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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv030.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Υπουργείο Πληροφορικής 
Μερικά ερωτήµατα πάνω σε µια "ιδιαίτερη" πρόταση   

  

Είναι αρκετός καιρός που θέλουµε να σχολιάσουµε την σχετική πρόταση που ακούσαµε, 
όµως κάτι η επικαιρότητα, κάτι η υποµονή που απαιτείται µέχρις ότου δει κανείς "πού πάει το 
πράγµα", το αναβάλλαµε. Σκεφτήκαµε, λοιπόν, ότι µια πρόσφορη στιγµή σχολιασµού είναι 
κοντά στις εθνικές εκλογές, οι οποίες µάλλον αποτελούν παρελθόν τη στιγµή που διαβάζετε 
τις γραµµές αυτές. "Υπουργείο πληροφορικής": κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο, αρµόδιο για την 
δηµιουργία της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα, δια µέσω του σχεδιασµού και του 
συντονισµού όλων των έργων (Γ' ΚΠΣ και όχι µόνο) που θα οδηγήσουν σε αυτή.  

Το θέµα είναι αρκετά σοβαρό και πριν τοποθετηθούµε επιγραµµατικά έστω, ίσως πρέπει να 
θέσουµε κάποια κριτήρια για τη µελέτη ανάλογων προτάσεων. Πρώτον, ένα υπουργείο 
οφείλει να σχεδιάζει, να προτείνει στη βουλή και να συντονίζει το έργο που επιτελείται σε 
κάποιον τοµέα, µε σκοπό την ικανοποίηση στόχων της κοινωνίας. ∆εύτερον, οι εµπλεκόµενοι 
ως λειτουργοί, σε οποιαδήποτε δηµόσια θέση, πρέπει να είναι τύποις και ουσία αδιάφθοροι, 
δηλαδή να µην µπορεί να αναγνωριστεί, αλλά και να µην υπάρχει συσχέτιση των οικονοµικών 
τους συµφερόντων µε το αντικείµενο του Υπουργείου. Τρίτον, στρατηγικά, το (οποιοδήποτε) 
υπουργείο, οφείλει να εξυπηρετεί µακροπρόθεσµους στόχους ανάπτυξης και ευηµερίας και 
όχι πρόσκαιρης διαχείρισης ενός ζητήµατος. Και τέταρτον, οι κοινωνικοί συσχετισµοί πρέπει 
να εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος ίδρυσης ενός νέου Υπουργείου.  

Η διατύπωση των παραπάνω κριτηρίων, επιδέχεται, όπως πολλά πράγµατα σε µια εποχή 
που όλα επαναπροσδιορίζονται, αρκετές ερµηνείες. Εµείς θα συνεχίσουµε τη συζήτηση µε 
βάση τη "δική µας" ερµηνεία και, ασφαλώς, είµαστε ανοιχτοί σε διάλογο. Και επειδή δεν είναι 
σκόπιµο να δώσουµε απαντήσεις από την πρώτη αναφορά µας στο ζήτηµα, θα αρκεστούµε 
στο να θέσουµε ερωτήµατα και να κάνουµε λίγα σχόλια.  

Πώς άραγε συζήτησε και διαµόρφωσε ως στόχο της η ελληνική κοινωνία την εισαγωγή της 
πληροφορικής και της κοινωνίας της πληροφορίας; Μέσω γενικών αναφορών στις σχετικές 
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Ποιος ενηµέρωσε την ελληνική κοινωνία, σχετικά µε 
το τι είναι η "κοινωνία της πληροφορίας"; Ποιους αφορά; Πώς λειτουργεί; Πώς ελέγχεται από 
τον Πολίτη; Θεωρείται τίποτε από αυτά "γνωστό" ή "αυτονόητο" και γιατί; Η άποψη ότι "η 
κοινωνία της πληροφορίας είναι κάτι που παντού υπάρχουν υπολογιστές και δίκτυα και που 
όλοι µπορούν να πληροφορούνται", είναι τουλάχιστον αφελής, πονηρή θα λέγαµε εµείς. Είναι 
στόχος της ελληνικής κοινωνίας η "πληροφορία"; Και µε ποια έννοια; Ποια µεγάλα 
προβλήµατα θα λυθούν µε την "πρόσβαση στην πληροφορία"; Το ασφαλιστικό; Η ανεργία; Οι 
εργασιακές σχέσεις; Η ανάπτυξη; Από αυτή τη σκοπιά, τι εξυπηρετεί το "υπουργείο 
πληροφορικής";  

Εστω, όµως, ότι σφάλλουµε στα παραπάνω ερωτήµατα και ότι η ελληνική κοινωνία γνωρίζει 
τις απαντήσεις (υπόθεση ασφαλώς ρητορική). Ποιος επιχειρεί να µπει µπροστά στην ίδρυση 
του εν λόγω υπουργείου; Ο δικηγορικός σύλλογος, που δεν γνωρίζει από πληροφορική, αλλά 
αντιλαµβάνεται την αναγκαιότητα της κοινωνίας της πληροφορίας; Οι παραγωγικές τάξεις δια 
των εκπροσώπων τους; Οι επιστήµονες, έστω, της πληροφορικής; Κανείς εξ' αυτών, 
αγαπητοί αναγνώστες. Μπαίνει µπροστά ένα όργανο που εκπροσωπεί κάποιες από τις 
επιχειρήσεις πληροφορικής, δηλαδή νοµικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου µε σκοπό το κέρδος. 
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Οι επιστήµονες πληροφορικής κάποτε προσπάθησαν, αλλά ούτε επιµελητήριο δεν κατάφεραν 
να φτιάξουν, όχι υπουργείο…  

Εστω, πάλι, ότι δεν έχουµε καταλάβει τίποτε και ότι πράγµατι το υπουργείο πληροφορικής θα 
λύσει πολλά από τα προβλήµατα και θα ικανοποιήσει µελλοντικούς στόχους της ελληνικής 
κοινωνίας. Πώς και ξέφυγε από τους χιλιάδες υποψήφιους των πρόσφατων εκλογών; Γιατί 
κανένα κόµµα δεν το συµπεριέλαβε στο πρόγραµµά του; Γιατί κανένας υποψήφιος δεν 
αναφέρθηκε ή έστω δεν εξήγγειλε ότι θα ασχοληθεί µε την ίδρυση του εν λόγω Υπουργείου; 
Γιατί δεν συζητήθηκε σε κανένα από τα εκατοντάδες "πάνελ" που έλαβαν χώρα στην 
τηλεοπτική (τεχνικά πρωτόγονη) εκδοχή της "κοινωνίας της πληροφορίας" την οποία ζήσαµε 
προεκλογικά;  

Οσο για τους συσχετισµούς, εδώ τα ερωτήµατα είναι απλούστερα: Το ξέρει το ΤΕΕ ότι έχει 
προταθεί τέτοιο Υπουργείο; Το γνωρίζει η ΕΠΥ ή ότι έχει αποµείνει από αυτή; Υπάρχουν 
γραπτές θέσεις τους επί του θέµατος και ποιες είναι αυτές; Ο επαγγελµατικός κόσµος της 
πληροφορικής θα ενηµερωθεί από τους θεσµικούς εκπρόσωπούς του εν όψη, για 
παράδειγµα, των εκλογών του ΤΕΕ τον Ιούνιο ή µέσω ενός διαλόγου την πρωτοβουλία για 
τον οποίο θα αναλάβει η ΕΠΥ; Το Υπουργείο θα κατοχυρώσει επαγγελµατικά δικαιώµατα 
µελετητών και εργοληπτών στην πληροφορική και µε πρωτοβουλία τίνος; Μήπως των 
επιχειρηµατιών που σήµερα κάνουν την δουλειά τους µε δυναµικό που το θεωρούν 
αναλώσιµο;  

Η µήπως, τελικά, ο στόχος είναι "η κατάστρωση ενός επιχειρηµατικού (σηµ.: και όχι απλά 
επιχειρησιακού) σχεδίου για την διανοµή των κεφαλαίων του Γ' ΚΠΣ"; Αν πρόκειται µόνο (ή 
κύρια) για κάτι τέτοιο, πού, άραγε, χρειάζεται ένα Υπουργείο και δεν αρκεί µια γραµµατεία ή 
ένα επιµελητήριο; Να τονίσουµε αυτό που ο τακτικός αναγνώστης της στήλης γνωρίζει: 
είµαστε υπέρ της ανάπτυξης της πληροφορικής στην υπηρεσία του πολίτη και ποτέ δεν 
κάνουµε αντίλογο για τον αντίλογο. Προς το παρόν, δεν θα επεκταθούµε άλλο επί του 
θέµατος, περιµένοντας αντιδράσεις και διάλογο. Θα κάνουµε µόνο την (αφελή;) παρατήρηση, 
ότι αν το Υπουργείο Υγείας είχε δηµιουργηθεί από την πίεση των ιδιωτών επιχειρηµατιών 
ιδιοκτητών νοσοκοµείων, ακόµη και η σηµερινή δηµόσια υγεία θα ήταν ανύπαρκτη. Αλλά 
είπαµε: οι εποχές αλλάζουν και αν η υγεία θεωρήθηκε κάποτε δηµόσιο αγαθό, δεν είναι 
υποχρεωτικό το ίδιο να συµβεί και µε την πληροφορία, πολύ περισσότερο µε τις "δουλειές" 
που σχετίζονται µε αυτή.  

  

  

  

∆ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter  

τον Απρίλιο του 2000 

 


