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NOMADS
OF THE WORLD

D I G I T A LΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝOMADS

Η Βοιωτία μέχρι και τον Νομό Φωκίδας, μέσα στην γεωγραφική λεκάνη στην οποία 
δεσπόζει ο γιγάντιος όγκος του Παρνασσού με την απείρου κάλλους βλάστησή του, την 
ιστορία του , τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών με το Μουσείο, καθώς και τους 
ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής, την εύκολη 
προσβασιμότητα σε μεγάλα αστικά κέντρα ή σε γραφικά χωριουδάκια της ευρύτερης 
περιοχής, αποτελούν έναν μοναδικό «ελκυστικό παράγοντα» παραμονής σαν χώρου 
εργασίας στους Nomads of the World.

Οι απανταχού της Γης Nomads, οι σύγχρονοι μετανάστες υψηλής εκπαίδευσης και 
τεχνολογικής κατάρτισης οι οποίοι θέλουν να «παντρέψουν» τις εργασιακές τους εμπειρίες 
με την τεχνολογική ελευθερία που προσφέρει η σύγχρονη και η μελλοντική εποχή, θα 
διαβιούν και θα εργάζονται στο μαγευτικό φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής των 
Δελφών, με την εξελιγμένη τεχνολογία του σήμερα και με την πνευματική ολοκλήρωση στα 
κέντρα των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών. 

Το Αρματοδρόμιο, η Όπερα, τα Γυμναστήρια, τα Συνεδριακά και Επιστημονικά κέντρα που 
θα προσφέρει η ΤΡΙΛΟΓΙΑ της HEPTAPOLIS θα καλύπτουν όλες τις αναζητήσεις των 
επισκεπτών.

Παρνασσός

Χιονοδρομικό Κέντρο
Παρνασσού
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NOMADS
OF THE WORLD

D I G I T A L Φαντασθείτε... 
...την επίσκεψη των, ιδιαίτερα επίλεκτων Νomads 
of the World στις πόλεις και τα τουριστικά χωριά 
της Τριλογίας-Heptapolis που θα προσελκύουν 
τους επισκέπτες να «εισέλθουν» στη ζωή του 
αρχαίου Ελληνικού κόσμου, του 5ου και του 6ου 
αιώνα π.Χ.

Δείτε με την πλούσια φαντασία σας τη ζωή των 
αρχαίων Ελλήνων, την εποχή που λειτουργούσε το 
Μαντείο, με την Πυθία που έδινε τους 
«χρησμούς», με το παίξιμο αρχαίων ελληνικών 
οργάνων, με το σερβίρισμα αρχαίων ελληνικών 
φαγητών. 

Μέσα στα Δειπνοσοφιστήρια, απολαύστε τους 
«σοφούς» να τρώνε, να πίνουν, και να συζητούν 
στα κεκλιμένα ανάκλιντρα. Δείτε τα εργαστήρια 
που άλεθαν με μυλόπετρες το στάρι, το 
σιδεράδικο του Ηφαίστου που κατασκεύαζε 
μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής χρήσεως ή 
όπλα για τους γενναίους των μαχών.

Αυτή η Ελλάδα θα ζωντανέψει για λογαριασμό 
των επισκεπτών και των Νomads of the World, 
επισφραγίζοντας την αρχαία Ελληνική δόξα, μη 
παραλείποντας να αναφέρουμε ότι θα μπορούν σε 
αυτά τα περιβάλλοντα να γυρίζονται και 
κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλυγουντ και 
άλλων κινηματογραφικών παραγωγών.
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NOMADS
OF THE WORLD

D I G I T A L

ΟΙ ΝΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ 

ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ,
ΨΗΦΙΑΚΗ, ΕΥΦΥΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ.

Μέσα στο ασύγκριτης ομορφιάς περιβάλλον, τριγύρω αλλά 
και στα υψίπεδα του όρους Παρνασσός, στην ευρύτερη 
περιοχή του Ιερού των Δελφών, ο επαγγελματίας που 
ταξιδεύει στον κόσμο, εργαζόμενος και ταυτόχρονα 
ασχολούμενος με τα αξιοθέατα μνημεία, με τον πολιτισμό,
τη Γνώση και τα επιτεύγματά της Τεχνολογίας θα ζήσει ένα 
πραγματικό «παραμυθένιο» όνειρο.

Η περιοχή της ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ-HEPTAPOLIS θα τον 
συναρπάσει, ενώ παράλληλα θα τον εμπνεύσει για το 
καλλίτερο αποτέλεσμα της εργασίας του, με τον υπολογιστή 
του.



PROMETHEUS
NOMADS – AREA – Wi-Fi

Με αρχική επιλογή την περιοχή της Δεσφίνας, 
προγραμματίζεται να οικοδομηθεί γύρω από μία 
τεχνητή λίμνη, με πλούσια φυτική διακόσμηση, το 
αρχαιο ελληνικό χωριό PROMETHEUS, χτισμένο 
ειδικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διεθνών 
επισκεπτών Nomads of the World.

Σύμφωνα με τα κλασσικά αρχέτυπα των τυπικών 
κατοικιών του 5ου και 6ου αιώνα π.Χ. θα οικοδομηθούν 
οικίες μονόκλινες, δίκλινες και τρίκλινες. 

Οι οικίες θα είναι εξοπλισμένες με οικιακές συσκευές 
σύγχρονης τεχνολογίας, θα περιλαμβάνουν χώρους 
εργασίας με χρήση υπολογιστών, με γρήγορο και 
ισχυρό δίκτυο επικοινωνιών, internet, wi-�, κ.λ.π.

Θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση στον Ιερό χώρο των 
Δελφών και οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς 
επισκεπτών στους εγγύς αρχαιολογικούς χώρους και 
σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, καθώς και 
άμεση πρόσβαση στην HEPTAPOLIS - Διεθνής 
Πράσινη Πόλις, την Δελφική Αμφικτυονία Γης & 
Διαστήματος, την Πόλη της Χρυσής Τομής, το 
αεροδρόμιο, τους λιμένες κρουαζιερόπλοιων, το 
αρματοδρόμιο και το σύνολο των τουριστικών 
προορισμών.

NOMADS
OF THE WORLD

D I G I T A LΤΡΙΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΛΟΓΙΑ
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HEPTAPOLIS - Διεθνής Πράσινη Πόλη

Δελφική Αμφικτυονία Γης και Διαστήματος

Η Πόλη της Χρυσής Τομής

DIGITAL SPACE
Ο ψηφιακός χώρος 
των τριών πόλεων...

...θα πληροί τα πλέον εξελιγμένα πρότυπα 
των ευφυών τεχνολογικά και οικολογικά 
προηγμένων πόλεων, με ψηφιακές εφαρμογές 
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες θα 
παρέχονται μέσω ευρυζωνικών δικτύων για 
όλους τους κατοίκους – περιοδικούς επισκέ- 
πτες, τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, 
τους Οργανισμούς, τα Ερευνητικά και 
Πειραματικά κέντρα.

Η ασφάλεια, η εξυπηρέτηση και η 
διευκόλυνση των Nomads of the World θα  
είναι επίσης σημαντική τόσο από πλευράς 
προσβασιμότητας, όσο και από υγειονομικής 
απόψεως, καθώς και από άποψη πρόληψης 
και εξουδετέρωσης φαινομένων βιοτρομο- 
κρατίας ή τρομοκρατικών ενεργειών, όσο και 
από ακραία φυσικά φαινόμενα, μέσα στα 
πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής την οποία 
ήδη βιώνει ο Πλανήτης Γη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΥΦΥΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
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Η Δελφική Αμφικτυονία Γης & Διαστήματος, θα αποτελεί έναν ιδανικό χώρο 
προσέγγισης των επιχειρηματικών τεχνολογικών κολοσσών του κόσμου, οι οποίοι στα 
πρότυπα της Silicon Valley- USA θα μετέχουν στις τεχνολογικές έρευνες και παράλληλα 
στις εμπορικές δραστηριότητες με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών 
για κάθε ανθρώπινη Γήινη ή Διαστημική δραστηριότητα και με έμφαση για την 
αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Η άμεση και ευεργετική παράλληλα προσέγγιση των Νomads of the World στους χώρους 
της Δελφικής Αμφικτυονίας θα αποτελεί μια ιδανική γνωριμία των επιστημόνων Nomads 
με ένα παγκόσμιο κέντρο τεχνολογικών εφαρμογών αλλά και πανεπιστημιακών ερευνών 
και πειραμάτων, καθώς και με όλα τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της 
Αμφικτυονίας, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ 21ου αιώνα.

Η Παγκόσμια Συμμετοχή Τεχνολογικών Εταιρειών
στην ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Γης & Διαστήματος
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... στον μοναδικό στον κόσμο χώρο που θα 
οικοδομηθούν τα έργα της HEPTAPOLIS, 
οι εργαζόμενοι –ταξιδιώτες του κόσμου θα 
μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών που 
συμβάλλουν στην άνετη λειτουργία των 
πόλεων.

Εδώ  θα ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα της Τεχνολογίας…

Εδώ  θα βελτιώσουν τις συνθήκες της 
ανταγωνιστικότητας...

Εδώ  θα μπορούν να βιώσουν τα 
επαναστατικά μέτρα αντιμετώπισης του 
υπερπληθυσμού, της φτώχειας, της ανεργίας, 
των κοινωνικών ανισοτήτων, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και του υποβαθμισμένου 
περιβάλλοντος, που σήμερα αποτελεί το 
σύνολο των πόλεων του ανατολικού και 
του δυτικού κόσμου.

Εδώ...

Η “Πύλη του Φωτός” σ την HEPTAPOLIS.
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D i g i t a l  

HEPTAPOLIS
Τ Ρ Ι ΛΟ Γ Ι Α

Ο όρος «ΨΗΦΙΑΚΗ HEPTAPOLIS- 
-ΤΡΙΛΟΓΙΑ» χρησιμοποιείται για να
χαρακτηρίσει τη δημιουργία ενός 
μεγάλου αριθμού ψηφιακών χώρων 
σε ολόκληρη την έκταση των Νομών 
Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 
νέας χωρητικότητας τα οποία θα 
κερδίσουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
των Nomads of the World, είναι οι 
διάφοροι τύποι των ευρυζωνικών 
δικτύων, δορυφορικού internet, 
web-based εφαρμογές, εφαρμογές 
για κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές 
υπηρεσίες που τρέχουν μέσω αυτών 
των δικτύων.
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HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο  
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  
Ψ Η Φ Ι Α Κ Ο

Δ Ι Κ Τ Υ Ο

...η προσφορά από τους Δήμους όλης της περιοχής
που θα εκτείνονται σε πόλεις της ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ, 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο
και δωρεάν υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Μια βασική ιδέα είναι...

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ e-dialogos 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΤΗΣ HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ, ΜΕΣΩ GPS
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

Τα σημαντικότερα έργα 
που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν είναι:
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HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Με τους όρους : Ψηφιακή, Έξυπνη, Ευφυής Πόλη...

...περιγράφουμε τα αποτελέσματα και τον τρόπο με τον οποίο οι 
εξελιγμένες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών συμβάλουν στη 
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, με αντικειμενικό στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας τους, της διαδραστικότητάς τους, της ασφάλειάς 
τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητάς τους και τις παροχές προς 
τους κατοίκους της, και παρέχοντας νέες λύσεις και καινοτομίες, με τις 
οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά προβλήματα της 
φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής.

Είναι πολύ σημαντική η επιλογή των κατάλληλων λύσεων που θα 
εξασφαλίζουν τη δημιουργία μιάς ψηφιακής, έξυπνης και ευφυούς Πόλης, 
γρήγορα και με χαμηλό κόστος και που θα στηρίζονται στον :

1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
2. ΣΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
3. ΣΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

DIGITAL ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
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Απαιτείται
ο συνδυασμός τεχνολογιών αιχμής

στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
και εξαρτάται :

Από τον βαθμό ωριμότητας των τεχνολογιών.

Τη δομή και η διακυβέρνηση των πόλεων μέσω μιάς
ενοποιημένης καθολικής αρχιτεκτονικής ώστε να είναι 
εφικτή η εγκατάσταση ενός Λειτουργικού Συστήματος 
Έξυπνης Πόλης.

Το κίνημα του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα έχει 
οδηγήσει στην δημιουργία μεγάλου αριθμού 
εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
δωρεάν από τις πόλεις για τη γρήγορη υλοποίηση 
υπηρεσιών ευφυών πόλεων.

Μέσω σύμπραξης Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα - 
Δημοτική Αρχή, Ιδιώτες, Προγράμματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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CLOUD COMPUTING - A’
Επιτρέπει την χρήση των υπολογιστικών πόρων

διαδικτυακά με την μορφή υπηρεσιών
Μέσω του Cloud Computing είναι δυνατή η εύκολη, γρήγορη, 
ασφαλής, κατά παραγγελία, πανταχού παρούσα, πρόσβαση 
μέσω του διαδικτύου, σε κοινόχρηστη συλλογή από 
ρυθμιζόμενους και ελεγχόμενους υπολογιστικούς πόρους
(π.χ. δίκτυα, servers, χώρο αποθήκευσης δεδομένων, εφαρμογές 
και υπηρεσίες).
Οι υπηρεσίες του Cloud Computing μπορούν να παρασχεθούν 
άμεσα και να τεθούν σε λειτουργία με την ελάχιστη 
διαχειριστική προσπάθεια ή την αλληλεπίδραση από τον 
πάροχο της υπηρεσίας.

Σημασιολογικος Ιστός
Δίνει τη δυνατότητα στις μηχανές να επεξεργαστούν τα 
δεδομένα που παράγονται τόσο από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα όσο και από το Διαδίκτυο των Αντικειμένων.

Η πληροφορία καθίσταται πιο κατανοητή με την εισαγωγή μιας
αυστηρότερης δομής βασισμένης στην ακριβή περιγραφή 
εννοιών και των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσά τους γύρω 
από ένα πεδίο ενδιαφέροντος.
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CLOUD COMPUTING - B’

Αναφέρονται στα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να 
χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να 
αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε, με απαραίτητη 
προυπόθεση να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να 
διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των ανοιχτών 
δεδομένων είναι η υποστήριξη από τις εφαρμογές Ανοιχτών 
Προτύπων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
• Οπτικές ίνες FTTx
• Δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 
(xDSL)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
• Wi-Fi
• WiMAX
• Zigbee
• Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτα πρότυπα
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ WEB

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ WEB

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ WEB

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

               Cloud Computing                       Σημασιολογικός Ιστός                 
               SaaS                                                      Ανοιχτά Δεδομένα
               PaaS                                                       Ανοιχτά Πρότυπα
               IaaS                                     Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

      Συγκέντρωση, Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων
      Διαχείριση Περιεχομένου
      Υποστήριξη Συνεργασίας
      Συλλογική ευφυΐα
      Crowdsourcing
      Δισδιάστατη / τρισδιάστατη απεικόνιση

       Είναι οι Τεχνολογίες Web που βελτιώνουν την ποιότητα 
       και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών των Ψηφιακών Πόλεων.
       Οι Τεχνολογίες αυτές είναι :
       Το Cloud Computing
       Ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web)
       Ανοιχτά Δεδομένα / Πρότυπα / Λογισμικό

        Διαδίκτυο των Αντικειμένων
       Επαυξημένη Πραγματικότητα
       Τεχνολογίες προσδιορισμού θέσης



Αποτελούνται από :
• Πλατφόρμες λογισμικού 
που περιέχουν κάποιες από 
τις βασικές εφαρμογές μιας 
Έξυπνης Πόλης και ταυτό- 
χρονα  επιτρέπουν  την 
επέκτασή  τους  μέσω 
εφαρμογών τρίτων.

Αποτελούν υπόβαθρο 
πάνω στο οποίο θα ολοκλη-  
ρωθούν οι υπηρεσίες  
των Ευφυών Πόλεων:

• IBM Intelligent 
Operations Center

• Living PlanIT Operating 
System

• Urbiotica City Operating 
System
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 3 ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ, 
ΕΝΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ,
ΠΛΗΘΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

στους ΧΩΡΟΥΣ 
HEPTAPOLIS- ΤΡΙΛΟΓΙΑ

HEPTAPOLIS - Διεθνής Πράσινη Πόλις

ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Γης και Διαστήματος

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ



Μέσα από τις τεχνολογίες διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού χώρου
δημιουργείται ένα νέο είδος χωροταξικής ευφυΐας, που αποτελείται από:

• αισθητήρες,
• επαυξημένη πραγματικότητα,
• πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
• και διαχείριση τεράστιου αριθμού δεδομένων που προκύπτουν
   από τη λειτουργία των πόλεων.
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...ΦΥΣΙΚΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Προσαρμογή για τις 3 πόλεις HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 



Τι είναι Ψηφιακοί Νομάδες ;
Είναι ένα αυξανόμενο κύμα ή τάση συνήθως, νέων 
ανθρώπων με τεχνολογική επάρκεια για τηλεργασία, οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται τις επιστημονικές τεχνολογικές διευκολύνσεις της εποχής 
Covid-19, ή μετά covid, επιλέγουν εγκατάσταση σε χώρες φιλικές, από 
άποψη περιβαλλοντικών συνθηκών, ιστορίας, κουλτούρας, τρόπου ζωής, 
φιλικότητας, ευκαιριών διασκέδασης, μόρφωσης, δράσεων πολιτισμού, 
προσφερομένων ανέσεων, τεχνολογικών διευκολύνσεων, φορολογικών 
ελαφρύνσεων, υγειονομικών παροχών υψηλού επιπέδου και 
προσβασιμότητας, νομικών παροχών σε λογικές τιμές, ασφάλειας και 
κόστος ζωής σχετικά χαμηλό.

Οι σημερινοί ψηφιακοί Nomads of the World 
έχουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι άνθρωποι μορφωμένοι και 
επιζητούν εμπειρίες που αποκομίζουν από χώρες και κουλτούρες επιλογής 
τους και όχι αναγκαστικής διαβίωσης. Είναι μία νομαδική μετανάστευση 
επιλογής και όχι ανάγκης, κυνηγώντας το όνειρο των λιγότερων 
περιορισμών, μέσα σε ασφαλή  περιβάλλοντα.
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HEPTAPOLIS
ΤΡΙΛΟΓΙΑ

DIGITAL  Nomads of the World
Η νέα παγκόσμια τάση, στα πλαίσια Ανάπτυξης του εν Ελλάδι 
Τουρισμού, είναι η προσέλκυση των «Nomads of the World» τόσο στις μεγάλες 
πόλεις της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της 
Ελλάδος.

Οι βασικοί κανόνες ουσιαστικής προώθησης στην προσέλκυση ψηφιακών 
νομάδων στην χώρα μας είναι οι ακόλουθοι :

1. Η Ελλάδα ως μία χαρισματική χώρα με φυσικό περιβάλλον, με απίστευτης 
ομορφιάς ακρογιαλιές, με νησιά και χωριά μοναδικού κάλλους και τρόπο ζωής 
ώστε να αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους «Nomads of the World», από 
όπου και αν προέρχονται.

2. Η απαραίτητη βελτίωση της ευρυζωνικότητας, ειδικότερα στην σχέση 
παροχής υπηρεσιών ταχείας σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

3. Προώθηση συνεργασίας με αναγνωρισμένους τεχνοκράτες και 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και υποδομών μεταξύ πόλεων της Ελλάδος και του 
εξωτερικού, οι οποίες προσανατολίζουν συνεργασίες στους νομάδες τους με 
φορείς που επιδιώκουν σχέσεις με “start up” εταιρίες που απασχολούν 
ψηφιακούς νομάδες.
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NOMADS
OF THE WORLD

D I G I T A L

Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Ρ ΟΤΑ Σ Η
Γ Ι Α  ΤΟ Υ Σ  Ν Ο Μ Α Δ Ε Σ

Είναι απαραίτητο, χωρίς χάσιμο χρόνου, να οργανωθούν 
κίνητρα και εφελκυστικές προτάσεις προς τις κοινωνίες των 
νομάδων σε :
     Τηλεπικοινωνιακές υποδομές,
     Φοροαπαλλαγές ή φοροελαφρύνσεις γενικότερες
     Πρόθυμη και επαρκή εξυπηρέτηση από τις Κρατικές  
     Αρχές, Υπηρεσίες Υγείας,  Ιατρικά Κέντρα  και 
     Νοσοκομεία Δημόσια και Ιδιωτικά με επαρκή πρόβλεψη   
     για τώρα και για το μέλλον για πιθανές επιδημίες ή  
     πανδημίες, Ιατρικό τουρισμό, Ιαματικό τουρισμό,
     Υποδομές φιλοξενίας, Θέατρα, κινηματογράφοι, αίθου-
     σες αναψυχής, εικονικής πραγματικότητας, εργαστήρια,  
     ερευνητικά κέντρα,
     Συνεδριακοί χώροι, ξενοδοχεία ή boutique hotel,
     Καλό φαγητό, σε παραδοσιακές ταβέρνες, γραφικά 
     εστιατόρια με ελληνική και διεθνή κουζίνα υψηλού  
     επιπέδου,
     Ασφάλεια στην διαβίωση, ασφάλεια στις μεταφορές,   
     εύκολες μετακινήσεις, καλό και ασφαλές οδικό δίκτυο,
     Φιλικές συναναστροφές, «ανοικτά μυαλά», ανθρωπιστι-  
     κές δράσεις, εθελοντικές δράσεις, ξεναγήσεις σε 
     μνημεία, ιστορικές αναπαραστάσεις.



22

Όλα τα στοιχεία 
της Ελληνικής πρότασης... 
...που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποτελούν 
τους βασικούς ανθρωποκεντρικούς 
πυλώνες τρόπου ζωής, οι οποίοι στο 
άμεσο μέλλον θα μπορεί σε επίπεδο 
παγκόσμιας αναγνώρισης να προσελκύ- 
σουν και καλύψουν τις ανάγκες των
«Ψηφιακών Νομάδων».

Κρίνεται απαραίτητο ο στοχαστής που 
οραματίζεται τη δημιουργία μιάς
κορυφαίας εφελκυστικής πρότασης, με 
την κάλυψη όλων των συγχρόνων 
τεχνολογικών απαιτήσεων που θα 
προάγουν το ποιοτικό επίπεδο επιλογών 
του νομάδα, ως τα όρια του «ονείρου 
ζωής τους» να μελετηθούν στις γραπτές 
και οπτικοακουστικές προτάσεις που 
συνοδεύουν την παρούσα επιστολή, εις 
κάλυψη των ερωτημάτων που ήθελε 
προκύψουν.

NOMADS
OF THE WORLD

D I G I T A L

HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

HEPTAPOLIS - Το Κύτταρον των Σχολών

Οι 3 Πόλεις της ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ

Η Πόλη της Χρυσής Τομής.

HEPTAPOLIS - Διεθνής Πράσινη Polis

Δελφική Αμφικτυονία Γης & Διαστήματος



NOMADS
OF THE WORLD

D I G I T A L
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Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ

Στην περιοχή της Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας 
που προγραμματίζεται να οικοδομηθούν οι τρείς 
πόλεις της HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ, θα μπορεί 
σε έναν ενδελεχώς επιλεγμένο , φυσικής μαγείας
χώρο, στις παρυφές του Παρνασσού με οδικές 
προσβάσεις στο βουνό και στις θαλάσσιες 
παραλίες, να οικοδομηθεί μία digital Polis, λίαν
υψηλών προδιαγραφών με ειδικούς κοιτώνες σε 
ειδικές οικίες εργασιακούς χώρους που θα κτισθούν 
τριγύρω από τεχνητή λίμνη, με δυναμικό 
πολύμηνης παραμονής 7-10.000 κλινών «νομάδων», 
οι οποίοι θα μπορούν με ειδικές δυνατότητες 
αποκλειστικότητας να εργάζονται για τις 
προσωπικές τους επαγγελματικές καλύψεις και με 
δυναμικό συνεργασίας σε κάθε επιστήμη, τέχνη και 
τεχνολογία με το σύνολο των επιστημονικών και 
τεχνολογικών φορέων των πόλεων της 
ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ, των τουριστικών χωριών, του 
Αρματοδρομίου, των τουριστικών πόλεων του 
5ου αιώνα π.Χ. (Άμβροσσος- Προμηθεύς), το 
αεροδρόμιο, τα ελικοδρόμια, τους λιμένες 
ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

Η παρούσα πρόταση δυνατόν να αναπτυχθεί, με 
απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
την ανθρώπινη υπόσταση, καθώς και στον
σεβασμό του περιβάλλοντος χώρου και να 
σχεδιαστεί εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, 
μετά τη δήλωση ενδιαφέροντος του ή των
κρατικών φορέων και τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

N O M A D S  A R E A
M E T RO P O L I TA N
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Ο σχεδιασμός βασίζεται στην επιλογή των κατάλληλων λύσεων, οι οποίες 
θα εξασφαλίζουν τη δημιουργία ενός βιώσιμου ψηφιακού χώρου, με 
χαμηλό κόστος και πραγματοποιήσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα 
καλύπτεται, δε, από τις δραστηριότητες των πόλεων της HEPTAPOLIS.
Ο σχεδιασμός πρέπει να παρέχει και να λαμβάνει υπ’ όψιν του:

1. ΤΗΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
      Να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαθέσιμων λύσεων όσον αφορά στην 
εφαρμογή των ψηφιακών παροχών, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις 
τεχνολογίες δημιουργίας ευρυζωνικών δικτύων.

2. ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΡΩΝ
      Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει διαθέσιμους περιορισμένους πόρους .
      Μπορεί να παράγει πόρους από:
1.  Ιδιωτικές επενδύσεις
2. Από προγράμματα επιδοτήσεων της Ευρώπης, της Αμερικής και 
Διεθνών Οργανισμών.

3. ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
   Η βιωσιμότητα του εγχειρήματος είναι δεδομένη, καθώς το κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας θα καλύπτονται από τις διεθνείς συμμετοχές 
των πόλεων σε κάθε μορφής δραστηριότητα.

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ , 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ NOMADS OF THE WORLD
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DIGITAL CITY – ROADMAP

HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Ο οδικός χάρτης ...
...για μια καινοτόμα και δυναμική ψηφιακή περιοχή 3 πόλεων χτισμένη σε 
κλασσικά αρχέτυπα, για προσέλκυση των Nomads of the World, είναι 
απαραίτητο να οδηγηθεί από εμπνευσμένες πρωτοβουλίες, ώστε να 
καθιερώσει ολόκληρη την περιοχή των έργων της HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ, 
ως μία από τις κορυφαίες καινοτόμες, ψηφιακές πόλεις παγκοσμίως.

Αναγράφονται οι άξονες που απαιτεί ο προγραμματισμός :
Άμεση πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών.
Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Συμμετοχή των Nomads of the World, των μαθητών και των φοιτητών από τα
Πανεπιστήμια του κόσμου στις δραστηριότητες των πόλεων της Τριλογίας
Ανάπτυξη της ψηφιακής Βιομηχανίας.
Εστίαση ιδανικών γεύσεων σε φαγητά, ποτά και εδέσματα.
Πρόσβαση σε κλειστά και ανοιχτά Γήπεδα για κολύμβηση, τέννις,γκολφ, κ.ά.
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές Γραμμάτων, Τεχνών, Επιστημών και    
Τεχνολογίας.
Διασκέδαση σε δείκτες αλησμόνητων εμπειριών, με μουσική, χορό, τραγούδι,  
όπερα, θέατρο, κινηματογράφο και ψηφιακά ταξίδια στη Σελήνη και τον Άρη.
Ασφάλεια Πόλεων.
Υγειονομικά πλήρης και ασφαλείς πόλεις μέσα από ειδικούς σχεδιασμούς
σχολικών τάξεων και χώρων εργασίας, μηχανισμούς απολύμανσης και 
καθαριότητας. Μηχανισμοί ελέγχου επιδημιολογικών φαινομένων εν τη γενέσει 
τους, μέσα από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.
Διαχείριση αστικών λυμάτων και αποβλήτων –Ανακύκλωση.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
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Θεωρείται απαραίτητο ο οδικός χάρτης από αέρα, ξηρά και θάλασσα των Νομάδων του 
κόσμου, να οργανωθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ώστε το σύνολο των έργων σε 
όλες τις πόλεις της HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ, να είναι καλυμμένο με :

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ NOMADS OF THE WORLD
ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

Υπερσύγχρονο τοπικό αεροδρόμιο 
και 2-3 ελικοδρόμια

Πρόσβαση από τη θάλασσα 
του Κορινθιακού κόλπου
κρουαζιερόπλοιων και πλοίων επιβατικών.

Μαγνητικό τραίνο 
από την Αττική οδό της Λεωφόρου Κηφισίας, 
μέχρι τη Δεσφίνα, με σταθμούς στα κυριότερα 
κέντρα της Τριλογίας.

Διεύρυνση των οδικών δικτύων 
από τη Θήβα, μέχρι και τη Δεσφίνα.

Θεσμική καθιέρωση 
χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 
ιδιωτικής χρήσεως εντός των πόλεων 
της Τριλογίας.



HEPTAPOLIS - Διεθνής Πράσινη Πόλις

Η HEPTAPOLIS – Διεθνής Πράσινη Polis... 
...περιβάλλεται στην περιφέρειά της από επτά ημιδακτυλίους που 
αφορούν στα τείχη της Πόλης (PETALLA).

Τα τείχη είναι λίθινα και στην εσωτερική τους ζώνη έχουν
ενσωματωμένα 2.500 διαμερίσματα, μοιρασμένα σε δύο ορόφους 
διαστάσεων 4 μ. πλάτους και 9 μ. μήκους που περιλαμβάνουν 1250 
διαμερίσματα μονόκλινα και 1250 διαμερίσματα δίκλινα.

Τα διαμερίσματα θα περιλαμβάνουν υπνοδωμάτιο, κουζίνα με 
πλήρη εξοπλισμό, λουτρό, γραφείο εργασίας και βιβλιοθήκες 
εντύπων και ψηφιακών αρχείων.

Το γραφείο θα καλύπτει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο όλες τις
επικοινωνιακές και λειτουργικές ανάγκες ενός εργαζόμενου 
Ψηφιακού Νομάδα, σε ξένη επιχείρηση που ανήκει σε οποιοδήποτε 
κράτος του κόσμου, με wi-  συστήματα τελευταίου τύπου.

27
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HEPTAPOLIS - Διεθνής Πράσινη Πόλις

Τα διαμερίσματα  θα έχουν είσοδο και παράθυρα από την 
εσωτερική πλευρά, εντός της HEPTAPOLIS και παράθυρα επίσης από 
την εσωτερική πλευρά της Πόλης, προσφέροντας μια θέα μαγευτική με 
δενδροστοιχίες, σιντριβάνια, στοές και κτηριακά συγκροτήματα 
κλασσικού κάλλους.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας  οι Nomads of the World  θα 
μπορούν να παρευρίσκονται στα συνέδρια, σεμινάρια και τις ημερίδες 
της Polis, να επισκέπτονται τα πνευματικά και τεχνολογικά κέντρα, τα 
πειραματικά κέντρα. 

Επίσης οι Nomads of the World θα μπορούν να επισκεφθούν 
την Παγκόσμια Βιβλιοθήκη ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, να γευματίσουν 
στα σύγχρονα bistro, τις ταβέρνες, τα εστιατόρια, να κάνουν αγορές 
στα MALL και τα καταστήματα της HEPTAPOLIS ή της ευρύτερης 
περιοχής, να βιώνουν διαδραστικές εμπειρίες περιπλάνησης.
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Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ

HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Η Πόλη της Χρυσής Τομής, η οποία θα 
αποτελεί μια Παγκόσμια Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, με 
μια πολύγλωσση παρουσίαση των έργων της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας, θα μπορεί να αποτελέσει ένα 
δυναμικό «πνευματικό και επιστημονικό εργαλείο» 
τόσο στην κοινωνία των Ψηφιακών Νομάδων του 
Κόσμου (Digital Nomads of the World), όσο και των 
μαθητών της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Σχολές και τα 
Πανεπιστήμια του κόσμου.

AETHER MALL
Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα MALL στο κόσμο, μια μαγευτική 
εμπειρία shopping, χτισμένο κάτω από τη Γη με παρουσίαση εμπορικών 
καταστημάτων και εμπορευμάτων από όλες τις χώρες των κρατών μελών του 
ΟΗΕ, μέσα σε μαγαζιά κομψοτεχνήματα, με αίθουσες Σεμιναρίων και Συνεδρίων, 
αίθουσες κινηματογραφικές, ενυδρείο, αίθουσες γυμναστηρίων.

Ως έναν καινοτόμο κόμβο (hub) πολιτισμού και υψηλής διανόησης,
μέσα στον μαγευτικό χώρο της Πόλης της Χρυσής Τομής, ο επισκέπτης θα 
αισθάνεται ότι εισήλθε στο πεδίο Γνώσης της Ανθρώπινης ψυχής η οποία μέσα 
από τις Στοές της Πόλης θα οδηγηθεί στα υψηλότερα κλιμάκια της εσωτερικής 
γνώσης, που οδηγούν τον Άνθρωπο στον ουράνιο κόσμο της θεότητας..
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HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρησιακών κολοσσών του 
κόσμου, θα έχουν την ευκαιρία να διατηρούν 
διαμερίσματα κλασσικής πολυτέλειας στις ΣΤΟΕΣ 
ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ» στην μεγαλειώδη είσοδο της 
ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ της HEPTAPOLIS.

Κάθε στοά, εκατέρωθεν της Πύλης, θα έχει μήκος 
99 μέτρα και πλάτος 20 μέτρα. Θα φέρει δύο 
ορόφους και υπόγειους χώρους αποθηκών.

Το ισόγειο και ο Α’ όροφος θα έχουν 4 μέτρα 
ύψος, ενώ τα ταβάνια θα είναι ζωγραφισμένα με 
σκηνές μύθων της αρχαίας Ελλάδος.

Κάθε στοά θα φέρει 5 διαμερίσματα 400 τ.μ το 
κάθε ένα στον Α’ όροφο και 5 διαμερίσματα 400 τ.μ 
στο Β’ όροφο. 

Τα διαμερίσματα θα φέρουν πλούσια  
διακόσμηση με αγάλματα και καλλιτεχνήματα της 
κλασσικής εποχής, ειδικό φραφείο, 4 υπνοδωμάτια 
με ένα λουτρό το κάθε ένα, υπερσύγχρονη κουζίνα 
και γυμναστήρια με εσωτερική πισίνα στους 
υπόγειους χώρους.

Στην οπίσθια πλευρά των στοών θα υπάρχουν πλούσιοι κήποι.

Οι δύο μεγάλες στοές θα ενοικιάζονται στους επιχειρηματικούς κολοσσούς του 
κόσμου, οι οποίοι θα έχουν την συμπληρωματική δυνατότητα εγκατάστασης του 
διοικητικού και υπαλληλικού προσωπικού τους, στους ειδικούς χώρους σε ολόκληρη 
την έκταση των έργων της ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ.

ΟΙ ΣΤΟΕΣ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ,  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ,  ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΝΟΥ,  ΦΑΓΗΤΟΥ,
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,  ΑΘΛΗΣΗΣ  ΣΕ  ΤΙΜΕΣ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ !   ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πάρετε μαζί σας τον προσωπικό σας υπολογιστή 
και τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις.

Στη διάρκεια του χρόνου που εσείς θα εργάζεσθε
θα μπορείτε να ζήσετε το όνειρο της ζωής σας!

Η HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ.

HEPTAPOLIS
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ POLIS

Παγκόσμιο Κέντρο
Γραμμάτων Τεχνών και Επιστημών.

ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Γης & Διαστήματος

Παγκόσμιο Τεχνολογικό Κέντρο
τύπου SILICON VALLEY USA,
για την Κλιματική Αλλαγή.
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Η ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ
Καινοτόμα Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
του Ευρωπαίκού και του Παγκόσμιου
Πολιτισμού.

AETHER MALL

HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο
πώλησης προϊόντων από όλες
τις χώρες – μέλη του Οργασνισμού
Ηνωμένων Εθνών.

ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

Αρματοδρομίες στα πρότυπα
του 4ου αιώνα π. Χ
με λειτουργία ιπποφορβείου
και εκπαίδευση αρματοδρόμων.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Τουριστικό χωριό
παραμονής των NOMADS
κατά τις χειμερινές περιόδους.

ΑΜΒΡΟΣΣΟΣ

Ομοίωμα αστικής πόλης
Του 5ου αιώνα π.Χ
Με οικίες, εργαστήρια και τρόπο
ζωής των Ελλήνων της εποχής.
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NOMADS of the WORLD

Kαινοτόμα περιοχή με πληρότητα
ψηφιακών παροχών, internet,
Wi-�, με ειδικές κατοικίες –εργαστήρια
Για τους Νομάδες του κόσμου.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Σύγχρονο αεροδρόμιο
πολλαπλών αερογραμμών για
την γρήγορη μετακίνηση
των επισκεπτών της HEPTAPOLIS.

ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ

Ειδικά ελικοδρόμια για
προσωπικές μεταφορές
των οικονομικών μεγιστάνων
που θα συνεργάζονται με την
HEPTAPOLIS- ΤΡΙΛΟΓΙΑ.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΡΑΙΝΟ
Εναέριο τραίνο με ανάπτυξη ταχύτητας
άνω των 400 χιλιομέτρων/ώρα για
την γρήγορη μεταφορά των Νομάδων
και των επισκεπτών από τις πόλεις
της HEPTAPOLIS- ΤΡΙΛΟΓΙΑ στην Αθήνα
(απόσταση 150 χιλιόμετρα)

ΣΤΟΕΣ ΘΗΣΑΥΡΩΝ

Υπερπολυτελή κλασσικά διαμερίσματα
στον αύλιο χώρο της HEPTAPOLIS
για την παραμονή και εργασία των
πλούσιων συνεργατών της ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ.



Η “Πύλη του Φωτός” σ την HEPTAPOLIS.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πάρκο με τρεις ουρανοξύστες
και Τραπεζικές στοές για την εγκατάσταση
Διεθνών Τραπεζών που θα διευκολύνουν
τους εργαζόμενους στην περιοχή
HEPTAPOLIS- ΤΡΙΛΟΓΙΑ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Μέσα στον χώρο της HEPTAPOLIS
θα λειτουργούν μεγάλα Πανεπιστήμια
του κόσμου, προσφέροντας υπηρεσίες
στους Νομάδες και τους μαθητές-φοιτητές
που θα επισκέπτονται τον χώρο.

THOLOS

Γιγαντιαίο Πλανητάριο που θα
αποτελεί ζωντανό εκπαιδευτικό κέντρο
σύνδεσης του Μικρόκοσμου με τον
Μεγάκοσμο.

ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
Κατασκευή δύο λιμένων για 
κρουαζιερόπλοια που θα μεταφέρουν, 
κυρίως από και προς την Αγκόνα της 
Ιταλίας τους Νομάδες και τους 
τουριστικούς επισκέπτες της HEPTAPOLIS.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Παγκόσμια βιβλιοθήκη βιβλίων και 
ψηφιακών αρχείων, η οποία θα 
περιλαμβάνει την εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό όλων των κρατών-μελών του ΟΗΕ.
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ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
Τουριστικός περίπατος, χειμώνα
και καλοκαίρι στον αρχαιολογικό χώρο
των Δελφών με ο ναό του Απόλλωνα
και το σύγχρονο Μουσείο αρχαιοτήτων.

ΣΚΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Στις παγωμένες βουνοπλαγιές του 
Παρνασσού οργανωμένο κέντρο για 
σκιέρ θα προσφέρει υψηλές κλασσικές 
υπηρεσίες στους επισκέπτες 
της χειμερινής περιόδου.

GOLF SPACE

Σε ειδική περιοχή της HEPTAPOLIS- 
ΤΡΙΛΟΓΙΑ φανατικοί οπαδοί του γκολφ 
θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν
το αγαπημένο τους παιγχνίδι.

ΚΟΛΥΜΠΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
Δύο γραφικές παραλίες, στην περιοχή
της HEPTAPOLIS- ΤΡΙΛΟΓΙΑ, με φανταστικές
ακρογιαλιές και θαλάσσια σπορ θα
προσφέρουν ιδανικές απολαύσεις
στους καλοκαιρινούς επισκέπτες.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ STUDIO

Μέσα στον χώρο της HEPTAPOLIS,
θα λειτουργούν ειδικά studio για
γυρίσματα ταινιών κινηματογράφου
και τηλεόρασης.
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ACROPOLIS
Στην Ακρόπολη της HEPTAPOLIS
ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία
να γνωρίσει τις κτηριακές και λειτουργικές 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών και της UNESCO.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
Στο Κύτταρο της HEPTAPOLIS θα 
λειτουργεί Αστεροσκοπείο χρήσιμο 
για τους Νομάδες που ερευνούν 
το Διάστημα. 

UNESCO

Στα πλαίσια της Ένωσης των πολιτισμών
μέσω των Νομάδων, προγραμματίζεται 
πρόταση συνεργασίας με την UNESCO.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Στις προθέσεις των επιστημόνων της
HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ περιλαμβάνεται
και η πρόταση συνεργασίας 
με τα Ηνωμένα Έθνη.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ

Οι επισκέπτες με κινητικά προβλήματα 
θα μπορούν με άνεση να επισκέπτονται 
όλα τα σημεία ενδιαφέροντός τους.
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Η προσέλευση των ψηφιακών Νομάδων

Με έναν προσεκτικά σχεδιασμένο μηχανισμό προσέλευσης των ψηφιακών 
Νομάδων, ιδιαίτερα από τα κράτη του Δυτικού κόσμου, στην Ελλάδα, οι 
δυνατότητες της χώρας μας να κερδίσει υψηλή θέση στο παγκόσμιο 
«οικονομικό ντέρμπυ» που θα διαμορφωθεί, θα μπορεί να αποδειχθεί 
εξαιρετικά χρήσιμος, με απρόβλεπτα οφέλη.

Σύμφωνα με την έρευνα Bu�er, 2020, οι ψηφιακοί Νομάδες που αποτελούνται 
από επαγγελματίες που διαμένουν και εργάζονται με έδρα σε διαφορετικό 
κράτος από αυτό της εργοδοσίας, ή της πελατείας τους, έχουν εισοδήματα άνω 
των 50.000 δολλαρίων, ετησίως, και σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 70% 
του συνόλου τους.

Σύμφωνα με μελέτη του «ΜΙΤ Enterprise Forum», ένα σύνολο 100.000 
ψηφιακών Νομάδων σε διάρκεια ενός έτους, με μέση παραμονή 6 μηνών στην 
Ελλάδα, θα μπορούσε η Οικονομία μας να ωφεληθεί 1,6 δις. ευρώ.

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπ’ όψιν ότι, εάν οι ψηφιακοί Νομάδες του 
κόσμου, οι οποίοι θεσμικά μετατρέπονται «σε απάτριδες ορισμένου χρόνου» ή 
σε «βιωματικούς εργαζόμενους ανά τον κόσμο», αλλάζοντας χώρα εργασίας, 
αντιληφθούν ότι εισέρχεται στα βιώματα της επαγγελματικής τους ζωής μιά 
«καινούργια πατρίδα» που ανταποκρίνεται στις αναμενόμενες προσδοκίες 
τους, τότε τα οικονομικά δεδομένα «Νομαδικού Τύπου» για την Ελλάδα, 
σίγουρα βελτιώνονται, προσφέροντας οικιστικά διαδραστικά περιβάλλοντα 
απαράμιλλου κάλλους, τεχνολογικής επάρκειας, ευφυούς σχεδιασμού και 
συνεχών διευκολύνσεων.

Η «Heptapolis Τριλογία» λόγω της υφιστάμενης δομής της, που αφορά σε μία 
σύγχρονη «νεοκλασσική Πόλη αρχαιοελληνικών προτύπων», με άριστη 
ψηφιακή υποδομή, θα αποτελεί μιά προσωρινή πατρίδα για κάθε Νομάδα.

NOMADS
OF THE WORLD
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H ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ
Η προσέλευση των ψηφιακών Νομάδων

Μέσα από τη στενή και αγαστή συνεργασία τόσο των αρμοδίων κυβερνητικών 
φορέων, όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέριεας, που θα 
διεξάγονται οι δραστηριότητες της «Heptapolis – Τριλογία» η Ελλάδα θα 
δύναται να αποτελέσει τον ιδανικό προορισμό τόσο για τους ψηφιακούς 
Νομάδες του κόσμου, όσο και για τις «stαrt up» εταιρείες, οι οποίες 
προσφέρουν απασχόληση στους ψηφιακούς Νομάδες.

Οι απαραίτητες εγγυήσεις τις οποίες το Ελληνικό κράτος θα 
παρέχει στους καινούργιους επισκέπτες της, θα είναι :

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Έκδοση visas ψηφιακών Νομάδων.
Συνεχή βελτίωση των υποδομών ευρυζωνικότητας, ειδικά σε σχέση 
παροχής υπηρεσιών ταχείας σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
Νόμος παροχής έκπτωσης 50% στον φόρο εισοδήματος ψηφιακών 
Νομάδων που θα εγκατασταθούν στη χώρα μας.
Νόμος φοροαπαλλαγής διάρκειας 7 ετών, με την προϋπόθεση ότι ο 
εργαζόμενος δεν εργάσθηκε και δεν φορολογήθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
Τηλεπικοινωνιακές υποδομές
Άμεση και προσβάσιμη εξυπηρέτηση από τις Κρατικές Αρχές, σε θέματα 
ασφάλειας ζωής, κλοπής, απειλών, τρομοκρατίας, κοινωνικών απειλών.
Εύρεση χώρων διαμονής και εργασίας εντός ή εκτός των κέντρων των 
πόλεων,της «Heptapolis –Τριλογίας», με δυνατότητα παροχής επιλογών 
πολλαπλού τύπου.
Επαγγελματικά κίνητρα για επιστημονικές και άλλες επαγγελματικές 
συνεργασίες των Νομάδων με τα κέντρα Γραμμάτων, Τεχνών, Επιστημών 
και Τεχνολογίας της «Heptapolis - Τριλογία».
Σύγχρονες υπηρεσίες υγείας σε τοπικές κλινικές και Νοσοκομεία.
Υγειονομική αντιμετώπιση επιδημιών ή πανδημιών.
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Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ
Η προσέλευση των ψηφιακών Νομάδων

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
                                                  επισημαίνουμε ότι :

Μόνο με μιά μεγάλη, πρωτότυπη, καινοτόμο, τολμηρή, ευφυή 
και επιστημονικά τεκμηριωμένη Πρόταση αξιωματικής ανόδου 
της Ελλάδος στο υψηλό επίπεδο το οποίο ιστορικά της αναλογεί, 
η Πατρίδα μας θα ανακτήσει το κύρος της παγκόσμιας 
αναγνώρισης και οι ψηφιακοί Νομάδες του Κόσμου θα 
αισθανθούν τις πόλεις της «Heptapolis – Τριλογία» ως δεύτερη 
πατρίδα τους.

                                                                                           Η Εκτελεστική Επιτροπή,
                                                                                                 Αθήνα, Απρίλιος 2021

Άνετοι και υγιεινοί χώροι εργασίας με την δυνατόν πληρέστερη κάλυψη.
Ειδικά κέντρα συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πρακτικών 
με διάφορα κέντρα του εξωτερικού, τα οποία επιδιώκουν επαφή με 
ψηφιακούς Νομάδες.
Εύκολη και άνετη μετακίνηση του Νομάδα εντός της πόλεως ή από πόλη 
σε πόλη με σύγχρονο οδικό ή σιδηροδρομικό ή άλλο δίκτυο.
Καλής ποιότητας αλλά και φθηνό κόστος διατροφής για πρωί, μεσημέρι, 
βράδυ.
Εύκολη πρόσβαση σε Ημερίδες, Συνέδρια Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 
πόλεις της Τριλογίας.
Ποικίλη πρόσβαση στα εμπορικά κέντρα των πόλεων της Τριλογίας στη 
Βιβλιοθήκη, την AGORA, τα πάσης φύσεως Μουσεία και τα εκπαιδευτικά 
κέντρα της Τριλογίας.
Κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ημερήσιων σπορ, τέννις, γκολφ, 
κολύμβησης, ψηφιακών θεαμάτων, διαδραστικών πάρκων, ψηφιακών 
ταξιδιών στη Σελήνη και τον Άρη, σεμιναρίων ποικίλων θεμάτων.
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