
Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα του Κων/νου Μουρούτη 

Ο Κωνσταντίνος Μουρούτης γεννήθηκε στη Βέροια και ολοκλήρωσε τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση του στη Πιερία(Αιγίνιο). Με την εκπλήρωση της 

στρατιωτικής του θητείας, µετοίκισε από την Ελλάδα και από το 1990 έως το 

2005 εργαζόταν και ταυτόχρονα σπούδαζε στη Γερµανία. 

Για µία δεκαετία κατείχε την θέση του υπευθύνου για την ασφάλεια και 

ακτινοβολία (ΙΗΚ -Werkschutzfachkraft,1995-2005) στο µεγαλύτερο κέντρο 

ερευνών µε επιταχυντή βαρέων ιόντων εκεί (GSI -Darmstadt).Η φύση & θέση της 

εργασίας του έδωσε το τόσο το κέλευσµα αλλά και την δυνατότητα να σπουδάζει 

και να εργάζεται στα πεδία σπουδών από τα οποία, αποκόµισε µεγάλο πλούτο 

επιστηµονικής/ανθρωπιστικής γνώσης και αρωγής . 

Οι σπουδές /µελέτες και έρευνες του, είναι εµποτισµένες από τις επιστήµες της 

βιολογίας (1995), ιατρικών επιστηµών (2000) µε έµφαση στην φυσική υγεία 

(2002), νευροεπιστήµες (2003), µοριακών βιοεπιστηµών (2006), θεολογίας 

(2010), και τελευταία τιµητικό δίπλωµα στο χώρο της αστροβιολογίας (2014) 

συνεχίζοντας έτσι τη παρακαταθήκη των προγόνων του στην ανάληψη του όρου 

της  «Παν-επιστήµης». Πολλάκις και ποικιλοτρόπως έχει βραβευτεί και τιµηθεί 

από φορείς (δηµοσίου και ιδιωτικού) συλλόγους, σωµατεία, οργανισµούς, 

ιδρύµατα τόσο εντός της επικρατείας. αλλά και στο εξωτερικό, µα πιότερο από 

την αγάπη και καλοσύνη των απλών ανθρώπων τα οποία, είναι ανεκτίµητα στους 

οφθαλµούς του. 

Βιώνοντας όµως τον µόχθο, πόνο και οδυρµό αυτών ακριβώς των 

συνανθρώπων του άµεσα και καταλυτικά, έχει αρκετά χρόνια (2014) που, 

ολοκληρωτικά αποποιήθηκε κάθε όρο, έννοια και τιτλοφόρηση ιδιότητας που να 

συνάδει µε οιαδήποτε επαγγελµατική ή άλλη µορφή ωφελιµισµού και 

ανταπόδοσης και δη από εκέινην και προς τούτη του θεραπευτικού ιδιώµατος  

ενός επαγγέλµατος. Όταν και εφόσον διάφορες τιτλοφορήσεις αποδόθηκαν ή 

προσφωνούνται προς ή από εκείνον γίνονται καθαρά για αποσαφηνιστικούς-

διευκρινιστικούς και όχι ωφελιµιστικούς/ιδιοτελείς λόγους. 

Πολλάκις και πολυµόρφως έχει προσκληθεί και τωόντι έχει διδάξει  µαθήµατα σε 

κολλέγια ,πανεπιστήµια, ιδιωτικές Σχολές, καθώς επίσης και να παρουσιάσει τα 

Καλά Νέα για την Ευεξία και όµορφη Ζωή σε ραδιοφωνικούς & τηλεοπτικούς 

σταθµούς, σχολεία, κοινωνικούς φορείς και οργανισµούς. 

Μέχρι τούδε έχει ερευνήσει και για αυτό το λόγο έχει συγγράψει 12 βιβλία (στην 

Ελληνική γλώσσα εννέα & τρία βιβλία  στην Αγγλική),πληθώρα από DVD τα 

οποία πραγµατεύονται ποικίλα ζητήµατα αναφορικά µε τις εκφυλιστικές 

καταστάσεις που µαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο και τις λύσεις σε αυτές, 



αρκετά επιστηµονικά και ιατροφιλοσοφικά άρθρα, πολυπληθείς οµιλίες και 

σεµινάρια τα οποία(οµιλίες),  

ΟΛΑ είναι ανηρτηµένα ΕΛΕΥΘΕΡΑ  στο διαδίκτυο προς όφελος του ευρύτερου 

κοινού. 

Μαζί µε τη σύζυγο του Μαρία η οποία έχει σπουδάσει νοσηλευτική και 

συµβουλευτική υγείας, παρευρίσκονται, συµµετάσχουν και ολοκληρώνουν 

επιµορφωτικά σεµινάρια, διαλέξεις, οµιλίες βιωµατικά εργαστήρια και συνέδρια µε 

πρώτιστο και απόλυτο σκοπό και στόχο, την ευαισθητοποίηση του απλού 

ανθρώπου στην προσωπική ανάληψη της δικής του ζωής και ευεξίας έτσι όπως 

νοείται στο διαχρονικό ψυχοβιοδυναµικό πρίσµα και µέτρο ώστε, ο καθηµερινός 

,απλός και ηρωικός συνάνθρωπος µας να ανακαλύψει και προσδιορίσει το 

Αληθινό Νόηµα και πραγµατική Σηµασία στη ζωή του τώρα και µετέπειτα. 

Σε αυτό είναι ταγµένος και αφοσιωµένος και αποτελεί τον διακαή πόθο και ήθος 

τουX.το να αναλάβει ο καθείς εξ’ηµών την προσωπική ευθύνη, για αληθινή 

επίγνωση όχι µόνο της υγείας του αλλά της βαθιάς Παιδείας η οποία αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο στήριξης ενός ανθρώπου και Έθνους. 

«Τρόπον µεταβολής της Ελλάδος από την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκεται 

την σήµερον ούτ’ εστοχάσθην ποτέ ούτε στοχάζοµαι δυνατόν άλλον, παρά την 

ΠαιδείανXΜόνον τοῦ Εὐαγγελίου ἡ διδαχὴ ἐµπορεῖ νὰ σώση τὴν αὐτονοµίαν τοῦ 

γένους. Οἱ Ἕλληνες πολέµησαν ὄχι µόνο ὑπὲρ πατρίδος ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ 

πίστεως». 
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