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Δήμος Αιγιαλείας: «Ο Δήμος και η Φιλοζωική σε κοινή πορεία - Τα 

αδέσποτα είναι ψυχές και όχι αδρανή υλικά»  

Κυκλοφορία ημερολογίου 2023 με φωτογραφίες δεσποζόμενων ζώων 

που διακρίθηκαν σε διαδικτυακό διαγωνισμό 

 

Η καλή συνεργασία είναι πάντα η σωστότερη βάση για την αποτελεσματική 

διαχείριση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων, τονίστηκε κατά τη διάρκεια 

συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. 

Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής κ. Γιώργος 

Φραγκονικολόπουλος και η πρόεδρος του Φιλοζωϊκού Συλλόγου Αιγιαλείας «Τα 

φιλαράκια» κα Σία Σοφιανοπούλου, το πρωί της Τρίτης στο γραφείο Δημάρχου, με 

αφορμή την κυκλοφορία του ημερολογίου που εκδόθηκε από τον Δήμο Αιγιαλείας 

και «Τα Φιλαράκια», με φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαδικτυακό διαγωνισμό 

φωτογραφίας δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που «έτρεξε» μέσω Facebook.  

Στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Καλογερόπουλος τόνισε ότι εξ αρχής στόχος της 

δημοτικής αρχής ήταν η δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών ευζωίας και 

φροντίδας των αδέσποτων ζώων, που αποτελεί βασικό στοιχείο προόδου και 

πολιτισμού του τόπου. «Ήταν επιτυχία η εξασφάλιση κονδυλίου μέσω του 

προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για την κατασκευή καταφυγίου για την προσωρινή 

φιλοξενία ζώων που έχουν ανάγκη περίθαλψης» σημείωσε ο δήμαρχος 

συμπληρώνοντας: «Σκοπός του νομοθέτη είναι, τα ζώα να συνυπάρχουν αρμονικά με 

τους ανθρώπους, καθώς η αγάπη που τους δίνουμε επιστρέφει σε μας πολλαπλάσια 

και άδολη, χαρίζοντάς μας ψυχική ισορροπία αλλά και αποτελώντας παράδειγμα για 



τη νέα γενιά». Καταλήγοντας, ο δήμαρχος τόνισε: «Η δυνατότερη βάση του έργου 

μας είναι η συνεργασία και τη μεγαλύτερη σημασία έχει ο ανθρώπινος παράγοντας, 

ό,τι εργαλείο και αν έχουμε στα χέρια μας προς αξιοποίηση». 

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τη σπουδαία συνεργασία του Φιλοζωϊκού 

Συλλόγου με τη δημοτική αρχή, εξέφρασε από πλευράς της η κα Σοφιανοπούλου, η 

οποία σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ θετικό ότι η σημερινή δημοτική αρχή 

ήταν εξαρχής στο πλευρό μας και το έργο μας ουσιαστικά στηρίχθηκε για πρώτη 

φορά. Μπορεί και παλιότερα να υπήρχε πρόθεση, όμως έως τώρα δεν είχε γίνει 

τίποτα απολύτως. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. 

Φραγκονικολόπουλο που κάνει καθημερινά υπερβάσεις, ξεχνώντας κούραση, 

εργασία και προσωπική ζωή για να προσφέρει τον χρόνο του για να φροντίσει τα 

αδέσποτα, ενώ έχει κάνει σπουδαία δουλειά και στις υιοθεσίες. Ελπίζουμε να 

συμπορευτούμε στο μέλλον με την ίδια δημοτική αρχή, για να συνεχιστεί αυτό το 

τόσο καλό αποτέλεσμα». 

Τέλος, ο κ. Φραγκονικολόπουλος σημείωσε τα οφέλη της καλής συνεργασίας Δήμου 

και Φιλοζωϊκού Συλλόγου, τονίζοντας τα εξής: «Έχουμε να κάνουμε με ψυχές και όχι 

αδρανή υλικά. Θα πρέπει να δείξουν και οι δημότες την υπευθυνότητα που οφείλουν 

και όταν αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα ζώο, να το σκέφτονται πολύ καλά. 

Εξάλλου, τα αδέσποτα είναι πάντοτε προϊόν δεσποζόμενων ζώων και συμπεριφοράς 

του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ 

στον Δήμαρχο που από την πρώτη ημέρα αντιλήφθηκε σωστά το πρόβλημα και 

κινηθήκαμε ανάλογα, με πολύπλευρες δράσεις, εξασφάλιση χρηματοδότησης για το 

νέο καταφύγιο, υιοθεσίες και γενικά φροντίδα των αδέσποτων φίλων μας».  

Λίγο πριν κλείσει η συνέντευξη, τονίστηκε για μια ακόμη φορά ότι το καταφύγιο που 

θα κατασκευαστεί δεν θα είναι κέντρο μόνιμης διαβίωσης αλλά προσωρινής 

φιλοξενίας όποιου ζώου το έχει ανάγκη και το οποίο μετά την ανάρρωσή του θα 

πρέπει να επιστρέφει στο φυσικό του περιβάλλον, όπως προβλέπει η κείμενη 

νομοθεσία. 

Αναφορικά με το ημερολόγιο 2023 με 12 φωτογραφίες δεσποζόμενων ζώων που 

διακρίθηκαν στον διαγωνισμό που διεξήχθη τις περασμένες εβδομάδες, αναφέρθηκε 

ότι έχει τυπωθεί σε 1.000 αντίτυπα με έξοδα του Δήμου Αιγιαλείας και διατίθεται από 



τον Φιλοζωϊκό Σύλλογο «Τα Φιλαράκια», ώστε καθένας να μπορεί να το αποκτήσει 

προσφέροντας όποια οικονομική ενίσχυση μπορεί. 

Την κοινή παρουσίαση έκλεισε η πρόεδρος της φιλοζωικής λέγοντας: «Οφείλουμε 

πολλά ευχαριστώ στο δήμαρχο για την επιτυχή πορεία στο έργο μας».  


