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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-3-2021  

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 26ην του μηνός Μαρτίου έτους 2021,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4250/22-3-2021 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 και 

η κ. Θεοδωρίδου Θεοδοσία συμμετείχαν τηλεφωνικά. 

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

παρόντες  ήταν πέντε (5) και απούσες δύο (2) ήτοι η κ. Γρυλλάκη Μαρία και η κ. Λάβδα Ελένη  

και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Θεμάτων  Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου – 

Χαρλαύτη Ελένη, ο Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης κ. 

Φωτιάδης Δημήτριος, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και  Προγραμμάτισμού κ. 

Μπονάτσος Χαράλαμπος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Μεταξίδη - Μελισσουργού Μίνα, η 

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής – Πολιτισμού και Παιδείας κ. Γκιζελή Αλίκη, η 

δημοτική σύμβουλος κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζερβός 

Νικόλαος. 

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

Κωστούλα Παναγιώτα. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  2ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24 

Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς του γλύπτη Γεωργίου Καλλακαλά προς την Κοινότητα 

Ψυχικού, μπρούτζινου αγάλματος (3 περίπου μέτρων) ονομαζόμενο «Πνεύμα και Γνώση», για τον 

εξωτερικό χώρο της διατηρητέας, πρώην οικίας του Κοσμά Πολίτη, όπου στεγάζεται η Δημοτική 

Κοινότητα Ψυχικού και προώθηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

 

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

Ελλάδα και το εξωτερικό, με πλήθος βραβείων και επαίνων, διατελώντας Καθηγητής στη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, επί 41 χρόνια, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα του στο 

καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της εποχής μας, απόφασισε να δωρίσει στην Κοινότητα Ψυχικού ένα 

γλυπτό μπρούτζινο άγαλμα εμπνευσμένο από την πανεπιστημιακή του διαδρομή, το οποίο 

ονόμασε "Πνεύμα και Γνώση". 

Ο Γ. Καλακαλλάς για πολλά χρόνια διατηρούσε το ατελιέ του στο Ψυχικό, κάτι που τον συνδέει 

στενά συναισθηματικά με τη δημοτική μας Κοινότητα. 

Όταν τον συνάντησα  με αφορμή την φιλοτέχνηση της προτομής του Παύλου Μπακογιάννη μου 

εξέφρασε την αγάπη του για το Ψυχικό και μέσα από συζήτηση,  ανταλλαγή εικόνων και 

αρχιτεκτονικών πληροφοριών για το διατηρητέο της Στρατηγού Καλλάρη, την οικία του Κοσμά 

Πολίτη μέχρι το θάνατο του, την εκδήλωση  θαυμασμού μου για το επιβλητικό γλυπτό "Πνεύμα 

και Γνώση" θέλησε να προχωρήσει στη δωρεά του έργου με την εξής προυπόθεση:  

"Δωρίζω το έργο " Πνεύμα και Γνώση" στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού του δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού, επί προεδρίας Φαίνης Χατζηαθανασιάδου, με την προυπόθεση να τοποθετηθεί στον 

εξωτερικό χώρο της διατηρητέας οικίας επί της Στρατηγού Καλλάρη 13, όπου έζησε ο πεζογράφος 

Κοσμάς Πολίτης, μετά από ανακαίνιση του αρχιτέκτονα Ιωάννη Βικέλα, στεγάστηκε εκεί το 

δημαρχείο Ψυχικού επί Δημαρχίας Δημητρίου Μαναού το 1992 και σήμερα στεγάζεται η Δημοτική 

Κοινότητα Ψυχικού καθώς και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Γεώργιος Καλακαλλάς". 

 

Είναι ιδίατερα τιμητική η δωρεά του Γεωργίου Καλακαλλά στο Ψυχικό, αφού τα έργα του είναι 

μεγάλης αξίας, τόσο καλλιτεχνικής όσο και οικονομικής κοσμούν δε πλατείες, πάρκα, βιβλιοθήκες, 

πνευματικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. 

 

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 

 

Την  αποδοχή δωρεάς του γλύπτη Γεωργίου Καλλακαλά προς την Κοινότητα Ψυχικού, 

μπρούτζινου αγάλματος ονομαζόμενο «Πνεύμα και Γνώση», για τον εξωτερικό χώρο της 

διατηρητέας, πρώην οικίας του Κοσμά Πολίτη, όπου στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού 

και προώθηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 24 /2021 

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

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Καριώτης Αλέξανδρος 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μαρλη) 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

26ην-3- 2021  

Ψυχικό, 1-4-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


