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Σχεδιάζοντας το περιβάλλον ως 
Υγιής Πόλη 

 

Νέλλη Λάβδα 

Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού  

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΔΥΠ 
 



 
Η πόλη μου:  Α) εχθές    Β) σήμερα    Γ) αύριο 

 
Α) εχθές 
Το Ψυχικό, η Φιλοθέη και το Νέο Ψυχικό, τρεις όμορες 

πόλεις που γεννήθηκαν ταυτόχρονα στις αρχές του 
20ου αιώνα. 

 
Β) σήμερα  
αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού 
 
Γ) αύριο  
Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε το μέλλον ως Υγιής 

Πόλη στον 21ο αιώνα.  
 



 
Αριστοτέλης 

Πολιτικά 
 Το σπουδαίαν είναι την πόλιν...  

ουκέτι τύχης έργον 
αλλά επιστήμης και... προαιρέσεως…» 

 
Ανάγκη ουν σκεπτέον  

πώς ανήρ γίνεται σπουδαίος…  
αγαθοί και σπουδαίοι γίνονται οι άνθρωποι δια 

τριών,  
έστι δε ταύτα τα τρία  φ ύ σ ι ς, έ θ ο ς, λ ό γ ο ς… 

 
το δε λοιπόν... έργον π α ι δ ε ί α ς...» 



1920 Αγχεσμός (Τουρκοβούνια) 
Φιλοθέη, Ψυχικό  



ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 



 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 



Σήμερα είναι «Μια πόλη που αξίζει να ζεις» 

 

 





ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  



Healthy City Project  in Philothei - Psychiko 

A city for all its citizens 



 
Twenty steps for developing 

a Healthy Cities project. 
 
 



Από τα 20 βήματα...  
σήμερα βλέπω τα 2 πρώτα 

Εcosystem that is stable now and sustainable in the 
long term 

Διατηρώ ένα  οικοσύστημα που σήμερα είναι 
σταθερό, φροντίζω να είναι αειφόρο στο μέλλον  

 

Encouragement of connectedness with the past, 
with the cultural and biological heritage 

Διατηρώ την επαφή μου με το παρελθόν, σέβομαι 
την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά 

 



 

 

 
Αστικό περιβάλλον: Φυσικό και 

δομημένο  
 



άθλα, φίλα, έργα, κλέα, άγλα, δέλτα 



 
 ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  
Έκθεση αναλυτικών στοιχείων 

 



Κάθε χρονιά ανανέωση πρασίνου,  
δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις  

 



Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι  μια διαρκής και 
επίπονη εργασία από την Υπηρεσία Πρασίνου  

 



Οι κάτοικοι και οι εθελοντές παίζουν ενεργό 
ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος 



Ενημερωτικές ημερίδες για το περιβάλλον 



Το στοιχείο του νερού, στοιχείο της πόλης 



 



Cities are not the problem 

Οι πόλεις δεν είναι το πρόβλημα 
 

 Cities are the solution 

Οι πόλεις είναι η λύση 



Προστασία του οικιστικού χαρακτήρα 
απαρέγκλιτοι κανόνες δόμησης 

Άλλοτε και...                          ... Τώρα  

 



Μια άλλη όψη της πόλης μας 

 



Η εμπορική δραστηριότητα συρρικνώνεται 

 



Συντηρήσεις στον «Φάρο» Ψυχικού  

 



Στον κόμβο του «Φάρου», 
Όταν η Φύση ομορφαίνει το τσιμέντο 

 



 
Αριστοτέλης 

Πολιτικά 
 Το σπουδαίαν είναι την πόλιν...  

ουκέτι τύχης έργον 
αλλά επιστήμης και... προαιρέσεως…» 

 
Ανάγκη ουν σκεπτέον  

πώς ανήρ γίνεται σπουδαίος…  
αγαθοί και σπουδαίοι γίνονται οι άνθρωποι δια 

τριών,  
 

έστι δε ταύτα τα τρία  φ ύ σ ι ς, έ θ ο ς, λ ό γ ο ς… 
το δε λοιπόν... έργον π α ι δ ε ί α ς...» 



Αγγίζοντας το χώμα, γνωρίζοντας τα φυτά 

 



Πρόσφατες εκδόσεις του Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού  

 



 



Ευχαριστούμε για την φιλοξενία την Καλλιθέα 
και τον Δήμαρχο Δημήτρη Κάρναβο  



Περιμένοντας την φετινή 
φωτογραφία...  

 


