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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv045.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Μετριότητες 
Οι αρχικές αναφορές ενός θέµατος σε ένα έντυπο, οφείλουν να είναι κυρίως ενηµερωτικές και 
να εµφανίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αντικειµενικές πλευρές και τα γεγονότα και 
λιγότερο την υποκειµενική άποψη του γράφοντος. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο από 
την ανθρώπινη φύση, ιδιαίτερα όταν η γνώση του θέµατος και της περιρρέουσας αυτού 
κατάστασης θεωρείται επαρκής ώστε να εκφραστεί άποψη, η οποία, µάλιστα επιβεβαιώνεται 
από τα γεγονότα. Τέτοια άποψη εκφράζεται µε κάθε αφορµή από τη σελίδα αυτή και, 
ασφαλώς, πάντα µε το ανάλογο ρίσκο. Ορισµένες φορές, η άποψη αυτή έχει προκαλέσει 
συζητήσεις, επιστολές και γενικά έκφραση διαµαρτυρίας. Σε όλες τις περιπτώσεις 
απαντήσαµε σύµφωνα µε την ουσία και όχι τον τύπο της δεοντολογίας, υπερασπιζόµενοι τη 
θέση µας και χωρίς πάντα να καταλήγουµε σε συµφωνία µε το άλλο µέρος, όταν βέβαια το 
άλλο µέρος ήταν συγκεκριµένο. 

Οταν µια αναφορά περιγράφει µια γενικότερη κατάσταση, δεν είναι συνήθως δυνατό να 
απαντήσει ένα και µόνο µέρος που θεωρεί εαυτόν αρµόδιο. Τουλάχιστον, µέχρι σήµερα δε 
µας έχει γίνει η "τιµή" όταν αναφερόµαστε σε γενικότερες καταστάσεις, να µας απαντήσει 
κάποιος "υψηλά ιστάµενος". Ακούµε µόνο κάποια ανατροφοδότηση σε µορφή ψίθυρου του 
τύπου "είστε γκρινιάρηδες, αιρετικοί, αρνητικοί" και άλλα σχετικά, ποτέ όµως δε λάβαµε κάτι 
πολύ συγκεκριµένο, στο οποίο να µπορούµε να ανταπαντήσουµε. ∆εν διεκδικούµε το 
αλάθητο, ούτε όµως και διαπραγµατευόµαστε την προαίρεση των γραφοµένων µας. Αυτά για 
εισαγωγή στην επαναφορά του θέµατος της προόδου των έργων του 3ου ΚΠΣ και της 
Ολυµπιάδας, µε έµφαση στα έργα που εµπλέκουν την αγορά της πληροφορικής και των 
συναφών επαγγελµάτων. 

Η διαπίστωση ότι τα έργα αµφοτέρων των κατηγοριών είναι και κρίσιµα και αναγκαία και 
δύνανται έστω υπό συνθήκες να οδηγήσουν την ουσιαστική ανάπτυξη της αγοράς της 
πληροφορικής στην Ελλάδα, επαναλαµβάνεται πολλάκις. Ιδιαίτερα επαναλαµβάνεται από 
όσους οφείλουν εκ θέσεως να "δίνουν κατευθύνσεις", δηλαδή από τους πολιτικούς και τα 
στελέχη των διαφόρων επιτροπών, πολλά εκ των οποίων κατέχουν θέσεις µε υπουργικές ή 
άλλες πολιτικές αποφάσεις. Φαίνεται ότι µαζί µε την αύξηση της ποσότητας των δεδοµένων 
που µπορεί να χειριστεί στη µονάδα του χρόνου ένα πληροφοριακό σύστηµα, αυξάνεται και η 
ποσότητα της πολλαπλώς ερµηνεύσιµης γενικολογίας γύρω από διάφορα θέµατα η οποία 
µπορεί να κυκλοφορεί γενικά, µε δύο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά: χωρίς να υπάρχει 
αποτέλεσµα και χωρίς να µπορεί να θεωρηθεί κανείς από τους γενικολογούντες υπεύθυνος γι' 
αυτό. 

Η πρώτη απάντηση που ακούει κανείς όταν εκφράσει τέτοια άποψη, σχετίζεται µε τη "µη 
ευθύνη" όσων θεωρούν ότι τους απευθύνεται η αναφορά. Η δεύτερη, σχετίζεται µε την 
"ενηµέρωση" που είχε ή που δεν είχε ο εκφέρων γνώµη. Η τρίτη, τέλος, σχετίζεται µε την 
προαίρεσή του. Σχετικά µε το πρώτο έχουµε απλά να πούµε "ουδέν σχόλιο", απαξιώντας να 
αναφερθούµε για άλλη µία φορά στην έλλειψη ευαισθησίας, µε χαρακτηριστικότερο πρόσφατο 
παράδειγµα αυτό της συµπεριφοράς των "αρµοδίων" κατά τη βροχόπτωση των αρχών του 
Νοεµβρίου.  

Σχετικά µε την ενηµέρωση, µπορούµε να πούµε κάτι περισσότερο: Οταν σε προηγούµενη 
αναφορά µας στα έργα πληροφορικής των Ολυµπιακών Αγώνων αναφερθήκαµε στη µη 
(µέχρι τότε) εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αγορά, λάβαµε διαµαρτυρία της ΕΟΑ, παρά το 
γεγονός ότι η αναφορά µας δεν απευθύνονταν προς αυτή. Η ίδια επιτροπή, όταν πρόσφατα 
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διοργάνωσε ενηµερωτική ηµερίδα για τα έργα νέων τεχνολογιών της Ολυµπιάδας, δεν 
απεύθυνε πρόσκληση ούτε στο OPEN Newsletter, ούτε στα αδελφά NET Letter, και ne.o. 
Μπορεί κανείς να πιστέψει καλοπροαίρετα ότι πρόκειται για παραδροµή. Οµως, "το πολλάκις 
εξαµαρτείν, ανδρών καθόλου σοφών", η δε καλή προαίρεση πρέπει να υπάρχει και από την 
άλλη πλευρά όταν διαβάζει τα (οµολογουµένως) ενοχλητικά σχόλιά µας σχετικά µε το τι έγινε, 
τι δεν έγινε, τι πάει να γίνει και γιατί. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος και η κατάσταση µε τα έργα του ΚΠΣ. Στρατηγικός σχεδιασµός, 
εξειδίκευση του σχεδιασµού, συµπλήρωµα της εξειδίκευσης, action plan του συµπληρώµατος 
της εξειδίκευσης του σχεδιασµού, αρχές διαχείρισης, πληροφοριακό σύστηµα, "δράσεις - 
πράξεις - έργα - υποέργα", εγκύκλιοι και άλλα, στο κλίµα ενός εκ των συνθηµάτων της 
εποχής: "το µεν πνεύµα φαινοµενικά πρόθυµον, η δε σαρξ προκλητικά αναποτελεσµατική". 
∆άνειο προκειµένου να καλυφθεί η εθνική συµµετοχή (διότι η ΕΕ δεν θα µας επιτρέψει να 
κάνουµε στο τρίτο τα του δεύτερου), δηµιουργική λογιστική µε "γέφυρες" και 
επαναχαρακτηρισµούς, συζητήσεις για "ώριµα έργα", µάχες πίσω από χαµογελαστά 
πρόσωπα για το µοίρασµα των αρµοδιοτήτων, διαδικασίες του δηµοσίου ακόµη και στα ΝΠΙ∆, 
"δικαιούχοι", "ωφελούµενοι", "προτείνοντες", "διαχειριζόµενοι" και λοιποί "φορείς", και πολλά 
άλλα, εξακολουθούν να δοκιµάζουν τα νεύρα και την αντοχή της αγοράς, η οποία, ότι χρώµα 
κουστούµι και να φορά, έχει να χαρακτηρίσει µε µία λέξη τη διαδικασία αυτή: 
αναποτελεσµατική. 

Οι "πολιτικές" απαντήσεις σε τέτοια γραφόµενα είναι γνωστές. ∆εν αρκούν όµως, ούτε για να 
µας πείσουν, ούτε για να αλλάξουν τη σύγχρονη καθηµερινότητα της αγοράς πληροφορικής. 
Με απλά λόγια, "τα λόγια περιττεύουν", ο δε άγγελος τέτοιος θέσεων, ακόµη και όταν δεν είναι 
πλήρως "συντονισµένος", δεν έχει συνήθως δηµιουργήσει ο ίδιος την αντικειµενική κατάσταση 
στην οποία αναφέρεται.  
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