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http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb/vv053.pdf 

Β.Βεσκούκης 

Αιµοσταγείς δολοφόνοι 
Το περιστατικό - αφορµή της καλοκαιρινής µας διήγησης, είναι πραγµατικό και αποτελεί 
βίωµα πολλών εξ υµών, άσχετα αν προκάλεσε σε όλους τους ίδιους συνειρµούς. Εξάλλου, 
για την ίδια πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί συνειρµοί και αυτό είναι ανάµεσα 
στα χαρακτηριστικά που κάνουν τον άνθρωπο µοναδικό. Η επίδραση των συνειρµών αυτών 
στις ενέργειές µας εξαρτάται από τις γενικότερες παραστάσεις οι οποίες είτε µας έχουν 
διαµορφώσει κάποια χαρακτηριστικά, είτε µας επηρεάζουν τη δεδοµένη στιγµή. Αν, για 
παράδειγµα, έχουµε συνηθίσει να περνάµε από την άκρη ενός διαδρόµου που πάντα στη 
µέση έχει βρώµικα νερά, το µήνυµα "έτσι είναι τα πράγµατα" έχει εγκατασταθεί στο πίσω 
µέρος του µυαλού µας και, όχι µόνο δεν διαµαρτυρόµαστε, αλλά µας φαίνεται περίεργο κανείς 
να διαµαρτύρεται. 

Στην ιστορία µας, τώρα. Πρόσφατα, ασκώντας το καθήκον του εθελοντή αιµοδότη, πέσαµε σε 
οµιλητική οµάδα αιµοληψίας. Εκεί, πιάσαµε συζήτηση σχετικά µε την ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση της αιµοδοσίας, έχοντας µπροστά µας ένα PC το οποίο έτρεχε κάποιο 
πρόγραµµα σε περιβάλλον Windows για την αρχειοθέτηση των γεγονότων αιµοδοσίας. 
Ζητήσαµε από τη νοσηλεύτρια να µας πει το υπόλοιπο των πιστωµένων στο λογαριασµό µας 
φιαλών αίµατος και σχολιάσαµε τη χάρτινη κάρτα εθελοντή αιµοδότη στην οποία 
καταχωρούνται τα γεγονότα αιµοδοσίας, ως αποµεινάρι µιας περασµένης -χειρόγραφης- 
εποχής. Η απάντηση ήταν αποστοµωτική: "∆εν µπορώ να σας πω κάτι τέτοιο, για να πάρετε 
την πληροφορία αυτή πρέπει να έχετε µαζί την κάρτα σας και να πάτε στα νοσοκοµεία που 
δώσατε το αίµα, καθώς και σε εκείνα που το διαθέσατε όταν υπήρξε ανάγκη". 

Εν συντοµία, κατά υπόλοιπο της συζήτησης κατέστη σαφές ότι τα κέντρα αιµοδοσίας δεν 
συνδέονται σε καµία κεντρική βάση δεδοµένων στην οποία να καταγράφονται τα γεγονότα 
αιµοδοσίας και διάθεσης αίµατος. Μάλιστα, η πληροφορία του υπολοίπου δεν µπορεί να 
εξαχθεί ούτε από την (χάρτινη) κάρτα που φέρει ο αιµοδότης, διότι εκεί καταχωρούνται µόνο 
τα γεγονότα αιµοδοσίας και όχι εκείνα της διάθεσης, αν και γι' αυτό οι απόψεις διίστανται και 
µάλλον κάθε νοσοκοµείο όταν λαµβάνει αίµα από κάρτα για να το διαθέσει σε περιστατικό, 
ενεργεί µε το δικό του τρόπο, δηλαδή άλλα το σηµειώνουν "κάπως" πάνω στην κάρτα και 
άλλα όχι. Αν δε, κάποιος χάσει την κάρτα του και το συνειδητοποιήσει τη στιγµή που 
χρειάζεται αίµα, µπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.  

Το υπόλοιπο του κειµένου µάλλον µπορείτε να το διαισθανθείτε, αλλά είναι σκόπιµο και µας 
είναι ευχάριστο να το γράψουµε. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, λοιπόν, εν έτει 2002, δεν 
υπάρχει κεντρική Β∆ του συστήµατος αιµοδοσίας και δεν µας απασχολεί αν "κατασκευάζεται", 
"έχει προκηρυχθεί", "προδιαγράφεται", "εντάσσεται στα business plan των νοσοκοµείων", "ο 
νέος υπουργός ενηµερώνεται" και "ο παλιός δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του". Ούτε 
µας απασχολεί αν στο παρελθόν πήγε να γίνει "κάτι", αλλά το απέτρεψε η προσφυγή του τάδε 
στο τάδε όργανο που "ακύρωσε το διαγωνισµό" και άλλα σχετικά. 

Ούτε αισθανόµαστε καµία συµπάθεια προς τους εξουσιάζοντες και τους έχοντες εξουσιάζει τα 
πληροφορικά πράγµατα στη χώρα µας όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δεν τα κατάφεραν γιατί 
"έφταιγε η γραφειοκρατία" και όλα τα συνοδευτικά "ξέρετε...", "καταλαβαίνετε...", "έχουν γίνει 
βήµατα", "θα γίνει τώρα, θα το προκηρύξουµε", "θα το εντάξουµε στις Πράξεις", κλπ. Η 
συµπάθεια προς τους ενδεχοµένως ανίκανους πάντως σίγουρα αναποτελεσµατικούς, µόνο 
και µόνο επειδή είχαν "καλές προθέσεις", αφήνεται για τους εκλογικούς πελάτες τους, µε την 
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υποσηµείωση ότι αν οι καλές προθέσεις ήταν διαστηµόπλοιο αυτή η χώρα θα είχε κατακτήσει 
το σύµπαν. 

Αποτελεί, άραγε, µια κεντρική πληροφορική υποδοµή διαχείρισης της αιµοδοσίας "µεγάλο 
έργο" το οποίο δεν έχει κατορθώσει να γίνει µέχρι σήµερα λόγω του ίδιου του χαρακτήρα του; 
Μήπως εντάσσεται σε κάποιο µεγαλύτερο το οποίο "είναι σε εξέλιξη", όπως για παράδειγµα η 
συνολική µηχανογράφηση του εθνικού συστήµατος υγείας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος από 
το να γίνει "όλο µαζί", δηλαδή δεν θα µπορούσε να έχει γίνει από µόνο του και στη συνέχεια 
να συνδεθεί µε το µεγαλύτερο; Η µήπως ξεπερνά ή αγγίζει το όριο της εν Ελλάδι διαθέσιµης 
τεχνογνωσίας και υποδοµής; Η απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις είναι "όχι": ∆εν 
πρόκειται ούτε για µεγάλο, ούτε για δύσκολο, ούτε για ακριβό, ούτε για έργο που έµεινε πίσω 
επειδή άλλα, σηµαντικότερα, πληροφορικά έργα εκτελούντο στον τοµέα της υγείας.  

Η τεχνογνωσία υπάρχει και είναι παντού στα 5000 και πλέον πρακτορεία κρατικών τυχερών 
παιγνίων τα οποία είναι πλήρως δικτυωµένα, σε όποια άκρη της χώρας και να βρίσκονται. Ο 
τζόγος, δηλαδή, είναι δικτυωµένος ενώ η αιµοδοσία όχι. Αυτό τα λέει όλα και το µόνο που 
"παίζεται" είναι κατά πόσο όλοι εµείς είµαστε εθισµένοι στην µετριότητα και την 
αναποτελεσµατικότητα ώστε να µην µας απασχολεί και να "κάνουµε στην άκρη και να 
προσπερνάµε", όπως κάνουν όσοι πάντα περνούσαν από βρώµικα νερά για να πάνε στη 
δουλειά τους και δεν ενοχλούνται. Εµείς εδώ, πάντα είχαµε να κάνουµε µε µετρίους, 
αναποτελεσµατικούς και προαγωγούς του τζόγου οι οποίοι, οµολογουµένως, διαθέτουν το 
ταλέντο να µην κάνουν τίποτε άλλο από το να δηµιουργούν εκλογικούς πελάτες, ανεκτικούς 
σε πάσης φύσεως, πληροφορική και µη, µετριότητα.  

Μπροστά σε όλα όσα (δεν) έχουν γίνει (και) στον τοµέα της υγείας, το πληροφορικό σύστηµα 
της αιµοδοσίας ίσως αποτελεί πταίσµα. Τα αξιόλογα στελέχη που κατά καιρούς έχουν 
υπάρξει στα πληροφορικά πράγµατα δεν πρέπει να αποτελούν άλλοθι για τους υπόλοιπους, 
αλλά να φέρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Οι δε υπόλοιποι καρεκλάνθρωποι είναι επί 
του προκειµένου και όχι µόνο, αιµοσταγείς δολοφόνοι και ας µας συγχωρεθεί η έλλειψη 
"πολιτικής ορθότητας" στις διατυπώσεις µας. Τα πράγµατα είναι τόσο απλά και οποιαδήποτε 
προσπάθεια να εµφανιστούν ως σύνθετα είναι εκ του πονηρού. Αυτά, βέβαια, απασχολούν 
ιδιαίτερα το επιτελείο της Παιδείας κατά τα τελευταία χρόνια, το οποίο πασχίζει να 
δηµιουργήσει "πολίτες" που να πιστεύουν ότι "πάντα στο κέντρο του διαδρόµου υπήρχαν 
νερά" και, κυρίως, ότι "πάντα θα υπάρχουν". Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι 
εκπεφρασµένα από τον υπογράφοντα και στο παρελθόν, τη δε αναφορά σε ένα ακόµη 
πληροφορικό ζήτηµα που δεν είναι "pure business computing", ούτε πραγµατεύεται το πότε 
και πώς "θα ανέβει η αγορά", επιτρέψτε µας να την αντιλαµβανόµαστε ως καθήκον και όχι ως 
"γραφικότητα". Καλές διακοπές... 
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