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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Μια από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες προσωπικότητες από το 
Θρακικό χώρο. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Κουρτίδης γεννήθηκε στην Αδριανούπολη 
το 1870. Τελείωσε το γυμνάσιο το 1888. 

Στην συνέχεια γίνεται δημοδιδάσκαλος του Ηδιριμοδείου δημοτικού σχολείου. 
Φοίτησε δύο χρόνια στην Φιλοσοφική σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου ενώ έχει 
κάνει σπουδές και στην ιατρική όπου το 1899 αναγορεύεται αριστούχος διδάκτωρ. 
Κατόπιν, σε νεαρή ηλικία, διορίσθηκε σαν δάσκαλος στο Σουφλί όπου και 
δημιούργησε την οικογένειά του.
 
Παντρεύτηκε τη Δέσποινα Παπαδοπούλου (τη Δέσπω την Παπαντικούδα) με 
την οποία και απέκτησε 2 παιδιά, τη Μαρίκα και το Γιώργο. Υπηρέτησε (1901-1904) 
ως υγειονομικός στο Λοιμοκαθαρτήριο. 

Έφυγε στην Αίγυπτο όπου για λίγα χρόνια εξάσκησε το επάγγελμα του 
ιατρού ωστόσο το 1904 επιστρέφει επέστρεψε στο Σουφλί κατά τους δύσκολους για 
τη Θράκη χρόνους και το σπίτι του έγινε κέντρο εθνικών αποφάσεων. Πριν πεθάνει 
ζήτησε να θαφτεί στο χωριο Κορνοφωλιά. Πέθανε το Νοέμβριο του 1912. Η κόρη του 
παραχώρησε το αρχοντικό στην ΕΤΒΑ, για να γίνει αυτό το πρώτο Μουσείου 
Μεταξιού της Ελλάδας.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναπτύσσει έντονη εθνική δραστηριότητα. Ανήκει στο πατριωτικό κομιτάτο του 
Σουφλίου. Κατά την διάρκεια του Α' Βαλκανικού πολέμου ο Κουρτίδης επιστρατεύεται 
στον τουρκικό στρατό ως στρατιωτικός ιατρός. Μετά την ανακήρυξη της αυτονομίας 
της η Δυτική Θράκη χωρίζεται σε τρία τμήματα και ο Κουρτίδης γίνεται πρόεδρος του 
Σουφλίου. 

Με την απελευθέρωση της Θράκης, εκλέγεται βουλευτής 
Αδριανουπόλεως και στη συνέχεια γερουσιαστής, ενώ το 1924 τοποθετείται 
Υπουργός Γενικός Διοικητής Θράκης από την κυβέρνηση του Ανδρέα 
Μιχαλακόπουλου. Από το βήμα της βουλής αγωνίζεται για να αποκατασταθεί ο 
κόσμος των προσφύγων. Δείγμα των αγώνων του είναι η αγόρευση του στην Βουλή 
με κυριότερα ζητήματα την στέγαση και την περίθαλψη που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα «Μακεδονία» στις 30/5/1921. Ήταν άνθρωπος της δράσης και του 
στοχασμού, σεμνός και τίμιος.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έχει να παρουσιάσει, πέρα από καθοριστικές πολιτικές αποφάσεις και ένα 
πολυτάλαντο συγγραφικό έργο με χρονογραφήματα, λαογραφία του τόπου, ιστορικές 
μελέτες.

Σπουδαία έργα του "Άπαντα" (1910-1912) - περιλαμβάνει Σιναϊτικές 
αναμνήσεις, "Οδοιπορικό του Αγίου Όρους", "Ιστορία της Θράκης", "Θρακικά" 
(1926) - βιβλίο με κεφάλαια για την αρχαία Θράκη και τους Θράκες, "Αρχαία 
Ελληνικά Μυστήρια"(1934), Ημερολόγιο της δράσεως των Ελλήνων ανταρτών της 
Σάντας (1916-1924).
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ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έχει να παρουσιάσει, πέρα από καθοριστικές πολιτικές αποφάσεις και 
ένα πολυτάλαντο συγγραφικό έργο με χρονογραφήματα, λαογραφία του τόπου, 
ιστορικές μελέτες.

Σπουδαία έργα του:
"Άπαντα" (1910 - 1912) - περιλαμβάνει Σιναϊτικές αναμνήσεις.

"Οδοιπορικό του Αγίου Όρους".

"Ιστορία της Θράκης", από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 46 μ.Χ. 

"Θρακικά" (1926) - βιβλίο με κεφάλαια για την αρχαία Θράκη και τους Θράκες.

"Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια"(1934). 

Ημερολόγιο της δράσεως των Ελλήνων ανταρτών της Σάντας (1916-1924).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το θρησκευτικόν αίσθημα, ουδέποτε εξέλιπεν από την Ελλάδα. Εξέλαμψε 
δε εις αυτήν αυτομάτως προ της γενέσεως πάσης φιλοσοφίας. Βεβαίως οι μύθοι δεν 
εφευρέθησαν υπό των ποιητών προς τέρψιν του πλήθους.

Οι μύθοι και τα άσματα του λαού, αι δεισιδαιμονίαι και αι παροιμίαι, αι εορταί 
αυτού ανέρχονται ως επί το πλείστον εις την απωτάτην αρχαιότητα. Το θρησκευτικόν 
αίσθημα υπό πάσας τας απόψεις του αφορά εις την γνώσιν του αγνώστου, εις την 
συμμετοχήν θείου τινός μυστικού. Εάν πιστεύσωμεν τον Πίνδαρον, τας πανελληνίους 
εορτάς εγκαινίασε πρώτος ο Ηρακλής  κατά την μυθικήν εποχήν της Ελλάδος. Οι δε 
μύθοι είχον πράγματι πολύ βαθύτερον σκοπόν, την διαπαιδαγώγησιν δηλαδή του 
λαού, δια της εξυμνήσεως των θεών και των ηρώων. 

Τοιουτοτρόπως δε κατά την πανάρχαιαν μεν εποχήν οι αοιδοί και οι ραψωδοί, 
αργότερον δε οι ποιηταί, υπήρξαν ίσως ασυνειδήτως οι πρώτοι διδάσκαλοι της 
Ελληνικής θρησκείας, πρώτιστα μεν ο Όμηρος και ο Ησίοδος, μετά ταύτα δε ο λυρικός 
ποιητής Πίνδαρος.

Είναι γνωστή εις την ιστορίαν η σπουδαιότης των μύθων οι οποίοι 
απαντούν εις την γένεσιν του λαού. Αι αρχέτυποι φυλαί αρέσκονται να εκφράζουν υπό 
συγκεκριμένην μορφήν τας καθοδηγούσας αυτάς ιδέας ως συνεχείας των επι τας 
τύχας αυτών επιδρασάντων γεγονότων. Αρέσκονται να προσωποποιούν υπό μεγάλα 
ονόματα τας βραδείας και ασαφείς ταύτας επιδράσεις. Δια τούτων δε οι μύθοι αυτών 
επιχέουν φως εις την ιστορίαν1.

Εάν προσέξωμεν τους μύθους της αρχαιότητας, εν τη ερμηνεία των θα 
εννοήσωμεν και θα πεισθώμεν ότι οι εκ παραδόσεως ούτοι μύθοι κρύπτουν πράγματι 
μεγάλας πάντοτε και αιωνίας αληθείας, φυσικάς  ή ηθικάς.

Οι μύθοι αποτελούν την βάσιν ή μάλλον την συνισταμένην του 
θρησκευτικού και κοινωνικού βίου των αρχαίων Ελλήνων. Οι μύθοι και αι παραδόσεις 
έχουν δια τούτο μεγίστην σπουδαιότητα, αποτελούν δε την μόνην πηγήν δια την 
εξέτασιν των ιστορικών προβλημάτων της απωτάτης Ελληνικής αρχαιότητος.

Αλλ’ ή αληθής των μύθων σημασία διετηρήθη ως μυστήριον μόνον εις 
τινας θρησκευτικάς εταιρείας, αι οποίαι συνέκειντο εκ μελών κατηχουμένων υπό 
ιερέων κληρονομικών. Αι εταιρείαι αύται ήσαν οι λεγόμενοι Ορφικοί και Βακχικοί, 
προσέτι δε τα Ελευσίνια και τα μυστήρια της Σαμοθράκης. Και ενταύθα λοιπόν 
συνηθροίσθησαν τα απόρρητα δόγματα των αρχαίων θεολογικών και φιλοσοφικών 
μύθων, οίτινες εκπηγάσαντες από ιερατείον τι εις εποχήν προγενεστέραν του Ομήρου 
απετέλεσαν την θεμελιώδη αφορμήν των Ελληνικών μυθολογημάτων. 

Εις τα ιερά ταύτα ιδρύματα μετά διαφόρους προκαταρκτικάς τελετάς 
επετρέπετο τελευταίον, αν και υπό τον όρον αυστηροτάτης εχεμυθίας, η ακρόασις της 
αρχαίας και κοσμογονικής διδασκαλίας, δια της οποίας απεκαλύπτετο ο προορισμός 
του ανθρώπου και η βεβαιότητης της μετά θάνατον αμοιβής και τιμωρίας, ταύτα δε 
απηλλαγμένα των ποιητικών παραμορφώσεων και των συμβόλων και αλληγοριών, 
δια των οποίων εξηκολούθουν περικαλυπτόμενα ως προς τον κοινόν όχλον2.

Η ποίησις, κατ’ αρχάς θρησκευτική, καθώς η Ομηρική και προ πάντων  ή του 
Ησιόδου, εθεωρείτο από τους αρχαίους Έλληνες ότι ήτο το τελειότερον και 
ασφαλέστερον παιδαγωγικόν μέσον. Εις τους νέους εδιδάσκοντο οι τερπνοί μεν μύθοι 
προς προτροπήν εις τα μεγάλα παραδείγματα και άσκησιν της αρετής, οι δε φοβεροί, 
όπως αποφεύγουν τας κακάς πράξεις. Έδιδον δε οι αρχαίοι τόσην σημασίαν εις το 
ζήτημα της τοιαύτης ανατροφής, ώστε απεκάλουν εν γένει τους ποιητάς σοφούς δια 
την επιτυχή πλοκήν των μύθων εις τα ποιήματά των.

Ο Όμηρος απεκαλούσε τους αοιδούς σωφρονιστάς, διότι με τα άσματά των 
ερρύθμιζον την διαγωγήν των νέων και καθοδηγούσαν εν γένει τους πολίτας προς 
μίμησιν των κατορθωμάτων των εξόχων ανδρών. Δια τον λόγον δε τούτον ακριβώς αι 
διάφοροι Ελληνικαί πόλεις εξεπαίδευον τους νέους προ πάντων με τα ποιήματα, όχι 
βέβαια προς απλήν οπωσδήποτε ψαχαγωγίαν και διασκέδασιν, αλλά χάριν 
σωφρονισμού και προς μόρφωσιν χαρακτήρων και ψυχών.

Αλλά και οι μουσικοί είχον κατά την αρχαιότητα μεγάλην σπουδαιότητα και 
αποστολήν, εδιδάσκετο δε η μουσική εντέχνως και συστηματικώς δια καταλλήλων 
ύμνων και ασμάτων, τα οποία είχον μελοποιήσει οι αοιδοί, συνετέλει δε 
τοιουτοτρόπως και αύτη εις την εμπέδωσιν του φρονήματος και της αρετής. Είχον 
δηλαδή και οι μουσικοί παιδαγωγικήν αποστολήν και συνετέλουν εις την ρύθμισιν του 
χαρακτήρος και των ηθών. Τοιαύτην δε γνώμην περί μουσικής είχον οι Πυθαγόρειοι, ο 
Πλάτων και ο Αριστοτέλης, καθώς και ο εκ Τάραντος διάσημος μουσουργός 
Αριστόξενος, όστις πρώτος όλων κατά την μαρτυρίαν του Στράβωνος εζήτησε και 
εφήρμοσε τας επιστημονικάς βάσεις της μουσικής.

Όσον αφορά δε την θρησκείαν, αι θρησκευτικαί εν γένει αντιλήψεις των 
αρχαίων Ελλήνων κατά τους αρχαίους χρόνους ήσαν συγκεχυμέναι. Ήσαν μάλιστα 
ιδανικαί και ανεφέροντο ως επί το πλείστον εις υποθετικά μυθολογικά ή ιστορικά 
γεγονότα. Οι γενικοί χαρακτήρες της θρησκείας ήσαν έννοιαι όλως διόλου 
αφηρημέναι, αναφερόμεναι εις τον φυσικόν ή ηθικόν κόσμον. Εστηρίζετο δε η 
θρησκεία όχι τόσον επί ιστορικής βάσεως, όσον εις την παράδοσιν, η οποία δεν 
απομακρύνετο και πολύ από τα μυθολογικά ή και τα πρώτα ιστορικά δεδομένα και απ’ 
αυτά αντλούσε τα θύματά της.

Και ακριβώς δια τον λόγον τούτον οι πρώτοι αοιδοί, θεωρούμενοι ως 
πρωτογενείς επικοί ποιηταί, έχουν μεγίστην και εξαιρετικήν σημασίαν, διότι επ’ αυτών 
εστηρίχθη το μέγα οικοδόμημα της καθολικής επικής ποιήσεως, της Ομηρικής. ‘Ησαν 
δε ομολογουμένως και αναμφισβητήτως οι πρώτοι αοιδοί της Ελλάδος Θράκες.

Αλλ’ εκτός των μυθικών και απωτάτων ιστορικών γεγονότων και η φύσις 
εκινούσε την ανθηράν φαντασία των αρχαίων Ελλήνων και την ποιητικήν των 
διάθεσιν, δια τούτο δε ευθύς εξ’ αρχής εθεοποίησαν τας μεγάλας φυσικάς  δυνάμεις, 
τα στοιχεία αυτής και τας αυτομάτους εκδηλώσεις της εκλαβόντες αυτάς ως αρχικάς 
αιτίας του κόσμου. Και ενόμιζον εν τη φαντασία των ότι όχι μόνον οι θεοί, αλλά και αι 
κατώτεραι ακόμη θεότητες, ως αι Μούσαι και αι Νύμφαι, εξέλεγον ως θελκτικήν και 
αποκλειστικήν διαμονήν των τα μεγαλύτερα σπήλαια, τα χαριτωμένα άλση, τας 
δροσεράς πηγάς και τας μελωδικάς κρήνας.

Η αρχική θρησκεία ήτο φυσιολατρεία, ελάτρευον τας εν τη φύσει δυνάμεις. «Εν 
Ελλάδι, ως και αλλαχού, το θείον φαίνεται αποκαλυφθέν εις την ψυχήν ανθρώπου δια 
της φύσεως, η δε αποκάλυψις αύτη, διεγείρουσα εις αυτόν πλείστα εκπληκτικά 
αισθήματα τέ ρψεως και τρόμου, παρήγαγεν όλας τας θαυμασίας αφηγήσεις, από τας 
οποίας αποτελείται ο μυθολογικός θησαυρός»3.

Μέσα εις τους μυστηριώδεις θορύβους και τα σκιρτήματα της φύσεως 
ήκουσαν οι Έλληνες πρώτην φοράν την φωνήν των θεών. Εις την απαράμιλλον 
Ελληνικήν φύσιν πρέπει να ζητήσωμεν την κοιτίδα και τας πρώτας εκφάνσεις της 
Ελληνικής θρησκείας. Ο Ελληνικός μύθος αρέσκεται υπερβολικά να μετατρέπη τα 
φυσικά φαινόμενα εις μυθολογικάς παραδόσεις και ευφυεστάτας παραστάσεις. Οι 
μύθοι εκοσμήθησαν με τα ωραιότερα χρώματα της Ελληνικής φαντασίας.

Επικρατούσε λοιπόν εις τους παναρχαίους Έλληνας το καθαρόν 
θρησκευτικόν αίσθημα, το οποίον ωδηγούσε αυτούς εις την δημιουργίαν των 
απαραμμίλων μύθων και της φυσικής θεογονίας και κοσμογονίας μέχρι της εποχής 
του Πεισιστράτου και της αυτής των μεγάλων ιστορικών χρόνων, οπότε αρχίζει να 
επικρατή εις την θρησκείαν το ηθικόν μάλλον αίσθημα το οποίον εξιδανικεύεται δια της 
φιλοσοφίας. Δυνάμεθα δηλαδή να καθορίσωμεν γενικώς ότι από τους παναρχαίους 
χρόνους μέχρι των Περσικών πολέμων επεκράτησεν η θεοκρατική θρησκευτική 
περίοδος, απ’ αυτούς δε μέχρι του Μεγάλου Αλεξάνδρου η ηθική, την οποίαν 
παρασκεύασεν η Ελληνική φιλοσοφία προ πάντων δε η Πλατωνική.

«Η Πλατωνική επισκόπησις του σύμπαντος είναι συγχρόνως μια 
γνώσις της αληθείας και μια θρησκεία. Θέτει την γνώσιν εις αναλογίαν με εκείνο το 
οποίον ο άνθρωπος ημπορεί να επιτύχη δια του αισθήματος.

Η γνώσις δεν αξίζει εις τα μάτια του Πλάτωνος, αν δεν χορτάση αύτη ολόκληρον 
την ψυχήν. Αξίζει τότε περισσότερον από μιαν επιστήμην, γίνεται ένα άρωμα της 
ζωής. Είναι εν τοιαύτη περιπτώσει ένας ανώτερος άνθρωπος μέσα εις τον άνθρωπον, 
εκείνος τέλος του οποίου η προσωπικότης δεν είναι άλλο τι, ει μη ένα ασθενές 
αντίγραφον. Εις αυτόν τον ίδιον άνθρωπον γεννάται εν όν, το οποίον τον υπερβαίνει, 
ο αρχέγονος και υπέροχος άνθρωπος. Και εις τούτο ακριβώς έγκειται ότι εις την 
φιλοσοφίαν του Πλάτωνος συσσωματούται το μυστικόν των Μυστηρίων. 

Ο πατήρ της Εκκλησίας Ιππόλυτος κάμνει υπαινιγμόν περί τούτου εις το 
ακόλουθον χωρίον.

«Ιδού το μέγα μυστικόν των ιερέων της Σαμοθράκης (οι οποίοι είναι φύλακες μιας 
λατρείας ωρισμένης των Μυστηρίων), μυστικόν το οποίον δεν είναι επιτετραμμένον να 
αποκαλύψουν, αλλ’ όπερ γνωρίζουν οι μεμυημένοι. Ομιλούν ούτοι περί του Αδάμ ως 
προγόνου των και ως αρχεγόνου παγκοσμίου Ανθρώπου…».

Ο Πλάτων ανατρέχει εις τον μύθον, δια να παραστήση την ψυχήν εις 
τας διαφόρους μεταμορφώσεις της. Ταυτοχρόνως μεταχειρίζεται την συμβολικήν 
διήγησιν, δια να περιγράψη τον εσωτερικόν άνθρωπον και παν ό,τι δεν είναι 
αντιληπτόν εις τας αισθήσεις.

Ο Πλάτων ευρίσκεται υπό την άποψιν ταύτην εις πλήρη αρμονίαν με 
την αλληγορικήν έκφρασιν, την δεδομένην υπό των σοφών των άλλων εθνών ως 
προς τας ιδέας του είδους τούτου. Τοιαύτη λόγου χάριν είναι η παραβολή αύτη προς 
την αρχαίαν Ινδικήν λογοτεχνίαν, την αποδιδομένην εις τον Βούδα»4.

Κατά την εποχήν των ιστορικών χρόνων η έρευνα των φιλοσόφων και η 
αδέσμευτος φαντασία των ποιητών συνετέλεσαν όχι μόνον εις την φιλολογικήν και 
φιλοσοφικήν διάπλασιν των μύθων, αλλά και εις την έντεχνον αυτών διαμόρφωσιν. 
Τούτο συνετέλεσε πάρα πολύ εις την θρησκευτικήν εξύψωσιν του λαού και ωδήγησε 
την λαϊκήν συνείδησιν εις ουσιαστικά και πραγματικά θρησκευτικά αισθήματα.

Κατά την κλασσικήν ταύτην εποχήν η έρευνα των διαφόρων 
φιλοσοφικών συστημάτων, η αμφιβολία και ο πυρρωνισμός των οδηγούν τον 
ευφάνταστον και φιλόκαλλον, τον ευτράπελον και δεισιδαίμονα, αλλά και πολύ 
φιλελεύθερον Ελληνικόν λαόν εις την εξεύρεσιν των αρχικών φυσικών αιτίων. Αλλά 
ταυτοχρόνως και τον εκτρέπουν σύμφωνα με τας ηθικάς τάσεις, τας πολιτικάς 
κατευθύνσεις και κοινωνικάς συνθήκας της εποχής εκείνης από τον παλαιόν 
μυθολογικόν λυρισμόν και τον πλησιάζουν εις ένα επίπεδον μάλλον καθωρισμένον και 
περισσότερον αληθές, εις μιαν σοφίαν οπωσδήποτε θρησκευτικώς θεμελιώδη και με 
συγκεκριμένην μορφήν. 

Η μυστική δηλονότι θεολογία των αρχαιοτέρων Ελλήνων και η 
μυστηριώδης αυτής έκφρασις υπεχώρησαν εις την αυστηράν και κριτικήν έρευναν της 
φιλοσοφίας, η οποία απέβη ο κυριαρχικός της θρησκείας ρυθμιστής.

Πλην, καθώς είπομεν, τα πρώτα σπέρματα και αι θεμελιώδεις αρχαί της 
Ελληνικής θρησκείας προέρχονται ωρισμένως από την Θράκην και είναι εξόχως 
χαρακτηριστική η επιμονή με την οποίαν αποδίδονται αυτά από τούς ποιητάς και τους 
ιστορικούς εις τους αρχαιότερους Θράκας. Η καταγωγή των μυστηρίων είναι πάντως 
Θρακική.

«Όπισθεν της Ελλάδος, λέγει ο Schuré, υπήρχεν η αγρία και τραχεία Θράκη. 
Προς βορράν αι οροσειραί, σκεπασμέναι από γιγαντιαίας βαλανιδιές και 
στεφανωμέναι με βράχους, εξετυλλίσοντο εις πλαγιάς κυματοειδείς ή επλέκοντο εις 
πολυπλόκους όγκους. Οι άνεμοι του βορρά εξέσχιζαν τας καταφύτους πλαγιάς και 
ένας ουρανός συνήθως θυελλώδης εσάρωνε τας κορυφάς των. Βοσκοί των κοιλάδων 
και πολεμισταί των πεδιάδων ανήκον εις την ισχυράν αυτήν λευκήν φυλήν, εις την 
μεγάλην εφεδρείαν των Δωριέων της Ελλάδος. 

Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως



Γενεά κατ’ εξοχήν αρρενωπή, διακρίνετο εις την ομορφιά δια το έντονον 
του προσώπου και την αποφασιστικότητα του χαρακτήρος, εις δε την ασχημίαν δια το 
τρομακτικόν και την μεγαλοπρέπειαν, τα οποία απαντούν εις τα προσωπεία της 
Μεδούσης και της αρχαίας Γοργόνας.»Καθώς όλοι οι αρχαίοι λαοί, οι οποίοι έλαβον 
την οργάνωσίν των από τα Μυστήρια, ως η Αίγυπτος, ο λαός του Ισραήλ, η Ετρουρία, 
τοιουτοτρόπως και η Ελλάς είχε την ιεράν γεωγραφίαν, όπου κάθε χώρα απέβαινε το 
σύμβολον ενός τόπου πνευματικού και υπερκοσμίου πνεύματος. Διατί η Θράκη 
εθεωρήθη πάντοτε από τους Έλληνες ως χώρα κατ’ εξοχήν αγία, τόπος του φωτός και 
αληθινή πατρίς των Μουσών; Είναι διότι τα υψηλά της βουνά είχαν τα αρχαιότερα ιερά 
του Κρόνου, του Διός και του Ουρανού. Απ’ εκεί κατέβηκε εις ρυθμούς ευμόλπους η 
Ποίησις, οι Νόμοι και αι ιεραί Τέχναι.

Οι μυθικοί ποιηταί της Θράκης ίδρυσαν την πίστην. Τα ονόματα του 
Θαμύριδος, του Λίνου και του Αμφίονος αντιστοιχούν εις προσωπικότητες 
πραγματικάς, αλλά προ πάντων αντιπροσωπεύουν κατά την διάλεκτον των ναών 
ισάριθμα είδη ποιήσεως. Καθένας απ’ αυτούς καθιερώνει την νίκην μιας θεολογίας επί 
μιας άλλης. Εις τα ιερά εποχής εκείνης δεν έγραφον την ιστορίαν, ει μη αλληγορικώς. 
Το άτομον δεν ήτο τίποτε· η σοφία και το έργον ήτο το παν. Ο Θάμυρις, όστις έψαλε 
τον πόλεμον των Τιτάνων και ετυφλώθη υπό των Μουσών, αναγγέλλει την ήτταν της 
κοσμογονικής ποιήσεως υπό των νέων μεθόδων. 

Ο Λίνος, όστις εισήγαγεν εις την Ελλάδα τα μελαγχολικά τραγούδια της Ασίας και 
εφονεύθη από τον Ηρακλέα, προδίδει την εισβολήν εις την Θράκην μιας ποιήσεως 
αισθηματικής, θηριώδους και ηδυπαθούς, την οποίαν απέκρουσε κατ’ αρχάς το 
αρρενωπόν πνεύμα των Δωριέων του βορρά (των Θρακών). Σημειώνει συγχρόνως 
την νίκην μιας λατρείας σεληνιακής επί μιας λατρείας ηλιακής. Ο Αμφίων τουναντίον, 
όστις κατά την παράδοσιν εκινούσε τους βράχους με τα άσματά του και έκτιζε τους 
ναούς με τους ήχους της λύρας του, εκπροσωπεί και την πλαστικήν δύναμιν της 
ηλιακής σοφίας και της γνησίας Δωρικής ποιήσεως, η οποία επέδρασεν επί των 
τεχνών και επί ολοκλήρου του Ελληνικού πολιτισμού.
 
»Πλην όλως διόλου διαφορετικόν είναι το φως το οποίον αναλάμπει από τον 
Ορφέα. Λάμπει δια μέσου του χρόνου με την προσωπικήν ακτίνα ενός 
μεγαλοπρεπούς δημιουργού του οποίου η ψυχή δονείται από έρωτα εις  τα πυκνά 
βάθη της δια το Αιώνιον Θήλυ, ήτις ζη και πάλλει υπό τριπλήν μορφήν μέσα εις την 
φύσιν, την Ανθρωπότητα και τον Ουρανόν. Η λατρεία των ιερών, αι παραδόσεις των 
μυστών, η κραυγή των ποιητών, αι φωναί των φιλοσόφων - υπεράνω των άλλων το 
έργον του, η μουσική - μαρτυρούν περί της ζώσης πραγματικότητός του! 

»Κατά τους χρόνους εκείνους η Θράκη ήτο βυθισμένη εις ένα αγώνα 
βαθύν και πεισματώδη. Αι ηλιακαί λατρείαι και αι σεληνιακαί διαφιλονικούσαν τα 
πρωτεία. Η πάλη αύτη μεταξύ του ηλίου και της  σελήνης δεν ήτο, όπως δύναται τις να 
νομίση, μηδαμινή συζήτησις δυο δεισιδαιμονιών. Αι δυο αύται λατρείαι 
αντιπρωσώπευον δυο θεολογίας, δυο κοσμογονίας, δυο θρησκείας και δυο 
κοινωνικάς οργανώσεις απολύτως αντιθέτους. 

Αι ηλιακαί λατρείαι είχον τους ναούς των επάνω εις τα υψώματα και τα βουνά, 
αι δε σεληνιακαί λατρείαι είχον το βασίλειον των εις τα δάση και τας βαθείας κοιλάδας. 
Ως ιερείας είχον γυναίκας, είχον φιλήδονον τυπικόν των θρησκευτικών των τελετών, 
την άσωτον πρακτικήν των αποκρύφων τεχνών και τον χαρακτήρα των οργιαστικών 
διεγέρσεων. Είχε κηρυχθή πόλεμος μέχρις εξοντώσεως μεταξύ των ιερέων της 
σελήνης. 

Πάλη των φύλων, πάλη παλαιά, αναπόφευκτος, απροκάλυπτος η 
συγκεκαλυμμένη, αλλ’ αιωνία μεταξύ του άρρενος και του θήλεος στοιχείου, μεταξύ 
του ανδρός και της γυναικός, ήτις γεμίζει την ιστορίαν με τας εναλλαγάς της και όπου 
παίζεται το μυστικόν των κόσμων. Καθώς δε η ένωσις του άρρενος και του θήλεος 
αποτελεί αυτήν ταύτην την ουσίαν και το μυστήριον της αιωνιότητας, τοιουτοτρόπως 
μόνον η ισορροπία των δυο τούτων στοιχείων δύναται να παραγάγη τους μεγάλους 
πολιτισμούς.

»Παντού εις την  Θράκην, καθώς και εις την Ελλάδα, οι άρρενες θεοί, 
κοσμογονικοί και ηλιακοί, είχον εγκαθιδρυθή επάνω εις τα βουνά, εις μέρη έρημα. Ο 
λαός επροτίμα αντί τούτων την ανήσυχον παράταξιν των θηλέων θεοτήτων, αι οποίαι 
ανεκάλουν εις την μνήμην του τας προκαταλήψεις και τους ισχυρούς παραλογισμούς 
της φύσεως. Αι λατρείαι αύται έδιδον το θήλυ φύλον εις την υπερτάτην αιωνιότητα.

»Τρομακτικαί καταχρήσεις ήρχισαν να προκύπτουν. Εις τους Θράκας αι 
ιέρειαι της Σελήνης η της τριμόρφου Εκάτης είχον αποκτήσει την υπεροχήν 
οικειοποιηθείσαι την αρχαίαν λατρείαν του Βάκχου και προσαρμόσασαι εις αυτήν έναν 
χαρακτήρα αιμόφυρτον και αποτρόπαιον. Εν τη νίκη των είχον λάβει το όνομα των 
Βακχών, δια να επισημάνουν την κυριαρχίαν των, την υπερτάτην βασιλείαν των 
γυναικών, την κυριαρχίαν των επί του ανδρός.

Κατ’ εξοχήν μαγικαί, θελκτικαί και αιμοχαρείς εις θυσίας ανθρωπίνων 
θυμάτων είχον τα ιερά των εις κοιλάδας αγρίας και μακρινάς. Με πόση μαγείαν 
μελαγχολικήν με πόσην διακαή περιέργειαν άνδρες και γυναίκες εσύροντο εις τα 
ερημητήρια  αυτά μιας ασελγαινούσης και μεγαλοπρεπούς βλαστήσεως.! Ώσαν 
σύννεφα – με χορούς ασέμνους εις το βάθος ενός δάσους… έπειτα με γέλοια, με 
φοβεράς κραυγάς –  εκατόν Βάκχαι εχύνοντο επάνω εις ένα ξένον, δια να τον 
ξεπαστρέψουν. Έπρεπε να ορκισθή υποταγήν, να τον υποβάλουν υπό το τυπικόν των 
θρησκευτικών των τελετών ή να χαθή. Αι Βάκχαι εξημέρωναν πάνθηρας και λέοντας 
τους οποίους έκαμνον να λαμβάνουν μέρος εις τας εορτάς των. 

Την νύχτα με χέρια τυλιγμένα με όφεις εγονυπέτουν προ της τριμόρφου 
Εκάτης, έπειτα επεκαλούντο εις χορούς φρενητιώδεις τον χθόνιον Βάκχον. Πλην 
δυστυχία εις τον ξένον, αλλοίμονον εις τον ιερέα του Διός ή του Απόλλωνος, όστις 
ήρχετο να τας κατασκοπεύση. Κατεκομματιάζετο.

»Αι πρώται Βάκχοι λοιπόν υπήρξαν αι δρυάδες της Ελλάδος.

»Πολλοί εκ των Θρακών ηγεμόνων έμειναν πιστοί εις τας αρχαίας αυστηράς 
λατρείας. Αλλ’ αι Βάκχαι είχον εισχωρήσει μεταξύ βασιλέων τινών οι οποίοι συνέδεον 
τα βάρβαρα ήθη με την πολυτέλειαν και την χλιδήν της Ασίας. Τους είχον αποπλανήσει 
αύται με την ηδονήν και τους είχον τρομοκρατήσει. Τοιουτοτρόπως αι θεοί είχον 
διαιρέσει την Θράκην εις δυο εχθρικά στρατόπεδα. Αλλ’ οι ιερείς του Διός και του 
Απόλλωνος επάνω εις τας ερήμους κορυφάς των, αι οποίαι εσυχνάζοντο υπό του 
κεραυνού, ολοένα εξασθενούσαν απέναντι της Εκάτης, ήτις εκέρδιζεν εις τας κοιλάδας 
και ήρχιζεν από τα βάθη των να απειλή τους βωμούς των υιών του φωτός.

»Κατά την εποχήν ταύτην ανεφάνη εις την Θράκην εις νεανίας εκ βασιλικής 
γενεάς και με θαυμάσια θέλγητρα. Ωμιλούσε δια τους θεούς με ένα νέον ρυθμόν και 
εφαίνετο εμπνευσμένος. Η ξανθή κόμη του, καύχημα των Δωριέων, έπιπτεν εις χρυσά 
κύματα επάνω εις τους ώμους του και η μουσική, η οποία έρρεεν από τα χείλη του, 
έδιδεν ένα σχήμα νόστιμα μελαγχολικόν εις τας γωνίας του στόματος του. Οι 
βαθυκύανοι οφθαλμοί του ακτινοβολούσαν από δύναμιν, από γλυκύτητα και μαγείαν.

Οι σκαιοί Θράκες απέφευγον το βλέμμα του, αλλ’ αι γυναίκες, αι πεπειραμέναι 
εις την τέχνην των θελγήτρων, έλεγον ότι οι οφθαλμοί του ανεμίγνυον εις το φίλτρον 
του κυανού χρώματος των τα βέλη του ήλιου και την θωπείαν της σελήνης. Αυταί αύται 
αι Βάκχαι περίεργοι δια την ωραιότητά του, τον περιτριγύριζαν ως ερωτευμένοι 
πάνθηρες, υπερήφανοι δια τα παρδαλά των δέρματα και εμειδιούσαν δια τα 
παράδοξα και ακατάληπτα λόγια του.

»Έξαφνα ο νεανίας αυτός, όστις απεκαλείτο ο υιός του Απόλλωνος, 
εξαφανίσθη. Τον εθεώρουν νεκρόν, καταβάντα εις τον Άδην. Ανεχώρησε κρυφά εις την 
Σαμοθράκην, έπειτα εις την Αίγυπτον, όπου εζήτησεν άσυλον εις τους ιερείς της 
Μέμφιδος. Εκεί δε, αφού εδίδαξε αλλά και εμελέτησε τα Μυστήριά των, επανήλθε μετά 
είκοσι χρόνια υπό το όνομα της μυήσεως το οποίον είχεν αποκτήσει δια των 
δοκιμασιών του και είχε λάβει από τους διδασκάλους του ως σημείον της αποστολής 
του. Τώρα πλέον ωνομάζετο Ορφεύς ή Άρφας το οποίον σημαίνει εκείνος όστις 
θεραπεύει δια του φωτός. 

»Το αρχαιότερον ιερόν του Διός ανηγείρετο τότε επάνω εις το όρος 
Καουκάιον (Ροδόπη). Άλλοτε οι ιεροφάνται του Διός ήσαν αρχιερείς. Από την κορυφήν 
του όρους τούτου, προφυλαγμένοι από επιθέσεις, είχον κυριαρχήσει επί όλης της 
Θράκης. Αφ’ ότου όμως επεκράτησαν αι χαμηλαί θεότητες, οι οπαδοί των ήσαν πλέον 
ολιγάριθμοι. Οι ναοί του ήσαν σχεδόν εγκαταλελειμμένοι. Οι ιερείς της Ροδόπης 
υπεδέχθησαν τον μύστην Ορφέα ως σωτήρα. Δια της σοφίας και του ενθουσιασμού 
του ο Ορφεύς παρέσυρε το μεγαλύτερον μέρος των Θρακών, ετροποποίησε τελείως 
την λατρείαν του Βάκχου και εδάμασε τας Βάκχας. Καθιέρωσε την ηγεμονίαν του Διός 
εν Θράκη, την του Απόλλωνος εις Δελφούς, όπου έθεσε τας βάσεις του συνεδρίου των 
Αμφικτυόνων, όπερ και κατέστη ή κοινωνική ενότης της Ελλάδος. 

Επί τέλους δια της δημιουργίας των Μυστηρίων διέπλασε την θρησκευτικήν 
ψυχήν της πατρίδος του. Διότι επί της κορυφής της μυήσεως εσυγχώνευσε την 
θρησκείαν του Διός  μετά της του Διονύσου μέσα εις μιαν σκέψην καθολικήν. Οι μύσται 
ελάμβανον από την διδασκαλίαν του το αγνόν φως των υπερτάτων αληθειών. Και το 
φως τούτο έφθανεν εις τον λαόν μάλλον ήπιον, αλλ’ όχι ολιγώτερον δια τούτο 
ευεργετικόν, υπό τον πέπλον της ποιήσεως και των γοητευτικών εορτών.

»Τοιουτοτρόπως δε ο Ορφέας επέβη θρησκευτικός αρχηγός της Θράκης, 
αρχιερεύς του Ολυμπίου Διός και δια τους μύστας ο εισηγητής, όστις απεκάλυψε τον 
Ουράνιον Διόνυσον»5. 

»Αλλ’ ένα είδος μυστηριώδους πέπλου καλύπτει το βάθος των 
αρχαίων θρησκειών. Μεταξύ των οπαδών των ανευρίσκομεν αριθμόν τινα πνευμάτων 
μεταβληθέντων από τας βαθείας εννοίας των. Μη δυνάμενα δε ταύτα να χορτάσουν 
την δίψαν των εις την επίσημον θρησκείαν ζητούν την γνώσιν εις μίαν ζωήν 
υψηλοτέραν. 

Εάν επιχειρήσωμεν  να τα παρακολουθήσωμεν, το βλέμμα μας βυθίζεται εις 
το ημίφως αινιγματικών λατρειών. Όλαι αι προσωπικότητες αι οποίαι κατώρθωσαν να 
ικανοποιήσουν την ανάγκην ταύτην, εξαφανίζονται επί τινα καιρόν από τους 
οφθαλμούς μας. Εννοούμεν δε ευθύς εξ αρχής αι λαϊκαί θρησκείαι δεν ημπορούν να 
δώσουν εις τα πνεύματα αυτά ό,τι επιθυμεί η καρδιά των. Καθώς ο λαός, 
τοιουτοτρόπως και ο επιζητών τα μυστήρια ανεγνώριζε τους θεούς, είχεν όμως 
αντιληφθή ότι αι λαϊκαί αντιλήψεις δια τους θεούς και τα ομοιώματα, τα οποία δίδουν 
αι λατρείαι, δεν απεκάλυπτον τα μεγάλα αινίγματα της ζωής. Επιζητεί δε προς τούτο 
μίαν σοφίαν, την οποίαν φυλλάσσει ζηλοτύπως εις σύλλογος σοφών ιερέων. Η 
αγωνιώσα ψυχή του ζητεί καταφύγιον πλησίον του συλλόγου τούτου.

Ταύτα συνέβαινον εις τα πρόσωπα τα μεμυημένα εις τα Μυστήρια, εις το άκρον 
άωτον της σοφίας την οποίαν απέκρυπτον από τον λαόν και ήτις έρριπτε φως εις τα 
μεγαλύτερα προβλήματα της υπάρξεως. Η μυστική αύτη θρησκεία των μυστών 
υφίστατο εκ παραλλήλου προς την λαϊκή θρησκείαν. Η καταγωγή της ανέρχεται εις την 
νύκτα των αιώνων και εκφεύγει τα βλέμματα του ιστορικού μέχρι της εποχής της 
αρχικής καταγωγής των λαών. Την ανευρίσκομεν εις όλα τα αρχαία έθνη, των οποίων 
παραδόσεις τινές διετηρήθησαν μέχρις ημών. 
Οι σοφοί των εθνών τούτων ομιλούν περί των Μυστηρίων τούτων με τον μεγαλύτερον 
σεβασμόν.

»Τι απεκαλύπτετο εις την μυστικήν ταύτην θρησκείαν; Τι έφερεν αύτη εις τον 
μύστην;

»Το αίνιγμα, το οποίον εκρύπτετο υπό τα γεγονότα αυτά, καθίστατο ακόμη 
περισσότερον ανεξερεύνητον, όταν τις μάθη ότι οι αρχαίοι εθεώρουν τα Μυστήρια της 
υπάρξεως, διέρχετο δι’ ενός κόσμου γεμάτου από φρίκην. Δυστυχία εις τον ανάξιον 
εκείνον, όστις ετόλμα να τα πλησιάση. Ο προδότης κατεδικάζετο εις την ποινήν του 
θανάτου και εις την δήμευσιν της περιουσίας του. Είναι γνωστόν ότι ο ποιητής 
Αισχύλος κατηγορήθη ότι απεκάλυψε διάφορα μυστικά των Μυστηρίων  από σκηνής. 
Και κατόρθωσε να διαφύγη τον θάνατον μόνον αφού κατέφυγεν εις τον ναόν του 
Διονύσου και απέδειξεν ενώπιον του δικαστηρίου ότι ποτέ δεν υπήρξε μύστης.

»Πάν ό,τι λέγουν οι αρχαίοι περί των απορρήτων των Μυστηρίων είναι 
εκφραστικώς αμήχανα και διφορούμενα. Ο μύστης ήτο πεπεισμένος ότι διέπραττεν 
μέγα αδίκημα, εάν εξεμυστηρεύετο παν ό,τι το αδίκημα δεν θα ήτο μικρότερον δι’ 
εκείνον, όστις θα ήκουεν. 

Ο Πλούταρχος ομιλεί περί του τρόπου των μυουμένων προ της τελειωτικής 
μυήσεως και τον συγκρίνει προς μίαν προπαρασκευήν προς θάνατον. Είχε δε ως 
σκοπόν να αναστέλλη την ηδυπάθειαν. Η νηστεία, ο μοναστικός βίος, σκληραγωγίαι 
τινές τον υπεβοήθουν. Τα  ζητήματα εις τα οποία αφοσιώνεται ο άνθρωπος κατά την 
συνήθη ζωήν έπρεπε να χάσουν δι’ αυτόν όλην των την αξίαν. Η κατεύθυνσις της 
αισθητικής και αισθηματικής του ζωής έπρεπε να αλλάξη καθ’ ολοκληρίαν.

»Είναι αδύνατον να αμφιβάλλωμεν περί της εννοίας των τελετών 
τούτων και των δοκιμασιών των. Η σοφία, η οποία προσεφέρετο εις τον μύστην, δεν 
ημπορούσε να προξενήση το αποτέλεσμα της επί της ψυχής του, εις μη εάν 
προηγουμένως μεταμορφώσει τον εσωτερικόν κόσμον της αισθητικότητός του. Τον 
εισήγαγε μέσα εις τον πνευματικόν κόσμον. Έπρεπε να σκεφθή ένα κόσμον 
ανώτερον, αλλ’ άνευ των τελετών και των δοκιμασιών δεν θα μπορούσε να έλθη εις 
σχέσεις με τον κόσμον τούτον. Η σχέσις δε αυτή ήτο ή συνθήκη και ο όρος  της 
μυήσεως»6.
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  Διδάσκων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Ιατρός, Διδάσκαλος, Πολιτικός,

Ερευνητής Αρχαίων Ελληνικών Μυστηρίων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΟΡΦΙΚΑ     ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ      ΚΑΒΕΙΡΙΑ     ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ορφικά  Μυστήρια

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ελευσίνια  Μυστήρια

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Καβείρια  Μυστήρια

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Διονύσια  Μυστήρια

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ραδάμανθυς Αναστασάκης Ευρυνόμη Γαβρά 

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Διόνυσος και Άμπελος

Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως



HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning

  Διδάσκων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Ιατρός, Διδάσκαλος, Πολιτικός,

Ερευνητής Αρχαίων Ελληνικών Μυστηρίων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΟΡΦΙΚΑ     ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ      ΚΑΒΕΙΡΙΑ     ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Κοστολόγιο Μαθημάτων
Τρόπος Πληρωμής

ΑΔΗΣ. Ορφεύς και Ευρυδίκη - Πλούτων και Περσεφόνη

Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 760 ευρώ.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

 Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20%  στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 608 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 ............................................ 4 Μήνες

Συνολικό Κόστος Μαθήματος (μετά την έκπτωση) ................ 608 

Ποσόν Πληρωμής Μηνιαίας Δόσης .................................... 152

Εφάπαξ Πληρωμή - Early Entry (10%) ............................... 547,2

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ



HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning

  Διδάσκων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Ιατρός, Διδάσκαλος, Πολιτικός,

Ερευνητής Αρχαίων Ελληνικών Μυστηρίων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΟΡΦΙΚΑ     ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ      ΚΑΒΕΙΡΙΑ     ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τρόπος απόκτησης

Διαδικτυακά Μαθήματα εξ αποστάσεως

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


