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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv020.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Περί ευθύνης 
Οταν ο κόσµος δίπλα µας καίγεται, εµείς δεν µπορούµε να 
περιγράφουµε την τεχνολογία. 

Το κείµενο γράφηκε την εποχή της επέµβασης στη Γιουγκοσλαβία.   

  

Οχι, αγαπητοί αναγνώστες, αυτό το µήνα δεν θα ασχοληθούµε µε κάτι που αφορά την 
λεγόµενη επιχειρηµατική πληροφορική. ∆εν θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε, να 
αποτιµήσουµε ή να προβλέψουµε τις εξελίξεις στον τάδε τοµέα, οι οποίες αναµένεται ή δεν 
αναµένεται να επηρεάσουν τον τρόπο που λαµβάνουν χώρα τα περί την πληροφορική 
πράγµατα στην επιχείρηση. Θα σταθούµε αδιάφοροι απέναντι στον πόλεµο των λειτουργικών 
συστηµάτων, των προτύπων, των ERPs, του ηλεκτρονικού εµπορίου και τόσων άλλων.  

Ο λόγος είναι απλός: αισθανόµαστε υπερβολικά συνένοχοι για τον πόλεµο που βλέπουµε να 
γίνεται στη γειτονιά µας. Συνένοχοι όχι µόνο ως πολίτες, καθότι αυτό µπορεί να γίνεται 
αντιληπτό και ως κοµµατική τοποθέτηση και το έντυπο που κρατάτε ποτέ δεν ήταν 
"κοµµατικό", αλλά ως επιστήµονες πληροφορικής. Φανταστήκαµε άραγε ποτέ, όλοι εµείς που 
είτε προσπαθούµε να προάγουµε την επιστήµη της πληροφορικής φορώντας "λευκή µπλούζα 
και µεγάλα µατογυάλια", είτε προσπαθούµε να την εφαρµόσουµε στο πεδίο της 
επιχειρηµατικότητας µε γραβάτα από γνωστό οίκο και ύφος "στελέχους", σε τι άλλο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το αντικείµενο που κατά περίπτωση ερευνούµε ή εφαρµόζουµε;  

Φανταστήκαµε ότι η τεχνολογία που κατασκευάζει τον τόσο εξυµνούµενο Pentium Χ, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για να ελέγξει πυραύλους, στρατιωτικά ραντάρ, αεροπλάνα, κλπ όπλα 
καταστροφής; Φανταστήκαµε ότι η ίδια κατά βάση τεχνολογία που µας επιτρέπει να 
ελέγξουµε τον υπολογιστή µε τη φωνή, ή να αποφύγουµε την πληκτρολόγηση κειµένου 
χρησιµοποιώντας OCR, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ευφυών όπλων 
(αλήθεια, τι σχέση έχει η ευφυία µε τα όπλα;) δηλαδή όπλων που αναγνωρίζουν µόνα τους το 
στόχο και τον καταστρέφουν, ή ακόµα και για την κατάργηση της ανάγκης η (όποια) σκανδάλη 
να πατηθεί από ανθρώπινο χέρι;  

Σκεφτήκαµε, ότι οι τόσο απαραίτητες για την επιχειρηµατική δραστηριότητα τηλεπικοινωνίες 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την δορυφορική ανίχνευση και της παραµικρής κίνησης και 
του παραµικρού υποψήφιου "στόχου"; Οτι αυτά που εµφανίζονται στα ραντάρ των αδυνάτων 
µπορεί, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, να απέχουν πολύ από την πραγµατικότητα; 
Σκεφτήκαµε τελικά ότι όλα αυτά τα "τεχνολογικά θαύµατα" που εξυµνούµε και αναλύουµε, των 
οποίων την βελτίωση χρηµατοδοτούµε µε λυσσαλέο πάθος, µπορεί και να χρησιµοποιηθούν 
για εντελώς διαφορετικούς λόγους από αυτούς για τους οποίους εµείς οι αφελείς νοµίζουµε 
ότι προορίζονται;  

Ή µήπως µείναµε στην µακαριότητα του στελέχους που το απασχολεί το business plan, το 
marketing και η επαγγελµατική ανέλιξη; Που αρκείται στην "πληροφόρηση" της τεκµηρίωσης 
του "καλού" και του "κακού" πολέµου; Που καταναλώνει απλά την εικονική πραγµατικότητα 
που του σερβίρεται (τι σύµπτωση!) από τους ίδιους που εµπορεύονται και τις (καλές και 
απαραίτητες) τεχνολογίες και τα (καλά και έξυπνα) όπλα; Νιώσαµε έστω και για µια στιγµή 
συνένοχοι όχι µόνο γιατί συνυπογράψαµε ως "σύµµαχοι", αλλά γιατί µε τον τρόπο µας 
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υπηρετούµε και προωθούµε την έρευνα και την ανάπτυξη των όπλων που σήµερα σφάζουν 
τους γείτονες µας;  

Ή µήπως όλα αυτά δεν έχουν σχέση µε τη "δική µας" πληροφορική, µε το δικό µας "marketing 
plan", µε τη "δική µας" χρηµατοδότηση από την κοινότητα, µε την "δική µας" πρόσβαση στα 
κέντρα των αποφάσεων, µε τη "δική µας" δηµοσιογραφία; Ή µήπως εµείς πρέπει να 
συνεχίσουµε να έχουµε στραµµένη την προσοχή µας στον αναµενόµενο αργά ή γρήγορα 
Pentium V, στο δίκτυο του 1 Terabit, στο νέο προϊόν της κοσµοκράτειρας-soft, τα οποία εκτός 
από το γραφείο µας θα χρησιµοποιηθούν και σε νέα, "καλύτερα" όπλα;  

Σε τελική ανάλυση, "ας κάθονταν ήσυχοι οι Σέρβοι να µην είχαµε τρεχάµατα", σε τελική 
ανάλυση, "είναι η ύπαρξη τέτοιων κακών σαν τους Σέρβους που καθιστά αναγκαία αυτή τη 
χρήση της τεχνολογίας η οποία δεν φταιει σε τίποτε". Αν επιχειρήµατα σαν και το τελευταίο 
µας βρίσκουν σύµφωνους, τότε είµαστε µακριά νυχτωµένοι. ∆εν είµαστε παρά "αµερικανάκια" 
µεγαλωµένα στη Στουρνάρη, που ακόµα και αν ποτέ δεν καταναλώσαµε την µαριχουάνα που 
κατά χιλιάδες τόνους οι ίδιοι καταναλώνουν στα σχολεία, πήραµε καλή δόση από 
τεχνολατρεία ώστε να µην έχουµε µυαλό να δούµε τι πραγµατικά συµβαίνει.  

∆εν είναι σοφή η διαπίστωση ότι είναι η χρήση της τεχνολογίας και όχι η ίδια η τεχνολογία 
που φέρει τα καλά ή κακά αποτελέσµατα. Βέβαια, οι χειρούργοι δεν ευθύνονται για τη χρήση 
του νυστεριού ως φονικό όπλο. Αυτό όµως δεν τους αφαιρεί το λόγο, πολύ περισσότερο την 
ευθύνη να κρίνουν όταν τα εργαλεία της επιστήµης τους χρησιµοποιούνται για εκ διαµέτρου 
αντίθετους σκοπούς. Μια ευθύνη που είναι ίσως σε εµβρυακή κατάσταση στους επιστήµονες 
της πληροφορικής και παντελώς άγνωστη στους επαγγελµατίες του χώρου, στους µε ύφος 
οµιλάρχοντες - πετυχηµένους των χρηµατιστηρίων και στα "στελέχη" αυτών. Μια ευθύνη που 
κάποτε θα πρέπει να αναπτύξουµε, διότι ίσως ο "µεγάλος αδερφός" να άργησε µόλις 20 
χρόνια.  

  

  

  

∆ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter  

τον Απρίλιο του 1999 

 


