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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 ευρύτερα γνωστός στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του
κόσμου.
Ως Συγγραφέας έγραψε πολλά βιβλία και σενάρια, που
μεταφράσθηκαν σε πολλές γλώσσες, Αρχαιολογικά, Ιστορικά,
Θεολογικά, Επιστημονικά, πολλά από τα οποία γύρισε σε
ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν διεθνώς στην Τηλεόραση, στα
Πανεπιστήμια, στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Σχολεία.

Η Ποιητική Συλλογή του Παύλου Πισσάνου με τίτλο «Πάνω και Κάτω απ’ το Χώμα»
περιλαμβάνει ποιήματα τα οποία συνέγραψε ως ποιητής μέχρι την ηλικία των 25 ετών.
Ως Ζωγράφος και Γλύπτης, ο Παύλος Πισσάνος εργάστηκε επαγγελματικά από την ηλικία
των 15 ετών, κατ’ αρχήν ως βοηθός σκηνογράφου δίπλα στον κορυφαίο σκηνογράφο
Κλεόβουλο Κλεώνη, σε συνέχεια με τον διακεκριμένο ζωγράφο Στέφανο Αλμαλιώτη σε
πορτρέτα και αφίσες ηθοποιών του Ελληνικού Κινηματογράφου, ενώ παράλληλα
εργάστηκε ως βοηθός αγιογράφου στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία Παγκρατίου, δίπλα
στον εξαίρετο διδάσκαλο Στέφανο Ασμάνη, για δύο ολόκληρα καλοκαίρια, στο τέλος της
δεκαετίας του 1950.
Παρουσίαζε για πολλά χρόνια στην Ελληνική Τηλεόραση την Φιλοσοφική εκπομπή
«Απόκρυφη Αρμονία» και έλαβε μέρος σε Επιστημονικά Συνέδρια σε πολλές χώρες του
κόσμου.
Συμμετείχε ως παραγωγός και σκηνοθέτης επιστημονικών ντοκυμαντέρ στις διεθνείς
συναντήσεις των Καννών από το 1988 έως το 2010, με αποτέλεσμα την ευρύτερη
διασύνδεσή του με τους παραγωγούς και τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς του κόσμου.

Μέρος από το συγγραφικό έργο του:
Η Μεγάλη Διαθήκη – Πολίτης Ανώνυμος.
Μετέωρα – Οι Βράχοι του Θεού.
Ο Παρθενών.
Τα Μνημεία της Ακρόπολης.
Σαλβατόρ Νταλί, η 4η Διάσταση.
448 b.C. OLYMPIAD.
Δελφοί.
Ορφεύς και Ευρυδίκη.
Μέγας Αλέξανδρος και Αριστοτέλης - Η Μυστική Διδασκαλία.
Απ’ τον Αριστοτέλη στον Hawking.
Οι Νόμοι του Σύμπαντος στην Επίγεια και την Επουράνια Ζωή.
Η Χρυσή Τομή.
Αιθήρ.
Σήμερα είναι Κυριακή.
Καπετάν Νικόλας - Η ιστορία του Ελληνικού Έθνους των δύο τελευταίων αιώνων.
Η έμπνευση, η θεματική επιλογή των μαθημάτων και η καλλιτεχνική εποπτεία του
διαδικτυακού Εκπαιδευτικού προγράμματος “HEPTAPOLIS - AVATAR e-Learning”
αποτελεί πολύμηνο έργο του Π. Πισσάνου.
Το έργο του, «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, ως υποψήφιο για το Διεθνές βραβείο Templeton 2007.
Για το βιβλίο του «Οι Νόμοι του Σύμπαντος» προτάθηκε με Ακαδημαϊκή υποστήριξη για το
βραβείο Νόμπελ 2011.
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.
Το έτος 1984 ίδρυσε το Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», στο οποίο είναι
Πρόεδρος και συμμετέχουν Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές, Ερευνητές και Τεχνοκράτες απο
πολλές χώρες του κόσμου, που σήμερα συνεργάζονται για την πραγματοποίηση του
μεγάλου σχεδίου υλοποίησης της “HEPTAPOLIS”.
Για την ιδέα, τον Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της “HEPTAPOLIS” ο Παύλος
Πισσάνος βραβεύθηκε απο 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 μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κοινωνικών
Επιστημών στη Φλόριδα των Η.Π.Α, του απενεμήθει το Παράσημο του Τάγματος του
Μαργαριταρίου του Σουλτανικού Οίκου του Σούλου και του Βορείου Βόρνεο και
αναγορεύθηκε απο τον Κυβερνήτη της Πολιτείας του Τενεσί των Η.Π.Α. Πρεσβευτής
Καλής Θελήσεως.
Τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια για τη δημιουργία της “HEPTAPOLIS”, δόθηκαν επίσης
στον Π. Πισσάνο από το Πανεπιστήμιο του Gottingen και από πολλά άλλα Πανεπιστήμια
και Ιδρύματα, της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας.

