
Ο φιλόσοφος ΣΩΚΡΑΤΗΣ «ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ LIVE-STREAMING ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών, από
16ης απογευματινής έως 20ης εσπερινής θα πραγματοποιηθεί ΗΜΕΡΙΔΑ
αφιερωμένη στα αποτελέσματα του 9ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ FORUM HUMANITAS,
που έλαβε χώρα στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2017, με θέμα

«Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»!
Παραδόσαμε το Βιβλίο Αποτελεσμάτων του 9ου FORUM στους ηγέτες της
Αμερικής, Ρωσσίας, Κίνας, Ιαπωνίας, Ελλάδος, όπως επίσης στον Πάπα της
Ρώμης, στον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσσιών, στον Γενικό Γραμματέα
του ΟΗΕ, στην Γενική Γραμματέα της UNESCO, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και πλήθος άλλων Ευρωπαίων και άλλων ηγετών και φορέων.

Σε ειδικές επιστολές που εστάλησαν στους ηγέτες, μαζί με το «Βιβλίο Απο-
τελεσμάτων», μνημονεύεται η ανάγκη να υπογραφεί ΑΙΤΗΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ,
και να ορισθεί η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα, μετά την εθνική γλώσσα
κάθε χώρας του κόσμου, στην καλλιέργεια των Γραμμάτων, των Τεχνών και των
Επιστημών.

Στην ΗΜΕΡΙΔΑ της 9ης Φεβρουαρίου, της οποίας η ημερομηνία ψηφίστηκε από
την ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, θα ακουστούν ομιλίες διακεκριμένων
προσωπικοτήτων, Έλλήνων και ξένων.

Θεωρείται ως σημαντικό το γεγονός ότι, στην ΗΜΕΡΙΔΑ θα παρουσιασθεί σε
AVATAR ο ίδιος ο Σωκράτης, ο οποίος με την βοήθεια της σύγχρονης Τεχνολογίας
θα ζητήσει να εγκριθεί το «ΑΙΤΗΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ» από τους Ηγέτες της Γης.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί με live-streaming σε όλες τις χώρες του Ανατολικού
και του Δυτικού κόσμου, και στους απανταχού της Γης Έλληνες.

Εφ' όσον το επιθυμείτε, παρακαλούμε να μας στείλετε το δικό σας email για να
σας αποστείλουμε το link σύνδεσης με το live-streaming, το οποίο θα μεταδίδεται
και μέσω της ιστοσελίδας: www.heptapolis.com

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μας στο mail : heptapolis@gmail.com.

Υπεύθυνη: Δρ. Ευαγγελία Δανιήλ, Γεν. Γραμματεύς Σωματείου.
Τηλ. 6944 566 834 και στο mail: heptapolis@gmail.com.
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