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Περί πολιτικής στις νέες τεχνολογίες 
Η περίοδος που πέρασε χαρακτηρίστηκε από την προσδοκία αλλαγών στο κυβερνητικό 

σχήµα µε την ολοκλήρωση της Ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε.. Οι πολιτικές πλευρές τόσο 

της προσδοκίας, όσο και των ίδιων των αλλαγών, διατηρούν το δικό τους ενδιαφέρον και 

επιδέχονται τις δικές τους αναλύσεις από τους πάσης φύσεως αρµόδιους, εντεταλµένους, 

κλπ. Εχοντας παρακολουθήσει µάλλον από κοντά την εξέλιξη κάποιων εκ των 

προγραµµάτων του 2ου και 3ου ΚΠΣ, τις επιτροπές που κατά καιρούς δηµιουργούνται, τις 

Γενικές ∆ιευθύνσεις, τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και τα συναφή διαχειριστικά όργανα, 

καθώς και αρκετά γεγονότα που κατά τη γνώµη µας θα µπορούσαν να έχουν 

χαρακτηριστεί από προκλητικά αναποτελεσµατικές επιλογές προσώπων, πολιτικής, ή απλά 

από ανικανότητα και άγνοια, θα επιχειρήσουµε να σχολιάσουµε τις όποιες αλλαγές στο 

προσκήνιο, υπό το πρίσµα της πολιτικής στον ευρύτερο χώρο των νέων τεχνολογιών. 

Η εκάστοτε ακολουθούµενη πολιτική σε οποιοδήποτε τοµέα οφείλει να υπηρετεί 

ευρύτερους σκοπούς. Η γενικόλογη αναφορά στους σκοπούς και τα αποτελέσµατα της 

πολιτικής που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια στον τοµέα των νέων τεχνολογιών 

στη χώρα µας, είναι εκτός ουσιαστικού ενδιαφέροντος και αφήνεται στους πάσης φύσεως 

Συµβούλους ανθρώπων που υπηρετούν πράγµατα που δεν γνωρίζουν. Η ουσία της 

πιστεύουµε ότι πρέπει να εντοπίζεται αφ' ενός στα πρακτικά αποτελέσµατα που έχει στην 

καθηµερινότητα όλων µας, αφ΄ ετέρου στις παραγωγικές δυνάµεις της ίδιας της αγοράς, τις 

οποίες µια πολιτική πρέπει να γεννά και να απελευθερώνει και οι οποίες θα κινήσουν 

περαιτέρω τον τροχό της ανάπτυξης. 

Πολιτική στην πράξη 

Σχετικά µε το πρώτο, πράγµατι πολλά είναι που µπορούν να γραφούν από την πένα του 

Ανώνυµου Συµβούλου. Πράγµατι, κάποια στιγµή ολοκληρώθηκαν κάποια έργα τα οποία 

έχουν αντίκρυσµα στην καθηµερινότητα και δροµολογήθηκαν κάποια άλλα. Το αν αυτό 

δίνει άφεση σε ολόκληρες γενεές πολιτικών σχετικά µε τους πόρους που αναλώθηκαν, 

την επάρκεια των υλοποιήσεων, τις τεχνικές επιλογές που έγιναν κ.ά., είναι ένα 

ενδιαφέρον ερώτηµα. Οπως ενδιαφέρον είναι το ερώτηµα σχετικά µε την πολιτική η οποία 

υποδηλώνεται από την προτεραιότητα εκτέλεσης των όποιων έργων έχουν γίνει. Είχαµε 

γράψει παλιότερα στο OPEN Newsletter, ότι αν όλα τα πληροφοριακά συστήµατα που 

έχουν εξαγγελθεί και σχεδιαστεί στα πλαίσια προγραµµάτων οι πόροι των οποίων 

µοιράστηκαν µε απλή διαίρεση, είχαν κατασκευαστεί, θα είµαστε ο παράδεισος και όχι 

απλά η "κοινωνία της πληροφορίας". Οµως τα έργα που ολοκληρώθηκαν όχι απλώς δεν 

είναι "όλα" όσα συζητήθηκαν, αλλά υποδηλώνουν µια συγκεκριµένη πολιτική.  

Αρκεί να θυµηθούµε ότι λειτουργεί το σύνολο σχεδόν του εισπρακτικού και ελεγκτικού 

µηχανισµού, λειτουργεί ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τυχερών παιχνιδιών, 

όµως δεν λειτουργεί κανένα ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα στην υγεία, στην κοινωνική 

ασφάλιση και στην εκπαίδευση. Θα πει κανείς, ότι αυτά έχουν δροµολογηθεί και όντως 

έτσι είναι, όµως αποτελεί αυτό άλλοθι γι όσα δεν έχουν συµβεί; Είναι, µια τέτοια κριτική, 

"αντιπολιτευτική" επειδή έτσι θα την χαρακτήριζαν οι Σύµβουλοι, ή µήπως υπάρχει όντως 

ουσία στο ερώτηµα; 

Είναι (;) γεγονός ότι η χώρα είναι φτωχή, ότι δεν µπορεί να χτίσει από µόνη της µεγάλα 

έργα και όσα άλλα τόσο πειστικά λέγονται. Πράγµατι. Η χαραγµένη τη δεκαετία του 1950 

Αττική οδός έγινε το 2004 και µάλιστα όχι ως δηµόσιο έργο, αλλά ως ιδιωτική επιχείρηση 



µε µήκος πολλά χιλιόµετρα. Το ίδιο και το µετρό, η Γέφυρα, και πολλά-πολλά άλλα. Οµως, 

για την υλοποίηση λ.χ. ενός µεγάλου έργου πληροφορικής στην Υγεία, δεν απαιτούνται 

τόσα πολλά, απαιτείται γνώση και απόφαση. Τα "επιχειρησιακά προγράµµατα", οι 

"συναρµοδιότητες", οι "ΑΕ", οι Γενικοί και λοιποί γραµµατείς, είναι µόνο τεχνικές 

πλευρές του ζητήµατος. Είναι τα εργαλεία που κάποια στιγµή τέθηκαν στη διάθεσή µας. 

Και ασφαλώς, στην αρχή δεν γνωρίζαµε πώς χρησιµοποιούνται, όµως, µετά το 2ο ΚΠΣ 

µάλλον οφείλαµε να έχουµε µάθει.  

Απάντηση στο αν µάθαµε δίνει το γεγονός ότι σχεδόν όλα (!) τα επιχειρησιακά 

προγράµµατα επανασχεδιάστηκαν µετά το 2000. Μολονότι σε πολλά από αυτά υπήρχαν 

έτοιµοι σχεδιασµοί από το 1999, οι διαδικασίες σχεδιασµού ξανάρχισαν σχεδόν χωρίς 

µνήµη. Τα αποτελέσµατα τα βιώνει µέχρι σήµερα η αγορά πληροφορικής και όχι µόνο. Ο 

λόγος για τον οποίο επανασχεδιάστηκαν ερευνάται ακόµη, ωστόσο δεν µπορούµε να µη 

διατυπώσουµε την απορία "τι διαφορετικό θα είχε συµβεί αν στις εκλογές του 2000 είχε 

αλλάξει η κυβέρνηση;". Είτε, λοιπόν, η δουλειά που είχε γίνει µέχρι το 1999 ήταν κακής 

ποιότητας και έπρεπε να ξαναγίνει, είτε κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουµε προέκυψε, και 

σήµερα ακόµη σχεδιάζονται οι "πράξεις" που θα προκηρυχθούν. 

Παρεµφερή είναι τα πράγµατα και στον µικρόκοσµο. Ο τάδε Γραµµατέας που υπάγεται Εδώ 

εκδιώκεται όταν η ηγεσία του Εδώ αλλάζει. Μαζί του και ο προγραµµατισµός του 

µελλοντικού έργου της Γραµµατείας. Ο εµβαπτισµένος Αδιάφθορος καταλήγει στις 

τηλεοράσεις καταγγελλόµενος για διαφθορά και µαζί του ξεχνιέται και όλη η αποστολή 

που στην τηλεόραση µας είπαν ότι είχε αναλάβει. Ο Αναβαθµιστείς τοποθετεί σιγά-σιγά 

τους ανθρώπους του στις θέσεις-κλειδιά, οι οποίοι αναλαµβάνουν, τι άλλο, να 

σχεδιάσουν όσα περισσότερα µπορούν από την αρχή. Ο Εκπεσών τοποθετείται σε άλλη 

θέση της οποίας η θεσµοθέτηση σχεδόν συµπίπτει µε την έκπτωσή του από το 

προηγούµενο αξίωµα, για να αναλάβει να υπηρετήσει όλους εµάς από εκείνη την έπαλξη. 

Ολα αυτά συµβαίνουν σε πολλά επίπεδα της εκτελεστικής εξουσίας της µικρής µας 

Επαρχίας, κάθε φορά που επιτελείται σχεδόν η παραµικρή αλλαγή στη σύνθεση της 

εξουσίας, από αλλαγή διευθύνοντος συµβούλου, µέχρι και κυβερνητικό ανασχηµατισµό. 

Στο µεταξύ, αφ' ενός η ζάλη της Μεγάλης ∆ουλειάς, αφ' ετέρου ο φόβος των Αλλων, 

έχουν καταστήσει τους πάντες "ιδιαίτερα προσεκτικούς". Ο χρόνος κυλάει και ό,τι τελικά 

καταφέρνει να προχωρήσει φαίνεται µάλλον να υπακούει στους νόµους της ισορροπίας 

των συστηµάτων µεταξύ χάους και τάξης και λιγότερο να είναι το αποτέλεσµα κάποιας 

πολιτικής, εξαιρουµένων, ασφαλώς, των προαναφερθέντων έργων της Εφορίας και των 

Τυχερών Παιχνιδιών. 

Το τελευταίο που µας ενδιαφέρει είναι να ερµηνευτούµε ως αντιπολίτευση υπέρ των 

Αλλων. ∆εν είµαστε, και αυτό είναι µάλλον γνωστό. Ακόµη και αυτό, όµως, δεν θα άλλαζε 

το γεγονός ότι στη χώρα µας η πολιτική στον τοµέα των νέων τεχνολογιών και του I.T. έχει 

τη χρονική και χωρική εµβέλεια των ατόµων και των συσχετισµών, δεν έχει συνέχεια και 

δεν έχει την αποτελεσµατικότητα των πόρων που έχουν διατεθεί. Τα "ναι µεν αλλά" που 

θα ξεκινήσουν µε τη συµπάθεια σε τέτοιες τοποθετήσεις, θα περάσουν από τις προθέσεις, 

και θα καταλήξουν σε εξαγγελίες, απλά τα αντιπαρερχόµαστε. 

Περί στρατηγικής 

Τα παρατηρούµενα δεδοµένα στο χώρο της πολιτικής στις νέες τεχνολογίες περισσότερο 

επιβεβαιώνουν παρά διαψεύδουν τη θέση περί µη ύπαρξης συνέχειας διότι, πολύ απλά, 

δεν υπάρχει πολιτική. Η διατύπωση ίσως "βαριά", πάντως µια µετάφραση κειµένων της 

Ε.Ε. σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της "Κοινωνίας της γνώσης" και της "Κοινωνίας της 

πληροφορίας" πιστεύουµε ότι απέχει από το να αποτελεί πολιτική. Κάπου εδώ θα 



µεταφέρουµε τον προβληµατισµό µας και στο δεύτερο σηµείο της δικής µας άποψης για 

την ουσία της όποιας πολιτικής στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, δηλαδή στην 

απελευθέρωση και ανάπτυξη παραγωγικών δυνάµεων που θα προχωρήσουν την αγορά 

και τη θέση της χώρας µας στο διεθνή καταµερισµό εργασίας. 

Αν τοποθετήσουµε την αναποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή σαφούς ή ασαφούς 

πολιτικής νέων τεχνολογιών στο ένα µέρος µιας ζυγαριάς, και στο άλλο βάλουµε ακριβώς 

την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων του κλάδου, η ζυγαριά θα µπορούσε να 

ισορροπήσει ακόµη και στην περίπτωση µεγάλου βάρους στον τοµέα της 

αναποτελεσµατικότητας, όπως ισχυριζόµαστε ότι συµβαίνει. Θα µπορούσε, δηλαδή, η όλη 

διαδικασία να µην έχει οδηγήσει σε σπουδαία πρακτικά αποτελέσµατα, έχοντας όµως 

φέρει αρκετές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστική θέση, ο ορισµός µε τα ευρωπαϊκά µέτρα. 

Συνέβη κάτι τέτοιο; Η απάντηση είναι πως δυστυχώς ούτε κάτι τέτοιο συνέβη, δηλαδή, ο 

κλάδος πληροφορικής δεν δείχνει ικανός να σταθεί χωρίς το (ελληνικά εννοούµενο) 

χρηµατιστήριο, τον µεγάλο πελάτη ∆ηµόσιο, τις τράπεζες και, κυρίως, τα Εργα και τις 

Επιδοτήσεις. 

Η κατάσταση αυτή ήταν κατά τη γνώµη µας και κατά τα γραφόµενά µας σε ανύποπτο χρόνο 

(ακόµη την εποχή των φουσκωµένων αγελάδων), αναµενόµενη. Οταν µια αγορά της 

οποίας η κινητήρια δύναµη βρίσκεται κυρίως στη γνώση, ρίχνει σχεδόν αποκλειστικά το 

βάρος της στην µετακίνηση κουτιών για λογαριασµό τρίτων, τότε αυτή η αγορά δεν µπορεί 

να έχει µέλλον και ζει µόνο όσο της προσφέρεται τεχνητό µέσο υποστήριξης, όπως είναι 

τα ΚΠΣ και οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις. Ετσι, δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί πως "ναι 

µεν, ίσως τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί δεν αναδεικνύουν την πολιτική µας, όµως 

µέσα από την όλη διαδικασία γεννήθηκαν πολλές υγιείς επιχειρήσεις που στέκονται πολύ 

καλά στον τοµέα τους". Η αλήθεια, δυστυχώς, είναι ότι πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές 

αντί να θεωρούν µειονέκτηµα και αναπηρία την αντιπροσώπευση λογισµικού εφαρµογών, 

επενδύουν σχεδόν αποκλειστικά σε αυτή, καλλιεργώντας στην πράξη τη λογική της "e-

ψωροκόσταινας". ∆εν ισχυριζόµαστε ότι τα ελληνικά λ.χ. ERP, CRM, κλπ, όσα υπάρχουν, 

είναι απαραίτητα καλύτερα από τα modules των µεγάλων πακέτων. Αυτό, όµως, απέχει 

από την υποτίµησή τους και από την παραίτηση από την προσπάθεια το επόµενο διεθνώς 

αποδεκτό (λ.χ.) CRM να είναι ελληνικό, η οποία παρατηρείται στην πράξη.  

Λαµπρά αντιπαραδείγµατα υπάρχουν και µάλιστα εκεί που συγκεντρώνονται οι 

περισσότερες δουλειές και οι περισσότερες κατηγορίες -  δεν αναφέρουµε ονόµατα για 

αντιληπτούς λόγους. Οµως αυτά δεν αλλάζουν την εικόνα και δεν δίνουν άφεση για τη µη 

ύπαρξη πολιτικής παρά µόνο προθέσεων, για τη µη αποτελεσµατικότητα στη χρήση πόρων 

σε κανένα σχεδόν επίπεδο, ή έστω για την ασυνέχεια της όποιας προσπάθειας ακόµη και 

χωρίς να αλλάξει η κυβέρνηση. Θα θέλαµε τη γνώµη τόσο της αγοράς, όσο και της 

Πολιτείας για τα παραπάνω, όµως αυτό µάλλον θα παραµείνει για πολύ ακόµη ευσεβής 

µας πόθος. 

Β.Βεσκούκης 

 


