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Πού αλλού τέτοια τύχη; 
 

Ο τίτλος, δανεισµένος από το 

γνωστό διαφηµιστικό σλόγκαν 

κάποιων τυχερών παιχνιδιών στην 

τηλεόραση, εκφράζει σε τέσσερις 

µόλις λέξεις τη σύγχρονη ελληνική 

πραγµατικότητα, αλλά και την 

όδευση που πολλοί θα ήθελαν να 

πάρουν τα πράγµατα στο µέλλον. Το 

µήνυµα είναι σαφές και εκπέµπεται 

από παντού, όχι µόνο από τη 

συγκεκριµένη διαφήµιση, αλλά και 

από τα δελτία ειδήσεων, την 

πραγµατικότητα που ούτως ή άλλως 

αυτά περιγράφουν και, ασφαλώς, 

εκπέµπεται και στα σχολεία και 

γενικά παντού. Όπως ακριβώς στην 

ταινία "Ζουν ανάµεσά µας" που 

ίσως οι λίγο παλαιότεροι θυµούνται 

και που (αλίµονο!) δεν παίζεται στα 

κανάλια. Όταν δε, συµβεί κάποιο 

"έκτακτο" γεγονός (όπως λ.χ. αυτό µε το "ελικόπτερο") 

που προσωρινά µόνο ενοχλεί την "τύχη" φέρουσα 

ευδαιµονία, τότε απλά η ένταση εκποµπής αυξάνεται για να 

κατευνάσει τις εναποµένουσες αντιστάσεις οι οποίες 

µπορεί προς στιγµήν και να αφυπνίζονται, κάπου µεταξύ 

της είδησης για τον πανηγυρισµό των πειναλέων που η 

οµάδα "τους" κέρδισε, αυτής για τις "αιθέριες υπάρξεις" 

της πασαρέλας και αυτής για τη σχέση του κυρίου µε την 

κυρία Τίποτα. 

"Πού αλλού τέτοια τύχη", αγαπητοί αναγνώστες; 

Μήπως στα σχολεία; Νοµίζετε, δηλαδή, ότι αν πάτε σχολείο 

και "µάθετε γράµµατα" θα βρείτε την τύχη που µπορείτε να 

έχετε σήµερα µε την "αρπαχτή" του "τυχερού παιχνιδιού", 

νόµιµου τε και παρανόµου, ηλεκτρονικού και µη και 

γενικώς; Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι αν σπουδάσει 

και αριστέψει σε κάποια επιστήµη θα καταφέρει να ζήσει µε 

τη µεγαλοπρέπεια και την προβολή ή έστω µε την 

αξιοπρέπεια µε την οποία ζουν οι των καναλιών 

"επώνυµοι" που δεν δούλεψαν πραγµατικά ποτέ τους; 

"Πού αλλού τέτοια τύχη"; Μήπως στην παραγωγή και 

στην προσπάθεια να δηµιουργήσουµε από το δικό µας 

λογισµικό που να είναι ανά τον κόσµο γνωστό, πετυχηµένο 

και σηµείο αναφοράς, µέχρι το δικό µας αεροπλάνο; 

Πιστεύει κανείς ότι αξίζει να µοχθήσει για να δηµιουργήσει 

ο,τιδήποτε, ακόµη και από το µηδέν και σε πείσµα των 

καιρών, και ότι, αν το πράξει, θα έχει "τέτοια τύχη"; Και να 

το πιστεύει, καθότι τα πιστεύω δεν ενοχλούν, οι πράξεις 

ενοχλούν, διαισθάνεται ότι υπάρχει αέρας να αναπνεύσει 

στο δρόµο; Ή µήπως όλα γύρω µας διδάσκουν ότι είναι 

"καλύτερο" και φέρνει περισσότερη "τύχη" το να 

παρασιτοζωούµε µεσιτεύοντας τα των άλλων; 

"Πού αλλού τέτοια τύχη"; Μήπως στην προσπάθεια 

να βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας µεταφέροντάς 

τους µε τα ελικόπτερα που σκάνε σαν τα καρπούζια στο 

έδαφος, απλά και µόνο διότι "κάποιοι" (ακατονόµαστοι, 

ασφαλώς!) δεν έφτιαξαν "θεσµικό πλαίσιο", δεν 

ολοκλήρωσαν "το διαγωνισµό", "δεν" το ένα, "δεν" το 

άλλο, και πρωτίστως "δεν φταίνε"; Γιατί να µην είχαν γίνει 

µοντέλες και πράκτορες τυχερών παιγνίων όλοι αυτοί που 

χάθηκαν στα δύο ατυχήµατα και επέλεξαν να γίνουν 

Γιατροί, Νοσηλευτές και Πιλότοι ελικοπτέρων; Καλύτερη 

"τύχη" δε θα είχαν; Ποιος δίνει σήµερα στα παιδιά ένα 

λόγο να θέλουν να γίνουν τέτοιοι Ανθρωποι;  

"Πού αλλού τέτοια τύχη"; Μήπως στην προσπάθεια 

να βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας ασχολούµενοι µε 

την πολιτική; Πιστεύει κανείς ότι µπορούν να υπάρχουν 

"καλοί και αγαθοί πολιτικοί" οι οποίοι δεν κοιτάνε τη δική 

τους "τύχη", αλλά την (εκτός εισαγωγικών) τύχη των 

πολλών; Και αυτοί που (ακόµη) υπάρχουν, ξέρετε πού 

βρίσκονται και πώς χαρακτηρίζονται από όσους πραγµατικά 

γνωρίζουν; ∆έχεται στην πράξη το 90% υµών ότι η 

πολιτική είναι ένα επάγγελµα µε τους δικούς του πελάτες 

και τα δικά του συµφέροντα, ή µήπως ψηφίζει από 

"ιδεολογία" και δεν το γνωρίζαµε; Ενοχλήθηκε κανείς λ.χ. 

που οι Αεργοι χάρισαν κατά συντριπτική πλειοψηφία 

εαυτούς τα πρόστιµά τους και πώς το έδειξε; 

Πουθενά αλλού "τέτοια τύχη", αγαπητοί 

αναγνώστες! Τα µηνύµατα πίσω από τα σλόγκαν, τις 

ειδήσεις και τις διαφηµιστικές ταµπέλες είναι σαφή µόνο 

που κάνουµε πως δεν τα καταλαβαίνουµε. 

"Ενοχλούµαστε", όταν κάποιος µας αποσπά από το 

business plan µας, το κυνήγι της "αντιπροσωπείας" και την 

"κάλυψη του πλάνου πωλήσεων" γενικώς. Ενοχλούµαστε 

όταν µας θυµίζουν ότι είµαστε καθ' όλα συνένοχοι και 

ακόµη περισσότερο όταν µας λένε ότι όλα αυτά ίσως να 

µπορούν και να αλλάξουν. Μα, επιτέλους, σε ποια εποχή 

ζουν; Εµείς, πάντως, ζούµε στην "εποχή της τύχης". Πού 

αλλού; 

Υπάρχει κανείς που 

να πιστεύει ότι αν 

σπουδάσει και 

αριστέψει σε κάποια 

επιστήµη θα 

καταφέρει να ζήσει 

µε τη µεγαλοπρέπεια 

και την προβολή ή 

έστω µε την 

αξιοπρέπεια µε την 

οποία ζουν οι των 

καναλιών 

"επώνυµοι" που δεν 

δούλεψαν 

πραγµατικά ποτέ 

τους; 
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