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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 7-7-2020  

12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα 

την 31ην του μηνός Αυγούστου έτους 2020,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 7:00’μ.μ. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11338/26-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ η κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-Βαρβάρα 

συμμετείχε τηλεφωνικά. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρούσες ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ.Καριώτης Αλέξανδρος, και η Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού κ. Γαλάνης Δημήτριος, η 

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη και η Δημοτική 

Σύμβουλος Φιλοθέης-Ψυχικού & Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικου κ. 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου 

Παναγιώτα Κωστούλα. 

 

 

 

 

 

 



1o ΘΕΜΑ Η.Δ. 

 
 Λήψη απόφασης για  φιλοτέχνηση προτομής του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη από τον 

διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο, Γεώργιο Καλακαλλά, Γλύπτη- Καθηγητή στη 

Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, επί 41 χρόνια, με δωρεά του δημότη κ. Ν. Χριστογιάννη, στο 

πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης 24/7-7-2020 που αφορά την αναμόρφωση του άλσους 

Μπακογιάννη. 

 
Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η πρόεδρος είπε: 

Στο πλαίσιο  της απόφασης  24/7-7-2020,  που έλαβε το Κοινοτικό Συμβούλιο και αφορά τον εξωραισμό 

του άλσους Μπακογιάννη, ενός άλσους που βρίσκεται στην είσοδο του Ψυχικού από την Αθήνα και 

απέναντι από το γλυπτό του Κατζουράκη, εισηγούμαι την φιλοτέχνηση προτομής του αείμνηστου Παύλου 

Μπακογιάννη, η οποία είναι δωρεά κατοίκου της περιοχής κ. Ν. Χριστογιάννη. 

Το γλυπτό θα φιλοτεχνηθεί από το διεθνώς βραβευμένο γλύπτη Γιώργο Καλακαλλά.  

Ο Γ. Καλλακαλάς, καλλιτέχνης με πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση, με δεκάδες εκθέσεις στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, με πλήθος βραβείων και επαίνων, έχει αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα του στο καλλιτεχνικό 

γίγνεσθαι της εποχής μας. 

Τα έργα του, ρωμαλέα και επιβλητικά, μαρτυρούν την ευαισθησία και το ταλέντο του δημιουργού τους και 

μας συγκινούν. 

Ιδιαιτέρως σε αυτήν τη χρονική συγκυρία τα έργα του μας παρέχουν, εκτός της τέρψης του βλέμματος, 

μηνύματα αισιοδοξίας γι’ αυτό που εν δυνάμει μπορούμε νάμαστε όλοι μας, δηλαδή Δημιουργοί, με ό,τι κι 

αν καταπιάνεται ο καθένας από εμάς.  

Και αν αναλογιστεί κανείς τη διαδρομή του, αυτή έχει μέσα της όλα τα θετικά στοιχεία της φυλής μας, του 

Οδυσσέα και των Αργοναυτών, δηλαδή, την αναζήτηση, την περιπέτεια, τους πειρασμούς, τη δοκιμασία, 

την επινοητικότητα, την προκοπή. 

Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, επί 41 χρόνια, ο Γ. Καλακαλλάς συνδύασε αρμονικά την 

προσωπική του δημιουργία με τη διδασκαλία μεταλαμπαδεύοντας την εμπειρία του σε εκατοντάδες νέους, 

αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες. 

Έργα του κοσμούν πλατείες, πάρκα, βιβλιοθήκες, πνευματικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 

 

Κυρίες και κύριοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι καλείστε να λάβετε  μια ιστορικής σημασίας απόφαση.  

Για 2 λόγους:  

Πρώτον τιμούμε την προσωπικότητα του σπουδαίου Έλληνα Παύλου Μπακογιάννη, δολοφονηθέντος από 

τη 17η Νοέμβρη, μιας δολοφονίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο, η στάση του οποίου στον δημόσιο βίο 

και οι αγώνες του για τη δημοκρατία συνεχίζουν να εμπνέουν τους Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικών 

πεποιθήσεων ή κομματικών αποχρώσεων. 

Δεύτερον, ένα έργο του φημισμένου γλύπτη θα βρει στέγη στο δήμο μας, στην Κοινότητα Ψυχικού, χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση για το δήμο μας, εκεί που άλλοι δήμοι πληρώνουν αδρά για να αποκτήσουν 

μια καλλιτεχνική δημιουργία του γλύπτη Καλακαλλά. 

Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 



 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 83, 88, 89 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89, 84 του Ν.4555/2018, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τη φιλοτέχνηση προτομής του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη από τον διεθνώς αναγνωρισμένο και 

βραβευμένο, Γεώργιο Καλακαλλά, Γλύπτη- Καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, επί 41 χρόνια, με 

δωρεά του δημότη κ. Ν. Χριστογιάννη, στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης 24/7-7-2020 που αφορά την 

αναμόρφωση του άλσους Μπακογιάννη και παραπέμπει το θέμα στον Δήμαρχο Φιλοθέης –Ψυχικού            

κ. Δημήτριο Γαλάνη για να εισαχθεί  το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 26 /2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Γρυλλάκη Μαρία 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μαρλη) 
 Λάβδα Ελένη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  12ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

31ην-8- 2020  

Ψυχικό, 4-9-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


