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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Στις 4 Ιουνίου του 1984 συναθροιστήκαμε ογδόντα περίπου άτομα, έπειτα από προσωπικό 
κάλεσμα του Παύλου Κων/νου Πισσάνου, στα επί της οδού Σαριπόλου 6 γραφεία του.

Ο κ. Πισσάνος, μας ανακοίνωσε μια πρωτότυπη σε έμπνευση ιδέα του - κατοχυρωμένη πλέον 
στα αρχεία της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης με αριθ. Πρωτ. 0545 - για την οικοδόμηση ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ, με βασικό σκοπό να καταστεί και να κατακυρωθεί σαν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ! Κέντρο πνευματικής και καλλιτεχνικής φωταύγειας. 
Λίκνο Γνώσης, Επιστήμης, Τέχνης και Οικολογικού Πολιτισμού. 
Κέντρο συνάντησης κορυφαίων επιστημόνων, φωτισμένων ανθρώπων του Πνεύματος, του 
Λόγου και των Τεχνών, από κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Να συσκέπτονται και να συνεργάζονται, κατευθύνοντας τον κοινό αγώνα της Ηθικής και της 
Λογικής, ασκώντας βαρύνουσα πίεση, για την οριστική απομάκρυνση της επάρατης πυρηνικής 
απειλής, του πολεμικού ολέθρου και του αφανισμού του Φυσικού Περιβάλλοντος, μέσω της 
αμοιβαίας ανταποδοτικότητας του ανθρώπου με το οικοσύστημα.
Κέντρο αναβάπτισης του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού στα νάματα της φιλοσοφικής 
θεώρησης του κλασσικού αρχαιοελλαδικού πνεύματος.

Στη συνέχεια ο ομιλητής μας ανέπτυξε περιγραφικότατα τις εκπληκτικές λεπτομέρειες του 
οραματικού σχεδιασμού του και τους καθαρά ιδεολογικούς σκοπούς, που θα εξυπηρετήσει το 
μεγαλειώδες αυτό έργο: το πνεύμα της αγάπης, της πανανθρώπινης συνεργασίας, της 
πολιτιστικής προόδου και της ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ των λαών του κόσμου και 
του Πλανήτη Γη, που μας φιλοξενεί.

Ο συναγερμικός εθνικός παλμός της ομιλίας και ο εντυπωσιασμός μας από τον πραγματικά 
φωτισμένο αρχαιοελλαδικό οραματισμό, μας παρακίνησε να αποφασίσουμε τη σύσταση ενός 
πνευματικού - πολιτιστικού σωματείου (φορέα, ενισχυτή και ανταγωνιστή) που, βασικό σκοπό 
του θα έχει την υλοποίηση του μεγαλεπίβολου αυτού σχεδίου.

Το Σωματείο, για ηθική και υλική ενίσχυσή του, θα αποταθεί προς κάθε κατεύθυνση, σε 
πανεθνική παγκόσμια κλίμακα, ζητώντας από κάθε αφανάτιστο, λογικό και αδιάβροτο πολίτη 
της Γης, τη συμπαράστασή του για το κτήσιμο της καλιμάρμαρης Ολυμπιακής πόλης.

Η ομόφωνη αυτή απάντησή μας χαροποίησε τον οικοδεσπότη, που δέχτηκε πρόθυμα να 
παραχωρήσει και να εμπιστευτεί στο υπό σύστασιν Σωματείο μας, την ιδέα, τους σχεδιασμούς 
και λεπτομερειακούς προγραμματισμούς του, ΔΙΧΩΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ, 
πέρα από την τιμητική διατήρηση για τον εαυτό του και τους νόμιμους διαδόχους του, της 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ, που φυσικά και αυτονόητα του ανήκει και κανείς δεν είναι 
δυνατόν να του την αμφισβητήσει.
Επιπρόσθετα, μας δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του με το Σωματείο μας, για 
την πραγμάτωση και ολοκλήρωση του γιγάντιου αυτού έργου - του έργου των επερχόμενων 
αιώνων -.

Η παραπάνω αναφορά αποτελεί την αληθινή μαρτυρία για το βασικό ερέθισμα, που μας 
παρακίνησε να σχηματίσουμε τον ιδρυτικό πυρήνα του πνευματικού Σωματείου 
«ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ  Συγγραφεύς  
      Πρόεδρος του Δ.Σ. 

2. ΕΥΣΤ. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ  Καθηγητής Περιβαλλοντολογίας Πανεπ. Μ.Ι.Τ
       Α’ Αντιπρόεδρος  

3. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Ρώμης
        Β’ Αντιπρόεδρος  
    
4. ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Οικονομολόγος
     Γενικός Γραμματεύς

5. ΙΠΠΟΚΡ. ΔΑΚΟΓΛΟΥ Μαθηματικός- Ερευνητής του Πυθαγορείου
       Γεν. Διευθυντής

6. ΠΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Επιχειρηματίας
              Ταμίας  

7. ΚΩΝ. ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
      Ειδική Γραμματεύς

8. Ε. ΜOYΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ακαδημαϊκός - Δρ. Φιλοσοφίας
              Μέλος

9. ΑΝΑΣ. ΚΑΠΑΣΚΕΛΗΣ Ιατρός - Δ/ντής Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
              Μέλος

10. ΑΝΔΡ. ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗΣ Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Francis Marion University, USA               
   Μέλος

11. ΕΜΜ. ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ Δρ. Οικονομολόγος
              Μέλος

12. STANLEY SFEKAS Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Indianapolis
              Μέλος  
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“HEPTAPOLIS”
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η “HEPTAPOLIS” θα αποτελεί Παγκόσμιο Πρότυ-
πο Οικολογικής – Γεωμετρικής Πόλης. 

Θα οικοδομηθεί επί οριζοντίων επιπέδων, οριζομέ-
νων από τρεις ομόκεντρους, ανίσου μήκους ακτί-
νος, κύκλων. 

Έκαστος κύκλος θα εκτείνεται σε διαφορετική υψο-
μετρική κλίμακα, ο δε μέγιστος (εξωτερική περι-
φέρεια) θα είναι εγγεγραμμένος εντός κανονικού, 
ισοπλεύρου επταγώνου τειχών, καλουμένων ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ ΤΕΙΧΗ. 

Στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ της “HEPTAPOLIS” θα τοποθε-
τηθεί μεγαλοπρεπής μαρμάρινος ανδριάντας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί θρόνου, που στεφανώ-
νει η Ελλάδα. 
Εκατέρωθεν, καθιστές ακουμπούν στα πόδια του η 
Ιστορία και η Δόξα. 

Τα ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΙΧΗ θα κατασκευασθούν από λαξευμένους ογκόλιθους που θα ονομάζονται 
PETRES (Λατινική γραφή).
Στις PETRES θα αναγράφονται τα ονόματα των χορηγών που πλήρωσαν το κόστος της 
PETRAS για την κατασκευή και τοποθέτησή της επί των τειχών.

Τα ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΙΧΗ θα έχουν ύψος 7 μέτρων και θα φέρουν εξωτερικά αντηρίδες, παρόμοιες 
με αυτές της Ακροπόλεως Αθηνών. Εις το μέσον κάθε πλευράς θα υπάρχει μία πύλη πλάτους 
27 μέτρων και ύψους 9 μέτρων, το δε συνολικό μήκος κάθε πλευράς των τειχών θα είναι 574 
μέτρα.
Η κεντρική πύλη της “HEPTAPOLIS”, ονομαζομένη ΕΦΕΣΟΥ ΠΥΛΗ θα έχει μήκος 55 μέτρων, 
ύψος 9 μέτρων και θα φέρει σε τρεις σειρές παράλληλες, συνολικά 3 Χ 9 = 27 κίονες.

Η ΕΦΕΣΟΥ ΠΥΛΗ θα καλείται και ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, φέρουσα  εκατέρωθεν, στις 2 γιγάντιες 
βάσεις της, τα αγάλματα του Απόλλωνα και της Αθηνάς.

Η πλευρά των τειχών της ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ θα είναι παράλληλη με το νοητό άξονα του 
εαρινού και χειμερινού ηλιοστασίου της περιοχής που θα κτισθεί η “HEPTAPOLIS”.

Εσωτερικά η “HEPTAPOLIS” θα χωρίζεται σε περιφερειακές ζώνες που θα τείνουν προς το 
κέντρο της και θα ονομάζονται: ΖΩΣΤΗΡ, ΚΥΤΤΑΡΟΝ, ΠΥΡΗΝ και ΘΟΛΟΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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     ΖΩΣΤΗΡ (εξωτερική ζώνη)

Ο ΖΩΣΤΗΡ  θα έχει πλάτος 333 μέτρα, και θα καλύπτει ολόκλη-
ρη την περιφέρεια της “HEPTAPOLIS”.

Εξωτερικά θα περιβάλλεται από τα ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΙΧΗ και θα 
συνδέεται με τις 7 πύλες της “HEPTAPOLIS” που θα χρησιμο-
ποιούνται για την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο των 
επισκεπτών. 

Στη μεγάλη περιφέρεια του ΖΩΣΤΗΡΑ θα οικοδομηθεί η καλι-
μάρμαρη ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ που θα φέρει αίθριες 
προσόψεις, στον τύπο των στοών της κλασικής ακμής με δωρι-
κούς κίονες και περίτεχνα ζωγραφισμένα κιονόκρανα.

Στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, θα συμμετέχουν όλα τα 
κράτη - μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα αποτε-
λεί μία οικουμενική συλλογή βιβλιογραφίας κάθε μορφής, από 
βιβλία, μεμβράνες, παπύρους και μαρμάρινες επιγραφές, μέχρι 
ηλεκτρονικά CD και DVD.
Το κάθε κράτος, σύμφωνα με τον όγκο πολιτισμού, ιστορίας και 
παιδείας που διαθέτει, θα έχει και τον ανάλογο χώρο για να τα 
εκθέτει.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα συνδέεται ηλεκτρονικά με 
τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες και πνευματικές συλλογές του 
κόσμου, για την πληρέστερη πληροφόρηση κάθε πολίτη του 
κόσμου, σε κάθε γλώσσα.
 
Σε ολόκληρο το μήκος της μικρής περιφέρειας του ΖΩΣΤΗ-
ΡΑ, θα οικοδομηθούν τα γιγάντια κτηριακά συγκροτήματα 
των Μουσείων, των Παγκοσμίων Κέντρων και Μελάθρων της 
“HEPTAPOLIS”, με προσόψεις εστραμμένες προς την Αλεξαν-
δρινή Bιβλιοθήκη.

Θαυμάσιες δενδροστοιχίες, κήποι και λίμνες θα καλύπτουν τους 
ανοικτούς χώρους του ΖΩΣΤΗΡΑ.

Οι επισκέπτες της “HEPTAPOLIS” θα μπορούν, από την ανα-
τολή ως τη δύση του ηλίου, να κυκλοφορούν μέσα στο ΖΩΣ-
ΤΗΡΑ, να επισκέπτονται τα πνευματικά κέντρα, τα μέλαθρα, τα 
μουσεία, τους κινηματογράφους και τα επιστημονικά εργαστή-
ρια.
 
Θα μπορούν να παρακολουθούν διαλέξεις, σεμινάρια, πνευμα-
τικά συμπόσια ή να συμμετέχουν σε συνέδρια εθνικά ή διεθνή, 
σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της “HEPTAPOLIS”.
Θα μπορούν επίσης να κυκλοφορούν στο υπόγειο επίπεδο με 
σιδηρόδρομο ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα τους μεταφέρουν 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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σ’ οποιοδήποτε σημείο του ΖΩΣΤΗΡΑ.
Θα μπορούν ακόμα να γευματίζουν στα υπόγεια εστιατόρια και να επισκέπτονται τα ειδικά 
κέντρα αναψυχής, τα νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία.

Η, με οποιοδήποτε τρόπο είσοδος των επισκεπτών στο χώρο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα είναι απα-
γορευμένη.
Ο συνοριακός περιφερειακός δρόμος μεταξύ του ΖΩΣΤΗΡΑ και του ΚΥΤΤΑΡΟΥ, ονομάζεται 
ΛΩΡΟΣ, πλάτους 9 μέτρων και η μοναδική πρόσβαση από το ΖΩΣΤΗΡΑ στο ΚΥΤΤΑΡΟ θα εί-
ναι ο ΙΜΗΝ, περίτεχνα διακοσμημένη πύλη, με αέτωμα στηριγμένο σε βάσεις από Καρυάτιδες 
Ελευσινιακού τύπου, απέναντι από την ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.

 ΚΥΤΤΑΡΟΝ

Ο χώρος του ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα είναι απροσπέλαστος από κάθε 
επισκέπτη και η είσοδος από τον IΜΕΝΑ προς το ΚΥΤΤΑΡΟΝ 
θα επιτρέπεται μόνον στους φοιτητές της “HEPTAPOLIS”, 
στους καθηγητές και τους Ακαδημαϊκούς της Πόλης. 
Περιμετρικά και κατά μήκος του ΛΩΡΟΥ, θα υπάρχει η καλλι-
μάρμαρος ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ με στύλους Ιωνικού ρυθμού, 
η οποία θα διαιρείται σε 9 ισομερή τμήματα της στοάς και ως 
εξής: ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, ΜΕΛΠΩΜΕΝΗΣ, ΚΑΛΛΙΟ-
ΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, ΕΡΑΤΟΥΣ και 
ΘΑΛΕΙΑΣ.

Στην μαρμάρινη είσοδο του ΙΜΕΝΑ, επί της μετόπης, θα ανα-
γράφεται το Πυθαγόρειον «εκάς οι βέβηλοι».
Οι 9 μεγάλες Σχολές, μέσα στο χώρο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα έχουν 
θέση συσχετισμού των αποστάσεων των 9 πλανητών του ηλι-
ακού μας συστήματος, σηματοδοτώντας τη χαρτογράφηση του 
ουρανού επί της γης.

Εκτός των 9 μεγάλων Σχολών, μέσα στο ΚΥΤΤΑΡΟ θα οικο-
δομηθούν και άλλα κτήρια όπως το Πρυτανείο, η Βιβλιοθήκη, 
Επιστημονικά εργαστήρια, Αστεροσκοπείο, Κινηματογρά-
φοι, Θέατρο, Παλαίστρα, εγκαταστάσεις για αθλοπαιδειές, λί-
μνες, και δάσος περιπατητών. Γύρω από τις Σχολές, αλλά και 
στον περιβάλλοντα χώρο, θα τοποθετηθούν θαυμάσια γλυπτά 
συμπλέγματα που θα έχουν σχέση με το κλασικό κάλλος, την 
κλασική παιδεία, τη σοφία, την πρόοδο και την ειρήνη του κό-
σμου.
Το ΚΥΤΤΑΡΟΝ σε ολόκληρη τη μεγάλη πλευρά της περιφέρειάς 
του, θα φέρει σε δύο ορόφους μικρές οικίες στις οποίες θα δι-
αμένουν οι φοιτηταί, και οι καθηγηταί. Συνολικώς θα υπάρχουν 
σε ολόκληρη την περιφέρεια 2.000 οικίες, τεσσάρων κλινών 
εκάστη, που θα περιλαμβάνουν όλους τους απαραιτήτους χώ-
ρους διαμονής και θα εξυπηρετούν όλες τις συνθήκες μιας σύγ-
χρονης διαβίωσης για σύνολο 8.000 φοιτητών και καθηγητών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Έμπροσθεν της εισόδου των μικρών οικιών, θα υπάρχει στοά, 
κατά μήκος της περιφερείας, φέρουσα κίονες Ιωνικού ρυθμού 
σύμφωνα με τα κλασσικά αρχέτυπα (στοές Αττάλου - Βασιλεί-
ου). Η διάμετρος του ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα είναι 999 μέτρα και στο 
κέντρο του θα φέρει τον ΠΥΡΗΝΑ. 
Από την ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ και καθέτως επί το ΚΥΤΤΑΡΟΝ 
θα υπάρχει λεωφόρος ονομαζομένη ΑΝΙΟΥΣΑ ΑΚΤΙΣ, μήκους 
1.332 μέτρων, η οποία θα διασταυρώνεται στο σημείο του 
ΠΥΡΗΝΑ με την ΜΕΣΗ ΟΔΟ, μήκους 999 μέτρων.

Όλες οι Σχολές και τα λοιπά κτηριακά συγκροτήματα στο χώρο 
του ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα είναι καλλιμάρμαρα, κατασκευασμένα σύμ-
φωνα με τα κλασικά αρχέτυπα, με περίτεχνα γλυπτά σε αετώ-
ματα, ζωφόρους, μετόπες και κίονες, που θα καλύπτουν τους 3 
βασικούς ρυθμούς, Ιωνικό, Δωρικό και Κορινθιακό. 
Εσωτερικά οι Σχολές θα φέρουν τους τελειότερους ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς και συστήματα 
αμέσου επικοινωνίας με τα μεγαλύτερα κέντρα Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών του κό-
σμου. 

       Ο ΠΥΡΗΝ

Ο ΠΥΡΗΝ θα ευρίσκεται στο κέντρο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ αλλά και όλης της “HEPTAPOLIS”.
Η διάμετρος του ΠΥΡΗΝΑ θα είναι 100 μέτρα και ως χώρος θα θεωρείται αφιερωμένος στη 
γνώση του Μικρόκοσμου και του Μεγάκοσμου.
Μέσα στον ΠΥΡΗΝΑ θα υπάρχει η ΘΟΛΟΣ, σε δομικό σχήμα σφαίρας, κατά το ήμισυ πάνω 
από τη γη και κατά το ήμισυ κάτω από το έδαφος. 
Εξωτερικά η ΘΟΛΟΣ θα περιβάλλεται από περιστύλιο 24 κιόνων. Επί του σηκού θα φέρει 
ζωφόρο παριστώσα σκηνές των αγώνων του ανθρώπου να γνωρίσει μέσω της Επιστήμης τα 
μυστικά του Σύμπαντος. 
Εσωτερικά η ΘΟΛΟΣ θα περιλαμβάνει ένα τεράστιο ηλεκτρονι-
κό πανόραμα του ΜΕΓΑΚΟΣΜΟΥ, στο άνω ήμισυ, και του ΜΙ-
ΚΡΟΚΟΣΜΟΥ, στο κάτω ήμισυ της σφαίρας. 

Οι «Εσωτερικοί» εκπαιδευόμενοι, στο τελευταίο στάδιο σπου-
δής τους, θα «εισέρχονται» στο χώρο της ΘΟΛΟΥ για να μυ-
ηθούν στην ερμηνεία του «Μυστικού Προγράμματος» που κα-
θορίζει τις «Αρχές Ζωής» του Ανθρώπου, της Φύσης και του 
Σύμπαντος.
Στο κέντρο της ΘΟΛΟΥ θα υπάρχει η κρυστάλλινη «ΕΣΤΙΑ 
ΣΦΑΙΡΑ», διαμέτρου 3 μέτρων, μέσα στην οποία θα καίει ένας 
πυρσός που θα δηλώνει το άδυτον ΦΩΣ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ.
Οι «Εξωτερικοί φοιτηταί» δεν θα μπορούν να εισέρχονται απο 
το ΖΩΣΤΗΡΑ στον ΠΥΡΗΝΑ του ΚΥΤΤΑΡΟΥ παρά μόνον, 
όταν γίνουν «Εσωτερικοί».

Την ημέρα ορκομωσίας οι φοιτηταί, θα δίδουν τον ΟΡΚΟ ΤΗΣ 
ΘΟΛΟΥ, που θα αφορά σε τήρηση των Νόμων υπέρ των Αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, της Ειρήνης των λαών και της προ-
στασίας του Περιβάλλοντος. Εν συνεχεία θα λαμβάνουν μπρο-
στά στην ΕΣΤΙΑ ΣΦΑΙΡΑ το τιμητικό δίπλωμα με τον κότινο 
ενσωματωμένο επί παπύρου διπλώματος.
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 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ “HEPTAPOLIS”

Καθοριστικός στόχος για την πνευματική συνοχή, που θα πρέπει να διέπει τον εκλεκτό 
πληθυσμό της “HEPTAPOLIS” θα είναι η ενδελεχής επιλογή των αρίστων του κόσμου στο 
πνεύμα, την επιστήμη και τις τέχνες, για να κοσμούν, ως δρώντα ή επίτιμα μέλη, την εσωτερι-
κή αλλά και εξωτερική κοινωνία της.

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ της “HEPTAPOLIS”, δηλαδή οι ρέκτες και ζηλωτές της δημιουρ-
γίας ενός καλύτερου κόσμου, μέσω της “HEPTAPOLIS”, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τις 
χιλιάδες των μελών του Παγκόσμιου Πνευματικού Κέντρου 
«ΟΛΥΜΠΟΣ», θα ενοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας www.
eptapolis.gr και με εκκεντροφόρο πνευματικό άξονα και οδηγό 
την ίδια την “HEPTAPOLIS”, θα αποτελέσουν την ομαδοποιη-
μένη, πλέον, πνευματική, κοινωνία του κόσμου, που θα μπορεί 
σαν «δρων, ενιαίος φορέας» να βοηθήσει στην επίλυση Πολι-
τιστικών, ή Κοινωνικών προβλημάτων, κυρίως σε θέματα που 
αφορούν στην προστασία του Οικοσυστήματος και της Υγείας 
του πλανήτη μας.
 
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ θα αποτελείται κυρίως από μέλη 
που θα επισκέπτονται τον ΖΩΣΤΗΡΑ, και θα συμμετέχουν  στις 
πνευματικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της 
“HEPTAPOLIS”, με προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου πολίτη. 
Θα έχουν το δικαίωμα προτάσεων και εισαγωγής θεμάτων, στη 
Σύγκλητο της “HEPTAPOLIS”, η οποία, εφ’ όσον αξιολογήσει 
το αίτημα, θα μπορεί να το εισαγάγει στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ 
ΕΘΝΩΝ.

Οι Ακαδημαϊκοί της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, αυστηρά επι-
λεγμένοι από κάθε χώρα της Γης, θα ευθύνονται για την εκτέλεση 
του εκπαιδευτικού προγράμματος στις Σχολές του ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
και τις ευρύτερες πνευματικές δραστηριότητες στα Μέλαθρα και τα Κέντρα του ΖΩΣΤΗΡΑ και 
του ΠΥΡΗΝΑ.
 
Ο Ακαδημαϊκός θα είναι ταυτόχρονα πνευματικός πρέσβυς της χώρας του, στην πολιτεία της 
“HEPTAPOLIS”.

Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο όργανο για κάθε απόφαση όλων των φορέων της “HEPTAPOLIS” 
θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΌΛΥΜΠΟΣ»
 
Στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στο χώρο που θα εκτίθεται ο ιστορικός και πνευματικός 
πλούτος κάθε χώρας, θα υπάρχει για κάθε Ακαδημαικό ειδικό διαμέρισμα, το οποίο θα μπορεί 
να χρησιμοποιείται ως χώρος διαμονής του.

Ο πρέσβυς - Ακαδημαϊκός, θα μεταφέρει στο χώρο της “HEPTAPOLIS” όλα τα πνευματικά, 
επιστημονικά, κοινωνικά δρώμενα της χώρας του, τα οποία θα μπορούν να αποτελούν «θέμα-
τα προς συζήτησιν», στην Ακαδημία ή στα πνευματικά κέντρα του ΖΩΣΤΗΡΑ.
Φορέας και συνδετικός κρίκος κάθε χώρας με την “HEPTAPOLIS” θα είναι ο Ακαδημαϊκός της.

Η Βιβλιοθήκη κάθε χώρας, που θα αποτελεί τμήμα της ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, θα 
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εποπτεύεται από τον Ακαδημαϊκό εκπρόσωπό της. 
Οι υποψήφιοι φοιτηταί, κάθε χώρας, για την εισαγω-
γή τους στην “HEPTAPOLIS”, θα υποβάλλουν τις αι-
τήσεις στο αρμόδιο υπουργείο της χώρας τους και το 
υπουργείο θα αποστέλλει τους επιλεγμένους υποψη-
φίους στον Ακαδημαϊκό του, ο οποίος θα παραπέμπει 
τις αιτήσεις, στο ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ για μελέτη και τελική επι-
λογή η οποία θα τίθεται υπό την έγκριση του ΔΣ. του 
Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Οι Ακαδημαϊκοί της “HEPTAPOLIS”, μετά το ΔΣ του 
Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ»,  θα αποτελούν το Ανώτατο 
όργανο το οποίον θα βραβεύει στα Μέλαθρα του ΖΩΣ-
ΤΗΡΑ, τις παγκόσμιες πνευματικές - επιστημονικές - 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υπό μορφήν, διαγωνισμών, 
εκθέσεων, παρουσίασης επιτευγμάτων, ειδικών διαλέ-
ξεων, φεστιβάλ ταινιών, και άλλα.
 
Όλα τα βραβεία, οι έπαινοι, και οι πλακέττες θα υπο-
γράφονται απο τον Πρόεδρο του  ΔΣ. του Σωματείου 
«ΟΛΥΜΠΟΣ» και από τον Πρόεδρο της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Η Αρμοδιότητα των Ακαδημαϊκών θα διευρύνεται με την 
συμμετοχή τους στα παγκόσμια προβλήματα που ζη-
τούν λύση στις κοινωνίες του Πλανήτη. 

Απώτερος σκοπός θα είναι, οι Ακαδημίες των χωρών 
του κόσμου να γίνουν μέλη της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΘΝΩΝ, σε επίπεδο ενεργούς συμμετοχής στα κοινά 
προβλήματά τους.

Η Ακαδημία των Εθνών θα στεγάζεται στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ της “HEPTAPOLIS”. 
Σε περίπτωση που, άνω του ενός δεκάτου των μελών της Ακαδημίας ζητήσει την παραπομπή 
σε δίκη ενός Ακαδημαϊκού για καθαίρεση, λόγω παραπτώματος, η διαδικασία θα διεξάγεται 
μέσα στο ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ του ΖΩΣΤΗΡΑ με συμπαριστάμενα μέλη του ΔΣ. του Σω-
ματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ» της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ και τυχόν μάρτυρες κατηγορίας ή υπε-
ρασπίσεως.

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Η ημίσεια αμοιβή των Ακαδημαϊκών θα καταβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα της χώρας του 
και, το δεύτερο ήμισυ της αμοιβής από την “HEPTAPOLIS”. 
Η κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη του Ακαδημαϊκού , θα παρέχεται από τη χώρα του.
 
Τα έξοδα ταξιδίων των Ακαδημαϊκών, για θέματα που αφορούν στην Ακαδημία των Εθνών, 
θα καλύπτονται από την “HEPTAPOLIS”. 
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Κάθε άλλης μορφής μεταφορά τους θα καλύπτεται από την χώρα του ή τον ίδιο.

    ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ - ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Το ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ θα στεγάζεται στην καλλιμάρμαρη κυκλική ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ, μέσα στο 
μεγάλο δακτύλιο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ.
Το κτήριο θα περιλαμβάνει Αίθουσες Συσκέψεων, Δώματα των Πρυτάνεων, Δώματα των Συ-
γκλητικών, Τραπεζαρίες, Αναψυκτήρια, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Κινηματογράφου και Κέντρα Γυ-
μναστικής.
Οι ΕΝΝΕΑ ΣΧΟΛΕΣ του ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα στεγάζουν, σε εννέα κτηριακά συγκροτήματα, τις 
ειδικότητες κάθε Σχολής.
 
Ο Πρύτανης παρακολουθεί, ελέγχει και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία όλων των ειδικών 
τάξεων που στεγάζονται στο κτήριο της ΣΧΟΛΗΣ, με τους μαθητές, τους καθηγητές, την εφαρ-
μογή της διδασκόμενης ύλης και την πρόοδο των μαθητών.
ΠΡΥΤΑΝΗΣ θεωρείται ένας από τους καθηγητές της Σχολής, που είναι ταυτόχρονα και ΣΥΓΚΛΗ-
ΤΙΚΟΣ, δηλαδή μέλος της Συγκλήτου των καθηγητών όλων των Σχολών της “HEPTAPOLIS”.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ορίζεται από την πλειοψηφία των ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ και η ιδιότητά του ως Πρυ-
τάνεως έχει διάρκεια 4 ετών. 
Το Συμβούλιο των Εννέα, απαρτίζεται από τους εννέα Πρυτάνεις, οι οποίοι εφορεύουν σ’ 
ολόκληρη την περιοχή του ΚΥΤΤΑΡΟΥ, συμπεριλαμβανομένης και της ΘΟΛΟΥ.
Το Συμβούλιο των Εννέα έχει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και έξι μέλη. 
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ των καθηγητών που θα διδάσκουν στο ΚΥΤΤΑΡΟ θα υπάγεται στο Συμβού-
λιο των Εννέα Πρυτάνεων, οι οποίοι θα εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια.

Το προεδρείο της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ των καθηγητών, που θα είναι 
αιρετό, και αρμοδίως θα εισάγει τις προτάσεις, για κάθε θέμα 
που αφορά στην “HEPTAPOLIS”, στο Συμβούλιο των Εννέα.
Σε περίπτωση που  αποδοθεί πρόταση μομφής που αφορά σε 
μέλος του Συμβουλίου των Εννέα, η πρόταση θα πρέπει να 
ψηφισθεί από περισσότερα των τεσσάρων μελών, από τα εννέα 
μέλη των Πρυτάνεων, για να τεθεί προς συζήτηση, συμπεριλαμ-
βανομένης απαραιτήτως και της ψήφου του Προέδρου.

  ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

Κάθε μία τάξη της Σχολής θα έχει ένα αιρετό - ανά τετραετία - 
ΕΠΙΤΡΟΠΟ, ο οποίος θα ηγείται του Σώματος των συμμαθητών 
του. 
Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ θα φέρει την ευθύνη εποπτείας της κοσμίας εμ-
φανίσεως και συμπεριφοράς των συμμαθητών του, της καθαρι-
ότητος της αίθουσης, της ακεραιότητος κάθε χρησίμου υλικού 
που θα υπάρχει εντός της τάξεως, της αψόγου λειτουργίας των 
θεσμών της “HEPTAPOLIS”, της σχέσης μαθητού-Σχολής και 
της ενημέρωσης της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, για οποιοδήποτε θέμα αφο-
ρά στην τάξη του.

Το σύνολο των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ όλων των Σχολών της 
“HEPTAPOLIS” θα υπάγεται στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜ-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΒΟΥΛΙΟ με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, που θα 
αποτελεί το αρμόδιο όργανο για οποιοδήποτε αίτημα απαιτείται 
να προταθεί στο σώμα της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ

Κάθε χρόνο, στις 20 Μαρτίου, που ο ήλιος μεταβαίνει απ’ το 
χειμερινό στο εαρινό ηλιοστάσιο, θα εορτάζεται σ’ ολόκληρη την 
“HEPTAPOLIS” η ΙΣΗΜΕΡΙΑ.

Η «ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΕΟΡΤΗ» θα είναι αφιερωμένη στην προστασία 
του φυσικού Περιβάλλοντος και στα δύο ημισφαίρια του Πλα-
νήτη.

Την ημέρα αυτή θα εξετάζονται, θα κρίνονται και θα βραβεύον-
ται όλες οι προσπάθειες των ιδιωτικών, επιχειρηματικών και 
κρατικών φορέων στις χώρες του κόσμου που αφορούν στη 
διάσωση, βελτίωση και εξέλιξη :

1. της Πανίδας και της Χλωρίδας
2. του Οικοσυστήματος 
3. της Γης, ως φορέα Ζωής όλων των όντων και των 
φαινομένων.

Στις τριήμερες εκδηλώσεις της «ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ» (20-21-
22 Μαρτίου), θα προσκαλούνται οι Χορηγοί της “HEPTAPOLIS”  
οικολογικοί και κοινωνικοί φορείς, επιστήμονες, διανοούμενοι, 
ερευνητές, πολιτικοί, και ηγέτες κρατών από όλες τις χώρες του 
πλανήτη, στο συγκρότημα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ. 

Στα κέντρα Ερευνών και στις αίθουσες Σεμιναρίων και Συνεδρί-
ων του ΖΩΣΤΗΡΑ θα συζητούνται, θα εξετάζονται και θα κρίνο-
νται όλες οι ευεργετικές ή όχι δραστηριότητες των ανθρώπων 
του πλανήτη που θα αφορούν στις εστίες πολέμων ή επιτεύγ-
ματα ειρήνης, οικολογικές δράσεις, επιστημονικής υποστήριξης 
του οικοσυστήματος, αγώνες οικολόγων για τη συντήρηση και 
διατήρηση των ειδών του ζωικού και του φυτικού κόσμου στον 
Αέρα, τη Γη και τη Θάλασσα, αγώνες επιστημόνων για την 
εξυγίανση της ατμόσφαιρας, των ρύπων της γης, των υδάτινων 
πόρων και των θαλασσών. 

Την ημέρα αυτή θα βραβεύεται, εκτός των άλλων, και ο πολι-
τικός εκείνος ηγέτης, ο οποίος αποδεδειγμένα αγωνίσθηκε σε 
προσωπικό και εθνικό επίπεδο, την τρέχουσα χρονιά, για την 
υγεία του πλανήτη. 

Βραβείο HEPTAPOLIS - GrEEN PLANET EArTH

Βραβεία επίσης θα δίδονται και σε όλους τους ιδιωτικούς ή δη-
μόσιους φορείς που επέδειξαν αμέριστο ζήλο και δραστηριότη-
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τα για τη σωτηρία του οικοσυστήματος.

Την ημέρα αυτή, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, η κεντρική Πύλη του φωτός της 
“HEPTAPOLIS” και η πύλη του ΙΜΕΝΑ του ΖΩΣΤΗΡΑ θα είναι ανοιχτές και ο ήλιος κατά την 
ώρα της ανατολής θα τέμνει την “HEPTAPOLIS” σε δύο ίσα μέρη, σε επισφράγιση του υψη-
λού νοήματος της ημέρας.

Η κρυσταλλίνη ΕΣΤΙΑ ΣΦΑΙΡΑ με το Άδυτον Φως, θα μεταφέρεται από την ΘΟΛΟ στην κεν-
τρική πλατεία του συγκροτήματος ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ για παγκόσμιο «πνευματικό 
προσκύνημα».

Την ημέρα αυτή θα προσκαλούνται από τις Αρχές της «HEPTAPOLIS», αρχηγοί κρατών ή 
εκπρόσωποί των, δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, Ακαδημαϊκοί, κορυφαίες προσωπικότητες των 
Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών, ειδικώτερα δε η «αριστοκρατία των φιλοσό-
φων» και των 5 ηπείρων της Γης.

Προ της ΕΣΤΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ θα κατατίθενται τιμητικά αφιερώματα ή επιστολές, σχέσιν έχοντα 
με το νόημα της εορτής.

Οι πρόεδροι του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ» και της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ θα εκφωνούν 
και θα κυρήσουν την έναρξη της εορτής η οποία θα συνίσταται μόνον σε εκδηλώσεις που θα 
λαμβάνουν χώρα στα Μέλαθρα του ΖΩΣΤΗΡΑ, στο ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, στο ΚΟΙΛΟΝ 
των ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ, στο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ και στο Συγκρότημα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑ-
ΝΗΤΗΣ ΓΗ.

Μουσικοί, ποιητές, λογοτέχνες, σκηνοθέτες ταινιών και ντοκυμαντέρ, θα παρουσιάζουν και 
προβάλλουν την ημέρα αυτή τα έργα τους, που θα έχουν εγκριθεί προηγουμένως από αρμό-
διες επιτροπές, και θα έχουν σχέση με το νόημα της μεγάλης εορτής.

Τα Πανεπιστήμια του κόσμου θα συμμετέχουν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνδεδεμέ-
νων με τον Παγκόσμιο Ιστό με την “HEPTAPOLIS” στις εορταστικές και άλλες εκδηλώσεις.

Κατα τη διάρκεια της ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ θα μπορούν να συνδιαλέγονται οι μεγάλες πολιτι-
κές προσωπικότητες με τους ομολόγους των. 

Μέσα στο γενικώτερο πνεύμα της ημέρας, να προβαίνουν σε συμφωνίες ή ανακοινώσεις, που 
θα εμπεδώνουν την ασφάλεια και συντήρηση των φυσικών πόρων του πλανήτη, την προσπά-
θεια απομάκρυνσης των συνθηκών μόλυνσης της ατμόσφαιρας, της Γης και των Θαλασσών, 
την προστασία της Γεώσφαιρας και Υδρόσφαιρας και την γενικότερη ανάπτυξη της Οικολογι-
κής Παιδείας. 

Στις εκδηλώσεις της ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Παγκό-
σμιου Πνευματικού Κέντρου «ΟΛΥΜΠΟΣ», και κάθε άλλης μορφής μέλη και χορηγοί της 
“HEPTAPOLIS”.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ 

Η βασική αρχή της Κλασικής Ελληνικής Παιδείας είναι η άσκηση του Σώματος και του Πνεύ-
ματος, μέσω των οποίων ο στοχασμός αναζητεί το ιδεώδες, για την προσέγγιση του Ολοκλη-
ρωμένου Ανθρώπου. 
Το γνήσιο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, πάντα αυτό επεδίωκε.

Η «HEPTAPOLIS» θα αποτελέσει το Παγκόσμιο Κέντρο για την λειτουργία των Ολυμπιάδων 
στο Πνεύμα, την Τέχνη και την Επιστήμη.

Οι αγώνες θα διεξάγονται ανά 4 χρόνια μέσα στο ΚΟΙΛΟΝ του ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ, στο ΑΡΙΣΤΟΦΑ-
ΝΕΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟ και στο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».
Γλύπτες, ζωγράφοι, σχεδιαστές, χαράκτες, μουσουργοί, ποιητές, λογοτέχνες, αρχιτέκτονες, 
εφευρέτες θα ανταγωνίζονται στο ΚΟΙΛΟΝ του ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ, με μέτρον βράβευσης την ταύτι-
ση του έργου τους με το «καλόν κ’αγαθόν» που πρεσβεύει το Ολυμπιακό ιδεώδες.

Ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, του ΠΡΥ-
ΤΑΝΕΙΟΥ και των ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ θα τιμά τα καλλίτερα έργα, δίδοντας ως βραβείον, έναν 
χρυσό «κότινο».

Μέσα στο ΚΟΙΛΟΝ του ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ, ενώπιον 25.000 θεατών και των Κριτών, θα διεξάγονται 
οι αγώνες, με την αναφορά του έργου ενός εκάστου των συμμετεχόντων και την  χρησιμότητα 
της επίδοσής του στις κοινωνίες του κόσμου.

Οι αγωνιζόμενοι που θα διεξάγουν τους αγώνες, για την εδραίωση του πνεύματος, Ειρήνης 
και της Δημοκρατίας, είτε απλοί πολίτες, είτε πολιτικοί η επιστήμονες, ή ακόμα και αρχηγοί 
κρατών, θα επιλέγονται από την Επιτροπή των Αμφικτυόνων και θα λαμβάνουν ως τιμητική 
διάκριση τον Ολυμπιακό κότινο.
 
Τούτο θα αποτελεί την ύψιστη τιμή για τους πολίτες του κόσμου που αγωνίζονται για την τήρη-
ση του μέτρου σε κάθε μορφής πίεση ή βία ή τρόμο, στους ανθρώπους του πλανήτη.
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ΦΟΙΤΗΣΗ

Στην “HEPTAPOLIS” θα μπορούν να σπουδάσουν φοιτηταί που αρίστευσαν στο Πανεπιστή-
μιο που σπούδασαν, και επιθυμούν να επεκτείνουν τις σπουδές τους στην Χρήση της Γνώ-
σης, για να λάβουν το ύπατο δίπλωμα της “HEPTAPOLIS”, τον κότινο.
Η επιλογή αυτών των φοιτητών θα γίνεται απ’ το Yπουργείο Παιδείας της χώρας τους, με τις 
βασικές προδιαγραφές της “HEPTAPOLIS”.
Ο αριθμός των εισαγομένων θα είναι συγκεκριμένος κατά κλάδο, από κάθε κράτος. 
Για την εισαγωγή θα προηγούνται στις εξετάσεις οι καλύτεροι σε βαθμούς, και θα ακολουθούν 
οι επιλαχόντες.
Στη διαδικασία της «Δοκιμασίας» που θα είναι μηνιαία πρακτική και θεωρητική εξέταση, θα 
επιτυγχάνουν οι έχοντες περισσότερους βαθμούς. Η πρώτη περίοδος σπουδής των εισαγο-
μένων ονομάζεται «Εξωτερική Διδασκαλία», η δε δευτέρα περίοδος «Εσωτερική Διδασκα-
λία». 

Οι πρυτάνεις της “HEPTAPOLIS” θα αποτελούν την Εξεταστική Επιτροπή. 
Οι εξετάσεις θα δίδονται στο ειδικό κτήριο του ΖΩΣΤΗΡΑ, το ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

Ο χρόνος φοίτησης θα είναι 14 μήνες
Αναλυτικώτερα:
Α) Σεπτέμβριος
Περίοδος θεωρητικής και πρακτικής «δοκιμασίας» στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, του ΖΩΣΤΗΡΑ. Εφ’ όσον 
καλύψουν τις απαιτήσεις των εξετάσεων θα εισάγονται στο ΚΥΤΤΑΡΟ για να φοιτήσουν, κατ’ 
αρχήν ως «Εξωτερικοί».

Β) Οκτώβριος-Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 
Περίοδος φοίτησης «Εξωτερικής Διδασκαλίας».
Συμμετοχή των «Εξωτερικών» στις εκδηλώσεις που θα λαμβάνουν χώρα στην εξωτερική 
ζώνη της “HEPTAPOLIS”, στό ΖΩΣΤΗΡΑ.

Στη ζώνη του ΖΩΣΤΗΡΑ θα υπάρχουν όλα τα κέντρα Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών, τα 
Μέλαθρα, τα Μουσεία, η Παγκόσμια Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη. Θα παρακολουθούν και θα συμ-
μετέχουν σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, σεμινάρια, πνευματικές - πολιτιστικές συναντήσεις με 
άλλα πανεπιστήμια και σχολές του κόσμου. 

Θα εργάζονται ως βοηθοί σε κέντρα ερευνών, θα παρακολουθούν και συμμετέχουν σε συνέ-
δρια, πνευματικά συμπόσια, κ.α.
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Γ) Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος καί Οκτώ-
βριος
Εισαγωγή στους «Εσωτερικούς». Σπουδή μέσα στις Σχολές σε όλα τα επίπεδα τών Επιστη-
μών, «διαλεκτική εν πορεία» σε περιπάτους, ζωντανή γνωριμία με τον Μικρόκοσμο και το 
Μεγάκοσμο μέσα στη ΘΟΛΟ.
Κατά την εξεταστική περίοδο των 3 τελευταίων μηνών, οι φοιτηταί θα συγγράφουν την 
ΕΠΤΑΔΑ, την διδακτορική τους διατριβή στη Χρήση της Γνώσης, που θα αποτελεί και το 
αποδεικτικό στοιχείο της συνειδητοποίησής τους στίς Οικουμενικές αξίες και τα ιδανικά της 
«HEPTAPOLIS».
Μετά την παράδοση της ΕΠΤΑΔΑΣ θα ακολουθεί η εορτή απονομής του «κότινου» που θα εί-
ναι χρυσό κλαρί ελαίας, ενσωματωμένο στο δίπλωμά τους. Και την ίδια ημέρα θα δίδουν μέσα 
στη ΘΟΛΟ τον ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ.

 ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το πρώτο ήμισυ  των εξόδων θα καλύπτεται από το αρμόδιο 
υπουργείο της χώρας, στην οποία υπάγονται οι φοιτηταί 
ως πολίτες. Το δεύτερο ήμισυ των εξόδων θα το καλύπτει η 
“HEPTAPOLIS”, μέσα από ειδικές χορηγίες μονίμων φορέων 
- χορηγών. 
Τα έξοδα θα αφορούν σε ολόκληρη την περίοδο των σπουδών, 
και θα καλύπτουν σίτιση και διαμονή.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι φοιτηταί θα επιλέγουν την κατά κλάδο Σχολή. 
Η βιβλιογραφία, οι ασκήσεις, τα θέματα προς μελέτην, και γενι-
κά, η εξεταζόμενη ύλη, θα αποτελούν αποκλειστικά την ύλη της 
“HEPTAPOLIS”. Σε κανένα άλλο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο 
ή Σχολή του κόσμου δεν θα υπάρχει παρόμοια ύλη μαθημάτων.
 
Αυτή η ύλη θα συνταχθεί από επίλεκτες ομάδες αρίστων κα-
θηγητών, από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες, κατ’ εξοχήν Ελ-
ληνιστών, οι οποίοι θα συντάξουν βιβλιογραφία, συγγράμματα, 
μελέτες, δοκίμια, παραστάσεις, σχέδια, πίνακες, που θα έχουν 
σαν βασικό σκοπό τη «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ». 

Αυτό δηλαδή που έμαθε ο φοιτητής σε οποιοδήποτε Πανεπι-
στήμιο ή Σχολή σπούδασε «τι σκοπό υπηρετεί σε σχέση με 
το κοινό καλό», με το «καλόν κ’ αγαθόν»;

Κι αφού ο φοιτητής «εισέλθει» στον κόσμο των ιδεών της 
“HEPTAPOLIS” με βάση μια ύλη σπουδών που στηρίζεται στη 
«ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» με τις αρχές της κλασικής Φιλοσοφίας, 
αναλυμένη, τεκμηριωμένη και προσαρμοσμένη στα δρώμενα 
κάθε νέας εποχής, σε συνέχεια, θα του δίδεται η ευκαιρία, στις 
εξετάσεις, να παρουσιάζει μία δική του ύλη, αξιοποίησης της 
ειδικής γνώσης του, με βάση την οποία θα χρησιμοποιεί με τον 
πλέον «καλόν κ’ αγαθόν» τρόπο, αυτά που διδάχθηκε στην 
“HEPTAPOLIS”. 
Αυτή η συγγραφή της ύλης θα αποτελεί την ΕΠΤΑΔΑ.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Κατά την περίοδο της Εξωτερικής Διδασκαλίας, οι μαθηταί θα, υφίστανται τις «Δοκιμασίες» 
που θα αφορούν σε ψυχοσωματικά και νοητικά τεστ, σύμφωνα με τα κλασσικά αρχέτυπα.
 
Κατά την περίοδο της Εσωτερικής Διδασκαλίας οι μαθηταί δεν θα έχουν ουδεμία επικοινω-
νία με τον έξω κόσμο, θα εκπαιδεύονται σε πλαίσια αυστηρής πνευματικής απομόνωσης, θα 
υποχρεώνονται στην πλήρη συγκρότηση του νευρικού τους συστήματος σε κάθε μεταξύ τους 
επικοινωνία. 

Το φαγητό θα είναι αυστηρά προγραμματισμένο. Ποτά, τσιγάρα και κάθε μορφής παρόμοιες 
απολαύσεις θα απαγορεύονται ρητώς και τα κάθε μορφής θεάματα στο χώρο του ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
θα έχουν μόνον Εκπαιδευτικό, Γνωσιολογικό και Ηθικό χαρακτήρα.
 
Μετά το πέρας της θητείας στη Χρήση της Γνώσης, οι φοιτηταί θα δίδουν στο σφαιρικό κτή-

ριο της ΘΟΛΟΥ, στο κέντρο της “HEPTAPOLIS” τον «Όρκο 
της Θόλου», που θα είναι υπόσχεση αφιέρωσης της Γνώσης 
μόνον στο «καλόν κ’αγαθόν», σε ολόκληρη την διάρκεια της 
ζωής τους.

Μετά την εκφώνηση του όρκου θα λαμβάνουν τον «κότινο», 
πάπυρον δίπλωμα που θα φέρει ενσωματωμένο χρυσό κότινο.

Ο «κότινος», θα αποτελεί ανοιχτό «ορίζοντα καριέρας» για 
τον σπουδαστή, διότι θα προβάλλεται τ’ όνομά του μέσω της 
“HEPTAPOLIS”, σε όλα τα μεγάλα κέντρα επιστημών, ερευ-
νών, και επιχειρήσεων του κόσμου.
 
Τα ονόματα των αποφοίτων θα αναγράφονται κάθε χρόνο σε ει-
δικούς ηλεκτρονικούς πίνακες κατά ειδικότητα και με πρόσβαση 
από κάθε ενδιαφερόμενο δημόσιο ή ιδωτικό φορέα στον κόσμο, 
για να βρει στον πίνακα, τον συνεργάτη που πιστεύει ότι καλύ-
πτει τις επιχειρησιακές του ανάγκες.

Μαζί με τη λήψη του κότινου, ο απόφοιτος θα ονομάζεται, «πο-
λίτης της “HEPTAPOLIS”. 

Ο τίτλος θα είναι ισόβιος και θα του προσδίδει ισόβια δικαιώ-
ματα και προνόμια αλλά και υποχρεώσεις έναντι των ιδεών και 
των στόχων της “HEPTAPOLIS”.

Σε κάθε τυχόν παραβίαση των κανονισμών της “HEPTAPOLIS” 
από τον κάτοχο του κότινου, θα υπάρχει το δικαίωμα στους 
Πρυτάνεις να αναιρέσουν  το προνόμιο του ισόβιου πολίτη από 
κάθε παραβάτη.
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Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ θα στεγάζεται στην υπερυψωμένη ΑΚΡΟΠΟΛΗ της 
“HEPTAPOLIS”, επί μεγαλοπρεπούς περιστυλίου καλιμαρμάρου κτίσματος, ομοιάζων με αρ-
χαίο δωρικό ναό.

Πέριξ του κτηρίου θα υπάρχουν βάθρα υπερυψωμένα, στα οποία θα τοποθετούνται αγάλματα 
των μεγάλων ευεργετών της ανθρωπότητος.
 
Η Ακαδημία των Εθνών θα φέρει ισάριθμα μέλη με τα κράτη - μέλη του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών. 
Το Συμβούλιο των Εννέα, του Πρυτανείου της “HEPTAPOLIS” 
θα επιλέγει τις σημαντικότερες, σε πνευματικό - ηθικό κύρος 
προσωπικότητες, από κάθε κράτος - μέλος του ΟΗΕ, στις οποί-
ες θα προσδίδει το χρίσμα του Ακαδημαϊκού με τετραετή θητεία 
και οριοθετημένο πρόγραμμα δράσης.

Η Ακαδημία των Εθνών, θα αποτελεί την εξέχουσα πνευματι-
κή κοινωνία του Πλανήτη, με σκοπό, τη φιλοσοφική διείσδυση 
στα «πολιτικά δρώμενα», στις χώρες του Δυτικού και του Ανα-
τολικού κόσμου.

Τι ζητάει από τη Φιλοσοφία ο άνθρωπος της νέας χιλιετίας; 
Δύο είναι τα κυρίαρχα αιτήματα! 

Το πρώτο, ζητάει από τη Φιλοσοφία να ανταποκριθεί στις πρα-
κτικές ανάγκες της ζωής, για να έχει σαν ουσιαστικό αποτέλε-
σμα την ωφελιμιστική ανάπτυξη των θετικών Επιστημών και 
ειδικά της Τεχνολογίας που εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. 

Το δεύτερο, να εξασφαλίσει στο άτομο την ισορροπία, που 
απέσπασαν με τον πιο βίαιο τρόπο από την ψυχή του, οι συν-
θήκες διαβίωσης και συμμετοχής του στα δρώμενα της σύγχρο-
νης κοινωνίας.

Η επίλυση των προβλημάτων των άνω αιτημάτων θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, που δη-
λώνει απούσα, από πολλούς αιώνες πριν, από τις μεγαλύτερες 
μερίδες των κοινωνιών.
 
Η Ακαδημία των Εθνών, θεματοφύλακας των θεσμών της 
“HEPTAPOLIS” θα αναλάβει τη στήριξη και εγκαθίδρυση των 
καινούργιων ιδεών, μέσα από την αφύπνιση της φιλοσοφικής 
διάθεσης του ατόμου, για τη θεμελίωση μιας καλλίτερης αν-
θρώπινης ζωής, και τη συνειδητοποίηση μιας περισσότερο 
εύκολης ευτυχίας.
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       ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τα καθήκοντα των Βουλευτών θα συνίστανται στον έλεγχο 
και προστασία των φορέων, διοικητικών, επιστημονικών και 
εκτελεστικών παραγόντων και του συνόλου των πολιτών που 
θα εργάζονται στα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, την ΑΓΟΡA και τον 
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ» με όλες τις ειδικές υπηρεσίες του.

Οι Βουλευτές δεν θα συνδέονται με τα καθήκοντα των Ακαδη-
μαϊκών της «Ακαδημίας των Εθνών».  Αρμοδιότητες των Βου-
λευτών θα είναι οι επικοινωνίες σε διεθνές επίπεδο με Βουλευ-
τές των κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
για θέματα πολιτικής εποπτείας, συνεργασίας και στήριξης των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της “HEPTAPOLIS”.
Οι Βουλευτές θα είναι φορείς πολιτικής επικοινωνίας του Σω-

ματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ» με όλα τα αρμόδια πολιτικά κέντρα του κόσμου, σε θέματα που αφο-
ρούν τους στόχους και τους σκοπούς της  “HEPTAPOLIS” στα Γράμματα, τις Τέχνες, τις 
Επιστήμες, την Εκπαίδευση και εν γένει πνευματικής καλλιέργειας των λαών του κόσμου.

Οι Βουλευτές της “HEPTAPOLIS”  δεν θα ταυτίζονται με τους Βουλευτές των διεθνών πολι-
τικών κομμάτων. Η επιλογή τους θα υπάγεται στα κριτήρια του Δ.Σ. και των ειδικών Επιστη-
μονικών Επιτροπών του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ. 
Αίτηση συμμετοχής στο Βουλευτήριο της “HEPTAPOLIS”, θα μπορεί να υποβάλλει κάθε 
ελεύθερος πολίτης του κόσμου που θα διαθέτει την ανάλογη επιστημονική και κοινωνική κα-
τάρτιση η οποία θα αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κτηριακό συγκρότημα στο οποίο θα στεγάζονται 
όλες οι υπηρεσίες οργάνωσης και διεκπαιρέωσης 
του έργου της “HEPTAPOLIS” όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στο συνημμένο Οργανόγραμμα Λειτουρ-
γίας του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ». 

Οι βασικοί τομείς δραστηριοτήτων εντός του κτηρί-
ου είναι οι ακόλουθες:
Διοικητικές υπηρεσίες, Οργανωτικές επιτροπές, 
Επιστημονικες Υπηρεσίες, Εποπτικές Υπηρεσί-
ες, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Πολιτικές Σχέσεις, 
Οικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διαχείρησης, 
Πραγματογνώμονες.

ZONE A
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

Στη μεγάλη περιφέρεια του ΖΩΣΤΗΡΑ θα οικοδομηθεί η καλιμάρμαρη ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ που θα φέρει αίθριες προσόψεις, στον τύπο των στοών της κλασικής ακμής με 

 Η ACrOPOLIS ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

Στον υπερυψωμένο βράχο της ACrOPOLIS θα οικοδομηθούν:
1. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Διοικητικές Υπηρεσίες της Ακαδημίας, Γραφεία του 
Δ.Σ. της Ακαδημίας - Αίθουσα Συσκέψεων, Αίθουσα 
συνεδριάσεων, Αίθουσα συσκέψεων, Αίθουσα 
συνεδριάσεων, Αίθουσα Συνεστιάσεων.

2 UNITED NATIONS PALACE
Κέντρο Διασκέψεων Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού 
των Ηνωμένων Εθνών

ZONE B

ZONE C

δωρικούς κίονες και περίτεχνα ζωγραφισμένα κιονόκρανα.

Στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, θα συμμετέχουν όλα τα 
κράτη - μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα αποτε-
λεί μία οικουμενική συλλογή βιβλιογραφίας κάθε μορφής, από 
βιβλία, μεμβράνες, παπύρους και μαρμάρινες επιγραφές, μέχρι 
ηλεκτρονικά CD και DVD.

Το κάθε κράτος, σύμφωνα με τον όγκο πολιτισμού, ιστορίας και παιδείας που διαθέτει, θα έχει 
και τον ανάλογο χώρο για να τα εκθέτει.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα συνδέεται ηλεκτρονικά με τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες 
και πνευματικές συλλογές του κόσμου, για την πληρέστερη πληροφόρηση κάθε πολίτη του 
κόσμου, σε κάθε γλώσσα.

3. UNESCO World Center
Διοικητικά γραφεία, Διοικητικές υπηρεσίες, Οργανωτικές υπηρεσίες, Εκτελεστικές υπη-
ρεσίες, Εποπτικές υπηρεσίες, Αίθουσα συνεδριάσεων.
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ΤΑ ΜΕΛΑΘΡΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

1. ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ
Διοικητικές υπηρεσίες των Βουλευτών της «HEPTAPOLIS», Αίθουσες Συσκέψεων και 
Συνεδρίων.

2. ΜΕΛΑΘΡΟΝ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Υπηρεσίες Προγραμματισμού και Συντονισμού εργασιακής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
υποστήριξης των ανά τον κόσμο Μεταναστών.

3. ΟΡΦΕΩΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Όπερα - Κλασική - Μοντέρνα Μουσική. Συναυλίες - Κονσέρτα - Ωδείον.
Εκθετήριο αρχαίων και συγχρόνων Μουσικών Οργάνων.

4. ΦΕΙΔΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Παγκόσμια Έκθεση Γλυπτικής - Ζωγραφικής - Χαρακτικής - Ξυλοτεχνίας - Διακόσμησης 
- Αρχιτεκτονικής - Πολεοδομίας.

5. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Παγκόσμια Έκθεση Αρχαιολογικών ευρημάτων Τέχνης και Πολιτισμού.

6. ΘΑΛΗ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Παγκόσμιο Κέντρο Εφευρέσεων και Εκθετήριο Επιστημονικών ανακαλύψεων. 
Εργαστήρια Ιδεών, Εφευρέσεων, Ανακαλύψεων και Καινοτομιών

7. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
Κέντρο συνάντησης παγκοσμίων φορέων για την Ειρήνη, τον Αφοπλισμό, την 
Αδελφοποίηση των Λαών, την ένωση των απανταχού του κόσμου Επιστημονικών και 
Κοινωνικών οργανώσεων για την προστασία της Γης και του Οικοσυστήματος (Πράσινοι 
Αμφικτύονες).

8. ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
Μουσείο Παλαιοντολογικό - Ανθρώπων - Ζώων - Ιχθύων - Πτηνών.

9. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Πλανητάριον - Αίθουσα προβολής ταινιών - Αίθουσα Σεμιναρίων. 
Πωλητήριο βιβλίων - DVD-CD επιστημονικών έργων.

10. ΓΑΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
Παγκόσμιο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Ωκεανογραφίας. 
AQUARIUM: Κρυστάλλινο εκθετήριο ζώων του Βυθού της Θάλασσας. 
Μικρά και μεγάλα ενυδρεία - Μουσείο απολιθωμάτων θαλασσίων όντων & φυτών.

11. ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
Δικαστήρια, Υπηρεσίες Ασφαλείας-Αστυνομία της «HEPTAPOLIS» Κέντρο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

12. ΕΡΜΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 
Παγκόσμιο Κέντρο Τύπου – Ηλεκτρονικού Τύπου και Πληροφοριών (Εφημερίδες, 
Περιοδικά, Ραδιοφωνικοί και Τηλεοπτικοί Σταθμοί, Satellite & Terrestrial) παγκοσμίως.

ZONE D
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ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

Οκτώ θαυμάσια κτηριακά συγκροτήματα του ΖΩΣΤΗΡΑ θα στεγάζουν εκθέματα αναφοράς 
στην ιστορική πορεία του Ανθρώπου, να κατακτήσει τη Γνώση της Γης, του Αέρα, της Θάλασ-
σας, του Διαστήματος και της Συναλλαγής.

Αναλυτικότερα τα Μουσεία θα περιλαμβάνουν τις πιό κάτω ειδικές κατηγορίες, στις ελληνικές 
και διεθνείς τους ονομασίες:
Κερίνων Ομοιομάτων, Antica Cars, Κόσμος Center, Ορυκτών και Βοτάνων, Αεροπλοίας, Ναυ-
σιπλοίας, Νομισμάτων και Χρήματος, Space History.

ZONE E

1. ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ
Μουσείο που παρουσιάζει κέρινα ομοιώματα τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στα Γράμμα-
τα, τις Τέχνες, και της Επιστήμης, στην παγκόσμια ιστορία (Εφευρέτες - Επιστήμονες - Δια-
νοητές).

2. ANTICA CArS
Μουσείο αυτοκινήτων παλαιών εποχών  με αίθουσα προβολής, ντοκιμαντέρ για την ιστορία 
του αυτοκινήτου. Κέντρο συνάντησης κορυφαίων οδηγών Formulas και ασχολουμένων με το 
αυτοκίνητο. Αίθουσες αναψυχής -  Coffee shops - Αναψυκτήρια.

3. KOSMOS CENTEr
Μουσείο παρουσίασης της ιστορίας της Επιστήμης στο Διάστη-
μα. Αυθεντικά ή παραστατικά ομοιώματα διαστημικών οχημά-
των. 
Προσομοίωση της επίσκεψης του ανθρώπου στη Σελήνη και 
των μελλοντικών του ταξιδίων σε άλλους πλανήτες.

4. ΟΡΥΚΤΩΝ & ΒΟΤΑΝΩΝ
Ειδικό Μουσείο με ηλεκτρονική παρουσίαση και εξήγηση, της 
ύπαρξης και των ωφελιμιστικών παραγόντων για τον άνθρωπο, 
από τα ορυκτά και τα βότανα.

5. ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ
Η εξέλιξη των αεροπλάνων και η ιστορία  της αεροναυπηγικής 
με αυθεντικά ιπτάμενα οχήματα ή ομοιώματα.

6. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Η εξέλιξη της ναυπηγικής και της ναυσιπλοΐας στις χώρες του κόσμου με αυθεντικά πλοία ή 
ομοιώματα.

7. ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η εξέλιξη των νομισμάτων και των χρηματονομισμάτων, ταξινομημένη κατα κράτος και κατά 
εποχή. Η ιστορική εξέλιξη της ανθρώπινης συναλλαγής απο τα χρόνια της προιστορίας μέχρι 
σήμερα.

8. SPACE HISTOrY
Μουσείο αναγλύφων, φωτογραφικών και ηλεκτρονικών παραστάσεων που εξιστορούν την 
προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει το διάστημα απο τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.
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ΚΕΝΤΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

1. PALACE OF EUrOPE
Μεγαλοπρεπές κτήριο, μετά την είσοδο στο ΖΩΣΤΗΡΑ, που θα στεγάζει όλες τις υπηρεσίες 
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κοινές επιδιώξεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των επιστημονικών και ακαδημαϊκών ανταλλαγών και τις ακολουθούμενες 
πολιτικές που ακολουθούν  οι Ευρωπαίοι πολίτες στα Γράμματα, τις Τέχνες, τις Επιστήμες 
και το Οικοσύστημα.

2. ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ειδικό κέντρο επιμόρφωσης με Σεμινάρια, Συνέδρια και Συζητήσεις Στρογγυλής Τράπεζας, 
που θα αφορούν στις βασικές αρχές, τους κώδικες και τους νόμους, με βάση τους οποίους 
το άτομο εξελίσει το ποιοτικό επίπεδο του χαρακτήρα του, του ήθους του, του ηθικού 
του βίου, της πολιτικής και πολιτισμικής του ταυτότητας ακολουθώντας το πρότυπο του 
Ολοκληρωμένου Ανθρώπου.

3. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι της Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας, Αιγύπτου, Αραβικών χωρών 
και όλων, γενικά, των κρατών του κόσμου που δημιούργησαν δικές τους «Σχολές τρόπου 
σκέψης» θα διδάσκονται σε ειδικά σεμινάρια στους επισκέπτες του ΖΩΣΤΗΡΑ.

4. ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ειδικό κτηριακό συγκρότημα με αίθουσες οπτικοακουστικών σεμιναρίων και διαλέξεων, με 
τα έργα των Αρχαίων Σχολών και των Φιλοσόφων. 
Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι - Υλοζωιστές - Πυθαγόριοι - Ελεάτες - Σοφιστές - Σκεπτικιστές - 
Σωκρατικές Σχολές. Στωική Φιλοσοφία - Επικούρειοι - Νεοπλατωνικές Σχολές.

5. ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κτηριακό συγκρότημα στις αίθουσες του οποίου θα διδάσκονται κατα κλάδο ειδικά 
σεμινάρια που θα αφορούν στην εξελικτική ιστορία όλων των κλάδων των Επιστημών, 
όπως διαμορφώθηκαν στους λαούς και τις χώρες του Δυτικού και του Ανατολικού 
ημισφαιρίου απο τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες μας.

6. METrOPOLITAN GLOBUS
Παγκόσμιο Συνεδριακό Κέντρο 5.000 θέσεων - 3.000 θέσεων - 1500 θέσεων - 500 θέσεων. 
Διοικητικές υπηρεσίες - Γραφεία - Χώρος επικοινωνιών και διεθνών σχέσεων.

7. OΛΥΜΠΙΕΙΟΝ
Υπαίθριο θέατρο, καλιμάρμαρο, κλασικών προτύπων. 
Χώρος καλοκαιρινών Συνεδρίων, Κονσέρτων και 
Μουσικών εκδηλώσεων - Θεατρικών παραστάσεων.

8. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Κλειστό θέατρο, καλλιμάρμαρο, κλασικών προτύπων. 
Παρουσίαση έργων Κλασικών Τραγωδιών, 
Μουσικών Εκδηλώσεων, Πνευματικών συγκεντρώσεων,
Κονσέρτων - Συναυλιών.

ZONE F
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9. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Στο κτηριακό αυτό συγκρότημα θα λειτουργούν ελεύθερα εργαστήρια σπουδών στη 
γλυπτική - ζωγραφική - χαρακτική - ξυλοτεχνία - αρχιτεκτονική - πολεοδομία - διακόσμηση - 
σκηνογραφία - ηλεκτρονική μακέτα κλπ.

10. ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

      Ειδικά Κέντρα του ΖΩΣΤΗΡΑ

11. ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

12. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

13. ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
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   ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

1. UNIvErSAL PLAZA
Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο-Καταστήματα πώλησης ειδών 
από κάθε χώρα του κόσμου-Παγοδρόμιο.
Στους υπόγειους χώρους λειτουργία εστιατορίων FOODS OF 
THE WOrLD με special κουζίνες απ’ όλο τον κόσμο.

2. TECHNOLOGY WOrLD CENTEr
Μουσείο Ιστορίας της Τεχνολογίας-Εμπορικό κέντρο Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών και πώλησης ειδών. 
Αίθουσες προβολής ταινιών-Αίθουσες σεμιναρίων, διαλέξεων 
και εμπορικών συναλλαγών.

3. BOOKS OF THE WOrLD
Kτηριακό συγκρότημα χωρισμένο σε κατά κράτος παραρτή-
ματα πώλησης βιβλίων, περιοδικών Audio Books, CD, DVD, 
special συλλογών, CAFÉ, INTERNET, COFFEE BAR, Αναψυ-
κτήρια, χώρους συσκέψεων, χώρους προβολής εκπαιδευτικών 
ντοκιμαντέρ κ.ά.

4. SPACE CENTEr
Αίθουσες κοίλης προβολής εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ για τον 
Άνθρωπο τη Φύση και το Διάστημα. 
Ειδικά κατασκευασμένος διαστημικός χώρος μέσα στον οποίο 
ο επισκέπτης μπαίνει σε κοσμικό όχημα και ταξιδεύει στο Ηλι-
ακό μας σύστημα και στους Γαλαξίες. 
Αίθουσες διαλέξεων Επιστήμης του Διαστήματος - Αίθουσες 
συσκέψεων «στρογγυλής τράπεζας».

5. BANKS CENTEr
Συγκρότημα Τραπεζών που κάθε μία έχει και αυτόματες ηλε-
κτρονικές Τράπεζες, σ’ ολόκληρη την έκταση του ΖΩΣΤΗΡΑ. 
Ειδικό Μουσείο “MONEY OF THE WOrLD” με την ιστορία του 
χρήματος και της ανθρώπινης συναλλαγής  στον πλανήτη.

6. INTErNET CENTEr
Κέντρο έρευνας και εποπτείας της λειτουργίας του Παγκόσμιου 
Ιστού. 
Έλεγχος του ηλεκτρονικού εγκλήματος - Κέντρο πληροφοριών 
και αρχείων.
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  Η AGOrA ΤΟΥ ΖΩΣΤΗΡΑ

Κέντρο Πολιτικής, Οικονομικής, Κοινωνικής Εμπορικής και Καλλιτεχνικής Ζωής.

1. UNIvErSAL ArT STUDIOS
Πλατό γυρισμάτων κινηματογραφικών ταινιών - Εργαστήρια Παραγωγής Ήχου - Εικόνας - 
Studios ηλεκτρονικής παραγωγής cartoons - 3D Animation.
Σχολή Δραματικής Τέχνης - Κινηματογράφου-Τηλεόρασης.

2. FESTIvAL PALLAS
α) FESTIvAL - FOrUM: Χώρος διεξαγωγής Κινηματογραφικών - Τηλεοπτικών Φεστιβάλ - 
Διεθνή εμπορικά οπτικοακουστικά Forums - Αίθουσες προβολής και βράβευσης ταινιών και 
ντοκιμαντέρ - Αίθουσες δεξιώσεων παραγωγών και αστέρων του Διεθνούς κινηματογράφου.
β) EMPOrIUM: Χώρος διεξαγωγής Εμπορικών Αγορών ειδών Μόδας - Κοσμήματος - Τεχνο-
λογικών ειδών πώλησης DVD-CD, Ηλεκτρονικών παιγνιδίων - Παιδικών ειδών.

3. ΟΛΥΜΠΟΣ Tv-rADIO
Ψηφιακός Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός σταθμός που θα μεταδίδουν στην Ελλάδα και τον 
κόσμο, προγράμματα που θα αφορούν στις Πνευματικές, 
Επιστημονικες και Καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εξελίξεις 
της “EPTAPOLIS”.

4. ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ
Μικρό θέατρο για παρουσίαση έργων νέων δημιουργών.

5. ArT CINEMA
Κινηματογραφική αίθουσα για παρουσίαση έργων 
νέων δημιουργών.

6. ArT GALLErY’S
Ειδικές αίθουσες για παρουσίαση έργων νέων Ζωγράφων, 
Γλυπτών, Συγγραφέων-Ποιητών-Μουσουργών κ.ά.

7. ΚΑΦΕ ΙΔΕΩΝ
Καλλιτεχνικό καφενείο συνάντησης Πολιτικών, Συγγραφέων, 
Σκηνοθετών, Ηθοποιών, Ποιητών, κ.ά. για ανταλλαγές και 
καταγραφές νέων ιδεών και έργων.

8. SYMPOSIUM
Ειδικό εστιατόριο με φαγητά Αρχαίων Ελληνικών Προτύπων 
(κυδωνόμελι-επίτυρον κλπ.) και ποτά της Κλασικής περιόδου.

9. BOOKSTOrES
Συγκρότημα καταστημάτων πώλησης βιβλίων Φιλοσοφίας, 
Τέχνης και Επιστήμης.

10. TOUrIST STOrES
Συγκρότημα καταστημάτων πώλησης τουριστικών ειδών.

11. KIDS STOrES
Συγκρότημα καταστημάτων πώλησης παιδικών ειδών.

ZONE H
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ΖΩΣΤΗΡ

Το μεγαλύτερο σε όγκο κτηριακό συγκρότημα του ΖΩΣΤΗΡΑ είναι το συγκρότημα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ». 
Σε οριοθετημένη ενιαία έκταση θα υπάρχουν εκτός από το Διοικητικό Κέντρο του συγκροτήμα-
τος, 7 τομείς διαφορετικών πρασίνων υπηρεσιών. 
Αναλυτικότερα, το συγκρότημα περιγράφεται ως ακολούθως:

  ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

Διοικητικό Συμβούλιο – Νομικό Συμβούλιο - Επιστημονικό Συμβούλιο - Ελεγκτικό Συμβούλιο 
– Κέντρο Νομοθετικών Εφαρμογών - Κέντρο Δημοσιογραφικών Ερευνών - Κέντρο Ανάπτυξης 
Εθελοντισμού - Κέντρο Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων - Κέντρο Εκδόσεως Πράσινων βιβλίων και 
περιοδικών, περιλαμβανομένων και πράσινων CD, DVD και AUDIO BOOKS .

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
  ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Κέντρο Περιορισμού της Κατανάλωσης 
• Κέντρο Εφαρμογών Τεχνολογιών Ανακύκλωσης
• Κέντρο Εφαρμογών Υβριδικών Συστημάτων
• Κέντρο Εφαρμογών Ανακύκλωσης Λυμάτων
• Κέντρο Ανακύκλωσης Αναλώσιμων Υλικών
• Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αειφορίας
• Κέντρο Ανάπτυξης Μαζικών  Αειφόρων Συγκοινωνιών 
(Επίγειες - Εναέριες)

• Κέντρο Ελέγχου Κλιματικών Αλλαγών (Στο Ανατολικό και 
Δυτικό Ημισφαίριο και στους Πόλους)

• Κέντρο Λειτουργίας της Βιόσφαιρας

“ΟΛΥΜΠΟΣ”
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
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• Κέντρο Διατροφικών Αλλοιώσεων
• Κέντρο Ανάπτυξης της Βιοποικιλότητας
• Κέντρο Κλιματικής και Υδάτινης Αειφορίας
• Κέντρο Εκμετάλλευσης Αναλώσιμων και Βιώσιμων 

Μορφών Ενέργειας
• Κέντρο Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  & ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε συνεργασία με ανάλογους Επιστημονικούς φορείς που λει-
τουργούν  στις προηγμένες Τεχνολογικά Χώρες, θα υπάρχουν 
στο συγκρότημα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ, τρία διεθνή κέ-
ντρα μέσα στα οποία  θα ερευνώνται σε πειραματικό επίπεδο με 
τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά μεθόδους και θα λαμβάνονται 
τα ανάλογα θεραπευτικά μέτρα, στους ακόλουθους τομείς:
• Γεωθερμικές Έρευνες
• Ηλιοθερμικές Έρευνες
• Αιολικές Έρευνες

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

Το κέντρο αυτό θα επεξεργάζεται το σύνολο των πληροφοριών 
και των ερευνών σε Διεθνές  επίπεδο, που αφορούν στους βαθ-
μούς κινδύνου εξαφάνισης των ειδών του Ζωικού βασιλείου και 
των ειδών του Φυτικού κόσμου, όπως και στις μεθόδους μείω-
σης και απόσβεσης αυτών των κινδύνων. 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
• Έλεγχο των υπό Συντήρησιν ζώων και φυτών, Ξηράς, Θαλάσ-
σης και Αέρος
• Έλεγχο των υπό Εξαφάνισην ζώων και φυτών, Ξηράς, Θαλάσ-
σης και Αέρος
Μετά τους ελέγχους και τις έρευνες θα μεθοδεύονται οι τρόποι 
επιστημονικής δράσεως σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη σωτηρία 
των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας του πλανήτη.
      
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ζούμε σ’ ένα πλανήτη στον οποίο τα πελάγη και οι ωκεανοί μο-
λύνθηκαν, τα νερά των ποταμών μολύνθηκαν και ελαττώνονται 
συνεχώς, οι λίμνες μετατρέπονται σε έλη, ενώ υπόγειοι ταμιευ-
τήρες υδάτων τείνουν να εξαφανισθούν. Κι όλα αυτά εξ αιτίας 
της έλλειψης ενός ενιαίου παγκόσμιου προγράμματος διάσω-
σης των υδάτινων πόρων της Γης που μας φιλοξενεί. Απαιτεί-
ται να υπάρχει ένα παγκόσμιο κέντρο Ελέγχου και Διάσωσης 
Υδάτινων Πόρων, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
• Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των υδάτων σε Ωκεάνια κλί-
μακα 
• Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των υδάτων σε κλίμακες Πε-

ZONE K
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λάγους και παράκτιες υδάτινες ζώνες (παραλίες)
• Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των λιμνέων υδάτων, με προτεραιότητα στους δρυμούς και 
τους βιότοπους των χωρών εξόχου βλάστησης.
• Έλεγχος μόλυνσης και διάσωσης των υπογείων υδάτων, ιδιαίτερα των ταμιευτήρων που 
έχουν προσβληθεί από πυρηνικά απόβλητα.
• Αξιοποίηση και ανάπλαση των χειμάρρων της γης και μετατροπής τους σε υδατοφυλάκια, 
τεχνητές λίμνες και κέντρα διοχέτευσης υδάτων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

         Πρόγραμμα ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
           Άγρια Φύση

Βασικός περιβάλλων χώρος της “HEPTAPOLIS”, είναι ο ορει-
νός όγκος του Παρνασσού και οι πράσινες εκτάσεις της εγγύ-
τερης προς το βουνό γης της Βοιωτίας.

Η “HEPTAPOLIS” σαν Διεθνής Πράσινη Πόλη, θα αποτελεί 
το παγκόσμιο πρότυπο, όχι μόνον μιας πόλης που υιοθέτησε 
και εφάρμοσε ολοτελώς τους κανόνες της Πράσινης Τεχνολογί-
ας, καταργώντας τις ρυποφόρες ενεργειακές πηγές του παρελ-
θόν-τος, αλλά ταυτόχρονα και μιας ευρύτερης περιοχής στην  
οποία η Πανίδα και η Χλωρίδα, σε εντελώς νέες βάσεις διατή-
ρησης των ειδών και ανάδειξης του φυσικού κάλλους, υπό την 
αιγίδα της Πράσινης Τεχνολογίας, θα αποτελέσουν το παγκό-
σμιο μον-τέλο προστασίας της Φύσης και του Οικοσυστήματος.

Ο ορεινός όγκος του Παρνασσού, με εξαίρεση τα ήδη υπάρ-
χοντα τουριστικά κέντρα, τα οποία «εν δυνάμει» θα υποστη-
ριχθούν απ’ τη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, θα μετα-
βληθεί σ’ ένα απέραντο οικολογικό πάρκο στο οποίο η πυκνή 
βλάστηση, οι καινούργιες οικογένειες ζώων από χώρες της 
Αφρικής, οι νέες τεχνητές λίμνες και η οργανωμένη συλλογή 
ομβρίων υδάτων και χειμάρρων ροής λειωμένου χιονιού, θα 
προσδώσουν στην περιοχή διεθνές κύρος.

Στο κέντρο όλων αυτών των δραστηριοτήτων, η  “HEPTAPOLIS” 
ως Παγκόσμιο Κέντρο Γραμμάτων, Τεχνών, Επιστημών και του 
Οικοσυστήματος, θα αποτελεί διεθνές πρότυπο Πράσινης 
Πόλης, την οποία οι λαοί του κόσμου, θα πρέπει να μελετούν 
και να αντιγράφουν, ώστε στο εγγύτερο μέλλον, ο νοσών πλα-
νήτης να εξυγιανθεί. 

Για την πλήρη τήρηση των κανόνων μιας σύγχρονης «Πρά-
σινης Πόλης», το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» προβλέπει 
αρχικά την οργάνωση των ακολούθων δράσεων:
• Οργανωτική Επιτροπή Δρυμού, στην οποία μετέχουν ως 
μέλη της Επιτροπής αλλά και ως φορείς συμμετοχής στο έργο:
• Η τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Νομάρχης
• Οι Δήμαρχοι του Νομού Βοιωτίας
• Οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εφ’ όσον συντηρηθούν οι κοινό-
τητες

ZONE N
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• Επιστημονικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από καθηγητές Φυσικής, Κοινωνιολογίας, Γεωλό-
γους, Υδρολόγους, Γεωπόνους κ ά.
Τα βασικά τμήματα του «Προγράμματος Παρνασσός» που θα λειτουργούν εντός του ΖΩΣΤΗ-
ΡΑ της “HΕPTAPOLIS” θα είναι:
• Τμήμα Συλλογής Ομβρίων Υδάτων και Χιονιού Οροσειράς Παρνασσού (Ταμιευτήρες)
• Τμήμα Επέκτασης Δασών
• Τμήμα Επέκτασης Χλωρίδας, σε πρότυπα Πάρκα αγρίων θηραμάτων
• Τμήμα Επέκτασης Πανίδας, με καινούργιες οικογένειες ζώων, κυρίως φυτοφάγων, προέλευ-
σης Αφρικανικών χωρών
• Τμήμα Οργάνωσης τεχνιτών λιμνών, χειμάρρων και συλλογής όμβριων υδάτων, με 
ταμιευτήρες εξελιγμένης τεχνολογίας.

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι σαφές ότι οι μεγάλες, πληθυσμιακά χώρες του κόσμου, όπως είναι η Αμερική, η Κίνα, 
η Ινδία κ.ά., είναι εξαιρετικά πολυδάπανο γι’ αυτές να αναπροσαρμόσουν, σε χρόνο που επι-
τάσσουν οι ραγδαίως αυξανόμενοι κίνδυνοι του οικοσυστήματος, τις ρυπογόνους ενεργειακές 
πηγές τους με καινούργιες πηγές Γεωθερμίας, Αιολικής και Ηλιακής ενέργειας.

Τα εφαρμοζόμενα μέχρι σήμερα προγράμματα αντικατάστασης των ενεργειακών πηγών, θεω-
ρούνται υποτυπώδη σε σχέση με τον άμεσο κίνδυνο, που διαρκώς αυξάνεται, υποσκάπτοντας 
την βιο-υγεία του Πλανήτη. Η υποχρέωση των ανθρώπων των απανταχού της Γης είναι αμε-
τάκλητη: «Πρέπει με κάθε μέσον και κάθε τρόπο να δηλώσουν όλοι τη συμμετοχή τους, 
άμεσα, στο πρόγραμμα σωτηρίας του Πλανήτη που μας φιλοξενεί».
Το παγκόσμιο «Ταμείο Πράσινης Φορολογίας» θα πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο σκοπό για 
τους αρχηγούς κρατών του Δυτικού Κόσμου.

 Αν ο πληθυσμός των προηγμένων κρατών, που είναι μεγαλύτερος από 2.200.000.000 κατοί-
κους φορολογηθεί με 20 € το χρόνο για κάθε άτομο, 100 € το χρόνο για τις επιχειρήσεις ήπιας 
ενεργειακής χρήσης, και ένα σοβαρό ποσόν για κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί ρυπογόνο 
ενέργεια για τη λειτουργία της, θα δημιουργηθεί ένα Διεθνές Πράσινο Ταμείο, το οποίο θα 
μπορεί με ένα ποσόν 50 δισεκατομμυρίων € ετησίως και άνω, να λάβει τα ανάλογα μέτρα 
άμεσης αντικατάστασης των ενεργειακών εκείνων πηγών που χρησιμοποιούνται σήμερα, κα-
ταστρέφοντας το Οικοσύστημα.

Το Διεθνές Πράσινο Ταμείο θα ενισχύεται ταυτόχρονα από Διεθνή και Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα επιδοτήσεων καθώς και χορηγίες Οικολογικών φορέων και Ιδρυμάτων .
Το υπερπολιτισμικό αυτό πρόγραμμα απορρύπανσης και εξυγίανσης του Πλανήτη, θα το 
αναλάβει μια πολυεθνική ομάδα Τεχνοκρατών και Επιστημόνων διεθνούς κύρους, η έδρα των 
οποίων θα βρίσκεται στον τομέα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ της “HEPTAPOLIS”.

Το Διεθνές Ταμείο «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ» θα τελεί υπό διεθνή οικονομικό και διαχει-
ριστικό έλεγχο, θα απαρτίζεται από εντεταλμένα στελέχη-εκπροσώπους των ισχυροτέρων 
σε συμμετοχή λαών και θα λειτουργεί με το ακόλουθο οργανόγραμμα: 
Διοικητικό Συμβούλιο, Νομικό Συμβούλιο, Γνωμοδοτική Επιτροπή, Ελεγκτικό Συμβούλιο, Τμήμα 
Επιδοτήσεων των Δυτικών κρατών-μελών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 
Στην οικονομική - διαχειριστική διεκπεραίωση θα υπάρχει: 
Πράσινο Ταμείο Ορκωτών Λογιστών, Τμήμα Εισπράξεων, Τμήμα Πληρωμών, Τμήμα Εκτέλεσης 
Έργων και Τμήμα Πραγματογνωμόνων.

ZONE O

Η ιδέα της Πράσινης Φορολογίας, αποτελεί απλή πρόταση προς τις Κρατικές Αρχές και Υπηρεσίες του Δυτικού κόσμου και
δεν συνδέετεαι με το Οικονομικό-Διαχειριστικό πρόγραμμα της EPTAPOLIS.
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ΚΥΤΤΑΡΟΝ
ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΝ

Η μικρή Εσωτερική Ζώνη του ΚΥΤΤΑΡΟΥ ονομαζομένη ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ θα περιλαμβάνει τους 
χώρους διαμονής και ύπνου των Πρυτάνεων και των Συγκλητικών. Η μεγάλη Εξωτερική Ζώνη του 
ΚΥΤΤΑΡΟΥ θα αποτελείται από 4 καλλιμάρμαρες στοές με κίονες Ιωνικού ρυθμού. 

Την Στοά ΖΗΝΩΝΟΣ, την Στοά  ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ, την Στοά ΕΛΕΑΤΩΝ και την Στοά ΑΝΑΞΑΓΟ-
ΡΟΥ. 
Οι Στοές θα περιλαμβάνουν κοιτώνες διαμονής και διανυκτέρευσης των σπουδαστών της 
“EPTAPOLIS”. 

• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
Φυσική - Χημεία - Βιολογία - Φυτολογία - Ζωολογία - Υδροβιολογία - Ωκεανολογία - 
Βιολογία της Ατμόσφαιρας - Γεωγραφία - Περιβαλλοντολογία - Βιο-Ηθική - Βιο-Προστασία

• ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΣΧΟΛΗ
Μαθηματικά - Ανώτερα Μαθηματικά - Πολεοδομία - Ηλεκτρολογία - Πολιτική Μηχανική - 
Αρχιτεκτονική - Κοσμική Αριθμολογία - Μηχανολογία - Στερεομετρία - Κοσμομετρία - 
Γεωμετρία - Ψυχομετρία

• ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΧΟΛΗ
Νομική - Πολιτικές & Κοινωνικές Επιστήμες - Πολιτική & Κοινωνική Φιλοσοφία - 
Συμπαντική Νομολογία - Πράσινες Επιχειρήσεις - Παιδαγωγική - Γλωσσολογία - 
Δημόσιες Σχέσεις - Οργάνωση Επιχειρήσεων - Έρευνες

• ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
Παγκόσμια Φιλοσοφία - Κλασική Φιλοσοφία - Φιλολογία - Ψυχολογία - Φιλοσοφία των 
Θρησκειών - Γνωσιολογία - Οικολογική Φιλοσοφία - Ομαδική Ψυχολογία  - Φιλοσοφία της 
Νομοτέλειας - Αυτογνωσία

• ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
Σχολές Καλών Τεχνών - Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία - Διακοσμητική - Γλυπτική - Κεραμική - 
Χαρακτική - Ζωγραφική - Μουσική - Χορός - Οικοτεχνία

• ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΣΧΟΛΗ
Αστροφυσική - Κοσμολογία - Κοσμογραφία - Κοσμική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των 
Μαθηματικών - Κοσμική Βιολογία - Κβαντική Φυσική - Κβαντική Μηχανική - Μικροκοσμολογία - 
Μακροκοσμολογία - Νόμοι & Αρχές της Ζωής - Ουράνια Μηχανική.

• ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
Ιατρική (Παθολογία κατά κλάδους) - Μικροβιολογία - Γεννετική - Ψυχοϊατρική - Αυτοίαση - Κτηνιατρική 
- Ιχθυοϊατρική - Πτηνιατρική - Κινησιολογία - Γυμναστική - Διαστημική Ιατρική

• ΟΜΗΡΟΥ ΣΧΟΛΗ
Ιστορία Μυθολογία (Ελληνική) - Ιστορία Μυθολογία (Παγκόσμια) - Ιστορία της Φιλοσοφίας - Ιστορία 
Θρησκειών - Ποίηση - Λογοτεχνία - Δραματική Τέχνη  

• ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΣΧΟΛΗ
Ηλεκτρονική - Προηγμένες Τεχνολογίες - Ηλεκτρονική Φιλοσοφία - Επικοινωνίες - 
Όροι, Κανόνες Τεχνολογίας - Τεχνολογία Φυσικών Πόρων
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ “HEPTAPOLIS” ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Θεωρείται απαραίτητη μία αναφορά των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν 
εκτός των τειχών της “HEPTAPOLIS” και θα αφορούν στην συμπληρωματική κάλυψη των 
αναγκών των επισκεπτών, κυρίως στους τομείς: 
διαμονή, διανυκτέρευση, ψυχαγωγία πρόγραμμα χειμερινού ή θερινού τουρισμού και διακο-
πών. 
Για την κάλυψη αυτών των αναγκών θα εκπονηθεί στην εγγύς περιοχή, εκτός των τειχών, το 
ακόλουθο επενδυτικό πρόγραμμα:
α) Επτά παραδοσιακά χωριά, εξαιρετικού οικοδομικού κάλλους, με Αρχοντικά και Ξενώνες 
προηγμένων ανέσεων, διαμονής και διατροφής. με ταβέρνες παραδοσιακά καφενεία και πα-
ντοπωλεία, με δρόμους πλακόστρωτους, καταστήματα τουριστικών ειδών, κήπους καλλωπι-
στικούς και δενδροφύτευση υψηλών προδιαγραφών.
Τα χωριά, θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά ενέργεια από Ηλιοθερμικές, Γεωθερμικές και Αιο-
λικές πηγές.

β) GrEEN HOTELS - Πράσινα Ξενοδοχεία
Θα οικοδομηθούν 7 ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, τουλάχιστον 500 κλινών έκαστο. Επίσης ξε-
νοδοχεία 3 αστέρων 250 – 300 κλινών έκαστο, αυστηρά οικολογικών προδιαγραφών.

γ) ΕΝΑΕΡΙΟ ΤΡΑΙΝΟ
Εντός κι εκτός της “HEPTAPOLIS” θα λειτουργεί εναέριο μαγνητικό τραίνο των τελευταίων 
Ιαπωνικών προτύπων που θα κινήται με ηλιοθερμική ενεργεια.
Το τραίνο θα είναι οικολογικό. Θα τρέχει με τις απαραίτητες συμβατικές ταχύτητες και θα συν-
δέει την περιφέρεια της “HEPTAPOLIS”, με όλα τα κομβικά σημεία κάλυψης των αναγκών 
των επισκεπτών (Αρματοδρόμιο, Green Hotels, Θέρετρα  στο όρος Παρνασσός, παραδοσιακά 
χωριά, ελικοδρόμιο κ.α.).

δ) ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟ
Το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ έχει εκπονήσει ειδική μελέτη για τη 
λειτουργία αρματοδρομίου κλασικών προτύπων. 

Το Αρματοδρόμιο θα λειτουργεί σε συνεχή βάση με αγώνες 
τοπικούς και διεθνείς.
Στην Στοά του Αρματοδρομίου θα λειτουργεί ειδική Σχολή 
Αρματοδρόμων.
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ΕΠΙΤΙΜΑ - ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ - ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Το καταστατικό του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ» καθορίζει, ποιοι θεωρούνται Επίτιμα και Αρωγά 
μέλη, Δωρητές και Ευεργέτες.

Η “HEPTAPOLIS”, σαν ένα οικουμενικό κέντρο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών θα δημι-
ουργηθεί, μέσα από μία παγκόσμια συμμετοχή ανθρώπων που πιστεύουν ότι η πόλη αυτή θα 
γίνει «Ομφαλός της Γης», «Ακαδημία των Εθνών».

Για την επιτυχία του τεράστιου αυτού σχεδίου, απαιτείται η συνειδητοποίηση του κάθε πνευμα-
τικού ανθρώπου, ότι πρέπει με κάθε μέσον να βοηθήσει στην πραγματοποίησή του.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Αν είσαι δάσκαλος, καθηγητής, ερευνητής, επιστήμων, θα πρέ-
πει να δηλώσεις τι είσαι και τι μπορείς να προσφέρεις για να 
σου αναθέσουν οι επιτροπές της “HEPTAPOLIS” τον ανάλογο 
τομέα και αρμοδιότητα.

Αν είσαι συγγραφέας, δημοσιογράφος, αν ασχολείσαι με τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, θα πρέπει να 
δηλώσεις τι είσαι και τι μπορείς να προσφέρεις, για να σου ανα-
θέσουν οι επιτροπές της “HEPTAPOLIS” τον ανάλογο τομέα 
προβολής και δημοσιότητος. 

Αν είσαι έμπορος, επιχειρηματίας, βιομήχανος, διευθυντής 
ιδρύματος, πολυεθνικής εταιρείας, ή Πανεπιστημίου, και έχεις 
οικονομική δύναμη δήλωσε την έμπρακτη συμμετοχή σου στο 
κτίσιμο των Σχολών μέσα στο ΚΥΤΤΑΡΟ, ή των κτηρίων μέσα 
στο ΖΩΣΤΗΡΑ.

Αν μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο κόστος μιας PETRAS 
των τειχών της “HEPTAPOLIS”, δηλώνεις την αφοσίωσή σου 
στη Μεγάλη Ιδέα. 

Όλα τα άτομα που βοηθούν με πνευματική ή άλλη εργασία, 

Τω Θεώ, η ευεργεσία.
  Πλάτων

στην υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου του αιώνα μας, θεωρούνται επίτιμα ή αρωγά μέλη, 
δωρητές ή ευεργέτες, και ανάλογα με την προσφορά τους, τους αποδίδεται ο ανάλογος χορη-
γικός τίτλος.

Ειδικά για άτομα, ή εταιρείες, ή Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή Τράπεζες ή 
Ιδρύματα που θα βοηθήσουν οικονομικά στο κτίσιμο των Σχολών στο ΚΥΤΤΑΡΟ και των κτη-
ρίων στο ΖΩΣΤΗΡΑ, θα τους αποδίδεται Χρυσό Μετάλλιο και θα αναγράφεται το όνομά τους 
ως Ευεργέτου επί των μαρμαρίνων πλακών που θα τοποθετηθούν στην είσοδο των κτηρια-
κών συγκροτημάτων που οικοδομήθηκαν με δικές τους δαπάνες.


