
    Εργογραφία
    Διδάσκοντος

    Διδακτικές
   Ενότητες

 Σκέψεις και Κρίσεις
για το Μάθημα

    Τρόπος απόκτησης
     ΠΙστοποιητικού

Κόστος μαθημάτων
Τρόπος πληρώμης

Διεθνή
Βραβεία

    Βιογραφία
    Διδάσκοντος

Πρόλογος
για το Μάθημα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

    Συγγραφεύς - Ερευνητής

Διδάσκων 

ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΠΙΣΣΑΝΟΣ

Ο Πυθαγόρας Διδάσκων



Ο Παύλος Πισσάνος γεννήθηκε στην Αθήνα στα δύσκολα χρόνια της 

Κατοχής.

Σε νεαρή ηλικία ίδρυσε τον Οργανισμό «PISSANOS» και ως ιδιοκτήτης 

διαφημιστικής εταιρείας και παραγωγός Ελληνικών και Διεθνών τηλεοπτικών 

προγραμμάτων έγινε ευρύτατα γνωστός στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ως Συγγραφέας έγραψε πολλά βιβλία και σενάρια, Αρχαιολογικά, Ιστορικά, Θεολογικά, 

Επιστημονικά, τα οποία γύρισε σε ντοκιμαντέρ που προβάλλονται διεθνώς στην 

Τηλεόραση, στα Πανεπιστήμια, στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Σχολεία.

 

Παρουσίασε για πολλά χρόνια στην Ελληνική Τηλεόραση την Φιλοσοφική 

εκπομπή «Απόκρυφη Αρμονία» και συμμετείχε σε Επιστημονικά Συνέδρια σε πολλές 

χώρες του κόσμου.

Συμμετείχε ως παραγωγός επιστημονικών ντοκυμαντέρ στις διεθνείς 

συναντήσεις των Καννών από το 1988, με αποτέλεσμα την ευρύτερη διασύνδεσή του 

με τους παραγωγούς και τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς του κόσμου.

 

Το έργο του Παύλου Πισσάνου «Απ’ τον Αριστοτέλη στον Hawking» 

κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 100 χώρες, ως βιβλίο και ντοκιμαντέρ και 

προτάθηκε από 10 Καθηγητές Πανεπιστημίων και Ακαδημιών του κόσμου, για δεύτερη 

φορά, ως υποψήφιο για το Διεθνές βραβείο Templeton 2011-2012.

Τον Νοέμβριο του 2020 το βιβλίο κατέκτησε την πέμπτη θέση στο TOP TEN της 

AMAZON μεταξύ 32 εκατομμυρίων τίτλων βιβλίων από ολόκληρο τον κόσμο.

Το βιβλίο του «Οι Νόμοι του Σύμπαντος» προτάθηκε με Ακαδημαϊκή 

υποστήριξη για το βραβείο Νόμπελ 2014.

 

Το νέο βιβλίο του συγγραφέα με τίτλο «Καπετάν Νικόλας» που αφορά 

στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τους δύο τελευταίους αιώνες, θα κυκλοφορήσει 

εντός του 2021.

Δημοσίευσε μέχρι σήμερα περισσότερα από 250 φιλοσοφικά άρθρα σε έγκριτες 

εφημερίδες με το γενικό τίτλο: 

«Σήμερα είναι Κυριακή».

 

Στόχος ζωής στο πνευματικό έργο του Παύλου Πισσάνου, είναι η 

πραγματοποίηση της ιδέας της «HEPTAPOLIS», για την οποία έχει τιμητικές διακρίσεις 

και μετάλλια από πολλά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ευρώπης, της Αμερικής και της 

Ασίας. Για το σκοπό αυτό ίδρυσε το Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», στο 

οποίο είναι Πρόεδρος και συμμετέχουν Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές, Ερευνητές και 

Τεχνοκράτες από πολλές χώρες του κόσμου, που σήμερα συνεργάζονται για την 

πραγματοποίηση του μεγάλου σχεδίου υλοποίησης της «HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑ», που 

αφορά εκτός από την HEPTAPOLIS και σε δύο άλλες πόλεις.Την «Δελφική Αμφικτυονία 

Γης & Διαστήματος» και την «Πόλη της Χρυσής Τομής»

    

Παύλος
Πισσάνος
Συγγραφεύς - Ερευνητής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Πίνακας Αναγέννησης

Διδάσκων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως



Παύλος
Πισσάνος
Συγγραφεύς - Ερευνητής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Διδάσκων

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Δημόκριτος - Το Άτομο

HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΣΕΝΑΡΙΩΝ

     ΤΖΩΝ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ ΚΕΝΝΕΝΤΥ - Η Προσευχή μου (σενάριο). 1962

     ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ ΧΩΜΑ – Ποιητική Ανθολογία. 1983

    ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. 1987

     Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ (σενάριο). 1990

    ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (σενάριο). 1995

     ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (σενάριο). 1995

     ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΝ HAWKING (Υποψήφιο για βραβείο

   TEMPLETON 2007 και 2008)

     ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, 2011. (Υποψήφιο για βραβείο ΝΟΜΠΕΛ 2011)

     ΜΕΤΕΩΡΑ – ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, 2013

     ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ, (Α΄και Β΄τόμος) 2014

     ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Η Μυστική Διδασκαλία, 2015

     ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ – Βαλκανικοί Πόλεμοι. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος –

    Σμύρνη 1922 – Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 2017

     ΣΩΚΡΑΤΗΣ – Ο Άγιος της Φιλοσοφίας, 2019

     Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ, 2019

     ΑΙΘΗΡ – Η Αρχή του Παντός, 2021

    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 1984

    Το 1984 οργάνωσε με τη συμμετοχή 185 ιδρυτικών μελών, από πολλές χώρες 

    του κόσμου, το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ, αποκλειστικός σκοπός του οποίου είναι 

    η ψηφιακή δημιουργία της HEPTAPOLIS και στη συνέχεια η οικοδόμησή της, 

    στην ευρύτερη περιοχή του ιερού των Δελφών.

    Υπήρξε ο αποκλειστικός εμπνευστής – Μελετητής – Σχεδιαστής και Art 

    Designer των έργων, που αποτελούν ειδική βιβλιογραφία:

    HEPTAPOLIS – Διεθνής Πράσινη Πόλις, 1984

    Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ, 2015

    ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Γης & Διαστήματος, 2016

    Συνέγραψε τις Τεχνικές μελέτες:

    HEPTAPOLIS –ΤΡΙΛΟΓΙΑ, Business Plan, 2017

    HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ, Αρχιτεκτονικά σχέδια, Κατόψεις, Προσόψεις, 

   Μετρικά και Γεωμετρικά στοιχεία, 2018

    ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Γης & Διαστήματος, 2018

    ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Γης & Διαστήματος, Business Plan, 2018

   HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ – Πρόταση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 2020

    DIGITAL NOMADS OF THE WORLD, Αναπτυξιακή Μελέτη, 2021

    ΚΑΝΝΕΣ –MIP TV

    Κατά την περίοδο 1988 – 2010 η εταιρεία «PISSANOS INT» συμμετείχε 

    στις διεθνείς συναντήσεις κινηματογραφικών παραγωγών στις Κάννες, 

    όπου πουλούσε και τις δικές του επιστημονικές και ιστορικές παραγωγές 

    ντοκυμαντέρ. 

    ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

    Στο χρονικό διάστημα 2005 – 2012, παρουσίασε στην Ελληνική Tηλεόραση 

    την εκπομπή ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΑΡΜΟΝΙΑ με τη συνεργασία πανεπιστημιακών 

    καθηγητών και Ακαδημαϊκών.

    HEPTAPOLIS – AVATAR E-LEARNING, 2020

    Με τη συνεργασία μεγάλης ομάδας Καθηγητών οργάνωσε ένα ψηφιακό 

    κέντρο πανεπιστημιακού τύπου για την διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως 

    διάδοση της Ελληνικής Παιδείας και των διεθνών επιστημονικών και 

    τεχνολογικών επιτευγμάτων, μαθήματα για τους μαθητές Γυμνασίου και 

    Λυκείου, τους πανεπιστημιακούς φοιτητές και τους ελεύθερους σπουδαστές 

    της «Δια Βίου Μάθησης».

    ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

1. 448 π.Χ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -128’.  Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική. 

   Υποτιτλισμός: Ιταλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική 

   (Δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ)

2. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-64’.  Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική. 

   Υποτιτλισμός: Ιταλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική 

   (Δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ)

3. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Αναζητώντας τον τάφο του - 84’. 

   Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική. (Δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ)

4. Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ -48’.  Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, 

   Γαλλική, Ρωσσική, Ισπανική, Ιαπωνική, Κινεζική. Υποτιτλισμός: Ιταλική.

5. ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ -56΄.  

   Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ρωσσική, Ισπανική, 

   Ιαπωνική, Κινεζική. Υποτιτλισμός: Ιταλική.

6. ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ -42’. Γλώσσες: Ελληνική , Αγγλική.

7. ΟΡΦΕΥΣ & ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΟΡΦΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ)-126’. Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική 

   (Δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ)

8. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΣΟΥΝΙΟΝ-56’. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, 

   Γερμανική, Γαλλική, Ρωσσική, Ισπανική, Ιαπωνική.

9. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ -63’. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, 

   Γερμανική, Γαλλική, Ρωσσική, Ισπανική, Ιαπωνική, Κινεζική. 

   Υποτιτλισμός: Ιταλική.

10. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -63’. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, 

   Γερμανική, Γαλλική, Ρωσσική, Ισπανική, Ιαπωνική, Κινεζική. 

   Υποτιτλισμός: Ιταλική.

11. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ -126’. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, 

   Γερμανική, Γαλλική, Ρωσσική, Ισπανική, Ιαπωνική.

12. ΠΕΛΛΑ – ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -54’. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική. 

   Υποτιτλισμός: Ιταλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική.

13. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ - 90’. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική

14. ΘΕΑΤΡΟΥ BOLSHOI GALA CONCERT -180’. 

   SERGEI PROKOFIEV’S-100th anniversary. Διάρκεια: 180΄σε 3 μέρη. 

   (BOLSHOI μπαλλέτο και συνεντεύξεις). 

   (Πέτρινο λουλούδι-50’, Ιβάν ο Τρομερός- 75’ , Ρωμαίος και Ιουλιέττα-55’). 

   Γλώσσες: Αγγλική. Υποτιτλισμός: Ελληνική.

15. ΔΕΛΦΟΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ -72’. Γλώσσες: Ελληνική

16. ΔΕΛΦΟΙ - ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ -72’. Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική.

17. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -56’. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική.

18. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ -59’. 

   Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική.

19. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Το παλαιό Μουσείο) -56’. 

   Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική.

20. ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ ΝΤΑΛΙ - H Tέταρτη Διάσταση - 3 επεισόδια Χ 40΄. 

   Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική. (Δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ)

21. ΚΕΡΚΥΡΑ -52΄. Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική.

22. ΜΥΚΟΝΟΣ -42’. Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική.

23. ΡΟΔΟΣ - ΚΩΣ -45’. Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική.

24. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ -46’. Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική.

25. ΚΡΗΤΗ - 92΄. Γλώσσες : Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική, 

   Ρωσσική, Ισπανική.

26. ΜΕΤΕΩΡΑ - ΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -84΄. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, 

   Γερμανική, Ουγγρική, Πολωνική, Ρουμανική, Ρωσσική, Ιαπωνική. 

   Υποτιτλισμός : Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική.

27. ΟΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -136’. Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, 

   Γαλλική, Πολωνική, Ρουμανική, Ρωσσική, Ιαπωνική. Υποτιτλισμός: Ιταλική, Ισπανική.

28. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΝ HAWKING - 336΄.

   12 επεισόδια Χ 28’ (4 DVD x 3 επεισόδια). Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική.

   12 ημίωρα επεισόδια που περιγράφουν τον τρόπο της Αρχής και της λειτουργίας 

   του Σύμπαντος. Προβλήθηκε στα μεγαλύτερα Τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου.

29. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -82’ (Μυκηναϊκή Αίθουσα).

30. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -88’ (Η ανάπτυξη της Ελληνικής Γλυπτικής).

31. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -80’ (Προϊστορική συλλογή). 

   Γλώσσες: Ελληνική

32. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -76’ (Ελληνο-Ρωμαϊκή Γλυπτική). 

   Γλώσσες: Ελληνική

33. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - 93’ (Κλασσική & Ελληνιστική Γλυπτική). 

   Γλώσσες: Ελληνική

34. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -71’. Γλώσσες: Ελληνική

35. Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ -57’. Γλώσσες : Ελληνική

36. ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ -82’. Γλώσσες : Ελληνική

37. ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ-76’. Γλώσσες: Ελληνική

38. ΣΙΝΔΟΣ - ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-54’. Γλώσσες : Ελληνική

                     Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 



● Το έργο του Παύλου Πισσάνου ‘Κλασικη Κοινωνιολογία’, όπως και όλα τα μέχρι σήμερα πνευματικά 
του δημιουργήματα, προδίδουν διανοητήν που, ενώ κινείται μέσα στο ρεαλισμό που συνέχει την 
σημερινήν υλόφρονα πραγματικότητα, δονείται συγχρόνως από μεταφυσικές ανησυχίες και έννοιες 
θεουργικές ή όπως θα έλεγε ο Καντ, έννοιες "υπερβατικές". 
Τούτο, γιατί, ο Παύλος Πισσάνος, μολονότι ζει στην καθημερινότητα με την ηλέον στυγνή γύρω της 
"πραγματοκρατείαν" είναι και παραμένει βαθύτατα θρησκευόμενος.
Είναι ο λόγος αυτός που, όλα τα κείμενά του, αποπνέουν έντονον ψυχικήν διάθεσιν προς διδασκαλίαν 
αρετής και δια τούτο εκθύμως συνιστώνται.

Καθηγητής Σόλων Π. Κυδωνιάτης
τ.Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 

● Αγαπητέ μου κύριε Πισσάνο,
"Η επιχειρούμενη σύνδεση της μορφής του ευφυούς, πλατωνικών απηχήσεων, διαλογικού ύφους προς τη 
δοκιμασμένη δομή της παραδοσιακής ηθοπλαστικής συγγραφής συνιστά τη λαμπρότερη πτυχή του έργου 
μαθήματα Κλασικής Κοινωνιολογίας. Το εύρος της γενικότερης θεματικής παρέχει τον απαιτούμενο χώρο 
προς έκθεση ενός πλούσιου υλικού χρήσιμων πληροφοριών. Ποιότης και ποσότης των πληροφοριών είναι 
οι βέλτιστες".
Με πολλήν αγάπη και πολλά συγχαρητήρια, δικός σας.

Καθηγητής Φιλοσοφίας-Ακαδημαϊκός

Ευάγγελος Α. Μουτσόπουλος 
 ● Αγαπητέ φίλε κύριε Πισσάνο,
Σ' ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μου έδωσες να διαβάσω τα μαθήματα Κλασικής Κοινωνιολογίας.  
Απόλαυσα εξαιρετικά αυτό το σύγχρονο "Πλατωνικό Οδοιπορικό".
Η θεματική του έργου είναι τόσο ευχάριστη όσο και "γνωστική" και ο τεκμηριομένος διάλογος, στέρεος και 
μεστός, φώτισαν πολύ τις αναπάντητες απορίες και τους αγωνιώδεις υπαρξιακούς προβληματισμούς της 
εποχής μας. Αφού λοιπόν σε συγχαρώ και σου ευχηθώ καλή επιτυχία θα κλείσω με μια μικρή αναφορά 
στον Αριστοτέλη που υποστηρίζει στο δέκατο Βιβλίο της "Ηθικής" ..."η καλλίτερη και ανώτερη μορφή 

ανθρώπινης ζωής θα συνίστατο στην αδιάκοπη διανοητική δραστηριότητα", όμως συνεχίζει, ..."δεν είναι 

επειδή είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή, αλλά επειδή υπάρχει κάτι το θεϊκό μέσα 

μας"... και αργότερα, συμφωνώντας με τον Αλκιβιάδη, λέει... ότι "αυτή όμως η θεϊκή ιδιότητα του νου είναι 

περισσότερη απ' όλες τις άλλες ο αληθινός εαυτός του ανθρώπου...και του ανθρώ που δη ο κατά νουν βίος, 

είπερ τούτο μάλιστα άνθρωπος". 
Μιχάλης-Θαλής Πουλαντζάς 

Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας 

Μέλος της Ακαδημίας "S.ANDREAS" ΡΩΜΗΣ

● Μέσα σε μια εποχή που ένας ακήρυχτος παγκόσμιος πόλεμος σπαράσσει την ανθρωπότητα απ' άκρη 
σ' άκρη, τα Μαθήματα Κλασικης Κοινωνιολογίας του Παύλου Πισσάνου έρχονται να σηματοδοτήσουν 
δρόμους Ειρήνης που αρχίζουν και τελειώνουν σ' εμάς τους ανθρώπους, μόνον σ' εμάς.
Οσοι πιστεύουν πως πραγματικά η Ανθρωπότητα, η Φύση, ο Πλανήτης μας ο ίδιος απειλείται, όσοι 
πιστεύουν πως μόνον ο θρησκευτικός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να στηλιτεύσει την Ειρηνική 
συνύπαρξη των κοινωνιών του κόσμου, να μελετήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τα Μαθήματα Κλασικής 
Κοινωνιολογίας και να φυλάξουν βαθειά στην καρδιά τους τις παραινέσεις του Ανώνυμου. Πρέπει!

JOSE SYLVA
Ιδρυτής της Διεθνούς Μεθόδου SYLVA

● "... το μυαλό του συγγραφέα αρχίζει από τα άδυτα βάθη της ψυχής, ψηλαφίζει τις γεννήτριες του 
Οικουμενικού Φωτός, ταξιδεύει στο ανθρώπινο σώμα, οργώνει τον εγκέφαλο και τη σκέψη του ευφυούς 
όντος, του ανθρώπου, περνάει απ' το απειλούμενο περιβάλλον της γης, διασχίζει το Γαλαξία μας και 
ταξιδεύει προς τα σύνορα του Σύμπαντος γεφυρώνοντας ισότιμα δύο γιγάντιους κόσμους.
Την Φαντασία με την Επιστήμη.Το "Θρησκευτικό Σύμπαν" που οραματίστηκε ο Παύλος Πισσάνος στα 
Μαθήματα Κλασικής Κοινωνιολογίας, αποτελεί μια επαναστατική, καινούργια μέθοδο θεώρησης του 
ανθρώπου, της γης και του κόσμου!
Ο Ανώνυμος σπάει τα δεσμά της αιχμάλωτης διάνοιας και ανοίγει το κελλί της για να ελευθερώσει το 
ρευστό της Θρησκευτικής ερμηνείας των Συμπαντικών νόμων, μέσα στους κουρασμένους 
επαμφοτερισμούς των συγχρόνων αμφισβητήσεων για κάθε μορφής αξία, σε κάθε μορφής νόμο...".

DR. STANLEY SFEKAS
Ph.D. Department of Philosophy New York University

● Είναι ένα πραγματικά μεγάλο έργο που πρέπει όλοι να σπουδάσουν και κυρίως, όσοι αναζητούν τον 
πραγματικό Θεό, έξω από κάθε φόβο τιμωρίας ή άγνοιας ή αφέλειας.
Τα Μαθήματα Κλασικής Κοινωνιολογίας είναι ένα ράπισμα σε κάθε μορφής αίρεση, ένα πραγματικό 
εγχειρίδιο Χριστιανικής διδασκαλίας με πρωτάκουστες ερμηνείες στα σημαντικότερα κεφάλαια των ηθικών 
κανόνων που διέπουν την Ορθόδοξη Πίστη.

STASIS BETZELOS
Ύπατος πρόεδρος ΑΧΕΠΑ-1990

● Ο μελετητής των Μαθημάτων Κλασικής Κοινωνιολογίας είναι άλλος άνθρωπος πριν την σπουδάσει και 
άλλος αφού την σπουδάσει.
Ο Ανώνυμος αποτελεί μια καινούργια οντότητα στο χώρο της Γνώσης, ικανή να μετουσιώσει τις απόψεις 
μιας ολόκληρης ζωής.
Θεωρώ απαραίτητο, τα Μαθήματα αυτά να γίνουν εγκώλπιο σε κάθε άνθρωπο κάθε φυλής, θρησκείας, 
φύλλου και εποχής, γιατί οι αξίες που πραγματεύονται είναι αιώνιες. Η φιλοσοφικότητα των επιστημονικών 
απόψεων και η επιστημονικότητα των φιλοσοφικών, δίνουν στο έργο τη μεγαλοπρέπεια του "κλασσικού" 
που δεν μπορεί να·φθείρει ο χρόνος.
Ο φίλος και συνεργάτης μου Παύλος Πισσάνος, πιστεύω πως, με το έργο αυτό, πρόσφερε πολλά στο 
σύγχρονο καταναλωτικό μεγαθήριο της εποχής μας που λέγεται "άνθρωπος πλανώμενος".

ROLAN BYKOV
Σκηνοθέτης - Μέλος Ακαδημίας Μόσχας

● Τα Μαθήματα Κλασικής Κοινωνιολογίας του Παύλου Πισσάνου δεν χρειάζονται επαίνους. Η γνώση της 
αιώνιας αλήθειας, με την ενεργητική ηθικοποίηση του αναγνώστη που μελετά το έργο, κάνουν το ίδιο το 
έργο αυτοδύναμα μεγάλο.
Ας είναι ο Ανώνυμος φωτεινό μοντέλλο Ανθρώπου, στους ανθρώπους των καιρών μας.

URI GELLER

ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Συγκάτοικε μου αυτού του πλανήτη,
Πριν επιλέξεις το Μάθημα Κλασικής Κοινωνιολογίας, σε καλώ να ρίξεις μια ματιά απ' το παρατηρητήριο του 
επιστητού στον άπειρο κόσμο του "κλειστού σύμπαντος".
Εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες τυλίγουν το δικό μας γαλαξία σε αποστάσεις δεκάδων 
δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Μέσα στο δικό μας γαλαξία, εκατό δισεκατομμύρια άστρα στροβιλίζονται 
γύρω από το γαϊτανάκι της βαρύτητας, απέχοντας απ' άκρη σ' άκρη εκατό χιλιάδες έτη φωτός.

Ο δικός μας, γαλάζιος πλανήτης, ξεχωριστό εμφύσημα Ζωής του Δημιουργού, φιλοξενεί τούτη τη στιγμή 
περισσότερους από πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους, που έρχονται και φεύγουν.., έρχονται και 
φεύγουν, περαστικοί θα έλεγες ταξιδιώτες τ' απείρου, που, στο σταθμό τούτης της γης, κατεβαίνουν απ' το 
βαγόνι του χωροχρόνου, βιώνουν το καλό ή το κακό και ξαναφεύγουν συνεχίζοντας το αέναο ταξίδι τους 
στην άπειρη γαιωδεσική ζώνη του Σύμπαντος.

Ενας από τους περαστικούς αυτούς ταξιδιώτες της ζωής σε τούτη τη γη, είσαι και 'σύ. Χαμένος στην 
ελαχιστότητά σου, βυθισμένος στην αναπαυτική σου πολυθρόνα, πανευτυχής μέσα στις ψευδαισθήσεις 
ενός συνειδητού που δεν χρησιμοποιείς ούτε το ένα εκατομμυριοστό των δυνατοτήτων του, είσαι έτοιμος 
για να γυρίσεις τις επόμενες σελίδες των Μαθημάτων.

Αν καταλάβεις τούτη τη στιγμή πως είσαι αιχμάλωτος στο κλειστό κύκλωμα των γνώσεων που 
υπαγορεύουν οι πέντε, αισθήσεις σου, αν μπορέσεις να βγεις απ' αυτή την τρομερή μέγγαινη των πέντε 
αισθήσεων και απελευθερώσεις τις γιγάντιες δυνάμεις που σου κληροδότησε ο Δημιουργός και σ' έπλασε 
ισότιμο με το Σύμπαν, τότε αυτόχρημα, το Μάθημα αυτό γίνεται προσωπικό σου αφιέρωμα.

Μόνον αν αισθανθείς πως "εσύ και το Σύμπαν είστε δύο Σύμπαντα που το ένα χωρά μέσα στο άλλο" κι ότι, 
όλα έγιναν απ' Αγάπη για την Αγάπη, θα μπορέσεις να συμπορευθείς, με τις σκέψεις μου στις επτά 
ενότητες αυτού του Μαθήματος.
Σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά, κλείσε τα μάτια σου, άφησε το θείο εμφύσημα να νεκρώσει τις πέντε 
αισθήσεις σου, ενοποιήσου με το Σύμπαν που αρχίζει και τελειώνει μέσα σου και, γύρισε την επόμενη 
σελίδα του Μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Παύλος Πισσάνος

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μαθήματα Κλασικης Κοινωνιολογίας του Παύλου Πισσάνου, κανονικά δεν χρειάζονται πρόλογο να 
προϊδεάσουν τον μαθητή, τον σπουδαστή,τον επιστήμονα.
Η έντονη θρησκειολογική, φιλοσοφική, επιστημονική, οικολογική, κοινωνική και υπαρξιακή αναζήτηση 
που διατρέχει όλες τις σελίδες της, πραγματική αμφισβήτηση του κατεστημένου, όχι απλά αρνητική, μα 
με ταυτόχρονη προβολή θέσεων για άρση των ποικίλων αδιεξόδων που ταλανίζουν σήμερα ολόκληρο 
τον κόσμο, ανάγουν τα μαθήματα Κλασικής Κοινωνιολογίας σ' ένα συμβόλαιο του Ανώνυμου με τις 
πανστρατιές των υποψιασμένων αλλά τελικά ανυποψίαστων, στο βάθος, ανθρώπων για Ειρήνη, 
Δημιουργία και Κοινωνική Δικαιοσύνη, έτσι απλά και φυσικά, μα προπαντός σοφά, όπως το επιβάλλει η 
ανθρώπινη φύση.
Ο Ανώνυμος αναδεικνύεται αναπάντεχα Προμηθέας για νέο φως στην Οικουμένη, Σωκράτης σε νέο 
Πλατωνικό μεστό διάλογο, επιτομή όλων των λαμπρών διαλόγων του, Ευαγγελιστής για να 
απλουστεύσει την Αποκάλυψη, Χρυσόστομος, για να απλώσει τη Θεοσοφία στα πέρατα του κόσμου, 
Ρουσώ για να ανατάμει την κοινωνική πραγματικότητα και να συντάξει το νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο.
Ταυτόχρονα πιστοποιεί τη μεγάλη ρήση του Πλάτωνα, ήριτη αναγκαιότητα για τους ταραγμένους καιρούς 
της υφηλίου: "Εάν μή βασιλεύσωσι οι φιλόσοφοι και εάν μη φιλοσοφήσωσι οι νυν λεγόμενοι βασιλείς και 

δυνάσται, και εάν μή συμπέοη εις ταυτόν δύναμις πολιτική και φιλοσοφία, και εάν μή αποκλεισθώσι εξ 

ανάγκης αι πολλαι φύσεις των νυν χωριστά πορευομενων εφ εκατερων, ουκ εστί παύλα κακών των 

ανθρωπίνω γένει, ουδέ αύτη η Πολιτεία, ην νυν λόγω διεληθύθαμεν ενδέχεται ίνα φυή εις το δυνατόν και 

ιδή το φως του ηλίου".

Ναι, απαιτείται οι άρχοντες του Κόσμου να είναι φιλόσοφοι και οι φιλόσοφοι να ασκήσουν εξουσία, για να 
'χουμε ΦΩΣ, άπλετο φως, αφού τα πάντα ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ όπως σοφά, επιστημονικά και διορατικά κηρύσσει 
ο Ανώνυμος.
Ο κάθε επισκέπτης του μαθήματος ‘Κλασικής Κοινωνιολογίας’, αναμφίβολα, θα αναγνωρίσει τον εαυτό 
του, θα βιώσει μεγάλες Αλήθειες, που οπωσδήποτε τον βασανίζουν καθημερινά, μα εθελοτυφλεί και τις 
προσπερνά λόγω αδιόρατων ενοχών...

Γιώργος Ράπτης, Φιλόλογος - Εκδότης   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

    Συγγραφεύς - Ερευνητής

Διδάσκων 

ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΠΙΣΣΑΝΟΣ

Θαλής ο Μιλήσιος

HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως



ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. ΜΑΘΗΤΕΙΑ

2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

3. ΠΛΟΥΤΟΣ

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΗ

6. ΘΡΗΣΚΕΙΑ

7. ΘΑΝΑΤΟΣ

Τα πρόσωπα των διαλόγων που συζητούν με τον διδάσκαλο Ανώνυμο:

ΕΡΜΗΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ανήλικος μαθητής, εγγονός του Ανώνυμου

ΑΘΗΝΑ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Δασκάλα, σύζυγος του Άρη

ΙΑΣΩΝ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Αδελφός του Ανώνυμου, πλούσιος επιχειρηματίας

ΑΠΟΛΛΩΝ: . . . . . . . . . . . . Δευτερότοκος γιός του Ανώνυμου, λαμπρός πολιτικός

ΑΡΗΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Πρωτότοκος γιός του Ανώνυμου, επιστήμων

ΦΑΙΔΩΝ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αδελφός του Ανώνυμου, ιερωμένος

ΠΛΟΥΤΩΝ: . . . . . . . Επάρατα ψυχικά ασθενής γέροντας, αδελφός του Aνώνυμου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

    Συγγραφεύς - Ερευνητής

Διδάσκων 

ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΠΙΣΣΑΝΟΣ

HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Φαντασθείτε έναν άνθρωπο έξω από το χρόνο, γιατί η αιωνιότητα είναι γι' αυτόν μια 
στατική στιγμή. 

Εξω από την Εξέλιξη, γιατί εξέλιξη δεν υπάρχει γι' αυτόν, αφού συνειδητοποίησε την 
ολοκληρωμένη φυσική τελειότητα. 

Εξω από την Ηλικία, γιατί άνθρωπος γι' αυτόν ίσον ψυχή! Κι η ψυχή είναι Αγέννητη και 
Αιώνια. 

Εξω από το Σύστημα, γιατί σύστημα είναι γι' αυτόν η "στημένη παγίδα" των "Ολίγων 
Μεγάλων", για να καρπώνονται το παραγόμενο έργο των "Πολλών Μικρών" και να 
ανεβάζουν καθημερινά τις μετοχές τους στα χρηματιστήρια και τις Τράπεζες του 
κόσμου. 

Είναι δίχως όνομα. Διαχωρίστηκε από το Σύνολο, ευτυχεί στην αυτόνομη Μονάδα του. 
Απομόνωσε τις πέντε αισθήσεις του και κυριάρχησε στην έκτη, που μ' αυτή Ζει, έξω 
από τους πολλούς". 

Πιστεύει στον Ανθρωπισμό, αλλά όχι στον συνήθη άνθρωπο. 
Πιστεύει στην πρόοδο, αλλά όχι στους “προοδευτικούς.
Πιστεύει στη μαγεία του Σύμπαντος, αλλά όχι στους μάγους της Γης. 
Πιστεύει πως το πρόγραμμα "παραγωγής και κατανάλωσης" στον πλανήτη 
κατευθύνεται και οδηγείται από μια συγκεκριμένη "ομάδα εκλεκτών", που από ένα 
περίεργο Οικουμενικό παιγνίδι κληρονόμησαν απ' τους προπάτορές τους, τους 
μυστικούς "κλειδάριθμους" για την κατεύθυνση των μαζών. 

Ο άνθρωπος αυτός δεν ανήκει στα γήϊνα.
 
Είναι πολίτης μιας Κλασικής Κοινωνίας, που την δημιούργησε μόνος του για έναν κόσμο 
όπου η αληθινή Γνώση γίνεται πυξίδα ‘Τρόπου Ζωής’ όχι μόνον για την μαθητειώσα 
νεολαία αλλά και για κάθε επιστήμονα ή απλό πολίτη του κόσμου.

Είναι ο πολίτης Ανώνυμος!.. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

    Συγγραφεύς - Ερευνητής

Διδάσκων 

ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΠΙΣΣΑΝΟΣ

Ηράκλειτος σκεπτόμενος
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Παύλος
Πισσάνος
Συγγραφεύς - Ερευνητής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Διδάσκων

ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ
Για την ιδέα της «HEPTAPOLIS» ο Παύλος Πισσάνος 

βραβεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ολυμπιάδων, από το Διεθνές Ίδρυμα 

Zhivkova, έλαβε μετάλλιο από το Πανεπιστήμιο Poznan της Πολωνίας, 

χρήσθηκε Τακτικό Μέλος και έλαβε Χρυσό Μετάλλιο από την Αυτού Βασιλική 

Υψηλότητα Πρίγκηπα της Πορτογαλίας Dom Miguel de Braganca, του 

προγράμματος Έρευνας «Harmonia Universal» της Πορτογαλίας, χρήσθηκε 

επίσης Ιππότης της Μάλτας, έλαβε Μετάλλιο από το Διεθνές Ίδρυμα Άλμπερτ 

Σβάϊτσερ, είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών 

στη Φλόριδα των Η.Π.Α., του απενεμήθει το Παράσημο του Τάγματος του 

Μαργαριταριού του Σουλτανικού Οίκου του Σούλου και του Βόρειου Βόρνεο, 

αναγορεύθηκε από τον Κυβερνήτη της Πολιτείας του Τεννεσί των Η.Π.Α. 

Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως.

 

Τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια για τη δημιουργία της «HEPTAPO-

LIS», δόθηκαν επίσης στον Π. Πισσάνο από το Πανεπιστήμιο του Gottingen και 

πολλά άλλα Πανεπιστήμια και Ιδρύματα, της Ευρώπης, της Αμερικής και της 

Ασίας.

Φωτό από την επίσημη παρουσίαση της “Heptapolis” στο Πλανητάριο Αθηνών. 
Αριστερά ο ακαδημαϊκός, καθηγητής κ. Ευάγγελος Μητσόπουλος.
Στο πλάι του ο πρόεδρος του Σωματείου “ΟΛΥΜΠΟΣ” κ. Παύλος Πισσάνος.

Η Αυτού Μεγαλειότης ο Πρίγκηπας Dom Miguel de Braganca τοποθετεί το Τιμητικό 
Παράσημο των Ιπποτών της Μάλτας στο πέτο του Προέδρου του Δ.Σ. του 
Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ, Παύλου Πισσάνου.          

Από αριστερά ο Ανθυπολοχαγός ε.α. Μόσχου Βασίλειος, ο Πρόεδρος του 
Παγκόσμιου Πνευματικού Κέντρου ΟΛΥΜΠΟΣ κ. Παύλος Πισσάνος και ο 
Μουσικοσυνθέτης κ. Μίμης Πλέσσας.         

Ο Βαρώνος Τόνυ Breidel – Χατζηδημητρίου με την επίσημη ενδυμασία του, 
Κοσμήτωρ του Παγκόσμιου Πνευματικού Κέντρου ΟΛΥΜΠΟΣ.         

Η Πρέσβειρα της Ελλάδος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την 
Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι κ. Κατερίνα Παναγοπούλου, σε ένα στιγμιότυπο 
από την συμμετοχή της ως ομιλίτριας στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Humanitas που 
οργάνωσε το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο.     

Ο Παύλος Πισσάνος και η συνεργάτης του ερευνήτρια της ιστορικής Θόλου της
Επιδαύρου, κυρία Αλτάνη σε ένα φιλικό στιγμιότυπο.   

Ο Παύλος Πισσάνος συζητά με τον Ιερέα Θεόδωρο Κυρίτση, ομιλητή και εισηγητή 
στο 8ο Συνέδριο Διεθνούς Forum Humanitas, ο οποίος ταξίδεψε από την πόλη 
Charlotte των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για να παραστεί στις εργασίες του 
Συνεδρίου. 

Η Γενική Γραμματέας κ. Ευαγγελία Δανιήλ και ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου 
Πνευματικού Κέντρου ΟΛΥΜΠΟΣ, ο Μουσικοσυνθέτης κ. Μίμης Πλέσσας, η 
Πρόεδρος of HMGI “The Greek Immigrant”κ. Μαίρη Ρυσσάκη και ο Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, Honorary Professorial Fellow,Professor 
Emeritus κ. Nicolas Wyatt στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.        

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Επιστημών,  Dr. Otto F. von Feigenblatt, 
Count of Kobryn.Ο Παύλος Πισσάνος επέδωσε μετάλλιο τιμής στον Πρόεδρο της 
Διεθνούς Ακαδημίας για την ενεργό συμμετοχή του στην αμοιβαία αδελφοποίηση 
των πνευματικών ανταλλαγών μεταξύ του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ και της 
Ακαδημίας.        

Η Αυτού Μεγαλειότης ο Πρίγκηπας της Πορτογαλλίας Dom Miguel de Braganca 
και Δούκας του Viseau παραδίδει το Τιμητικό Βραβείο στον Παύλο Πισσάνο, 
Πρόεδρο του Δ. Σ του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ και εμπνευστή της HEPTAPOLIS

Από αριστερά προς τα δεξιά ο διεθνούς φήμης γλύπτης Νίκος Φλώρος, ο 
Βαρώνος Breidel, η Stella Alexia Mantzaris , η Α.Μ. ο ο Πρίγκηψ της Πορτογαλίας 
Dom Miguel de Braganca , η Μαρία Ρυσσάκη και η Βαρωνέσσα Καλλιόπη Breidel.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Από αριστερά προς τα δεξιά : ο 
εκπρόσωπος του Σουλτάνου  HIS MAJESTY MUEDZUL LAIL TAN KIRAM– Sultan of Sulu and North 
Borneo, κ. Ιωάννης Βλαζάκης, ο Καγκελάριος της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών της Πορτογαλλίας Vitor 
Escudero de Campos, η Αυτού Βασιλική Υψηλότης Αρχιδούκας των Αψβούργων Andreas Salvador, ο 
Καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστημίων Πατρών κ. Χρίστος Γούδης, ο Πρόεδρος του Τμήματος ΗΖ01 
των Αθηνών της AHEPA κ. Κ. Νούτσης, ο Governor  της AHEPA Ελλάδος κ. Βασίλειος Πετκίδης, ο Sir 
Βασίλειος Μαρκεζίνης.

Ο Πορτογάλος VITOR ESCUDERO DE CAMPOS 
Δρ.-Ερευνητής του Ινστιτούτου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών της Λισαβόνας, Μέλος της 
Εθνικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, Καγκελάριος της 
Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών της Πορτογαλίας 
συγχαίρει τον Παύλο Πισσάνο, μετά την προβολή της 
ταινίας «HEPTAPOLIS – ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ».
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Ο Βαρώνος Τόνυ Breidel – Χατζηδημητρίου , Κοσμήτωρ του Δ.Σ. του Σωματείου 
Όλυμπος, ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Παύλος Πισσάνος και ο ειδικός 
σύμβουλος του Σωματείου κ. Ιωάννης Βλαζάκης στην οικεία του προέδρου.



Αρχαία Αγορά Αθηνών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

    Συγγραφεύς - Ερευνητής

Διδάσκων 

ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΠΙΣΣΑΝΟΣ

Κοστολόγιο Μαθημάτων
Τρόπος Πληρωμής
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Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 1000 ευρώ.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

 Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20%  στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 800 ευρώ

DISTANCE EDUCATIONDISTANCE EDUCATION

OFF

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχεται επιπλέον 

το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, 

για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος.

Χρονική Διάρκεια Μαθήματος ............................................ 7 Μήνες

Συνολικό Κόστος Μαθήματος (μετά την έκπτωση) ................ 800 

Ποσόν Πληρωμής Μηνιαίας Δόσης .................................... 114,5

Εφάπαξ Πληρωμή - Early Entry (10%) ............................... 720

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

     mαθηματα
       ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

    Συγγραφεύς - Ερευνητής

Διδάσκων 

ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΠΙΣΣΑΝΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τρόπος απόκτησης
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Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο 
μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων 
από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR 
e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS - ΤΡΙΛΟΓΙΑ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Αποκτήστε   ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
                              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ACTA Τεχνοβλαστός 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Απ ο ν έ μ ε τ α ι

Ο/Η ............................................................... 
παρακολούθησε επιτυχώς 

τον επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων

  ......................................................................
που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα

‘HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning’ 
με την χρήση μεθόδων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

               

      

Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑ A.M.K.E. Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.147414501000 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

                      ο
 Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

ο
Πρύτανης

        ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

                ο
Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο.    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ


