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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv041.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Οποιος αντέξει 
Εχουµε, µε διάφορες αφορµές, αναφερθεί στα έργα που αναµένεται να "βγουν" στην αγορά 
και να της δώσουν ώθηση. ∆υόµισι και πλέον χρόνια πριν (OPEN Newsletter 1ο/1999), 
λέγαµε ότι τα έργα που έρχονται µπορούν να διακριθούν σε αυτά που σχετίζονται µε την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος του 2000, στα "µεγάλα έργα πληροφορικής" και σε αυτά που 
σχετίζονται µε την Ολυµπιάδα. Σε αυτές, ο χρόνος αφαίρεσε τα πρώτα και µάλιστα µε τρόπο 
που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί "φιάσκο", ενώ προσέθεσε τα µικρά και µεγάλα, αµιγή και 
υποστηρικτικά έργα πληροφορικής που σχετίζονται µε ή προκύπτουν από το 3ο ΚΠΣ. Αυτά 
είτε είναι έργα hard υποδοµών (εξοπλισµοί), είτε είναι λογισµικό, υπηρεσίες προστιθέµενης 
αξίας κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα που σχετίζονται µε την ολυµπιάδα και ακόµη 
µελετώνται. 

Τα τελευταία, λοιπόν, δύο χρόνια, συσσωρεύονται στην αγορά προσδοκίες οι οποίες είναι 
καθ' όλα βάσιµες και ανταποκρίνονται σε πραγµατικές ανάγκες της ανάπτυξης της χώρας και 
της επιτέλεσης του ρόλου που, καλώς ή κακώς, της καθορίστηκε να παίξει. Η αναφορά µας 
στις δυνατότητες και τις προσδοκίες αυτές ήταν πάντα έγκαιρη και καυστική, χαρακτηριστικό 
δε είναι ότι έτυχε να λάβουµε επιστολή διαµαρτυρίας από µέρος στο οποίο δεν απευθύνονταν 
οι κρίσεις µας (!), ενώ σιγή επέλεξαν να τηρήσουν αυτοί στους οποίους πράγµατι 
απευθύνονταν διάφορα κατά καιρούς γραφόµενα. Όπως και να 'χει, πάει αρκετός καιρός που 
µεγάλο µέρος της αγοράς τελεί εν αναµονή. 

Μικρές και µεγάλες εταιρίες κατασκευής λογισµικού, άµεσοι εργολάβοι έργων και µικροί 
υπεργολάβοι, οικογενειακές και πολυεθνικές εταιρίες συµβούλων, διαχείρισης έργων, 
µελετητών και τα συναφή, όλοι εξακολουθούν να περιµένουν. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα 
του 3ου ΚΠΣ συζητώνται από το 1999. Ακόµη και σήµερα, όµως, τα "συµπληρώµατα 
προγραµµατισµού" δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο εφαρµογής τους και 
βρισκόµαστε στο σηµείο να συζητείται η προκήρυξη κάποιων "µελετών εφαρµογής", µε 
κόστος της τάξης των µερικών δεκάδων εκατοµµυρίων δρχ έκαστη. ∆ουλειά, βέβαια, έχει γίνει 
(βλ. και ne.o. τεύχος 7) πλην όµως δουλειές στην αγορά ακόµη δεν έχουν βγει. 

Εχοντας άλλοι µικρή, άλλοι µεγάλη εµπλοκή στα έργα του 2ου ΚΠΣ και στα παρελκόµενα 
αυτών, ήταν εύλογο να θεωρηθεί ότι οι µεγάλες καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν κατά την 
έναρξη των έργων του 2ου ΚΠΣ δεν θα παρατηρούνταν στα έργα του 3ου, µιας και υπήρξε 
εµπειρία, στήθηκαν µηχανισµοί κλπ. Ετοίµασαν, λοιπόν, εαυτούς και έθεσαν εταιρικό 
δυναµικό σε εγρήγορση, αντιλαµβανόµενοι ότι η απελευθέρωση των πόρων στην αγορά ήταν 
µόνο θέµα χρόνου. Εσφαλαν, όµως, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο προφανέστερος, η 
αλλαγή του διαχειριστικού µοντέλου, των εργαλείων και των δοµών υποστήριξης από την 
πλευρά του δηµοσίου.  

Πολλοί, όµως, είναι περισσότερο καχύποπτοι και συνδέουν την καθυστέρηση και µε άλλα 
φαινόµενα, όπως αυτό της αναδιανοµής του προγραµµατισµού. Πώς άλλως να εξηγηθεί ότι 
µολονότι η κυβέρνηση δεν άλλαξε στις εκλογές που µεσολάβησαν, σε αρκετές περιπτώσεις ο 
προγραµµατισµός "αναθεωρήθηκε"; Ακολουθώντας αυτό το συλλογισµό καταλήγουµε 
αναπόφευκτα σε πολιτική συζήτηση και εκτιµήσεις σχετικά µε τις ισορροπίες στο κυβερνών 
κόµµα, εκτιµήσεις που ας αποφασίσει ο αναγνώστης αν και σε ποιο βαθµό επαληθεύονται 
από την πραγµατικότητα. 
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Η πραγµατικότητα, όµως, δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το αν κανείς όντως βλέπει την 
κατάσταση που προαναφέραµε και από το µε ποιο τρόπο το κάνει. Στην πραγµατικότητα 
αυτή, των εταιριών που πληρώνουν το ενοίκιο, το ηλεκτρικό, το τηλέφωνο και τους µισθούς, 
έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται φαινόµενα όπως αυτό όπου µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες 
συµβούλων και λογισµικού, διεκδικούν δουλειές της τάξης των 10 εκ δρχ. Η αγορά περιµένει 
εδώ και καιρό, έχει αρχίσει να κουράζεται και τίποτε δεν αποτελεί δικαιολογία για µεγαλύτερες 
καθυστερήσεις. Αν και µας πέρασε από το µυαλό ότι το µήνυµα των ιθυνόντων είναι ο τίτλος 
µας: "όποιος αντέξει". 
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