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ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ: Ο «γκουρού» της ψηψ1ακής τεχνολοyiας y1α τους Έλληνες ... 

Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΜΟΥΜΟΥΡΗ 

θ 
α ήθελες να ήταν ο παπ• 

πούς σου, όχι μόνο για το 

επ1.βληηκό του παρου01α

οηκό αλλά κυρίως y1α τον 

τρόπο που μlλά. Σχεδόν δεν μπορείς 
να πιστέψεις όη ο ψηλός ασπρομάλ

λης που έχεις απέναντί σου είναι ένας 
από τους «γκουρού)) της ψηφιακής 

τεχνολογίας, ο επικεφαλής του ερyα

στηρiου υπολογιστών του ΜΙΤ, ο :Μι-

< <θο unopoύoouε 
vo είuοοιε 

, 
χάλης Δερτούzος. 

Βρέθηκε yια ένα 24ωρο στην Αθή
να, όπου σε εκδήλωση του Ιδρύματος 

Λάτση παρουσiαοε το όραμά του για 

το μέλλον yια την αvθρωηοκεvτρική 

πληροφορική. Για τον Μ. Δερτούzο 

npoνpouuoιιmεr: 
, 

η επανάσταση της πληροφορικής 

.βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της .Βή

ματα. Οπως ο iδιος εiχε δηλώσει στο 

παρελθόν, «η .Β1ομηχαv1κή επανάστα
ση χρειάστηκε 9 δεκαετiες για να ο-

κοι οχι ... 
λοκληρωθεί, η επανάσταση της πλη
ροφορικής .Βρiσκετα1 ακόμη στην 4n 
δεκαετiα, yι' αυτό λωπόν δεiξτε ψυ• 
χραιμiα». 
Η συνάντηση με τον κ. Δερτούzο έ

y1vε στον χώf!ο του Ιδρύματος Μεizο
νος Ελληνισμού με παρόντες τον 

εενοδόχοι» 
Γιώρyο Μnτακiδn, εmκεψαλής της πληροφορίας θα αvoii;oυv με την τε-
Γενικής Δ~εύθυvσης της Ε.Ε. yια την xvoλoyiα της ομιλίας. 
Κο1vωνiα της Πληροφορίας, και τον - Η on:oiα αvαmύσσεται εδώ και 
πρόεδρο του ιδρύμαται; Λ. Εφpαiμο- καιρό και δεν φο.iνεται πως είναι 
yλου. απολύτως έτ01μn. 
-Εχουν ειπωθεί πολλά y:ια το ψη· Μ.Δ.: Διαφωνώ. Εχει φτάσει σήμε-
φιακό χάσμα... ______ ρ_g._9_ε ~α ~σημεiο, που μπορούμε να 
Μ. Δερtούzος: Δέv το ονομάΖω έ- πούμε πως εiναι έτοιμη. Εiμαστε σε 

τσι. Το ονομάzω χάσμα μεταf,ύ φτω- θέση να κατανοούμε το 95% των λε-
χώv κω πλουσ_iων. Απλώς γίνεται yομένων χωρiς καμiα εκπαίδευση, εi-
mo φανερό με την ψηφιακή τεχνολο- τε δικής σας, εiτε της μηχανής. Το 
yiα, γιατί 01 πλούσ101 έχουν λεφτά, α- μόνο που απαπεiται εiναι να μιλάτε 
yοράzουν μηχαv-ές και yn,ovι.ai y1α ένα ουy1{<:κρψέ·?ο θSμα, yiα πιι-

πλου01ότερο1. 01 φτωχοί παραμένουν ράδειyμο. να μ1λάcε μόνο για τον κα1-
εκεi που εivα1. Το αποτέλεσμα εiνα~ ρό ή μόνο yια την 
η γεωμετρική αύf,ηση του χάσματος. κiνηση των αυ-

- Πώς γεφυρώνεται αυτό; ωκ1νήτών. Αν 
Μ.Δ.: Αυτό yεφυρώνετω με τους διευρύνετε το 

αρχαίους τρόπους, Ρ.ε την καλοσύνη, 

τα δώρα, την αγάπη στο να κάνε~ κά-
π01ος κάη μη κερδοσκοπ1κ.ό. Αυτό εi-

να1 το 80 με 90%, η τεχνολογία μπο
ρεί να καλύψει ένα 10 με 15%. Για 
παράδειγμα, αν αφήσουμε αv01κτούς 
του δορυφόρους χαμηλής τροχ1άς ό

ταν περνούν πάνω από πς Ινδiες ή 

την Αφρική, προσφέρουμε με πάρα 

πολύ μικρό κόστος τη ραχοκοκαλιά 
της επ1κ01vωνiας στις avaπτυσσόμε. 
νες χώρες. 

Γ. Μnτακiδης: Υπάρχουν δ1αφορε
ηκά χάσματα. Ενα εivαι αυτό μετα~ύ 
των πλουσίων κω των φτωχών λαών ή 

περιοχών. Το 50% του ανθρώπινου 

πληθυσμού zεi με λιγότερα από 1 δο
λάριο την ώρα. Υπάρχει όμως κω το 

εvδοκ01νων1κό, που γεφυρώνεται με 

πιο άμεσο τρόπο. Πάλ1 και εδώ 01 τε
χνολοyiες τείνουν να διευρύνουν το 

χάσμα μεταS,ύ εκεiνωv που έχουν κό.

π01α μόρφωση ή πλούτο κa1 εκεiνων 
που δεν εiναι το iδιο προνομ1ούχ01. 

Μ.Δ.: Αλλη μια τεχνολοyiα που 
μπορεί να .βοηθήσει, εiνω η αναyνώ

ρ1ση της ομιλiας. Οι αvαλφάΒητω σε 

όλο τον κόσμο εivω σήμερα περiπου 

2 δω. κω αv σε αυτούς προσθέσουμε 
τους Κ1νέzους, που έχουν 100.000 ιδε
ογράμματα και δεν μπορούν να χρn
σ1μοπο1ήσουv πληκτρολόγιο, φτάνου

με.- σε 3 lno. ονθρώποl)ς, ων μισο 

πληθυσμό της οηωυμέvης. Γ1α όλους 

αυτούς 01 πόρτες στην κοινωνία της 

θέμα, η αναγνώριση πέφτει στο 40 % . 
Εωμένω όμως πως αυτές 01 τεχνολο
γίες αντιπροσωπεύουν μόνο το 10-
15 % των όσων μπορούμε να κάνουμε 
yια να γεφυρώσουμε ης διαφορές. Το 

μεγαλύτερο κομμάη αφορά την ανη • 
μετώπ1ση των aρχαiων προ.βλημάτων, 
όπως η έλλειψη χρημάτων, η έλλει

ψη υποδομής, η κατό.χρηση των κυ

Βερνήσεων, τα πολιτισηκά ταμπού, 

αυτά δηλαδή που μας κυνηγούν εδώ 
κα1 χιλιάδες χρόνια. Αν πάτε στο Νε

πu λ, θα δεiτε πως 7 στους 10 κατσi• 
κους δεν l;έρουν γράμματα. Από τους 

υπόλ6ιπους η πλειοψηφiα δεν Ι;έρει 
αyy λικά και από εκείνους που {;έρουν 

τη γλώσσα ελάχιστοι έχουν ης ικανό
τητες να χρησψοπ01ήσουν την τεχνο-

Ο επικεφαλής του 

εργαστnρiου 

υπολογιστών του ΜΙΤ 

Μιχάλης Δερτούζος ( 
δεξιά) και ο επικεφαλής 

τnς Γενικής Διεύθυνσης 

της Ε.Ε. για την Κοινωνία 

τnς Πληροφορικής, 

Γιώργος Μητακίδnς 

λοyiα. Αυτοi εivω ήδη 01 επικεφα
λής της κ01νωνiας του Νεπάλ. 

Γ.Μ.: Η tεχνολοyiα δεν εiναι πανα

κε1α, αλλά μπορεί να Βοηθήσει με 

την ευχρηστία της. Η ομιλία εiνα1 έ
νας τρόπος y1α να yiνε1 εύχρησιη. 

Επiσης, η τεχνολογία που αναπτύσ
σεται μέσω των παιχνιδιών δεiχvε1 

τρόπους όπου η επ1κ01νωνiα ανθρώ
που-μηχqvής μπορεί να yiνε1 π10 ευ

έλικτη. Η φωνή, οι χεψονομiες, το 

να παρακολουθεί ο υπολοyιστής πού 
κωτάzέις, όλα αυτά θα συμ.Βάλουv 
στην ευκολiα χρήσης. Αν εf,ασφαλi

σε1ς την πρόσ.Βaση με δορυφόρους ή 

άλλα μέσα, έχεις λύσε1 άλλο ένα 

πρό.βλημα. Σε όλα aυιά προστiθετω 
Βε.Βαiως και η κατάρηση. . 
Μ.Δ.: Ν ομizω πως ο Ελληvας έχει 

1δ1αiτερη τάση προς τον προyραμμa

ησμό που δεν έχουμε αS,1οπ01ήσει. 

Δυστυχώς, εiμaστε ευχαρ1στημέν01 με 

το να είμαστε απλώς ξεvοδόχ01. θα 
μπορούσαμε να είμαστε προyραμμαη

στές κα1 va έχουμε υψηλή τεχνολο
yiα που θα μας φέρει μεyαλύtερα έ

σοδα από εκείνα του τουρ1σμού. 
Γ.Μ.: Υπάρχει ένα παράδειγμα 

στην ήπειρό μας, στην Ιρλανδία. Μας 

μ01άzε1 σε πολλά στο1χεiα, .Βε.Βaiως 
όχι 01κονομ1κά. Νομizω πως αυτοi 

που σήμερα εivαι υπεύθυνοι για το Γ' 
ΚΠΣ μπορούν να δουν το 1ρλανδ1κΟ 

παράδειγμα και να προσαρμόσουν 
κάπωες δράσεις στην Ελλάδα. 
Μ.Δ.: Η εκτiμησή μου εivαι πως ό

λοι οι λαοi που έχουν περάσε~ από 

φεουδαρχία και μοvαρχ1κά συστilμα

τα εiνα1 πε1θήv101 και μπορούν να ερ

γαστούν στη .Β1ομηχαv1κή επανάστα

ση. Μπορούν να κατασκευάσουν αυ
τοκiνητa, ρολόγια και αvηκεiμενα 

που ί:χουν σχι:::ηκά. λiyα κινούμενα μt. 
ρη. Το λογισμικό έχε~ εκGτ.ομμύρ1α 

κινούμενα μέρη κω δεν λύνεται με α
κρi.Βεια και πλάνα. Το .βyάzεις γρή

γορα κω στο πόδι, Βλέπε1ς πως έχει.ς 

2.000 λάθη κα1 όταν τα διορθωσε1ς 
κω εiνω σχεδόν έτοιμο λες «Χρισrέ 

· κω Παναyiα, το έκανα όλο λάθος,1 
και f,εκ1νάς από την αρχή. Αυτό δεν 

μπορεί να το κάνει λαός πε1θήν1ος. Ο 

Ελ.Βετός που κατασκευάzε1 ωραία ρο
λόγια δεν μπορεi να φπάl;π προ

γραμματα. Ο Ελληνας κα~ ο Ιρλαν. 

δός, επειδή εiναι π10 αvε,Ξ,άρτηως α

πό τους άλλους, μπορεi να το KCl\TJ. 

Εμεiς αν ξεκινήσουμε θα εiμαοtr κα

ταπληκηκοi, αρκεi να ξεκ1νήοουμι:. 
- Τι χρειάΖεται για να Gεκ1vήσου

με; 

Μ.Δ.: Χρπαzετα1 θέληση κα~ nyι

σiα και χρεωzοντω Οιε:ι:,κολύvοαι,. 

Γ.Μ.: Σων Ευρώπη στο τέλος ιο, 
2002 θα υπάρχοι.;ν 1,6 εκαι. κενές θι:
σεις εργασίας στοvς τομεiς τnς πλnρ() 

ψαρικής. Σε οrι01αδiΊποιε εωψι:ια 

πληροφορ1κής και αν πάιι.:, θα uαι; 

πουν πως ψαχνουv εναγwν1ως, να 

Βρουν νέους συνεργάτες. Tn\· 1tjH 

σηyμή Βyαiνουν στρατιές ανιpyω\· 

μα8ημαηκωv, φυωκών, :-ωμικών .. 
Μ.Δ.: Ο Γιώργος έχει οiκιο. Εναι:: 

συνάδελφός μου έφτιαξε μια ετωpε10 
που ασχολεiωι με το Δ1αθiκιυο 1'\01 r1-

π01ος προyραμματ~στης παpημι1η:1 

για 5 χρόν1a οιην εωφεια τοι ωι (11-

νει μια Ferrari αSJας 180.UOίJ tjo.\11 
ρiων! Υπαρχει ιρομακτ1κη ι-.\.\υψn 

στην αγορα εργα01ας. 

Γ.Μ.: Επiσnς, ελπizαμι- οτ1 ω \'fΊ l. 

Σvvέχε1α στn σελiδα 42 1 ιιι:ιφ. 
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EFG EUROBANK ERGASIAS ► ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΜΗΝΙΣΜΟΥ 

ε ηνι 
Εκδήλωση της EFG 
Eurobank Ergasias 
με, θέ_μα: «Οι νέες 
τεχvολοyίες στην 
εκπαίδευση και 
τον πολιτισμό». 

···················• .. ··································-----

Τ
ο πρόγραμμα του Ιδρύματος Μείζο
νος Ελληνισμού «Η Ελληνική Ιστορία 
στο Διαδίκτυο» (http://www.hel

lenichistory.gr/), τον κόμβο του οποίου 
στηρίζει με τη χορηγία της η τράπεζα EFG 
Eurobank Ergasias του Ομίλου Λάτση, πα
ρουσιάστηκε στο Μέγαρο Παλλάς Αθηνά 
την περασμένη Τρίτη, στο πλαίσιο της εκ
δήλωσης του Eurobank Forum με θέμα «Οι 
νέες τεχνολογιές στην εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό)~. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο υπουργός 

Ανάπτυξης Νίκος Χριστοδουλάκης, ο διευ
θύνων σύμβουλος της EFG Eurobank Er
gasias Νικόλαος Νανόπουλος, καθώς και ο 
πρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνι
σμού Λάζαρος Εφραίμογλου. Στη συνέχεια 
ακολούθησαν οι εισηγήσεις των ομιλητών, 
του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, πρύ
τανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα
νεπιστημίου Αθηνών, του Γεώργιου Μητα
κίδη, διευθυντή Βασικών Τεχνολογιών και 
Υποδομών της Κοινωνίας των Πληροφο
ριών στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνία .των 
Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του καθηγητής Μιχάλη Δερτούζου, διευθυ
ντή Εργαστηρίου Πληροφορικής του ΜΙΤ, 
ενώ την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Δημήτρης 
Εφραίμογλου, υπεύθυνος Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΙΜΕ, _με την παρουσίαση 
του προγράμματος «Η Ελληνική Ιστορία 
στο Διαδίκτυο». 

Οπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. 
Νίκος Χριστοδουλάκης «είναι απαραίτητο 
να υπάρξει μία υγιής αγορά ελληνικής εκ
παιδευτικής και πολιτιστικής βιομηχανίας 
πολυμέσων η οποία έχει το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα εξαιρετικά ενδιαφέροντος 
τοπικού περιεχομένου (content). Η Ελληνι
κή αγορά μπορεί να γνωρίαει σημαντική α
νάπτυξη και από ένα σημείο και μετά να γί
νει εξωστρεφής και να αποκτήσει και εξα
γωγικό χαρακτήρα». Ο κ. Χριστοδουλάκης 
δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην τε
χνολογική πλευρά των Ολυμπιακών Αγώ
νων οπότε και «θα υπάρχει η OUVα r6 rητα 
παρουσίασης εξαιρετικά μεγάλου πεδίου 
καινοτομιών που θα δημιουργήσουν ενδια
φέρουσες εντυπώσεις στους συμμετέχο
ντες, αφού πολύ συχνά οι τεχνολογίες συν
δυάζονται με σενάρια πολιτιστικού ή/και 
κοινωνικού χαρακτήρα ... Για τον ελληνικό 
χώρο οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ευκαιρία 
προβολής του πολιτισμου μας σε συνδυα
σμό με πολύ μοντέρνα τεχνολογική επέν
δυση ... » κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης. 

«Πρωτοβουλία εθνικής σημασίας» χαρα
κτήρισε ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, διευ
θύνων σύμβουλος της τράπεζας EFG Eu
robank Ergasias, το έργο του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού «διότι κάθε εγχείρη
μα, που προστατεύει, διαφυλάπει και με-

11 11 11 
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Από το Eurobank Forum με θέμα ιιΟι νέες τεχνολογiες στην εκπαίδευση και τον πολιησμόι), Από αριστερά 01 κ.κ. Λάζαρος Εφραiμογλου, Γεώργιος Μητακίδης, Μιχά
λης Δερτούζος, η κ. Μαρ1~ννα Λάτση, οι κ.κ. Γεώρy1ος Μπαμπινιώτης1 Νικόλαος Νανόπουλος. 

ταφέρει στο μέλλον, χωρίς παραφθορές, 
την Ιστορία και την ιστορική μνήμη αποτε
λεί πολύτιμη εθνική προσφορά». Ο κ. Νανό
πουλος τόνισε ότι στην αιχμή της στρατη
γικής και των δραστηριοτήτων της τράπε
ζας βρίσκονται «η αξιοποίηση των δυνατο
τήτ<Qν που προσφέρουν οι νέες τεχνολο
γίες σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη και 
προαγωγή των πολιτιστικών μας αξιών. 
Ετσι, η στήριξη πρωτοβουλιών, όπως αυτή 
του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για 
την Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο, είναι 
απόλυτα συμβατή με τη φιλοσοφία μας και 
αποτελεί μία ακόμα πρόκληση, στην οποία 
εύλογα ερχόμαστε να ανταποκριθούμε». 

Πέραν της κοινής διαπίστωσης ότι «στα 
χρόνια που έρχονται Παιδεία η οποίο δεν 
θα διαθέτει τα εφόδιο που παρέχει η Πλη
ροφορική θα αποτελεί προκλητικό αναχρο
νισμό» ο καθηγητής κ. Γεώργιος Μπαμπι
νιώτης στάθηκε τόσο στην ανανέωση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών μέΌω των νέ
ων προγραμμάτων -τα ·οποία, όπως είπε εί
ναι βέβαιο «ότι μπορούν να αποτελέσουν 
την αφετηρία μιας ριζικής ανανέωσης του 
εκπαιδευτικού σ~στήματος»- όσο και στη 
δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευ
σης (τηλεκπαίδευση) «η οποία σε συνδυα
σμό με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 
μπορεί να λύσει το πρόβλημα της Παιδείας 
στα απομακρυσμένα σχολεία ή το μείζον 
πρόβλημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευ
τικών χωρίς να είναι αναγκαία η μετακίνη
ση τους από την έδρα τους». 

«Οι ίδιες τεχνολογίες που ωθούν τα ση
μερινά media και τη μαζική κουλτούρα 
μπορούν να βοηθήσουν στη διάσωση βασι
κών και αναλλοίωτων ανθρώπινων αξιών» 

κατέληξε ο καθηγητής κ. Γεώργιος Μητακί
δης. «Η συνεισφορά και στενή συνεργασία 
εκπροσώπων τόσο από το χώρο της τεχνο
λογίας όσο και της ιστορίας ή γενικότερα 
τόσο από τις θετικές όσο και από τις κλασι
κές επιστήμες, που να πιστεύουνν στο δί
δυμο τεχνολογίας-ιστορίας /πολιτισμού εί
ναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του 
στόχου)>, 

Εξαιρετικά σύντομη όσο και ουσιαστική 
ήταν η ομιλία του καθηγητή κ. Μιχάλη Δερ
τούζου, ο οποίος μιλώντας για την «Ημιτε
λή Πληροφοριακή Επανάσταση» έκανε λό
γο για τα «μεγάλα κοινωνικο-οικονομικά κι
νήματα που δεν παράγουν μόδες και ιδιο
τpοπίες, αλλά ουσιαστικά οφέλη για όλο 
τον κόσμο. Ηλθε η ώρα για μια ριζική αλλα
γή που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε 
τις δυνατότητες της Πληροφορικής γιο όλη 
την ανθρωπότητα. Τα νέα συστήματα, που 
ονομάζω «ανθρωποκεντρικά», και που θα 
είναι προσανατολισμένα στην εξυπηρέτη
ση ανθρωπίνων αναγκών και σκοπών είναι 
εφικτά, και έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευ
άζονται>>. 

Ο κ. Δημήτρης Εφραίμογλου τόνισε στην 
παρουσίασή του ότι περισσότεροι από 60 
ειδικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, αναλυτές 
πληροφορίας, προγραμματιστές, σχεδια
στές διαδραστικών εφαρμογών, σχεδια
στές τρισδιάστατων γραφικών και κίνησης, 
έχουν εργαστεί σε. αυτό το πρόγραμμα για 
μια περίοδο άνω των τριών ετών, από την 
έναρξή του τον Οκτώβριο του 1997 μέχρι 
την ολοκλήρωσή του το Νοέμβριο του 
2000. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζε
ται σε ηλεκτρονική μορφή όλο το φάσμα 
της ελληνικής ιστορίας από την εποχή του 

Λίθου μέχρι και σήμερα σε δύο γλώσσες, 
ελληνικά και αγγλικά. 
Σήμερα «Η ελληνική ιστορία στο Διαδί

κτυο» ξεπερνά τις 30.000 ιστοσελίδες και 
προσφέρει, εκτός από υψηλοτάτου επιπέ
δου επιστημονικές πληροφορίες, έναν τε
ράστιο αριθμό εικόνων αυθεντικών αντι
κειμένων, χαρτών, φωτογραφιών, τρισδιά
στατων ψηφιακών αναπαραστάσεων και 
μοντέλων VRML. Δεν αποτελεί ένα συνηθι
σμένο κόμβο αλλά μια παγκόσμια πηγή 
πληροφοριών για οποιονδήποτε ενδιαφέ- / 
ρεται για την ελληνική ιστορία. 

Για την εύκολη πρόσβαση και πλοήγηση 
στις σελίδες, το έργο έχει χωριστεί συμβα
τικά σε 15 περιόδους, από την προϊστορία 
και την κλασική περίοδο μέχρι την Ελλάδα 
του Μεσοπολέμου και τη σύγχρονη Ελλά
δα. Κάθε περίοδος περιλαμβάνει πληροφο
ρίες για την πολιτική, την κοινωνία, την οι
κονομία και τον πολιτισμό. 
Εάν ο χρήστης θέλει να ερευνήσει ζητή

ματα της ελληνικής ιστορίας, μπορεί να 
διασταυρώσει πληροφορίες μέσα από τους 
διαθέσιμους συνδέσμους (links). Συγχρό
νως, οι ιστοσελίδες παρέχουν πλούτο από 
εικόνες και περιγραφές, χάρτες και τρισ
διάστατες αναπαραστάσεις, ενώ τα γλωσ
σάρια, η βιβλιογραφία καθώς και οι σύνδε
σμοι που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, 
οργανισμούς και ιδρύματα μπορεί να απο
βούν χρήσιμα και ενδιαφέροντα στον επι
σκέπτη του Διαδικτύου. Τέλος, υπάρχει 
χάρτης του κόμβου, ο οποίος οδηγεί το 
χρήστη στην πληροφορία που θέλει». 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό 
και τραπεζικό χώρο, καθώς και άνθρωποι 
του πνεύματος και της τέχνης. 


