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Καλώς ήρθατε στην µεγάλη κοινότητα των ερευνητών Heroes!
Στόχος αυτής της κοινότητας του GRDiscovery είναι η διάδοση των
ερευνών πάνω σε θέµατα ιστορίας, θρησκείας, επιστήµης αλλά και
σε θέµατα που αφορούν το ανεξήγητο, τη φύση και τη κοινωνία.
Μέσα από όλο αυτό το εγχείρηµα θέλουµε να προσφέρουµε την
στέγη σε κάθε ερευνητή για να βοηθηθεί η έρευνα του. Οι heroes
χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, τους Navigators, αυτούς δηλαδή που
διεξάγουν επιτόπιες έρευνες σε διάφορα µέρη της Ελλάδος και του
πλανήτη και τους Inspectors, αυτούς δηλαδή που µέσα από τις
µελέτες τους, τα βιβλία τους και τις αναζητήσεις τους σε
βιβλιοθήκες προωθούν την γνώση!
Welcome to the large community of Heroes' researchers! The aim
of this community of the GRDiscovery is to disseminate research
on matters of history, religion, science but also on issues
concerning the unexplained, nature and society. Through this
whole project we want to offer housing to every researcher and
help his research. The heroes are divided into 2 categories, the
Navigators: those who conduct field research and autopsy in
various parts of Greece and the world, and the Inspectors: who
promote knowledge through their studies, their books and their
searches in libraries!

Τι σας προσφέρει το GRDiscovery αν ανήκετε στο δίκτυο του heroes;
1. Εξασφάλιση αδειών για επιτόπια έρευνα, κινηµατογράφηση και
µελέτη σε βιβλιοθήκες.
2. Εξασφάλιση οικονοµικής βοήθειας για project έρευνας µέσα από
τους χορηγούς του.
3. Έκδοση βιβλίων µε ερευνητικό περιεχόµενο.
4. Προβολή της έρευνας µας µέσα από το GRD Channel, όλα τα
συνεργαζόµενα κανάλια και ραδιόφωνά του.
5. Συνεντεύξεις στα µέσα του για θέµατα που έχετε ειδικότητα.
6. Νοµικές συµβουλές και στήριξη.
What does the GRDiscovery offer you, if you belong to the network of
Heroes?
1. Securing licenses for field research, filming and study in libraries.
2. Providing financial assistance for research projects through its
sponsors.
3. Publication of books with research content.
4. Promotion of your research through the GRD Channel, all its
collaborating channels and radios.
5. Interviews in its media on topics that you specialize in.
6. Legal advice and support.

Επιλέξτε ανάµεσα στις 2 κατηγορίες του heroes, Νavigators
αυτούς δηλαδή που διεξάγουν επιτόπιες έρευνες σε διάφορα
µέρη της Ελλάδος και του πλανήτη και τους Inspectors,
αυτούς δηλαδή που µέσα από τις µελέτες τους, τα βιβλία
τους και τις αναζητήσεις τους σε βιβλιοθήκες προωθούν την
γνώση συµπληρώνοντας την παρακάτω φόρµα στο link
https://forms.gle/UNAZKkCJKmdDHgo5A
και λάβετε την προσωπική σας κάρτα (τύπου πιστωτικής),
την εγγραφή σας στο site heroes: www.grdiscovery.com/
heroes καθώς και όλα τα προνόµια για να ανήκετε στην
µεγαλύτερη κοινότητα ερευνητών της χώρας!
Choose between the 2 categories of Heroes, Navigators,
those who conduct field research and autopsy in various
parts of Greece and the world, and the Inspectors: who
promote knowledge through their studies, their books and
their searches in libraries, by completing the form below:
https://forms.gle/UNAZKkCJKmdDHgo5A
Then, you receive your personal card (kind of credit card),
your signing up at the site of Heroes: www.grdiscovery.com/
heroes, as well as all the privileges of belonging in the
greatest researchers' community in the country!
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Site: www.grdiscovery.com

