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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv004.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Η πληροφορική του τζόγου και ο τζόγος της πληροφορικής 
Περί της πληροφοριακής υποδοµής των τυχερών παιχνιδιών  
και όχι µόνο   

  

Ας µιλήσουµε για τα έργα πληροφορικής στη χώρα µας. Τα έργα που θα εκσυγχρονίσουν τη 
λειτουργία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την 
αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων, που θα αξιοποιήσουν καλύτερα το φόρο που 
πληρώνει ο Ελληνας πολίτης, που θα του προσφέρουν καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες, 
καλύτερες τράπεζες, καλύτερη υγεία. Που θα βοηθήσουν το κράτος να ελέγξει τη 
φοροδιαφυγή. Και άλλα πολλά συναφή.  

Οπως και για κάθε τεχνικό επίτευγµα, δεν υπάρχει µόνο ένας τρόπος αξιοποίησης στην 
παραγωγική διαδικασία, αλλά περισσότεροι, οι οποίοι διαφέρουν µεταξύ τους όχι µόνο ως 
προς την µεθοδολογία, αλλά ως προς τη φιλοσοφία και τον προσανατολισµό. Κατά την 
εφαρµογή της όποιας στρατηγικής, κυρίως στην αρχή, ενδέχεται να παρατηρούνται αστοχίες, 
τελικά όµως όλα τα συστήµατα συγκλίνουν στις κατευθύνεις που συνιστούν και τις 
στρατηγικές επιλογές σχετικά µε αυτά. Επιλογές που δε γίνονται τυχαία και µε βάση τα 
πρόσωπα που έτυχε να "βρίσκονται εκεί" µια δεδοµένη χρονική στιγµή, αλλά που συνιστούν 
µια ιστορική νοµοτέλεια, η οποία τελικά θα ακολουθηθεί ανεξάρτητα από τους ισχυρισµούς 
των εκάστοτε φεροµένων ως πρωταγωνιστών της ιστορίας. 

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά του τρόπου προσέγγισης (και) του θέµατος των έργων 
πληροφορικής στη χώρα µας από την πλευρά του υπογράφοντα. Τα "τυχαία" πράγµατα και οι 
"αστάθµητοι" παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη για λίγο και µόνο για λίγο, το 
δε αποτέλεσµα τελικά θα κρύβει µέσα του τα στοιχεία της ιστορικής του πορείας και του 
προορισµού του. Στο θέµα µας τώρα, αντί να προσεγγίσουµε το αποτέλεσµα από την κατά 
δήλωσιν στρατηγική από πλευράς των µεταπολιτευτικών κυβερνητών, θα προσπαθήσουµε 
να χτίσουµε αυτή τη στρατηγική αντίστροφα, παρατηρώντας το αποτέλεσµα. 

Ας ξεκινήσουµε από την Πολιτεία. Εχετε δει κανένα µεγάλο έργο πληροφορικής από όσα 
έχουν κατά καιρούς εξαγγελθεί να είναι ολοκληρωµένο; Το TAXIS µήπως; Η µηχανογράφηση 
των εµπορικών λιµανιών; Το σύστηµα κράτησης θέσεων στην ακτοπλοία; Ο εκσυγχρονισµός 
των αυτοµατισµών των αεροδροµίων; Μήπως η µηχανογράφηση του ΕΣΥ; Των 
ασφαλιστικών ταµείων; Της χορήγησης φαρµάκων; Του εθνικού κτηµατολογίου; Των 
πολεοδοµιών; Των ∆ήµων; Μήπως η ολοκληρωµένη µηχανογράφηση ενός (έστω και ενός) 
υπουργείου; Ολα τα έργα αυτά (ή τουλάχιστον όσα από αυτά εξαγγέλθηκαν κάποτε) 
"τσάκισαν" από "αστάθµητους παράγοντες" και "παραληφθείσες καµένες γαίες", έτσι δεν είναι; 

Το ότι κάποια από αυτά (ακόµα και αν καλοπροαίρετα δεχτούµε την απάντηση που 
περιµένουµε από τους "επί το έργον"), δηλαδή το εξής ένα, το TAXIS, φαίνεται να έχει 
δροµολογηθεί, είναι επίτευγµα; ∆ηλαδή "γίνονται βήµατα"; Ισως. Τα υπόλοιπα που 
βρίσκονται; Εχουν απαγορευτικό ή υποστηριζόµενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση κόστος;  
Ασφαλώς το δεύτερο. Τότε για ποιο λόγο δε δροµολογήθηκαν ορισµένα τέτοια έργα 
πληροφορικής, αλλά δροµολογήθηκε, υλοποιήθηκε και λειτουργεί η µηχανογράφηση του 
ΛΟΤΤΟ, του ΠΡΟ-ΠΟ, του ΞΥΣΤΟΥ και του λοιπού τζόγου; Πόσο απέχει το σύστηµα 
µετάδοσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται στο ΛΟΤΤΟ από κάποιο που θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση της χορήγησης φαρµάκων; Πόσο παραπάνω 
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κοστίζει το δεύτερο; Και έστω ότι το ΛΟΤΤΟ έπρεπε να γίνει πρώτο. ∆ε θα µπορούσαν τα 
κέρδη του να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος εθνικής 
εµβέλειας για τη διαχείριση των φαρµάκων; 

∆εν είναι ούτε θέµα τεχνολογίας, ούτε θέµα κωλυµάτων και νοµικών δυσκολιών (ποιος 
νοµοθετεί, άλλωστε;). Είναι θέµα επιλογής. Επιλέγουµε να µην κατασκευάσουµε σύστηµα 
κράτησης θέσεων στην ακτοπλοία, για να αφήσουµε τους πλοιοκτήτες να µεταφέρουν τους 
διπλούς από τους προβλεπόµενους επιβάτες (βάζουµε και ένα ρεπορτάζ µε "συλληφθέντες 
να µεταφέρουν υπεράριθµους" και "καθαρίσαµε"). Επιλέγουµε να µην ασχοληθούµε µε τη 
µηχανογράφηση των ασφαλιστικών ταµείων, γιατί τότε θα προκύψει ανάγκη να γίνει κάτι µε 
τους µεγαλοοφειλέτες τους. Επιλέγουµε να µην µηχανογραφήσουµε το σύστηµα χορήγησης 
φαρµάκων για να µην ενοχλήσουµε τις φαρµακοβιοµηχανίες. "Πρέπει" να ρεζιλέψουµε 
διεθνώς τις εθνικές αεροµεταφορές για να ετοιµαστεί το έδαφος του µέλλοντος που τους 
επιφυλάσσουµε. Προτιµούµε τη µηχανογράφηση του ΛΟΤΤΟ, η οποία δικτυώνει περισσότερα 
σηµεία από ότι έχει δικτυωµένα όλο το ∆ηµόσιο µαζί, γιατί όχι µόνο συµφέρει "αυτούς που 
πρέπει", αλλά παρέχει και φτηνή ελπίδα στους υπόλοιπους. 

Και βέβαια, έχουµε αρκετά γραµµάτια κοµµατικών στελεχών µας προς εξόφληση οπότε 
πρέπει να φτιάξουµε αρκετές επιτροπές για να τους χωρέσουµε. Το πρόβληµα δεν είναι από 
µόνος του ο αριθµός των επιτροπών, αλλά η µεταφορά σε αυτές των πάσης φύσεως 
συσχετισµών µεταξύ των "από πάνω" στελεχών και η συνεπακόλουθη έλλειψη κάθε 
ορθολογικής κατανοµής ρόλων, αρµοδιοτήτων και περιγραφής διαδικασιών επικοινωνιών 
µεταξύ των επιτροπών αυτών. Κατανοµή και σχεδίαση που οφείλει να υπάρχει σε όλα τα 
συστήµατα που παράγουν πολιτική στον οποιονδήποτε τοµέα. Το δραµατικό εδώ είναι το ότι 
η στελέχωση των επιτροπών αυτών περιλαµβάνει εκτός από πραγµατικά αξιόλογα στελέχη 
και κατά δήλωσιν "σχετικούς" οι οποίοι επιπλέουν µε βάση την γνωστή αρχή της άνωσης και 
στην καλύτερη περίπτωση παράγουν …ανέκδοτα, ενώ στη χειρότερη κάνουν ζηµιά. 

Είναι οι ιδιώτες αµέτοχοι στα παραπάνω; Αλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Οταν "έρχεται το 
χρήµα" από την Ευρώπη, όλοι είναι "µελετητές έργων υψηλής εθνικής σηµασίας". Ξέρετε 
πόσα έργα, υπο-έργα και ανθ-υπο-έργα τηλεϊατρικής και "οργάνωσης ιατρικών αρχείων µε 
πολυµέσα" (για παράδειγµα) έχουν ανατεθεί µε κοινοτική χρηµατοδότηση σε ιδιώτες από το 
1990; Ποιο ποσοστό αυτών είναι σήµερα τελειωµένο και σε εφαρµογή; Κάποιοι παίρνουν 
χρήµατα για να αναπτύξουν "καινοτοµίες στην ευρωπαϊκή πρακτική ανάπτυξης του 
Λογισµικού και συστηµάτων" και µετά από τρία χρόνια έχουν να παρουσιάσουν θεωρίες και 
εργαλεία που ούτε οι ίδιοι χρησιµοποιούν. Κάποιο άλλοι, αναλαµβάνουν την "πληροφορική 
στα σχολεία", τα γεµίζουν µε κουτιά και οθόνες και λίγα χρόνια µετά διαπιστώνουµε ότι ούτε 
στα νιάτα τους χρησιµοποιήθηκαν εκείνα τα µηχανήµατα, ενώ σήµερα δεν είναι ούτε για 
…γλάστρες. Τότε όµως, ήταν καλά για διαφηµίσεις, φωτογραφίες και δηλώσεις αρµοδίων και 
επιτυχηµένων επιχειρηµατιών (που έγιναν και πιο επιτυχηµένοι). Αλλοι πάλι, αναλαµβάνουν 
έργο εθνικής σηµασίας στον οικονοµικό τοµέα, µετά από ένα-δυο χρόνια δηλώνουν ότι "δεν 
είναι έτοιµο και χρειάζονται και άλλα χρήµατα" και αντί το ∆ηµόσιο να τους πετάξει έξω και να 
διεκδικήσει πίσω τα χρήµατά του, τους δίνει άλλα τόσα, τα οποία χρεώνονται άµεσα και 
έµµεσα …µαντέψτε ποιοι, όσο για το έργο, ακόµα περιµένουµε. 

Σχεδόν κανείς ιδιώτης δεν έχει φέρει σε πέρας µε επιτυχία ένα πραγµατικά µεγάλο έργο 
πληροφορικής, ακόµα και αν µας στοίχιζε κάτι παραπάνω. Η νέα τεχνογνωσία που 
κατάφεραν να αναπτύξουν από τα επιδοτούµενα ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
είναι µάλλον ανεπαρκής, κατάλληλη µόνο για "παραδοτέα" και δεν έχει ενσωµατωθεί σε 
κανένα προϊόν που βρίσκεται σήµερα στην αγορά (σηµείωση: ερευνητικά έργα, επιδοτούνται 
από την κοινότητα από το 1985, κάτι θα έπρεπε να έχει υπάρξει µέχρι σήµερα δε νοµίζετε;). 
Απόδειξη το ότι σε κανένα σοβαρό επιστηµονικό διεθνές περιοδικό πληροφορικής 
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τεχνολογίας δεν υπήρξε δηµοσίευση υπογεγραµµένη από έλληνα ερευνητή ιδιωτικής εταιρίας, 
η οποία να έχει προκύψει από επιδοτούµενο (ή µη) ερευνητικό έργο της εταιρίας του. Τέτοιες 
δηµοσιεύσεις όφειλαν να υπάρχουν, αν βέβαια υπήρχε αντικείµενο, ως µέρος της διάχυσης 
που επιβάλλει η κοινότητα να γίνεται στα αποτελέσµατα των έργων που επιδοτεί. Αντί αυτού, 
ορισµένοι "έκαναν πως διεξάγουν έρευνα" και ορισµένοι άλλοι "έκαναν πως ελέγχουν 
παραδοτέα". 

Στη συναρµολόγηση και τη µεταφορά κουτιών, είµαστε βέβαια καλοί. Ελα όµως που µε τα 
κουτιά δε χτίζονται µεγάλα έργα πληροφορικής… Καλοί είµαστε και στην 
λογιστική/αποθήκη/µισθοδοσία. Μόνο που όταν βγαίνουν τα Windows "κλατάρουµε" γιατί το 
ανθρώπινο δυναµικό µας δε χαµπαριάζει από τέτοια και εµείς (οι πετυχηµένοι επιχειρηµατίες) 
δε βλέπουµε λόγο να επενδύσουµε σε υψηλής ποιότητας δυναµικό. Πόσοι άραγε γνωρίζουν 
την ύπαρξη διεθνών προτύπων του IEEE για την περιγραφή των συστηµάτων λογισµικού 
(ΙΕΕΕ 730, 829, 982,1008, 1012, 1016, 1059, 1219, 1420, 1430 και αρκετά ακόµη) και 
(κυρίως) πόσοι έλληνες κατασκευαστές λογισµικού τα χρησιµοποιούν και διατηρούν 
ενηµερωµένη την µε βάση αυτά τεκµηρίωση των συστηµάτων που αναπτύσσουν; 

Είναι η εθνική στρατηγική για τα έργα πληροφορικής (όπως αυτή εξαγγέλλεται από τους 
αρµόδιους) αυτή που στην πράξη ακολουθείται στην αγορά και τον ευρύτερο χώρο, δηλαδή 
αυτή η ιστορική εξελικτική πορεία που λέγαµε στην αρχή, ή µήπως είναι κάτι άλλο; Είναι ότι 
δεν µπορούµε, ή είναι ότι δεν θέλουµε; Βλέπουµε τα έργα πληροφορικής σα µοχλούς 
αναβάθµισης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον Πολίτη και της ζωής του γενικότερα, ή 
τα προτιµάµε όταν υπηρετούν το τζόγο και τον εύκολο πλουτισµό των "πετυχηµένων"; Τελικά 
στην Ελλάδα µιλάµε για τον "τζόγο της πληροφορικής" ή για την "πληροφορική του τζόγου";  

  

  

∆ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter  

τον Ιούλιο του 1997 

 


