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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv033.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Ολυµπιακές ανακατατάξεις 
Η συζήτηση για την εκτός ή εντός εισαγωγικών διαπλοκή, είναι λίγο ως πολύ γνωστή σε 
όλους. Χωρίς να σκοπεύουµε να εκφράσουµε αναλυτικά κάποια τεκµηριωµένη θέση από εδώ, 
θα προσπεράσουµε το γενικό επίπεδο κάνοντας απλά µια διαπίστωση: το όλο θέµα 
κουβαλάει πολύ (µα πολύ) υποκρισία από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές, όχι µόνο των 
αντιµαχοµένων, αλλά και των ενασχολούµενων δηµοσιογράφων και λοιπών λειτουργών. ∆εν 
έχουµε στοιχεία που να ευσταθούν σε δικαστήριο και, εκτός αυτού, δεν σκεφτόµαστε να 
µεταναστεύσουµε τώρα κοντά, οπότε δεν απαντάµε στην γνωστή πρόκληση "αν έχετε 
στοιχεία να τα φέρετε ενώπιον της δικαιοσύνης". Κάναµε όµως την αναφορά, ως σχετική 
εισαγωγή στο "δια ταύτα", ήτοι τα έργα πληροφορικής στην Ολυµπιάδα του 2004, τα οποία 
σχετίζονται (και) µε την (εντός ή εκτός εισαγωγικών, επαναλαµβάνουµε) διαπλοκή. 

Εντοπίζαµε, τον Ιανουάριο του 1999, δηλαδή περίπου δύο χρόνια πριν, ότι τα έργα 
πληροφορικής της Ολυµπιάδας θα ήταν από τις κινητήριες δυνάµεις της αγοράς 
πληροφορικής για το 1999 και τα επόµενα χρόνια. Λέγαµε χαρακτηριστικά ότι "η 
(πληροφορική) τεχνογνωσία που θα πρέπει να αποκτηθεί από πλευράς ελληνικών εταιριών 
πληροφορικής δεν είναι αµελητέα" και ότι "ο κίνδυνος δεν προέρχεται από τους εσωτερικούς 
συνυποψήφιους για την ανάληψη της δουλειάς αλλά από τους εξωτερικούς: το παιχνίδι είναι 
µεγάλο για να περάσει απαρατήρητο από πολυεθνικούς κολοσσούς που έχουν ήδη τεράστια 
εµπειρία και έτοιµα προϊόντα σχετικά µε την πληροφορική υποστήριξη τέτοιων 
διοργανώσεων". Εντοπίζαµε ότι "χρειάζεται µια πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδοµένα 
συντονισµένη δράση της αγοράς πληροφορικής, ώστε αυτή να καταφέρει να εξασφαλίσει όσο 
το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος των εν λόγω έργων" και χαρακτηρίζαµε την ολυµπιάδα ως "το 
επόµενο τρένο της πληροφορικής που το ελληνικό ανθρώπινο δυναµικό έχει κάθε δυνατότητα 
να προβλέψει που πηγαίνει". Τέλος, ως προάγγελοι της διαπλοκής, εκφράζαµε και την άποψη 
ότι δεν αποκλείεται "η ανάθεση των πληροφορικών έργων της ολυµπιάδας να έχει ήδη 
συµφωνηθεί στις διαπραγµατεύσεις που έλαβαν χώρα για την ανάληψή της". 

Το ότι κατά περιόδους είµαστε καλοπροαίρετοι και ορθολογιστές αφελείς το υποψιαζόµασταν, 
αλλά ότι για δύο χρόνια δεν θα ακούγαµε ούτε µια λέξη για τα έργα πληροφορικής του 2004, 
αυτό ξεπερνούσε και την περισσότερο τολµηρή φαντασία µας. Θα πει κανείς, ότι εδώ δεν 
έχουν ξεκινήσει άλλα και άλλα έργα υποδοµών για την Ολυµπιάδα, στην πληροφορική 
φτάσαµε; Σωστό. Προσέξτε τις ανακατατάξεις του τελευταίου διαστήµατος, όπου όλα 
µαρτυρούν αυτό που όλοι ξέρουν και κανείς δε λέει: ότι, δηλαδή, το παιχνίδι είναι πολύ 
χοντρό και κάποιοι που είναι γύρω από την πίτα θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια να 
παίξουν σε υψηλό επίπεδο στο κόψιµό της, δηλαδή να κόψουν την πίτα και όχι κάποιο 
κοµµάτι, ακόµη και αν διακινδυνέψουν να µας …πάρουν την πίτα. Βέβαια, δεν τα 
καταφέρνουν όλοι πολύ καλά και κάποιοι βρίσκονται να αποχωρούν, κάποιοι συµµαχούν εκεί 
που κανένας δεν το περίµενε, κάποιοι "κοτερολογούν" και όλοι µαζί πετυχαίνουν όχι µόνο να 
µην πείσουν για την αξιοκρατία και το αδιάφθορο του χαρακτήρος τους, αλλά και 
καταστρέφουν τις όποιες αξίες και αρχές στα µάτια των πολλών. 

Το εντυπωσιακό µε την αγορά πληροφορικής είναι το ότι τηρεί, επί του θέµατος, περίεργη 
σιωπή ιχθύος. Καµία εταιρία δεν έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να "χτυπήσει" έργα του 
2004, να κάνει συµµαχίες ή, έστω, να αναπτύξει τεχνογνωσία επί τούτου. Κανένας 
δηµοσιογράφος δεν µέτρησε τον προϋπολογισµό των έργων αυτών, κανένας επιχειρηµατίας 
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δεν έδωσε µια βαρύγδουπη συνέντευξη. Το µόνο που φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα (και) 
την αγορά πληροφορικής, είναι το 3ο ΚΠΣ.  

Και απορούµε, µε την ορθολογικοποιηµένη αφέλεια που µας διακρίνει: υπάρχουν ή όχι έργα 
πληροφορικής του 2004; Αν ναι, γιατί δεν αναφερόµαστε σε αυτά, αν όχι, γιατί δεν υπάρχουν 
και γιατί δεν διαµαρτυρόµαστε ως αγορά; Είναι, άραγε, νωρίς όχι µόνο για να τα 
διεκδικήσουµε αλλά και για να τα αναφέρουµε; ∆ηλαδή, όποιο έργο πληροφορικής θελήσουµε 
µπορούµε να το κάνουµε εγκαίρως στην Ελλάδα; Ή µήπως κάποιοι περιµένουν 
ανακατατάξεις και όλοι οι άλλοι θα γίνουµε θεατές και αναλυτές εκ των υστέρων; Ίδωµεν.  

 

OPEN Newsletter, 10.2000 


