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Συνάντηση σε κλίμα ρεαλισμού και αλληλοκατανόησης
Σήμερα Πέμπτη 9/4/2020 ο Δήμαρχος κ. Δημ. Καλογερόπουλος, πραγματοποίησε
στο Δημαρχείο συνάντηση με τους κ.κ. Ευστράτιο Βαρδάκη -Αντιδήμαρχο
Τουρισμού και ποιότητας Ζωής, Άρη Τηλιγάδη- Αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου
Αχαΐας, Χαράλαμπο Παπαδόπουλο- Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αιγίου,
Σωτήριο Βίλιο - Μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δημήτριο Ντερντέ – Πρόεδρο
Συλλόγου

Επισκευαστών

Αυτοκινήτων

και

Μοτοσικλετιστών

Αιγιαλείας.

Παραβρέθηκε και η Αντιδήμαρχος Έργων κ. Βασιλική Ψυχράμη καθώς επίσης και
η Βοηθός Δημάρχου σε θέματα επικοινωνίας και εθελοντισμού κα Μαρία Γιδά.
Μοναδικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η πανδημία του κορωνοϊού και η
επακόλουθη δοκιμασία που υφίσταται η αντοχή της ελληνικής οικονομίας και
της κοινωνίας. Διαπιστώθηκε ότι, η τοπική κοινωνία και η οικονομία, ως μέρος
του ευρύτερου συνόλου έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα.
Οι έμποροι και οι επιχειρηματίες όλων των πληττόμενων κλάδων του Δήμου μας,
βρίσκονται αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία καλούνται να

διαχειριστούν κάτω την αβεβαιότητα που επικρατεί και τις έκτακτες συνθήκες
που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Αντίστοιχα και ο Δήμος έχει ξεφύγει από την κανονικότητα και καθημερινά
αγωνιά και προσπαθεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και να παράσχει υλική
αλλά και ψυχολογική υποστήριξη στους δοκιμαζόμενους και έχοντες ανάγκη
συμπολίτες μας.
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι μόνο συνολικά θα αντιμετωπίσουμε
αυτή την μείζονα κρίση. Όταν όλοι θα έχουμε επιτύχει το πολυτιμότερο αγαθό,
που είναι η ίδια η ζωή, στη συνέχεια, μόνο με συνεργασία όλων των φορέων και
δυνάμεων του Περιφερειάρχη, των Βουλευτών του Νομού μας και της Δημοτικής
Αρχής μπορούμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό και να δώσουμε στους
συμπολίτες μας, την ανάσα που χρειάζονται για να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα
μετά το τέλος αυτού του εφιάλτη που ζούμε.
Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνεργασία και την
ανταλλαγή απόψεων και κάλεσε όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων
και να συμβάλει καθένας με τις δικές του δυνάμεις στην αντιμετώπιση της
κρίσης, στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας αλλά και στην εξεύρεση λύσεων.

