οποίος είναι πλέον έτοιμος να θυσιάσει σχεδόν τα πάντα-την υγεία του, την οικογένειά του,
τους συνανθρώπους του και φίλους, την ελεύθερη σκέψη του και την προσωπικότητά του,
για "ν΄απολαύσει" εκείνα τα υλικά αγαθά που "θεωρητικά" θα του προσφέρουν την
"κοινωνική ασφάλεια" και το "κοινωνικό κύρος" που τελικά θα κρίνουν πόσο "πετυχημένος"
αυτός πραγματικά είναι.

Μέσα στην μεγάλη γκάμα των σύγχρονων "Neanderthal", που είναι και η πλειοψηφία των
ανθρώπων παγκοσμίως, ο Αριστοτέλης Ωνάσης μπορεί να θεωρηθεί ένα "ιδεατό πρότυπο"
για πολλούς λόγους-λόγους που θ΄αναλύσουμε σταδιακά στην ιστοσελίδα μας. Ο
Αριστοτέλης Ωνάσης όσο ζούσε, υπήρξε ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους και
επιχειρηματίες σε παγκόσμια κλίμακα. Ήταν άτομο που λάτρευε την δημοσιότητα, φυσικά
λόγω εγωισμού και έπαρσης, τα κατάλοιπα μιας έντονης εσωτερικής ανασφάλειας. Σαν
συνέπεια, υπάρχει πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες σχετικά με την προσωπική του ζωή,
΄όπως και με τις κοινωνικές και επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Τελικά, είμαι
πεπεισμένος πως ο Αριστοτέλης Ωνάσης ανταποκρίνεται απόλυτα στο "πρότυπο
επιτυχίας"πολλών επιχειρηματιών της υφηλίου, αλλά και σαν πρότυπο "κοινωνικής
επιτυχίας" για πολλούς Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους ή ιδεολογική
τους προέλευση, διότι είναι "ο δικός μας" άνθρωπος.

1/3

Αριστοτέλης Ωνάσης - το πρότυπο του σύγχρονου "Neanderthal" (Μέρος Ά)
Δευτέρα, 18 Μάιος 2009 00:00

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε το 1900 στην Σμύρνη της Τουρκίας, μέσα σε μια
οικογένεια πετυχημένων εμπόρων. Με την καταστροφή της Σμύρνης το 1922, η οικογένεια
έχασε όλη της την περιουσία και ο νέος τότε Αριστοτέλης Ωνάσης, αναγκάστηκε να
μεταναστεύσει μόνος και απένταρος στην Νότιο Αμερική. Εγκαταστάθηκε στο Buenos
Aires, πρωτεύουσα της Αργεντινής. Άνθρωπος ενεργητικός και γοητευτικός, ραδιούργος και
αδίστακτος, κατάφερε να εισβάλλει στους επιχειρηματικούς κύκλους της χώρας,
εξασκώντας τις "σεξουαλικές δεξιότητές "του με πλούσιες και ώριμες "κυρίες" της "καλής
κοινωνίας "της Αργεντινής. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι "κοινωνικά" αλλά και
"πολιτιστικά", το "σήμα κατατεθέν υπεροχής"του ανδρικού φύλου σ΄ένα ανδροκρατούμενο
ανθρώπινο πολιτισμό των 6, 000 χρόνων, δεν ήταν και δεν είναι το μυαλό του αλλά "το
πουλί του", και όλοι οι παράμετροι εξουσίας και στρατηγικής που πηγάζουν από αυτό το
ζωντανό γεννητικό όργανο(πολιορκητικός κριός). Ενώ η συγκεκριμένη χρήση (υπεροχής και
επιβολής) του συγκεκριμένου "ανθρώπινου οργάνου"έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι δεν
αφορούσε μόνο τους ετερόφυλους άνδρες, αλλά όλη την γκάμα της ανδρικής σεξουαλικής
συμπεριφοράς. Και φυσικά το γυναικείο φύλο προσποιούταν αμμέτοχο και αδαής όλα αυτά
τα χρόνια (6,000 χρόνια), για να έχει κάποιο μερίδιο στην μοιρασιά της εξουσίας.
Διαφορετικά, άν αυτοί που καθόριζαν τις τύχες και την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους ήταν
"οι σοφοί" και "οι δημοκρατικοί" με την αρχεγονική τους έννοια, η ανθρωπότητα σήμερα
σίγουρα δεν θα βρισκόταν στο χείλος της αυτοκαταστροφής της (αφανισμός του φύσης).

Ο "ευφυής" Αριστοτέλης Ωνάσης ξεκίνησε την προσωπική του περιουσία με το εμπόριο
καπνού στην Αργεντινή, όπως ο πατέρας του παλιά στην Τουρκία. Τελικά όμως κατέληξε
στην ναυσιπλοία, εκμεταλευόμενος τα λάφυρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από
τους νικηφόρους Αμερικανούς(την πληθώρα των εμπορικών πλοίων που έπαψαν να
μεταφέρουν υλικές ενισχύσεις στην εμπόλεμη Ευρώπη) και τις στενές σχέσεις που
απέκτησε με την οικογένεια Kennedy στην Αμερική. Οι Kennedy είχαν άμεση πρόσβαση
στον επιχειρηματικό αλλά και στο πολιτικό καταστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ θα
πρέπει να σταθούμε και να πούμε πως ο Αριστοτέλης Ωνάσης κατάφερε να γινει "κολλητός"
της οικογένειας Kennedy, όταν στην δεκαετία του 40 μετακόμισε και εγκαταστάθηκε στην
πολιτεία της California, συνάπτοντας "σεξουαλικές" και όχι "ερωτικές" σχέσεις με μια
διάσημη, ώριμη αλλά και πλούσια πρώην ηθοποιό του βουβού κινηματογράφου, την Gloria
Swanson, που "τύχαινε" να είναι και η πρώην ερωμένη του Joe Kennedy, του πατριάρχη της
"φατρίας" των Kennedy και "νονό" της Ιρλανδικής Μαφίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Joe
Kennedy εκείνη την εποχή ήταν μεγαλοεπενδυτής στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις του
Hollywood και ο σημαντικότερος παραγωγός αλκοολούχων ποτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέσα από αυτές τις "περίπλοκες" σχέσεις με αμερικανούς επιχειρηματίες και πολιτικούς, ο
Αριστοτέλης Ωνάσης πέτυχε ν΄αγοράσει πολλά πλοία που είχαν χρησιμοποιηθεί στην
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε πολύ χαμηλές τιμές, δημιουργώντας έτσι
τον πρώτο του εμπορικό στόλο. Τώρα πλέον διέθετε σπίτια στο Buenos Aires, στην Νέα
Υόρκη, στην California, στο Λονδίνο και στο Παρίσι, και επίσης ήταν ένας
πολυεκκατομυριούχος εφοπλιστής. Το επόμενο "επιχειρηματικό" του βήμα ήταν να γίνει
μέλος του ελληνικού εφοπλιστικού καταστημένου, δηλαδή της ελληνικής εφοπλιστικής
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αριστοκρατίας που τον αντιμετώπιζε σαν "παρία" στον χώρο της. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης
ξεπέρασε και αυτό το εμπόδιο, προσελκύοντας "σεξουαλικά" και όχι "ερωτικά", την κόρη
του πιο ισχυρού έλληνα εφοπλιστή, την Αθηνά Λιβανού. Την Αθηνά την παντρεύτηκε το
1946, όταν αυτή ήταν 17 χρονών, και αυτός 46. Ο πατέρας της, ο Σταύρος Λιβανός, ποτέ
δεν του το συγχώρεσε αυτό!!!
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