
Έπαινος για τον Καθηγητή Σπύρο Πολλάλη 

Είναι για μένα εξαιρετική τιμή αλλά και μεγάλη προσωπική χαρά να παρουσιάσω 

σήμερα το έργο του Σπύρου Πολλάλη, εδώ και 27 χρόνια καθηγητή Σχεδιασμού, 

Τεχνολογίας και Management στη Μεταπτυχιακή Σχολή Design του Πανεπιστημίου 

Harvard των ΗΠΑ. Μέσα σε μία εποχή πνευματικής ένδειας και βαθιάς πολιτισμικής 

κρίσης, η τιμητική αυτή εκδήλωση για έναν καταξιωμένο πανεπιστημιακό δάσκαλο, 

εξέχουσας επιστημονικής στάθμης και υψηλότατου ακαδημαϊκού και 

επαγγελματικού ήθους, όπως ο καθηγητής Σπύρος Πολλάλης, αναδεικνύει μία 

Ελλάδα που αγωνίζεται, επιμένει και τελικά πετυχαίνει. 

Ο Σπύρος Πολλάλης γεννήθηκε στον Πόρο και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην 

Αθήνα. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές και 

κατόπιν διδακτορικές σπουδές σε φημισμένα Ιδρύματα όπως το Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και το Πανεπιστήμιο Harvard  (M.S. in Ocean 

Engineering - M.I.T., M.S. in Civil Engineering - M.I.T., M.B.A. in High Technology - 

Northeastern University, Ph.D. in Civil Engineering - M.I.T., Hon. M.ARCH - Harvard 

University). 

Η πληθωρική παρουσία του Σπύρου Πολλάλη αποδεικνύεται από τις ακαδημαϊκές 

δραστηριότητές του παράλληλα με τη βασική του ενασχόληση  στο Πανεπιστήμιο 

Harvard: Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο 

Πατρών), στη Γερμανία (Stuttgart), στην Ολλανδία (Delft) και στην Ελβετία (ETH-

Zurich) – σημειώνω ότι πρόκειται για μερικά από τα πιο καταξιωμένα Τεχνικά 

Πανεπιστήμια της Ευρώπης - , συνεργάζεται δε και με το Harvard Business School. Επί 

σειρά ετών είχε ενεργό συμμετοχή στο Διατμηματικό ΠΜΣ στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 

της Πολυτεχνικής Σχολής και της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ – ας μου επιτραπεί η 

προσωπική παρατήρηση ότι ως Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής είχα σαφή 

εικόνα του πόσο αποφασιστικά συνεισέφερε στην επιτυχία του συγκεκριμένου 

προγράμματος. To 1997 ίδρυσε το Center for Design Informatics στο Harvard 

University, του οποίου ήταν Διευθυντής μέχρι το 2004. 

Ο Καθηγητής Σπύρος Πολλάλης συνιστά μια διακεκριμένη επιστημονική 

προσωπικότητα σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί σημαίνοντα εκπρόσωπο της 

ελληνικής παιδείας και κουλτούρας στο εξωτερικό. Το ερευνητικό και επαγγελματικό 

του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο μακρόπνοο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της 

τεχνολογίας της πληροφορικής προς υποστήριξη της σχεδίασης. Σε πρακτικές 

εφαρμογές επικεντρώνεται στην ψηφιακή αρχιτεκτονική με στόχο την ενίσχυση του 

φυσικού χώρου και στον σχεδιασμό γεφυρών. Ειδικότερα, αναφορικά με τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό γεφυρών, έχει στο ενεργητικό του το σχεδιασμό 

«πράσινων» γεφυρών στο Οχάιο και τη Βοστόνη, ενώ έχει βραβευθεί για δύο 

«ελληνικά» έργα, στον Άραχθο και το Μέτσοβο. Εξάλλου, ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή 



στο πλούσιο έργο του ήταν η συνεργασία του με τον διάσημο Ισπανό αρχιτέκτονα 

Καλατράβα για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό γεφυρών στη Σεβίλη, στην πόλη 

Οντάροα έξω από το Μπιλμπάο και το «Pont Gentil» στο Παρίσι. 

Παράλληλα, ο τιμώμενος είναι ο επικεφαλής αρχιτέκτονας του οικιστικού, 

εμπορικού-επιχειρηματικού συγκροτήματος «DHA City Karachi» στο Πακιστάν, ενώ 

είναι ο κύριος ερευνητής του έργου «Gulf Encyclopedia for Sustainable Urbanism», το 

οποίο χρηματοδοτείται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση για την προώθηση της 

εκπαίδευσης και της έρευνας «Qatar foundation» και το πρόγραμμα «Zofnass» του 

Χάρβαρντ. Στο ελληνικό χώρο, έχει βάλει τη σφραγίδα του στην ανάπλαση των 

χωριών της Ηλείας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007, έχοντας 

προετοιμάσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ τη μελέτη 

αναμόρφωσης των τοπικών οικισμών. Επιπρόσθετα, σημαντικός σταθμός στη 

λαμπρή πορεία του είναι η κατασκευή της πεζογέφυρας πάνω από τη Λεωφόρο 

Κηφισίας, το οποίο αποτελεί έργο-πρότυπο άψογης συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα, καθώς και δείγμα κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Ειδοποιός διαφορά και σπάνιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του επιστήμονα, 

ακαδημαϊκού και επαγγελματία Σπύρου Πολλάλη είναι ότι το έργο του διαπνέεται  

διαχρονικά από θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες, όπως ο σεβασμός στο περιβάλλον, 

η αειφορία, η αρμονική ένταξη των κατασκευών στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον και η διασφάλιση υψηλού βιοτικού επιπέδου για τους ανθρώπους στις 

περιοχές επέμβασης. Η καινοτομία, η ανάπτυξη και η τεχνολογική εξέλιξη συνδέονται 

αλληλένδετα με κοινωνικές ευαισθησίες, ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα 

κοινωνικής ευθύνης. Προς επίρρωση αυτών, αξίζει να αναφερθεί πως ο Καθηγητής 

Σπύρος Πολλάλης είναι έμπρακτος υποστηρικτής της περιφερειακής ανάπτυξης και 

του σεβασμού στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ενώ αποτελεί έναν από τους 

ιδρυτές της μη κερδοσκοπικής ερευνητικής διαδικτυακής πύλης 

BuildingEnvelopes.org που έχει ως στόχο να παρέχει πληροφορίες, οδηγίες ή μελέτες 

περίπτωσης σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με 

μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας των κτηρίων.  

Ο τιμώμενος είναι επί του παρόντος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

εταιρείας «Ελληνικόν Α.Ε.», που έχει την ιδιοκτησία, διοίκηση, διαχείριση και 

εκμετάλλευση του ακινήτου, των κτηρίων και των εγκαταστάσεων του πρώην 

αεροδρομίου του Ελληνικού, καθώς και των γειτονικών ακινήτων που ανήκουν στο 

Δημόσιο. Με μοναδικό γνώμονα την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος 

υπηρετεί στη νευραλγική αυτή θέση με ακεραιότητα και αξιοπρέπεια μακριά από 

μικροκομματικές σκοπιμότητες ή συμβιβασμούς. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο 

του 2010 είναι Πρόεδρος του Κολλεγίου Αθηνών/Κολλέγιο Ψυχικού, δείχνοντας 

έμπρακτα την στήριξη στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας.  



Η δημιουργικότητα, η εργατικότητα, το κριτικό πνεύμα και η αγάπη του για τις τέχνες 

και τον πολιτισμό, καθώς και η σωστή δουλειά συνδυασμένη με κοινωνική προσφορά 

μπόλιασαν μία καταξιωμένη επιστημονική πορεία με πλούσια ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική παρακαταθήκη. Το ευρύτατο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του, το 

οποίο καλύπτει θέματα αρχιτεκτονικής, περιβάλλοντος, περιφερειακής ανάπτυξης 

και αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντικατοπτρίζει με 

ενάργεια την επιτυχημένη επιστημονική δραστηριότητά του.  

Ο Σπύρος Πολλάλης αποτελεί έναν επιστήμονα παγκόσμιου βεληνεκούς με 

πολυπολιτισμική ταυτότητα. Η διεθνής αναγνώρισή του, όμως, δεν τον έκανε να 

απολέσει την σεμνότητά του ή να λησμονήσει τις ελληνικές ρίζες του. Η προσωπική 

του επιτυχία οικοδομήθηκε στα θεμέλια της ελληνικής παιδείας και κουλτούρας που 

μετήλθε, ενώ οι δεσμοί του με τη χώρα μας, και ιδιαίτερα με τον τόπο καταγωγής του 

τον Πόρο, είναι διαρκείς και άρρηκτοι. Αυτόν το διακεκριμένο πρωταγωνιστή στον 

τομέα της επιστημονικής έρευνας τιμά απόψε το Πανεπιστήμιό μας σε αναγνώριση 

της συνολικής του συνεισφοράς στην επιστήμη και τον πολιτισμό.  

Αξιότιμε κύριε Πολλάλη, ομιλώντας εξ ονόματος όλων των συναδέλφων στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή μας οικογένεια 

πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα μας στηρίξετε αποφασιστικά στη στρατηγική μας 

αποστολή να προαγάγουμε την αριστεία στην Έρευνα και στην Εκπαίδευση στη χώρα 

μας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 


