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Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΜΟΥΜΟΥΡΗ 

Θ 
α ήθελες να ήταν ο παπ

πούς σου, όχι μόνο για ιο 

επ1Βληη1<ό του παρου01α
σιικό αλλά κυρiως για τον 

τρόπο που μιλά. Σχεδόν δεν μπορείς 

<<θο unopoύoouε 
να πιστέψεις όπ ο ψηλός ασπρομάλ-
λης που έχεις απέναντi σου εiνα1 ένας 
από τους «γ1ωυρού» της ψηφ1ακής 

τεχνολογίας, ο επικεφαλής του εργα-
vo είuοοιε 

στηρiου υπολογιστών του ΜΙΤ, ο Μl- , 
χάλnς Δερτούzος. 

Βρέθηκε για ένα 24ωρο στην Αθή

να, όπου σε εκδήλωση του Ιδρύματος 

Λάτση παρουσiασε το όραμά του για 
το μέλλον για την ανθρωποκεντρική 

πληροφορική. Για τον Μ. Δερτούzο 

ΠPDVPDUUDIIOIEC 
, 

η επανάσταση της πληροφορικής 

Βρiσκεται ακόμη στα πρώτα της Βή

ματα. Οπως ο iδιος εiχε δηλώσει στο 

παρελθόν, «η Βιομηχανική επανάστα

ση χρειάστηκε 9 δεκαεtiες yια να ο-
κοι οχι. .. 

λοκληρωθεi, η επανάσταση της πλη

ροφορικής Βρίσκεται ακόμη στην 4n 
δεκαεtiα, yι' αυτό λοιπόν δεi/;τε ψυ
χραιμία». 

Η συνάντηση με τον κ. Δερτούzο έ

γινε στον χώρο του Ιδρύματος Μείzο
νος Ελληνισμού με παρόντες τον 

f ενοδόχοι» 
Γ1ώρyο Μnτακίδn, επικεφαλής της πληροφορiας θα ανοil;ουν με την τε-
Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Ε. yια την χνολοyiα της ομιλiας. 
Κοινωνία της Πληροφορίας, και τον - Η οποία αναιπύοσεται εδώ και 
πρόεδρο του ιδρύμαται;. Λ. Εφραiμο- καιρό και δεν φαίνεται πως εiναι 
yλου. απολύτως έτοιμn. 

-Εχουν εmωθεi πολλά y1α το ψη- Μ.Δ.: Διαφωνώ. Εχει φτάσει σήμε-
qηακό χάσμα... -~---- _____ ρ_α_~_ε έyα ,σημείο, που μπορούμε να 

Μ. Δερτούzος: Δέν το ονομάzω έ- πούμε πως είνω έιοιμη. Είj.ιαστε σr. 
tοι. Το ονομάzω χάσμα μετα/;ύ φτω- θέση να κατανοούμε ιο 95 % των λε-
χών και πλουσίων. Απλώς γίνεται γομένων χωρίς καμiα εκπαίδευση, εi-
π10 φανερό με tnv ψηφιακή τεχνολο- ιε δικής σας, είτε ιnς μηχανής. Το 
yία, γιατί 01 πλού0101 έχουν λεφτά, α- μόνο που απαιτείται είναι να μ1λάτr. 
γοράzουν μηχανές κω y1νοvιαι y1α ένα συyκι:1φ~μέ·_:ο θέμα, για πα-
πλουσ1ότερ01. 01 φτωχοί παραμένουν ράδειyμα να μιλάιε μόνο yια τον κα1-
εκεί που είναι. Το αποτέλεσμα είναι ρό ή μόνο για την 
η γεωμετρική αύ/;ηση του χάσματος. κίνηση tωv αυ-

- Πώς γεφυρώνεται αυτό; rοκινήτωv. Αν 

Μ.Δ.: Αυτό γεφυρώνεται με τους διευρύνετε to 
αρχαίους τρόπους, με την καλοσύνη, 

τα δώρα, την αγάπη στο να κάνει κά-

ποιος κάη μη κερδοσκοπικό. Αυτό εί-
ναι το 80 με 90%, η τεχνολογία μπο
ρεί να καλύψει ένα 10 με 15%. Για 
παράδειγμα, αν αφήσουμε ανοικτούς 
του δορυφόρους χαμηλής φοχ1άς ό
ταν περνούν πάνω από ης Ινδίες ή 

ιηv Αφρική, προσφέρουμε με πάρα 

ιωλύ μ11φό κόστος ιη ραχοκοκαλ1ά 
ιης επικοινωνίας σος αναπιυσοόμc

vες χώρες. 

Γ. Μητακίδης: Υπάρχουν δωψορε

ιικά χάσματα. Ενα είναι αυιό μεταl;υ 
των πλουσίων κω των φιωχι~ν λαών n 
περιοχών. Το 50% του ανθρώπινου 

πληθυσμού zει με λιγότερα από 1 δο
λάριο την ώρα. Υπάρχει όμως και το 

εvδοκ01vwν1κό, που γεφυρώνεια1 με 
π10 άμεσο ιρόηο. Πάλ1 κα1 cοώ 01 ιc
χνολοyίες τείνουν να διευρύνουν το 
χάσμα μεταl;ύ εκείνων που έχουν κά

πο1α μόρφωση n πλούτο και εκεivων 
που δεν είναι το ίδιο προνομ10ύχ01. 

Μ.Δ.: Αλλη μια τεχνολογία που 

μπορεί να Βοηθήσει, εiναι η αναγνώ
ριση της ομιλiας. 01 αναλφάβητοι σι.: 
όλο τον κόσμο είνα1 σήμερα περίποv 
2 δισ . κω αν σε αυτούς προσθέσουμε 

ιους Κινέzους, που έχουν 100.000 ιδε
ογράμματα και δεν μπορούν να χρn

σψοπ01ήοουv πλnκrρολόγ10, φιύvου
μr σε 3 θισ. ονθρω11ους , ιον μιοο 

πληθυσμό τnς οηωυμένης. Γ1α όλους 
avroί1ς 01 ηόριες στην ιωιvωνία ίη(~ 

θέμα, η αvαyνώρ10η πέψtε1 στο 40 % . 
Εrnμένω όμως πως αυτές 01 τεχνολο
yiες ανηπροσωπεύουν μόνο το 10-
15 % των όσων μπορούμε να κάνουμε 
για να γεφυρώσουμε ης δ1αφορές. Το 

μεγαλύτερο κομμάη αφορά την αvn

μετώπ1ση των αρχαiων προβλημάτων, 

όπως η έλλε1ψn χρημάτων, η έλλει

ψη υποδομής, η κατάχρηση ιων κυ

βερνήσεων, τα ποληισηκά ταμπού, 

αυτά δηλαδή που μας κυνηγούν εδώ 
κα1 χιλ1άδες χρόνια. Αν πάιε στο Νε
πu λ, θα δεiτε πως 7 στους lO κατοί
κους δεν /;έρουν γράμματα. Από τους 
υπόλ61πους η πλε1οψnφiα δεν Εέρε1 
αγγλικά και από εκεiνους που f,έρουν 

τη γλώσσα ελάχιστοι έχουν ης ικανό

τητες να χρησιμοποιήσουν την tεχνο-

Ο επικεφαλής του 

εργαστηρίου 

υπολογιστών του ΜΙΤ 

Μιχάλης Δερτούζος ( 
δεξιά) και ο επικεφαλής 

της Γενικής Διεύθυνσης 

της Ε.Ε. για την Κοινωνία 

της Πληροφορικής, 

Γιώργος Μητακίδης 

λογία. Αυτοί ε'iναι ήδη 01 επ1κεφα
λής της κ01νωνίας ιου Νεπάλ. 

Γ.Μ.: Η ιεχνολοyiα δεν είνα1 πανα

κεω, αλλά μπορεi να βοnθ1Ίσει με 

ιην ευχρηστία ιnς. Η ομιλiα εiνα ι έ
νας τρόπος για να γivε1 ευχρnσιη. 

Επiσnς, η τεχνολογία που αναπτύσ
σετα1 μέσω ιωv παιχν1οιών δείχνει 

τρόπους όπου η επ1κ01νωνiα ανθρώ
που-μηχqvής μπορεί να yίνε1 π10 ευ

έλ1κtn. Η φωνή, 01 χειρονομίες, ιο 
να παρακολουθεί ο υπολοyιστnς πού 

κοηάzέ1ς, όλα αυτά θα συμβάλουν 
στην ευκολία χρήσης. Αν ε/;ασφαλi

σεις την πρόσβαση με δορυφόρους n 
άλλα μέσα, έχε1ς λύσει άλλο ί:να 
πρόβλημα. Σε όλα αυιά προσιiθειω 
Βεβαίως και η κατάρτιση. . 

Μ.Δ.; Νομίzω πως ο Ελληvας έχέΊ 
1δ1αίtερη τάση προς τον προyραμμα

ησμό που δεν έχουμε α/;1οπο1ήοει. 

Δυστυχώς, είμαστε ευχαρ1σtnμέν01 με 

το να είμαστε απλώς f,εvοδόχ01. θα 
μπορούσαμε να είμαστε προyραμμαη

στές και να έχουμε υψηλή τεχνολο

γiα που θα μας φέρε~ μεγαλύτερα έ· 

σοδα από εκεiνα του τουρ1σμού. 
Γ.Μ. : Υπάρχει ένα παράοειγμα 

στην ήπειρό μας, στην Ιρλανδία. Μας 

μο1άzε1 σε πολλά στο1χεiα, Βεβαίως 

όχ1 01κονομ1κά. Νομizω πως αυτοi 
που σήμερα είναι υπεύθυνοι y1α το Γ' 
ΚΠΣ μπορούν να δουν το ιρλανδικο 

παράδειγμα και να προσαρμόσουν 

κάποιες δράσεις στην Ελλάδα. 
Μ.Δ.: Η εκτίμησή μου είναι πως ό

λοι οι λαοi που έχουν περάσει από 

φεουδαρχία κω μοναρχ1κά συστnμα

ια είνω πειθήνιοι J<αι μπορούν να ερ

γαστούν στη Β10μηχαν1κή επανάοια

ση. Μπορούν να καιασκευάσουν αυ
τοκίνητα, ρολόγια και αντικείμενα 
που cxoυv σχι:ω,ά λiyα κινούμcνα μι: 

ρη. Το λοy1σμ1κό έχει εκαιομμύρια 
κινούμενα μέρη κα1 δεν λύνειω με α
κρίβεια και πλάνα. Το βyάzεις γρή

γορα και στο πόδι, Βλέπεις πως ί:χε~ 
2.000 λάθη κω όταν τα διορθώσεις 
και εivαι σχεδόν έτωμο λες «Χρισιέ 

· και Παναyiα, το έκανα όλο λάθος» 
και ξ,εκ1νάς από ιnv αρχή. Αυτό δι.:ν 
μπορεi να το κάνει λαός πε1θήνιος. Ο 

Ελβετός που κατασκευάzε1 ωραία ρο

λόγια δεν μπορεί να φπά/;ε1 προ
γράμματα. Ο Ελληvας και ο Ιρλαν

δός, επειοή εiναι πιο αvεl;άριnιος α

πό τους άλλους. μπορεί να ιο ΚCΙ\'lϊ. 
Εμείς αν Ι;εκ1vι1σουμε θα είμαοιr κα
ιαπλnκτικοi, αρκεi να f,εκ1ν 1\οοψι ·. 

- Τι χρειάzεται για να Ι;εκινήσου

με; 

Μ.Δ.: Χρεωzειω θί:λnσn και 11y1 
σ ία 1,ω χρε:1uzονιω διcι;κολυ,ϊ;1:ιι,. 

Γ.Μ.: Σιn\' l::vρωnn σιο ιέλυς ιο1 · 

2002 θα υπάρχοι;\' l,6 ι:και. κι:vι:ς θι 
σεις εργασίας στους ιομεi ς ιης ηλrψο 

ψορικής. Σε οrιοιαδιΊηοιι: ειαφιιο 

rιλnροφοpΗως 1ω1 αν rrάιι: . θu υuι. 

πουν πως ψάχνουν ι:vαγwνιωr, ,·ο 

Βρουν νέους uι;νεργάιες. Τη\· ιiιΗ 

στιγμn βγαίνουν σφαιι ές ονψyι,,,· 

μαθημαηκwν, ψυωκών, χnμικωv .. 
Μ.Δ.: Ο Γιωργος έχει θικιυ . Ενο~ 

συνάδελφός μου έφιια/;ε μιο r:ιoψclίJ 

ποvασχολεiται με ιο Δ1αδικωο ι;ιιι ο
ποιος προyρcιμμαιισιής rιαμrιμι: 1 1η 

γω 5 χρόνια uιην ειαιρεια ιοι· ω,. IΗ

νε1 μ ια F'eι-rari aι1ας 180.U00 IJO.\(I 

ρiων! Υπαρχει φομuκrι1ω ι .\.\ι 1ψ11 

οιην rιγορα r:ργαο1α\;. 

Γ.Μ.: Erιir;nς, ε;λ ιrι zαμι: οι1 υ1 1·11 ι. 
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EFG EUROBANK ERGASIAS ► ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΜΗΝΙΣΜΟΥ 

· , 

Η ελληνική· ισιορία σιο Διαδίκιυο 
Εκδήλωση της EFG 
Eurobank Ergasias 
με θέμα: «Οι νέες 
τεχνολοyίες στην 
εκπαίδευση και 
τQν πολιτισμό». 

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

Jenichistory.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 «Ο ι 
νέες τεχνολογιές στην εκπαίδευση κα ι 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. 
Ν ίκος 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 γνωρίσει 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 υπdρχει η ουνατ6τητα 
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 πολιτισμοίj 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, διαφυλάττει και με-

Από το Eurobank Forum με θέμα «Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό». Από αριστερά οι κ.κ. Λάζαρος Εφρaίμογλου, Γεώργιος Μητακίδης, Μ ιχά
λης Δερτούζος, η κ. Μαριάννα Λάτση, οι κ.κ. Γεώρyιος Μπαμπινιώτης, 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(ιlν 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 συμβα1ή με τη φιλοσοφία μας και 
αποτελεί μία ακόμα πρόκληση,. στην οποία 
εύλογα ερχόμαστε να ανταποκριθούμε». 

Πέραν της κοινής διαπίστωσης ότι «στα 
χρόνια που έρχοντα ι Παιδεία η οποία δεν 
θα διαθέτει τα εφόδια που παρέχει η Πλη
ροφορική θα αποτελεί προκλητικό αναχρο
νισμό» ο καθηγητής κ. Γεώργιος Μπαμπι
νιώτης στάθηκε τόσο στην ανανέωση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών μέ'σω των νέ
ων προγραμμάτων -τα ·οποία, όπως είπε εί
ναι βέβαιο «ότι μπορούν να αποτελέσουν 
την αφετηρία μιας ριζικής ανανέωσης του 
εκπαιδευτικού σ_υστήματος»- όσο και στη 
δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευ
σης (τηλεκπαίδευση) «η οποία σε συνδυα
σμό με τη χρήση εκπαιδευτικ.ού 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
τούζοu, ο οποίος μιλώντας για την «Ημιτε
λή Πληροφοριακή Επανάσ:rαση» έκανε λό
γο για τα «μεγάλα κοινωνικο-οικονομικά κι
νήματα που δεν παράγουν μόδες και ιδιο
τροπίες, 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 για όλη 
την ανθρωπότητα. Τα νέα συστήματα, που 
ονομάζω «ανθρωποκεντρικά», και που θα 
είναι προσανατολισμένα στην εξυπηρέτη
ση ανθρωπίνων αναγκών και σκο-ι;ιών είναι 
εφικτά, και έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευ
άζονται». 

Ο κ. Δημήτρης Εφρci ίμογλου 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 το υ 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 αγγλικό. 
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 
τοι..i 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 τ,ρισ
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 οδηγε ί το 
χρήστη στην πληροφορία που θέλει». 

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


