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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv026.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Οι βάρβαροι 
Και τώρα, τι θα γίνουµε χωρίς τους βαρβάρους του χτυπήµατος 
του "ιού του 2000";   

  

Αγαπητοί αναγνώστες, τα καταφέραµε! Εξ' όσων γνωρίζουµε, από την πρωτοχρονιά και 
έκτοτε και ρεύµα έχουµε και νερό έχουµε και οι υπολογιστές µας φαίνονται να λειτουργούν 
µαζί µε τα φανάρια στους δρόµους και τα συστήµατα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. 
Πυρηνικό εργοστάσιο δεν εξερράγη, οι ατοµικές βόµβες δεν εκτοξεύτηκαν, οι τράπεζες δεν 
καταστράφηκαν, ακόµη και αυτός ο ελληνικός δηµόσιος τοµέας δεν επικαλέστηκε το "χτύπηµα 
του ιού" για να δικαιολογήσει κάποια από τις ανεπάρκειές του. 

Οι καναλάρχες έµειναν χωρίς θέµατα στα δελτία (η πολιτική και η πλην του χρηµατιστηρίου 
οικονοµία έχουν πάψει προ πολλού να αποτελούν θέµατα). Οι ελεύθεροι καβαλάρηδες 
εκδότες έµειναν χωρίς γυµνές φωτογραφίες απελπισµένων από το "χτύπηµα του ιού" 
µοντέλων. Τέλος, οι -µάλλον κάτι περισσότερο γνωρίζοντες- "πετυχηµένοι" έµποροι της 
πληροφορικής, ξέρετε, οι δια της συγχωνεύσεως παραγωγοί χρηµατιστηριακής υπεραξίας, 
έµειναν µε τα συµβόλαια (και το χρήµα) στην τσέπη και το χαµόγελο στα εξώφυλλα. 

Με δυο λέξεις "όλα καλά": ο ιός δεν χτύπησε διότι "τον προλάβαµε" (;). Οι "οµάδες δράσης" 
των γεωργών της πληροφορικής δεν χρειάστηκε καν να επέµβουν. Τα πυρηνικά καταφύγια 
έµειναν άδεια, ενώ γέµισαν οι δρόµοι µε εποχούµενους που, µη µπορώντας να κρύψουν τη 
χαρά τους από το µη χτύπηµα του ιού, αποφάσισαν να περάσουν τις πρώτες ώρες του 
χρόνου στα "γιωταχί" τους, που γράφει και ο φίλτατος Καββαθάς. Το καλό στην ιστορία είναι 
ότι κανένας (ευτυχώς!) δεν βγήκε να θριαµβολογήσει για έναν σεισµό που ...δεν έγινε. Κάτι 
που το µυρίστηκαν το φιάσκο, κάτι που διατηρούν "πισινή", κάτι που δεν είδαν και άλλους να 
το κάνουν, πάντως κραυγαλέες δηλώσεις δεν έγιναν. 

Κατηγορήστε µας για περιαυτολογία, όµως τα λέγαµε από τον Φεβρουάριο του 1998 και 
επανήλθαµε τον Μάρτιο του 1999, την εποχή που οι καναλάρχες και οι εκδότες είχαν άλλες 
αφορµές να γαργαλάνε τα µάτια και τη νοηµοσύνη µας. Απόσπασµα 1: 

"...οι ιδιώτες αν θέλουν µπορούν, ενώ οι υπηρετούντες στο δηµόσιο δεν ενθαρρύνονται να 
θέλουν και δεν είναι σίγουρο ότι µπορούν. Ως αποτέλεσµα, στον ιδιωτικό τοµέα εκεί που 
υπάρχει βούληση και ανάγκη το πρόβληµα αντιµετωπίζεται (π.χ. τράπεζες), ενώ στον 
δηµόσιο ακόµα µιλάµε για επιτροπές, συµβούλους, σχεδιασµούς, κάνουµε (ή δεν κάνουµε, 
ανάλογα µε το τι µας υπαγορεύουν οι σύµβουλοι) εξαγγελίες και αν ο κόµπος φτάσει στο 
χτένι, θα ανακοινώσουµε µια ένορκη διοικητική εξέταση η οποία είναι γνωστό πού θα 
καταλήξει..." (Μάρτιος 1999)  

Τελικά, βέβαια, κανείς δεν πήρε χαµπάρι τίποτε και καµία Ε∆Ε δεν χρειάστηκε να εξαγγελθεί. 
Κανείς δεν θα ρωτήσει που πήγαν τα χρήµατα της τάδε ανάθεσης για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος του 2000 στον δείνα οργανισµό. Κανείς δεν θα απολογηθεί για την υπέρ του 
δέοντος διάθεση πόρων, ούτε για την άγνοια της έκτασης του προβλήµατος η οποία µπορεί 
να αποτελέσει δικαιολογία για την υπερβολική διάθεση πόρων. Απόσπασµα 2: 

..."οι προγραµµατιστές έφτιαξαν ακριβώς αυτό για το οποίο πληρώθηκαν χωρίς να µπορούν 
ούτε καν να διανοηθούν ότι θα λειτουργούσε για δεκαετίες, πράγµα που δεν είναι τυχαίο για 
την ποιότητα που κατά βάθος γνώριζαν ότι είχε. Οι managers της εποχής πήραν ακριβώς 
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αυτό για το οποίο πλήρωσαν: κακοκατασκευασµένο και υποτιµηµένης αξίας λογισµικό, µε το 
οποίο πίστευαν πως έκαναν τη δουλειά τους... " (Φεβρουάριος 1998).  

Πάραυτα, οι managers είναι που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των δηµοσιογράφων, οι 
policy makers και οι ειδικοί του marketing (καθώς και εκείνοι που έχουν καλό προσωπικό 
marketing) είναι εκείνοι που θα φωτογραφηθούν και θα εξηγήσουν το τι έγινε και τι όχι και 
βέβαια, οι όµιλοι είναι που δεν θα επιστρέψουν ούτε δραχµή από χρήµατα που δεν 
χρειάστηκε να δαπανήσουν σε ενέργειες κατά του ιού. Μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι τα 
χρήµατα αυτά ήταν "ασφαλιστικό συµβόλαιο" και ως γνωστόν, ασφάλιστρα δεν 
επιστρέφονται. Μόνο που εν προκειµένω, µάλλον κάποιοι υπέγραψαν συµβόλαιο ζωής µε 
κάποιον που γνώριζε το µέλλον και απλά δεν το αποκάλυπτε. "Μέσα στο επιχειρηµατικό 
παιχνίδι", θα πει κανείς. Ισως... 

Η αγορά της πληροφορικής µε κάποια έννοια ωφελήθηκε από το όλον θέµα: πολλά 
συστήµατα και λογισµικά αναβαθµίστηκαν, ακόµα και χωρίς να είναι απαραίτητο, πολλά 
συµβόλαια συντήρησης ανανεώθηκαν "just in case". Γενικώς µπροστά στο συντηρούµενο 
δέος για το θέµα, λίγοι έµειναν εντελώς αδιάφοροι. Πιθανότατα αυτό να είναι "καλό". Εχουµε 
όµως έναν προβληµατισµό όχι τόσο για το παρελθόν, όσο για το µέλλον: ποιο θα είναι το 
επόµενο γεγονός που αναµένουµε ότι θα δηµιουργήσει ανάλογη κινητικότητα στην αγορά 
πληροφορικής, ιδιαίτερα εντός της χρονιάς των προσδοκιών που διανύουµε; Πόσα από τα 
"just in case" συµβόλαια συντήρησης θα ανανεωθούν; Με ποιο ρυθµό θα συνεχιστεί η 
ανανέωση του εξοπλισµού και του λογισµικού; Θα θέλαµε, µετά από λίγους µήνες, απάντηση 
στα ερωτήµατα αυτά και µάλιστα απάντηση τεκµηριωµένη µε αριθµούς: τόσα συµβόλαια 
ανανεώθηκαν, έτσι συνεχίστηκε η αναβάθµιση του εξοπλισµού κλπ και όχι απάντηση από 
δηµοσιοσχεσίτη στέλεχος που προσπαθεί να γράψει και να µιλήσει για πράγµατα που δεν 
γνωρίζει. Με λίγα λόγια θα θέλαµε απάντηση στο Καβαφικό ερώτηµα: "και τώρα, τι θα γίνοµε 
χωρίς Βαρβάρους; Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν µια κάποια λύση".  

  

  

  

∆ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter  

τον Ιανουάριο του 2000 

 


