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Η Μαp16ννα . · · 
Λ6rαημετον 
διευθύνονrα 

αύμpουλο rης- _ 
EFG εurobank 

Ergaslas 
Νικ6λαο 

Ναν6πουλο, 
τονΕ. Χp6νη 

και τηνκ. 

Νανοπούλου "n αιδεfα η οποiα δεν θα διαθέ
τει τα εφόδια που παρέχει η 
πληροφορική θα αποτελεί 

προκλητικό αναχρονισμό", τόνισε ο 
πρύτανης του Εθνικού και Καποδι· 
στριακού Παvεπιστημfου Αθηνών, 
καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ••οι 
νέες τεχνολογf ες στην Εκπαίδευση 

Νέες ιεχνολογίες' 

οτην εκπαίδευση~ 
'' 

και τον Πολιτισμό'~, vro 
· Μέγαρο Παλλάς Αθηνά, 
προχθές βράδυ. 
Μια δηλωση πού εμπε

ριέχει το νόημα της εκδή· 
λωση που πραγματοποι

ήθηκε στο πλαfσιο του 
Eurobank Forum. 
Οι εκλεκτοf καλεσμέ

νοι, εκτός από τις λα
μπρές ομιλίες του διευθυ• 
ντή Βασικών Τεχνολο• 
γιών και Υποδομών της 
Κοινωνfαςτων Πληροφο• 
ριών στη Γενική Διεύθυν-

. ση "Κοινωνία των Πληρο· ·. πληphφορική επανάστά· 
φοριών" της Ευρωπαϊκής _ . ση, είχαν την ευκαιρία να 
Επιτροπής, καθηγητή Γε• δουν την παρουσ{ασn τόυ 
ωργfοu Μητακfδn, ο οποί· προγράμματος ,.Η ελλnνι-
ος αναφέρθηκε στην ι· κή ιστορfα στο Διαδί• 
στορlα και την τεχνολο· κτυο", από τον Δημήτρη Ε· 
γία, και του διευθυντή Ερ- φραίμογλου, 
γαστnρίου Πλnροφορι- Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κής ΜΙΤ, καθηγητή Μιχά- πρόκειται για ένα site 
λn Δερτούζου, ο οποίος α· που πραγματοποιήθηκε 
ναφέρθnκε στην ημιτελή οπό το Ιδρυμα Μείζονος 

.. 

Ελληνισμού (ΙΜΕ) με τη 
χορηγία της Τράπεζας 
EFG Eurobank Ergasias 
του Ομίλου Λάτση και σας 
ταξιδεύει από την εποχή 
του .Λίθου μέχρι και τη 
σύγχρονη ελληνική ιστο
ρία. Είναι μια πολύτιμη η
λεκτρονική εγκυκλοπαί
δεια που αναμφισβήτητα 
όλοι πρέπει να επισκε-

.Σrο ρήμα ρρi,ικεrσι ο 
διευθύνων αύμβοrιλος 
της EFG Eurobank 
Ergaslas Νικόλαος 
Ναν6nουλος, ενώ το 
πάνελ αποn:λούν οι 
καθηγηrές Γεώργιος 
Μnαμπιvιώrης, Γεώργιος 
Μητακίδης, Μιχάλης 
Δεprούζος και ο 
ιιπειίθuvος Τεχνολογικών 
Εφαpμοyώv του ΙΜΕ, 
Δημήτρης Εφpαίμοyλου 

φθείτε, αρκεί να πλn· 
_ κτρολογήσετε www •. 
hel len ich ίstory ,gr. 
Την i:κδήλωό-n χαιρέτι• 

σε ο υπουργός Ανάπτυ
ξης Νίκος Χριστοδουλά-

. κnς, ο οποfος αναφέρθη· 
κε στις νέες τεχνολογfq 
αλλά και στοιπρόγραμμι,i 
'Ή ελληνική ιστορία αιο 
Διαδίκτυο". 


