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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»
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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
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Καλώς ορίσατε στον Κόσμο της Χρυσής Τομής!

Κλείστε τα μάτια σας και αφουγκρασθείτε τους ήχους και τις μυστικές 
φωνές από την ζώσα φύση, τα δένδρα, τα λουλούδια, τα πουλιά, το νερό που κυλάει 
στο ποταμάκι, το θρόϊσμα του ανέμου, το λάλημα του πετεινού που αναγγέλει το 
ξημέρωμα της καινούργιας ημέρας...

Κι’ όταν έρθει η νύχτα, ατενείστε με ορθάνοιχτα μάτια το μεγαλείο του 
ουρανού, τα άστρα που τρεμοσβήνουν, την σελήνη που ανατέλλει από το ίδιο 
ακριβώς σημείο του ορίζοντα, όπως πριν από έναν ακριβώς χρόνο... τα σμήνη των 
Γαλαξιών που συνεχίζουν το αέναο ταξίδι τους, ακολουθώντας τους Νόμους της 
τέλειας Αρμονίας.

Κι’ ύστερα, βυθιστείτε στην άβυσσο του εαυτού σας, εκεί που 
γεννιούνται και αναπτύσσονται οι ιδέες, τα ερωτήματα του “εγώ” και του “εμείς”, του 
“γιατί” και του “διότι”, της “ύπαρξης” και της “ανυπαρξίας”, της “αταξίας” και της 
“τάξης” με κυρίαρχα ερωτήματα “ποιός είμαι εγώ;”, “ποιός ο σκοπός υπάρξεώς μου;”.

Και άραγε, πως είναι δυνατόν να αποτελείτε μέρος ενός απείρου 
Μαθηματικού Προγράμματος,... “του οποίου κάθε πράξις είναι και ένας αριθμός”, ... 
“του οποίου το άθροισμα της Αλληλεξάρτησης ισούται με το άθροισμα της 
Αλληλεπίδρασης;”... του οποίου, ο Μικρόκοσμος και ο Μεγάκοσμος βρίσκονται 
χυμένοι ο ένας μέσα στον άλλο και σε ίσες αναλογίες;
Και άραγε, πως είναι δυνατόν αυτό το άπειρο μαθηματικό μοντέλλο, να συνιστά στο 
σύνολό του το Αιώνιο Κάλλος; την Αιώνια Ομορφιά; την Αιώνια Αρμονία;

Η απάντηση είναι κρυμμένη στην κρίση των Μυστών που κοινωνούν τον 
Άρτο και τον Οίνο στο θυσιαστήριο της γνώσης του 1,618!...

Της αναγνώρισης του Νόμου της Χρυσής Τομής, 
που αφορά στο σύνολο του κόσμου.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 
•    H ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
•    Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
•    Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
•    ΠΕΡΙ ΤΟΥ «Φ» ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
•    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ - ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ
•    ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ Β΄
•    ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΑΟΣ 
•    Ο ΑΝθΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΥ 
•    ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
•    ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
•    Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
•    Η ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

•    ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙθΜΟΣ 
•    ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ 
•    Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΜΑΘΙΣΟΝ ΤΙΟΥΡΙΝΓΚ
•    Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΛΑΝ ΤΙΟΥΡΙΝΓΚ
•    TΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ 
•    ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΠΙΖΑΝΟ - TO BIBΛIO TOY ABAKA 
•    Η ΧΡΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΗΛΙΔΕΣ 
•    Η ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (Πυθαγόρας) 
•    Ο ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ 
•    Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙθΜΩΝ 
•    ΟΙ ΝΙΦΑΔΕΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ, Η ΧΡΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ 
•    ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ 
•    ΟΙ ΣΠΕΙΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
•    ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΣΙΟΛΙ 
•    Η ΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΣΙΟΛΙ 
•    Ο ΕΛΛΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 
•    ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
•    ΠΡΟΤΑΣΙΣ 
•    ΑΡΡΗΤΟΙ Ή ΑΣΣΥΜΕΤΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
•    ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 
•    Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
•    Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ & ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ 
•    ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΤΡΙΤΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

•    Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙθΜΟΣ ΣΤΗΝ HEPTAPOLIS 
•    Η ΧΡΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ HEPTAPOLIS 
•    ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
•    Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΡΑΚΤΑΛ & Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
•    Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΡΑΚΤΑΛΣ (FRACTALS) 
•    Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
•    Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
•    Ο ΘΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
•    Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ! 
•    Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ... Η ΘΕΩΣΗ 
•    Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η Χρυσή Τομή - Πρόλογος

Περί του “Φ” λογισμός      Μαθηματική ομορφιά - Πανταχού Παρών     

Από την Αρμονία στο Χάος     

Οι ιδανικές αναλογίες     

Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου     

Ο Χρυσός Αριθμός στην ζωγραφική      Η Ιερά Ακολουθία των αριθμών 
στη μουσική

Η Χρυσή Τομή και το κάλλος στην
ανατομία του ανθρώπινου σώματος     

Το ανάκτορο του Φίλλιπου του Β’     

Η Αναλογία και η Συμμετρία αποτελούν 
το νέκταρ της ανθρώπινης αναζήτησης                   

Ο ελληνικός πολιτισμός και 
ο Χρυσός Αριθμός                   



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Φύση και Χρυσός Αριθμός Αναφορά στον Φιμπονάτσι

Τα κουνέλια του Φιμπονάτσι

Η μαγεία των αριθμών

Οι σπείρες και ο Χρυσός Αριθμός

Ο Έλλην μαθηματικός Ευκλείδης

Άρρητοι ή Ασύμμετροι αριθμοί

Περί Συμμετρίας απόψειςΗ σχέση των Νόμων με τη Χρυσή Αναλογία,
την Συμμετρία και την Αρμονία

Μορφές και σχήματα στον φυσικό κόσμο Η προέλευση των αριθμών

Ευκλείδου Στοιχεία Πρότασις

Περί της Θείας Αναλογίας 
του Λούκα Πατσιόλι 

Η Θεία Αναλογία στο έργο του
Λούκα Πατσιόλι 

Λεονάρντο Πιζάνο - Το βιβλίο του Άβακα 

Η Χρυσή Ακολουθία στις γραμμώσεις και 
στις κηλίδες

Η Ιερά Ακολουθία των αριθμών.
Πυθαγόρας

Η νιφάδες του χιονιού, η χρυσή αναλογία
και η αριστοτελική λογική Οι ιδιότητες του Χρυσού Ορθογωνίου

Ο Πεντάκτινος Αστήρ των
Πυθαγορείων

Η Θεωρία του Άλαν Μάθισον Τιούρινγκ

Η μαθηματική λογική του Χρυσού Αριθμού
και ο Άλαν Τιούρινγκ 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Χρυσός Αριθμός στην HEPTAPOLIS

Ο Αριστοτέλης και ο φυσικός κόσμος

Ο κόσμος των αισθήσεων, των νόμων
και των αρχετύπων

Ο Αριστοτέλης και ο ανθρώπινος κόσμος

Η εξέλιξη της ψυχής...Η Θέωση.

Ο  Θείος Κόσμος

Η Γεωμετρία Φράκταλ και 
ο Χρυσός Αριθμός

Ο Άνθρωπος και ο κόσμος των 
Φράκταλς(FRACTALS)

Η εφαρμογή της Χρυσής Τομής 
στο έργο του Αριστοτέλη

Η πορεία μας στη λεωφόρο της 
Χρυσής Σπείρας - Επίλογος

Η Χρυσή Αναλογία στην HEPTAPOLIS Πυραμίδες
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Ο συγγραφέας κ. Παύλος Πισσάνος... 
έχει βάλει την σφραγίδα του στην πνευματική ζωή της Ελλάδος ήδη από δεκαετίες. Ο κ. 
Πισσάνος κάνει καλά, αυτό που σύμφωνα με τον πρόεδρο Μιτεράν κάνουν καλά οι 
Έλληνες, Πολιτισμό σε όλη του την έκταση και το βάθος. Το βιβλίο ασχολείται με κύριο 
αντικείμενο που ενδιαφέρει και μελετά με επιτυχία ο συγγραφέας. Την αρμονία στον 
Κόσμο και την σχέση της με το θείο. Ο σκοπός του βιβλίου είναι να επικοινωνήσει με το 
ευρύ κοινό με ευρηματικό, εύληπτο και κυρίως με επιτυχημένο τρόπο.
Το βιβλίο είναι γραμμένο με την χαρακτηριστική ευγλωττία και πειστικότητα του 
συγγραφέα και είναι χρήσιμο, όσο και ευχάριστο τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στο 
ειδικό, τον επιστήμονα, που θα βρει ενδιαφέρουσες πτυχές τις οποίες, ακόμη και αν 
γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, θα απολαύσει.
Συγχρόνως ο αναγνώστης θα βρει όψεις που δεν είχε φαντασθεί, ακόμη και αν 
εργάζεται σε αυτό το θέμα με επιτυχία επί έτη. Το βιβλίο αναδεικνύει αυτό που λένε ο 
Πλάτων και ο Δημόκριτος, οι οποίοι διαφωνούσαν ακόμη και όταν συμφωνούσαν:
«Δημόκριτος και Πλάτων κοινῶς ἐν τῆι ψυχῆι τὴν εὐδαιμονίαν τίθενται. Γέγραφε δ' ὁ μὲν οὕτως· ‘εὐ
δαιμονίν ... κακοδαιμονίν’. ‘εὐδαιμονίν ... δαίμονος’ τὴν δ' εὐδαιμονίαν καὶ εὐθυμίαν καὶ εὐεστὼ καὶ
ἁρμονίαν, συμμετρίαν τε καὶ ἀταραξίαν καλεῖ».
και αυτό που γράφει ο Κλαύδιος Πτολεμαίος στον βιβλίο του Αρμονική:
«ὁ μὲν γὰρ λόγος ἁπλῶς καὶ καθόλου Τάξεώς ἐστι καὶ Συμμετρίας περιποιητικός, ὁ δὲ ἁρμονικὸς ἰ
δίως τῆς περὶ τὸ ἀκουστὸν γένος, ὡς ὁ φανταστικὸς τῆς περὶ τὸ ὁρατόν, καὶ ὁ κριτικὸς τῆς περὶ τὸ 
νοητόν».
Είμαι βέβαιος, ότι όλες και όλοι, θα απολαύσετε το βιβλίο, όπως ακριβώς και εγώ. 
Εύχομαι καλή ανάγνωση.
                                                                                                         Ξενοφών Διον. Μουσάς

                                                                                                                                        Αστρονόμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

                                                                                                                                              Διευθυντής του Εργαστηρίου Αστροφυσικής,

                                                                                                                                          αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής Διαστήματος,

                                                                                                                                                           Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας

                                                                                                                               της Φυσικής Διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΣΠΕΥΔΩ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΡΩ…
Έλαβα το βιβλίο σας και σπεύδω να σας υποβάλλω τας ευχαριστίας μου και να σας 
συγχαρώ για την έγκριτην επιστημονικότητα αλλά και την αισθητικήν δομήν, η οποία 
χαρακτηρίζει σελίδαν προς σελίδαν το θαυμάσιον πόνημά σας.
Θεωρώ απαραίτητην την μετάφρασην του κειμένου εις την Αγγλική και εις άλλας, κυρίως 
Ευρωπαϊκάς γλώσσας, για να καταστεί πνευματικό κτήμα εις τους αναγνώστες της 
ακαδημαϊκής κοινότητος της Ευρώπης και του κόσμου.
                                                                                            
                                                                                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                                                                                                                                  Ακαδημαϊκός

                                                                                                                           Επίτιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ “ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ”
Δεν είμαι των θετικών επιστημών και άρα δεν είμαι, ίσως, ο καλύτερος για το Δοκίμιο 
αυτό του Π. Πισσάνου περί της “Χρυσής Τομής”. Θα σταθώ, λοιπόν, στον χαρακτηρισμό 
“Δοκίμιο” που προσπαθεί να προσεγγίσει, σε μεγάλο ίσως βαθμό, ένα θέμα κριτικής 
επιστήμης όπως είναι οι “Θετικές Επιστήμες” ή όπως λέει ο Δ.Ν. Μαρωνίτης... «είναι ένας 
διανοούμενος λόγος, διαμεσολαβητικός...».
Αυτός ο λόγος που εκφράζει το δοκίμιο του Π. Πισσάνου, είναι ακριβώς μία προσέγγιση 
της θετικής Επιστήμης που βασίζεται στην αναζήτηση της επιστημονικής έρευνας, στις 
πολλές και τεκμηριωμένες πληροφορίες.
Η συγκέντρωση και κριτική τόσων επιστημονικών στοιχείων είναι όντως άξια 
συγχαρητηρίων και καθιστά διδακτικό τούτο το δοκίμιο.
Όσον αφορά στην ακολουθία των αριθμών, κύριο συστατικό της έρευνας του Π. 
Πισσάνου, κατά την γνώμη μου είναι μια Μαθηματική στην αρχή και Γεωμετρική στην 
συνέχεια, διαδικασία που ξεκίνησαν οι “Προσωκρατικοί”, η Σχολή της Μιλήτου και ο 
Μέγας Πυθαγόρας ο Σάμιος. Ο Πυθαγόρας (580-500 π.Χ.) συνδυάζει τις θεολογικές και 
μυστικιστικές θεωρίες με την επιστημονική έρευνα και φιλοσοφική σκέψη.
Το περιώνυμο “Φιλοσοφικό Σύστημα” του Πυθαγόρα στηρίχθηκε στη βαθειά του πίστη 
του και στη μεγάλη σημασία που έδινε στους αριθμούς.
Κατά τον Πυθαγόρα οι αριθμοί είναι η ουσία των όντων που εκφράζουν τη σύσταση και 
λειτουργία του Σύμπαντος, καθορίζουν την κίνηση των ουρανίων σωμάτων και τα 
φαινόμενα της Γης «εν αριθμώ πάντα γίγνεσθαι», κυρίως η «τετρακτύς της δεκάδος».
Στη “Χρυσή Τομή” η έρευνα βασίζεται στην ενότητα του ενικού με το καθολικό και 
δημιουργεί το ειδικό που μέσα από την ορθολογιστική ανάλυση - Γεωμετρική σχημάτων, 
γραμμάτων και αριθμών, το ειδικό αποκτά τη σημασία του γενικού, πραγματούμενο στο 
ενικό και που, αυτή η Γεωμετρική αλληλουχία, δίνει στο ενικό τη μορφή ύπαρξης του 
γενικού στο πραγματικό, στο υπάρχον.
Τα γνωρίσματα και τις ιδιότητες με βάση τα αντικείμενα ενώνονται με τα φαινόμενα στην 
όποια κατηγορία ...απαντά η “Χρυσή Τομή”. Τελειώνω με ένα απόσπασμα του Πρόκλου: 
«Την περί αυτήν, Γεωμετρία, εις σχήμα παιδείας - φιλοσοφίαν- ελευθέρου μετέστησεν 
άνωθεν τας αρχάς αυτής επισκοπούμενος και άυλης και νοηρής τα θεωρήματα 
διερευνώμενος».
                                                                        

                                                                    ΜΙΧΑΛΗΣ-ΘΑΛΗΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ 
                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Ρώμης

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΣΣΑΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
Η Χρυσή Τομή γοητεύει φιλόσοφους και επιστήμονες εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Με το βιβλίο αυτό ο Παύλος Πισσάνος εισχωρεί στις απαρχές και την εξέλιξη αυτής της 
διάχυτης Χρυσής Αναλογίας η οποία παρουσιάζεται μέσα από τη φύση και την τέχνη εάν 
εξετάσουμε την ιερή Πυθαγόρεια Γεωμετρία και τη συνέχισή της μέσα στον Πλάτωνα, 
τον Ευκλείδη, τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, τον Φιμπονάτσι, τον Μαρκ Μπαρ και τον Άλαν 
Τούρινγκ.
Ο Παύλος Πισσάνος αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο Χρυσός Αριθμός Φ 
εξελίχθηκε στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου, στη Θεϊκή Αναλογία, στην Αλληλουχία του 
Φιμπονάτσι και στην Αρχή της Συμμετρίας μορφοποιώντας τόσο τον μακρόκοσμο όσο 
και τον μικρόκοσμο σύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό αξίωμα «Ο Θεός αεί Γεωμετρεί».
Ο αναγνώστης, ακολουθώντας αυτή την διαχρονική περιπέτεια των ιδεών, θα εμπλακεί 
στην αιώνια ανθρώπινη αναζήτηση του «Γνώθι σαυτόν».
                                
                                                                                                          Δρ ΣΤΑΝΛΕΫ ΣΦΗΚΑΣ
                                                                                                Καθηγητής Φιλοσοφίας, Webster University

Το φ, οι αριθμοί Fibonacci, ο μαγικός κόσμος των μαθηματικών! 
Μία ολοκληρωμένη Μελέτη για τη διάσημη Συμμετρία του φ μέσα από το διεισδυτικό 
πνεύμα του Παύλου Πισσάνου. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με 
την ερμηνεία που δίνει, το βιβλίο περιέχει όλη τη γνώση που έχουμε για το φ. 
Η ιστορική αναδρομή για το φ είναι το δεύτερο δυνατό σημείο του βιβλίου.  
Ο τρόπος γραφής του Παύλου Πισσάνου δένει αρμονικά με το περιεχόμενο του βιβλίου, 
καθιστώντας το έργο κλασικό στο είδος του.
                                                                  
                                                                                                           Εμμανουήλ Μανούσος
                                                                                                                                                                    Καθηγητής Φυσικομαθηματικός

ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ...
Εάν δεν εγνώριζα, ποίος ήτο ο συγγραφεύς του έργου θα έλεγα, ότι το έγραψε ο 
Αριστοτέλης. Η άτεγκτος λογική του, η σύλληψις της ιδέας και η εύληπτος διατύπωσις 
του ανατρέχει, στα υψηλά διανοήματα της Αρχαιοελληνικής Σοφίας, η οποία 
εδημιούργησε, αυτό, που ονομάζεται πνευματικός βίος της ανθρωπότητος και στον 
οποίον ο Παύλος Πισσάνος συμβάλλει μετριοφρόνως, αλλά αποτελεσματικώς.

                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
                                                                                                                   Δικηγόρος Αθηνών, Συγγραφεύς, Ερευνητής

Η ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ...
Στο νέο βιβλίο του με τίτλο η Χρυσή Τομή, ο γνωστός ερευνητής και συγγραφέας Π. 
Πισσάνος φέρνει σε πέρας με επιτυχία το τεράστιο εγχείρημα της συμπύκνωσης των 
δεδομένων και των εξ αυτών συμπερασμάτων για την ύπαρξη και σημασία του χρυσού 
αριθμού Φ=1,618 και τις εξ αυτού προκύπτουσες Αναλογίες και Συμμετρίες σε όλο 
ουσιαστικά το φάσμα των ανθρωπίνων και κοσμικών δραστηριοτήτων και φαινομένων.
Ξεκινώντας από την εύρεση και καθιέρωσή του Φ και της Χρυσής Τομής από τον 
μαθηματικό Ευκλείδη, εξετάζει με εντυπωσιακά εμπεριστατωμένη γνώση και εμβριθή 
κριτική προσέγγιση την καταλυτική σημασία του Φ και των συνεπαγόμενων Αναλογιών 
στην εξέλιξη της ζωγραφικής, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής, των εν γένει 
μαθηματικών και γεωμετρικών ακολουθιών και εφαρμογών, της ανατομίας, της 
βιολογίας, της Χημείας, της Λογικής, της Φιλοσοφίας και εν τέλει της ίδιας της Κοσμικής 
Ισορροπίας.
Εμβληματικές είναι οι μορφές στον τομέα της έρευνας του Φ και των Χρυσών Αναλογιών 
και Συμμετριών, όπως ο Πυθαγόρας, ο Ευκλείδης, ο Αναξίμανδρος, ο Αρχιμήδης, ο 
Αριστοτέλης, ο Βιτρούβιος, ο Ντα Βίντσι, ο Φιμπονάτσι, ο Πατσιόλι, ο Μέινχαρντ, ο 
Νεύτων, ο Τιούρινγκ, ο Μάντελμπορτ, ο Κοχ αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας, χάρις στην 
αριστουργηματική σύλληψη και διάταξη της υπό εκτέλεση HEPTAPOLIS, της βασισμένης 
στον Φ και την Χρυσή Τομή, πλέον πολυδιάστατης πόλης του Κόσμου...
...παρελαύνουν μέσα από τις σελίδες αυτού του συναρπαστικού βιβλίου, 
συνεπικουρούμενες από την γοητευτική εικονογράφηση, όπου ο συγγραφέας με 
μαεστρική διαχείριση της αέναης Διαλεκτικής μεταξύ της Χρυσής Τομής και των Χρυσών 
Αναλογιών από τη μία και των διεργασιών του Κοσμικού Γίγνεσθαι και Είναι από την άλλη 
φθάνει με πειστικό τρόπο στο συμπέρασμα μίας υπέρτατης διάνοιας που μέσω αυτών 
των ακατάλυτων Αναλογιών και Συμμετριών, εξασφαλίζει την αρμονική εξέλιξη του 
Σύμπαντος.

                                                                                                     Δρ ΣΤ. ΒΟΓΑΖΙΑΝΟΣ ΡΟΥ

                                                                                                                           Μόνιμο Μέλος Γενικού Συμβουλίου Παν/μίου Γλασκώβης,

                                                                                                                                       Αντιπρόεδρος Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Φόρουμ

ΕΥΦΟΡΙΑ ΨΥΧΗΣ...
Σχετικά με το κείμενο της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ, το οποίο διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον, θα 
ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις: Η πρώτη παρατήρησης αναφέρεται στις επί μέρους 
εικόνες, οι οποίες διά του κάλλους της τελειότητος της Χρυσής Τομής, ο νους 
συλλαμβάνει το Συμπαντικό μεγαλείο στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος ο άνθρωπος με 
ολόκληρο το σώμα του.
Αρμονικό μέρος του Παντός (θεού Πανός) ο άνθρωπος, συνδέει την δύναμη της λογικής 
με την ευαισθησία του συναισθήματος.
Η δεύτερη παρατήρησης αφορά στην συντομία και την ακρίβεια των περιγραφών του 
κειμένου, το οποίον παρέχει στον αναγνώστη την δυνατότητα να συλλάβει την 
Γεωμετρική και Μαθηματική σύνδεση και σύνθεση των κοσμικών στοιχείων, ώστε 
ολόκληρο το Σύμπαν να αποκαλύπτει και εξηγεί την συγγένεια όλων των όντων και των 
πραγμάτων μεταξύ τους.
Στο βιβλίο της Χρυσής Τομής η σύνθεσης εικόνος και λόγου παρέχουν στην ψυχή μία 
ευφορία, η οποία την συνοδεύει και την γαλουχεί στους πολύ δύσκολους καιρούς που 
διανύομε σήμερα.
                                             
                                                                                                                                 ΑΛΤΑΝΗ
                                                                                                                        Συγγραφεύς, Ερευνήτρια Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας



ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΝΩΣΗΣ...
Η παρούσα μελέτη της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ» αποτελεί μια πραγματική «Βίβλο Γνώσης», η
οποία, με άρμα την Πυθαγόρεια αντίληψη, την Ελληνική σκέψη, την παρατήρηση της 
Φύσης, του Κόσμου και του Ανθρώπου, μας οδηγεί και μας εξηγεί τον τρόπο που 
λειτουργεί η «Σκέψη του Θεού».
Συγκλονιστικά λιτό, επιστημονικό, κατατοπιστικό, φαντασμαγορικό, αγγίζοντας τα υλικά 
και τα μεταφυσικά πεδία, μας πλημμυρίζει με δέος και ταπεινότητα για την «Δημιουργία» 
και τον «Δημιουργό» και συνάμα γεννιέται η απορία «γιατί ο άνθρωπος, η κορωνίδα της 
Δημιουργίας, δεν αντιλαμβάνεται και δεν σέβεται αυτήν την τελειότητα;», που συνίσταται 
στην πιστή τήρηση των κανόνων του Συμπαντικού οπλοστασίου, στην Αναλογία και την 
Συμμετρία, όπως ο Θεός ελογίσθει και συνέταξε.
Πιστεύω ότι, όποιος μελετήσει και κατανοήσει το παρόν πόνημα η «Χρυσή Τομή», θα 
αλλάξει για πάντα τον τρόπο θέασης και προσέγγισης του κόσμου, αλλά και του εαυτού 
του.

                                                                                                       Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΙΗΛ
                                                                                                                                                       Ιατρός Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ...
Το καινούργιο επιστημονικό – φιλοσοφικό έργο του συγγραφέως Παύλου Πισσάνου με 
τίτλο «Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» δικαίως έλαβε την φήμη «ως βιβλίου – θησαυρός».
Διατρέχοντας τις, πλούσια εικονογραφημένες, σελίδες του πονήματος, 
αντιλαμβανόμεθα το εύρος της έμπνευσης που διακατέχει και επεξηγεί την πνευματική, 
επιστημονική, πολιτιστική, φιλοσοφική, μαθηματική και κοσμολογική φύση της 
συγγραφής του όλου έργου.
Με εκλαϊκευμένες αναλύσεις και με επιλογή απαράμιλλων εικόνων, αναλύεται από τον 
συγγραφέα ο μεγαλειώδης συλλογισμός της υποταγής των κανόνων της φυσικής 
Δημιουργίας στον Λόγο της Χρυσής Τομής, μέσω, της από Θεού οριοθέτησης των 
πάντων στην Αναλογία και την Συμμετρία.
Η ανάδειξη του «θεϊκού» Ανθρώπου μέσω της ύπαρξης των μαθηματικών προτύπων της 
Χρυσής Τομής, που συνιστούν το άριστο μέτρον της δημιουργίας του, καθιστούν το έργο 
ως ένα κοινωνικό ευαγγέλιο, μέσω του οποίου ο αναγνώστης κοινωνεί τον Άρτο και τον 
Οίνο της εξέχουσας γνώσης.
Κρίνω σκόπιμη την διδασκαλία του βιβλίου «Χρυσή Τομή» στα Πανεπιστήμια και τα 
Πνευματικά Ιδρύματα του κόσμου, ως ένα «απαραίτητο εργαλείο μάθησης» στους 
ορισμούς της Λογικής και της Κρίσης.
Προσωπικώς, εθέσπισα τούτο για τους σπουδαστές Φιλοσοφίας και Ηθικής του 
Κολλεγίου Florins of South Caroline, USA,στο οποίο από ετών διδάσκω.

                                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΙζΙΩΝΗΣ Ph. D.
                                                                                              Francis Marion University Florence, SC U.S.A.

ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΔΥΣΚΟΛΟ...
Πολλοί μαθηματικοί έως σήμερα έχουν μελετήσει τις ιδιότητες της Χρυσής Τομής.
Πολλοί επιστήμονες έως και σήμερα ασχολούνται και ερευνούν αυτή τη Θεϊκή Αναλογία. 
Ο Παύλος Πισσάνος ως ακτιβιστής, ακροβάτης της σκέψης, περπατά σε μαθηματικά 
κινούμενη άμμο, καταφέρνοντας να περάσει απέναντι.
Του αξίζουν συγχαρητήρια για το βιβλίο του και του αρμόζει το κάτωθι Χαϊκού:
Χρυσή η Τομή. Εγχείρημα δύσκολο. Μπράβο σου Παύλε.

                                                                                                     ΔΡ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
                                                                                                        Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc, Ph,. D

                                                                                                                                                                Πρόεδρος & CEO της ΥΕΤΟΣ Α.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ, ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ...
Ο Παύλος Πισσάνος μέσα από το πολυτελές βιβλίο του «Η Χρυσή Τομή» παρουσιάζει με
πλήρη σαφήνεια λόγου, αλλά και μέσα από μια πλούσια εικονογράφηση, τη σημασία της 
Χρυσής Τομής ή άλλως του Χρυσού Αριθμού 1,618 για την Παγκόσμια και Συμπαντική 
ισορροπία και που αφορά στην οργανωμένη Τάξη που επικρατεί στο Σύμπαν, μέσω της 
εφαρμογής της Συμμετρίας και της Αναλογίας, οι οποίες «εν δυνάμει» δρουν εντός των 
Νόμων της φύσης και του κόσμου.
Ο συγγραφέας, ειδικός γνώστης της Σχολής των Πυθαγορείων, περιγράφει τον τρόπο με 
τον οποίο, οι φιλόσοφοι της Σχολής του Κρότωνα συνέλαβαν και σχεδίασαν «επί 
χάρτου» την μαθηματικότητα του Μέσου και του Άκρου λόγου σε μια συγκεκριμένη 
ευθεία, ανακαλύπτοντας στην πραγματικότητα τον «Χρυσό Αριθμό» δημιουργίας του 
κόσμου, από τον Θεό!
Η χρήση του Χρυσού Αριθμού στη Ζωγραφική, την Γλυπτική, την Αρχιτεκτονική, τη 
Μουσική, σε όλες τις Τέχνες και τις Επιστήμες, καθώς και στις δομές των φυτών, των 
λουλουδιών, των δένδρων, της θάλασσας, του αέρα, αναδεικνύονται μέσα από καθαρά 
επιστημονικές τεκμηριώσεις, μέσω του παρόντος βιβλίου.
Εξηγεί περαιτέρω πως, ο μαθηματικός τύπος και η εφαρμογή της Χρυσής Τομής 
εμπεριέχονται μέσα στην αρχιτεκτονική δομή του αιώνιου μνημείου κάλλους και 
αρμονίας, του Αθηναϊκού Παρθενώνα και αναλαμβάνει να διαφωτίσει τον αναγνώστη 
περί της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της.
Περιγράφει πως, μέσα από τους Πυθαγόρειους διανοουμένους της Μεγάλης Ελλάδος 
που πρώτοι υπολόγισαν την ακριβή αριθμητική τιμή και αξία του Χρυσού Αριθμού, ώστε 
να μπορέσουν να ανοίξουν τη δίοδο της Γήινης σφαίρας προς το Σύμπαν, το μέγα 
μυστικό διατηρήθηκε κρυμμένο από τους μυημένους Νεοπλατωνιστές επιστήμονες 
καθώς και της Ιταλικής Αναγέννησης, μέχρις ότου τελικά να αποκαλυφθεί στη σύγχρονη 
εποχή, σε πλήρες μεγαλείο.
Ο Παύλος Πισσάνος, για μια ακόμη φορά, μας φωτίζει μέσα από τις γεννήτριες της 
Συμπαντικής Λογικής που αποτυπώνουν την «Σκέψη του Θεού».
Διαβάστε, μελετήστε, το χρήσιμο αυτό βιβλίο και νοιώστε για μια ακόμα φορά, τη δόξα 
της Ελληνικής διανόησης, στο πέρασμα των αιώνων.

                                                                              Δρ. ΤΟΝY BREIDEL ΧΑΤZΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

                                                                                                                                                                                                       Βαρώνος

                                                                                                                      Ιστορικός-Συγγραφέας, Καθηγητής Albizu University (ΗΠΑ)

                                                                                                        Επιστημονικός Συνεργάτης Universidade Lusofona de Humanidades

                                                                                                                                                                           e Tecnologias (Λισσαβόνα)

                                                                                                                                        Μέλος Academia de Letras e Artes (Πορτογαλία)

                                                                                                                             Μέλος International Academy of Social Sciences (ΗΠΑ)



HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning
Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως

    Συγγραφεύς - Ερευνητής

Διδάσκων 

ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΠΙΣΣΑΝΟΣ

a ca

b

b =1,618

1,618

1,618

1,618
1,618

1,618

1,618

1,618

1,618

1,618

1,618

1,618

το �αθη�α 
τησ χρυσησ το�ησ

Κοστολόγιο Μαθημάτων
Τρόπος Πληρωμής

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 ............................................ 6 Μήνες

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

Ποσόν Πληρωμής Διμηνιαίας Δόσης ................................. 268

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

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ



Αποκτήστε   ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
                              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ACTA Τεχνοβλαστός 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τρόπος απόκτησης

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.)

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


