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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv032.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Μια χαρούµενη ατµόσφαιρα 

Στις µέρες µας λίγους τους απασχολεί αυτό που (φαίνεται να) συµβαίνει στο προσκήνιο. Ολοι, 
ενδιαφέρονται να µάθουν για το παρασκήνιο. Στην πολιτική, στο ποδόσφαιρο, στις δουλειές, 
παντού. Εκεί είναι που "παίζεται το παιχνίδι". Τα πράγµατα αποφασίζονται και συµφωνούνται 
στο παρασκήνιο και η φαινοµενική πραγµατικότητα απλά τους προσθέτει τη σφραγίδα της 
νοµιµότητας, της σοβαροφάνειας, της ευθύνης, της αναγκαιότητας, ή ό,τι άλλο κατά 
περίπτωση απαιτείται. Παραδείγµατα υπάρχουν πολλά και µάλλον δεν έχουµε την πολυτέλεια 
χώρου να αναφέρουµε τέτοια. 

Παίρνουµε αφορµή για την αναφορά στο θέµα, από ένα σύνολο ασύνδετων -κατ' αρχήν- 
γεγονότων, τα οποία κατά τη γνώµη µας αποτελούν ένα παζλ µε την εικόνα του οποίου θα 
προσπαθήσουµε να ασχοληθούµε. Ακριβέστερα, αποτελούν κοµµάτια ενός αφαιρετικού 
έργου τέχνης και, ως γνωστόν, σε τέτοια έργα µπορεί να βλέπει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό 
σηµαίνει ότι υπάρχουν και άλλες ερµηνείες των γεγονότων που θα αναφέρουµε και ότι 
σίγουρα αποτελούν τµήµατα και άλλων παζλ ή έργων τέχνης, ας διαλέξει ο αναγνώστης. 

Κοµµάτι πρώτο. Η ανακοίνωση της διεθνούς ολυµπιακής επιτροπής περί της προόδου των 
έργων των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Η στιγµή της ανακοίνωσης (αµέσως 
µετά τις εκλογές) υποψίασε από µόνη της πολλούς, αλλά ας µη σταθούµε εκεί. Ποιο ήταν το 
αποτέλεσµα; Μια (αναγκαία έως επιβεβληµένη) εγρήγορση από την πλευρά της κυβέρνησης, 
αλλά και µία αναδιανοµή ρόλων σε µια υπόθεση, πολλοί από όσους δούλεψαν στο 
προσκήνιο και το παρασκήνιο της οποίας, δεν ήταν πλέον στα πράγµατα. Ποιο είναι το 
διαχεόµενο προς άπασες τις πλευρές µήνυµα; Ότι "πρέπει να βιαστούµε" και ο νοών νοείτω, 
Εµείς απλά να σηµειώσουµε ότι ανάµεσα στα τεχνικά έργα που δικαιολογηµένα πηγαίνει το 
µυαλό του αναγνώστη, υπάρχουν και σηµαντικά έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

Κοµµάτι δεύτερο. Ο θεσµοθετηµένος τεχνικός σύµβουλος της Πολιτείας, το ΤΕΕ, το οποίο εν 
τη απουσία άλλου φορέα θεραπεύει και την περιοχή της πληροφορικής (θεωρητικά 
τουλάχιστον), αναβάλλει για δεύτερη φορά τις εκλογές του. Η πρώτη αναβολή µετέφερε την 
ηµεροµηνία των εκλογών από τις 26 Μαρτίου στις 25 Ιουνίου, ενώ η δεύτερη την τοποθετεί 
στις 25 Αυγούστου. Ο λόγος για την πρώτη αναβολή (οι εθνικές εκλογές) και εύλογος ήταν και 
προβλεπόµενος στη νοµοθεσία. Λόγο για την δεύτερη αναβολή δεν βλέπουµε, άλλον από την 
ανάγκη να λειτουργήσει λίγο ακόµη το παρασκήνιο στο οποίο αναφερθήκαµε στην αρχή. Για 
την πληρότητα της ιστορίας, να αναφέρουµε ότι η πρόταση του ΤΕΕ ήταν η δεύτερη αναβολή 
των εκλογών να τις τοποθετήσει στις 25 Νοεµβρίου, πλην όµως η προβλεπόµενη στη 
νοµοθεσία µέγιστη χρονική µετάθεση εκλογών του ΤΕΕ είναι 5 µήνες, εξ' ου και η τοποθέτησή 
τους τον Αύγουστο. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι ο αρµόδιος υπουργός πιέζεται να ρυθµίσει το 
θέµα µε νόµο, ώστε οι εκλογές για τη διοίκηση του θεσµοθετηµένου τεχνικού σύµβουλου της 
Πολιτείας να µη γίνουν ούτε στα νησιά, ούτε µε 60% αποχή λόγω διακοπών. Θα δούµε. 

Κοµµάτι τρίτο. Οι πιέσεις του άλλου οργάνου, αυτού των επιχειρήσεων πληροφορικής (ΣΕΠΕ) 
για την ίδρυση "Υπουργείου Πληροφορικής" φαίνεται να κοπάζουν µε το σκεπτικό "τέτοια ώρα 
- τέτοια λόγια". Μια εκτενέστερη αναφορά στο θέµα µπορείτε να βρείτε στο κείµενο της ίδιας 
σελίδας του OPEN Newletter Απριλίου 2000. Αν απορείτε για τις αντιδράσεις του φορέα στα 
αναφερόµενα σε εκείνο το κείµενο, να σας τις περιγράψουµε µε δύο λέξεις: "ένοχη σιωπή". 

Κοµµάτι τέταρτο. Ο άλλος επίδοξος τεχνικός σύµβουλος της Πολιτείας, η ΕΠΥ, δεν έχει 
ακουστεί να έχει καµία παρέµβαση (στο προσκήνιο, να εξηγούµαστε) σε θέµατα έργων 
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Πληροφορικής Ολυµπιάδας. Κοµµάτι πέµπτο, "οµάδες" του τεχνικού κόσµου συντονίζουν τη 
δράση τους (στο παρασκήνιο, ασφαλώς) µε οµάδες του κόσµου της ακαδηµαϊκής έρευνας 
στις νέες τεχνολογίες, επιδιώκοντας διοικητική και εκτελεστική συµπόρευση στις επερχόµενες 
εκλογικές αναµετρήσεις και, προφανώς, ενόψει σηµαντικών έργων πιστοποίησης, 
συµβούλων και ερευνητικών υπεργολαβιών, που κανείς δεν αµφισβητεί ότι θα προκύψουν. 

Κοµµάτι έκτο και αναφερόµενο τελευταίο όχι για λόγους ήσσονος σηµασίας. Οι τοποθετήσεις 
σε θέσεις-κλειδιά, ατόµων που στο κοντινό ή µακρύτερο παρελθόν είχαν φανερή σχέση µε 
οµίλους διεκδικητών µεγάλων έργων όλων των ειδών και κατηγοριών. Περισσότερα λόγια 
περισσεύουν. 

Βάλτε, λοιπόν, όλα τα κοµµάτια µαζί, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και γράψτε µας τι 
βλέπετε. Εµείς βλέπουµε την εξής γενική εικόνα: Οι επιτυχηµένες ενέργειες του παρασκηνίου 
καθυστερούν την ανακοίνωση της ∆ΟΕ σχετικά µε την ετοιµότητα της χώρας ώστε αυτή να 
µην λειτουργήσει ως προεκλογικό όπλο κανενός. Η καθυστέρηση αυτή έχει το τίµηµα της 
αναδιάρθρωσης του µηχανισµού οργάνωσης της Ολυµπιάδας. Από την άλλη, οι διεκδικητές 
της πίττας των έργων, δρουν "ήρεµα" και στο παρασκήνιο. Κανείς δεν διαµαρτύρεται για τα 
µη εξαγγελθέντα καν έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Ολυµπιάδας (και όχι µόνο).  

Οι δυνάµεις του τεχνικού κόσµου θέλουν (και δικαιούνται) να παίξουν έναν σηµαντικό 
συµβουλευτικό και όχι µόνο ρόλο σε όλα τα επίπεδα, δεν διατίθενται, όµως, να το πράξουν 
παρά µε συγκεκριµένους συσχετισµούς δυνάµεων, τόσο στο ΤΕΕ όσο και αλλού. Εξαντλούν, 
λοιπόν, τα µέσα, ώστε να επιτευχθεί ο συσχετισµός αυτός. Οι επιχειρηµατίες ξέρουν ότι "κάτι 
θα πάρουν", οπότε δεν προσθέτουν νέα ενεργά µέτωπα στο προσκήνιο, αλλά αρκούνται στο 
παρασκήνιο, στην αναµονή που πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσει και στις σιωπηρές 
εκδηλώσεις (έχετε βρεθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο πρόσφατα να δείτε πόσα "νέα" προϊόντα 
πληροφορικής παρουσιάζονται;). Οι ιδιοκτήτες οµάδων τοποθετούν όσο το δυνατόν 
περισσότερους "δικούς τους" παντού. Οι ακαδηµαϊκοί και λοιποί ερευνητές "λαµβάνουν 
θέσεις" σε όσο το δυνατόν περισσότερα επίπεδα και γενικώς, "δεν ξέρω αν το καταλάβατε, 
αλλά όλοι εµείς εδώ είµαστε µια χαρούµενη ατµόσφαιρα". 
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