Για τον Σκορπιό - 3 Μαίου 2013

Ενοχλητικό αυτό που συμβαίνει στο νησάκι ζωγραφιά, στα νερά του Ιονίου που απόκτησε το
‘62 ο Αριστοτέλης Ωνάσης.

Με κουλτούρα Ιωνική, συχνά χαρακτηριστικό αμοραλισμό και συχνότερα φονικό
επιχειρηματικό ένστικτο, ο Ωνάσης απόκτησε μια ανυπολόγιστη περιουσία. Αυτό που δεν
απόκτησε ήταν Συνέχεια και Γαλήνη. Η περίπτωσή του, μαρτυρά πως μπορεί μερικοί να
έχουν πάρα πολλά, μα κανείς δεν μπορεί να τα έχει όλα. Τίποτα θεϊκό στον άνθρωπο.

Ανάμεσα σε αυτά που του ανήκαν ήταν και ο Σκορπιός. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η τραγωδία,
το θέατρο, η φιλοσοφία, η Δημοκρατία.

Στον Ωνάση πιστώνουμε την αλλαγή της δημόσιας εικόνας του μεγιστάνα.

Ο Λιβανός, ο Γκετύ, οι συν αυτοίς, ήταν γκρίζοι άνθρωποι που κατείχαν αμύθητα πλούτη. Ο
Αρίστος, ήταν ένας Σμυρνιός, που τ' άλλαξε όλα. Ήταν θέμα μενταλιτέ. Ένα από τα
στοιχεία της αλλαγής ήταν ο Σκορπιός. Στα δρομάκια του περπάτησαν, στις παραλίες του
κολύμπησαν, στις εγκαταστάσεις του φιλοξενήθηκαν προσωπικότητες και έρωτες όπως η
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Μαρία. Εκεί απέκτησε, πριν 45 χρόνια, η Jackie Bouvier Kennedy σε μια τελετή βροχερή,
στενάχωρη, το τρίτο της επώνυμο. Το
Onassis
. Εκεί έθαψε τον Αλέξανδρο. Εκεί ετάφη ο Αρίστος, εκεί και η Χριστίνα. Έχει ιστορία το
νησί. Ιστορία Ελληνική, Μεγαλειώδη και ως συνήθως Τραγική.

Η μεταβίβασή του, σε κάποιον Ρώσο ολιγάρχη ενοχλεί, διότι κατ' αρχήν καταστρατηγείται η
διαθήκη. Η νομική, συνοδευόμενη από σύγχρονα εργαλεία της οικονομίας ανατρέπουν την
επιθυμία του αποβιώσαντος. Να είναι μια απόδοση δικαιοσύνης καθώς ο Αρίστος υπήρξε
ένας κατ' εξοχήν ανατροπέας θεσμών;

Ενοχλεί επίσης, διότι η Αθηνά δεν ήταν, δεν είναι και κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνει ποτέ
Ωνάση. Θα παραμείνει, τι όνειδος, μια Ρουσέλ. Άλλη μια κρύα, εκδικητική, απόδοση
δικαιοσύνης, απέναντι σε κάποια Ωνάσειο ύβρη;

Τέλος ενοχλεί η διάδοχη κατάσταση. Οι απόγονοι των Ρώσων που κατασπάραξαν το
κουφάρι της Σοβιετικής Ένωσης θα περιφέρονται στον Σκορπιό. Τι θλιβερό! Τι ελληνικό!
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