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Άλλο ένα παράδειγµα ανώνυµου έλληνα γκουρού της επιχειρηµατικότητας που 
πήγε χαµένος 
 
Μόλις είχα επιστρέψει στην Ελλάδα µετά από δύο δεκαετίες απουσίας, εν έτει 
2000. Όπου και να κοίταζα έβλεπα πρωτόγνωρα πράγµατα, σαγηνευτικά.  
 
Την πρώτη εβδοµάδα µετά την επιστροφή µου έπρεπε να κάνω ευσπευσµένα 
µια κατάθεση σε κατάστηµα, θυµάµαι, της Εµπορικής Τράπεζας. Ήταν η εποχή 
που µόλις είχε εφαρµοστεί το σύστηµα προτεραιότητας µε τα γνωστά χαρτάκια. 
Επί τέλους, ένα εισαγώµενο εκ της Εσπερίας ορθολογικό, δίκαιο, αδιάβλητο 
σύστηµα που σου επέτρεπε να κάτσεις σε µια καρέκλα και να περιµένεις την 
σειρά σου, χωρίς σπρωξίµατα και αγωνία ότι κάποιος θα σου φάει στην σειρά.  
 
Κατέφτασα στο κατάστηµα µια ώρα πριν κλείσει και, φευ, αντίκρυσα µια 
αποπνυκτικά γεµάτη αίθουσα. Το χαρτάκι που τράβηξα έγραφε: Μέση αναµονή 
74 λεπτά. Αναρωτήθηκα αν αυτό σήµαινε ότι πάνω που θα έκλεινε το κατάστηµα, 
60 λεπτά της ώρας αργότερα, όσοι εξ ηµών δεν είχαµε εξυπηρετηθεί θα µέναµε 
στα κρύα του λουτρού ή αν οι υπάλληλοι θα εξυπηρετούσαν όσους είχαµε το 
µαγικό χαρτάκι. Με την αγωνία του νεοφερµένου πρωτάρη, αποφάσισα να 
ρωτήσω. Είδα έναν υπάλληλο που βάραγε µύγες σε ένα γραφείο κοντά στην 
είσοδο. Τον πλησίασα και του λέω ευγενέστατα: «Συγγνώµη, όσοι έχουµε 
χαρτάκι θα εξυπηρετηθούµε ή θα µας διώξετε την ώρα που κλείνει το 
κατάστηµα;» Έτσι ξεκίνησε ο διάλογός µας. Εγώ µιλώντας όσο µπορούσα πιο 
ευγενικά, εκείνος µε το γνωστό βαρύ και ασήκωτο που όλοι γνωρίζετε καλά: 
 
«Βιάζεσαι πολύ κύριος;», µου απάντησε. 
«Όχι δεν βιάζοµαι ιδιαίτερα» τον καθησύχασα. «Απλά, πρέπει να κάνω την 
κατάθεση σήµερα και αγωνιώ ότι δεν θα τα καταφέρω.» 
«Ερωτώ» µου λέει µε στόµφο. «Βιάζεσαι πολύ;» 
Άλλη µια φορά του επαναλαµβάνω, καθώς δεν έχω πιάσει το υπονοούµενο, ότι 
«εφόσον µου πείτε ότι θα εξυπηρετηθώ δεν βιάζοµαι».  
«Δηλαδή πόσο πολύ βιάζεσαι;» µε ρωτάει ξανά, αυτή την φορά µε πιο πολύ 
νόηµα – µε τόσο νόηµα που ακόµα κι εγώ το «έπιασα». 
«Πολύ!» του απαντώ. 
«Κάτσε να δω τι µπορώ να κάνω» µου λέει ανοίγοντας ένα συρτάρι στο οποίο 
διέκρινα περί τα πέντε χαρτάκια προτεραιότητας. Αφού τα µελέτησε, πήρε ένα 
από αυτά και µου το έδωσε: «Να, αυτό έχει αριθµό 157», όταν εκείνη την στιγµή 
εξυπηρετείτο το 163. «Δώσε µου το δικό σου και πάρτο», κουνώντας το κεφάλι 
αυτάρεσκα όταν είδε ότι το δικό µου ήταν το 201.  
«Τι σας χρωστώ;» τον ρώτησα. 
«Άφησε ένα χιλιάρικο κι είµαστε ΟΚ.» Όπερ και έκανα, νιώθοντας ταυτόχρονα 
συντετριµµένος από τις τύψεις που συµµετείχα σε αυτή την απίστευτη (για µένα, 



το άρτι αφηχθέντα εν Ελλάδι) κοµπίνα, ανακουφισµένος που θα έκανα την 
κατάθεση στην ώρα της, αλλά και εντυπωσιασµένος µε την καταπληκτική 
επιχειρηµατικότητα του εν λόγω κυρίου. 
 
Μια εβδοµάδα αργότερα έπρεπε να ξαναπάω στο ίδιο κατάστηµα. Αυτή την φορά 
δεν είχε µεγάλη ουρά. Όσο περίµενα λίγα λεπτά της ώρας έως ότου έρθει η σειρά 
µου, από την άκρη του µατιού µου τον παρακολουθούσα. Αραιά και που 
σηκωνόταν, έπαιρνε χαρτάκι σαν να ήταν κι αυτός πελάτης, το έβαζε στην τσέπη 
του και ξανακαθόταν. Λίγα λεπτά αργότερα, έβγαζε το χαρτάκι από την τσέπη και 
το έβαζε στο συρτάρι. Κάποια στιγµή πρόσεξε ότι τον είδα, µου χαµογέλασε και 
µου έκλεισε το µάτι. Σκέφτηκα ότι ήταν αµαρτία ένα τέτοιο επιχειρηµατικό µυαλό 
να είναι ένας υπαλληλίσκος καταστήµατος κι όχι στέλεχος της τράπεζας ή, γιατί 
όχι, µεγαλοστέλεχος της Goldman Sachs. Ένα ήταν σίγουρο: το µυαλό του δεν 
είχε να ζηλέψει τίποτα από τα golden boys της Wall Street! 
 
Αυτά συνέβησαν πριν δεκατρία χρόνια. Την περασµένη εβδοµάδα, εδώ στην 
Αµερική, αναγκάστηκα να πετάξω από την Ουάσινγκτον στο Τέξας µε µια από 
αυτές τις φθηνιάρικες αεροπορικές εταιρείες που δεν σου κλείνουν θέση (όπως η 
EasyJet στην Ευρώπη) αλλά σου δίνουν πρωτεραιότητα σε µια ουρά πρόσβασης 
στο αεροπλάνο. Στις διαφηµίσεις και στην ιστοσελίδα τους υπόσχονται ότι όσο 
πιο γρήγορα κάνεις ηλεκτρονικό τσεκ ιν, µέσω της ιστοσελίδας τους, το νωρίτερο 
24 ώρες πριν την πτήση, τόσο πιο µπροστά στην ουρά θα είσαι και τόσο 
µεγαλύτερες οι πιθανότητες να µπεις πρώτος στο αεροπλάνο και να επιλέξεις µια 
θέση της προκοπής. Φοβούµενος ότι θα καταλήξω σε µεσαία θέση µεταξύ δύο 
υπέρβαρων αµερικανών, οργανώθηκα ώστε να κάθοµαι µε το λάπτοπ αναµένο 
και συνδεδεµένο, έτοιµο για «δράση» ακριβώς 24 ώρες πριν την πτήση, έτσι που 
να είµαι από τους πρώτους που θα κάνουν τσεκ ιν. Τα κατάφερα! Εντός 
δευτερολέπτων από την στιγµή που «άνοιξε» το τσεκ ιν, είχα µπει στην 
ιστοσελίδα και ολοκλήρωσα όλη την διαδικασία. Κι όµως. Η ιστοσελίδα µου 
ανακοίνωσε ότι ήµουν Νο. 182. «Πως κατάφεραν 181 «ανταγνωνιστές» να µε 
«προσπεράσουν» ηλεκτρονικά;» αναρωτήθηκα. 
 
Η απορία µου λύθηκε την επόµενη µέρα στο αεροδρόµιο. Εφοδιασµένος µε το 
Νο. 182 χαρτάκι µου προσήλθα στην είσοδο του αεροπλάνου σίγουρος ότι την 
µεσαία θέση δεν την γλυτώνω. Στο γκισέ όµως της εισόδου υπήρχε µια 
ανακοίνωση: «Με $40 µπορείτε να ανταλλάξετε τον αριθµό προτεραιότητάς σας 
µε το Νο. 18!» Έβγαλα τα $40, τα έδωσα στην υπάλληλο, µου έδωσε το Νο.18 
συν µια απόδειξη για τα $40 και έτσι βρήκα µια καλή θέση διαδρόµου. Τότε 
θυµήθηκα την χαµένη και υποτιµηµένη ιδιοφυία του υπαλλήλου εκείνου της 
Εµπορικής. Τον οξυδερκή εκείνον γκουρού της επιχειρηµατικότητας που, ενώ 
είχε σκεφτεί αυτή την κοµπίνα από µόνος του χρόνια πριν, ποτέ του δεν πήρε 
προαγωγή για αυτό, ποτέ δεν του δόθηκε η ευκαιρία να εφαρµοστεί συνολικά 
από την Εµπορική Τράπεζα η καινοτοµία του (π.χ. να πωλεί τους αριθµούς 
προτεραιότητας στους πελάτες της, όπως κάνει τώρα η αεροπορική εταιρεία), 
ποτέ δεν έζησε την χαρά να γνωρίζει ότι το ελληνικό κράτος έλαβε κάποιους 
περισσότερους φόρους από τις αυξηµένες πωλήσεις αριθµών προτεραιότητας. 



 
Να πως η Ελλάδα χαραµίζει τις καινοτόµες ιδέες που γεννούν τα παιδιά της, 
αφήνοντάς τες να τις εκµεταλλεύονται οι ξένοι...  
 
 
 


