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      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μετά από τις δηλώσεις του προέδρου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου κ. Ζώρα κατά 
τη διάρκεια των εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων του ΕΑΠ στην Πάτρα, ο δήμαρχος 
Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
 
«Είναι τουλάχιστον αστείο να κατηγορείται από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου ο δήμαρχος της Αιγιάλειας, ότι δήθεν «απαγόρευσε» στην Υπουργό Παιδείας 
κα Νίκη Κεραμέως να είναι παρούσα στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος της Πάτρας, όταν η ίδια επισήμως επικαλέστηκε ιδιαίτερο φόρτο 
εργασίας. Αν είχε εξάλλου νιώσει η ίδια πως της ασκήσαμε κάποιο είδος εκφοβισμού, δεν θα 
επικοινωνούσε μαζί μας το γραφείο της το μεσημέρι της Παρασκευής, ώστε να ορίσουμε το 
πολυπόθητο εδώ και μήνες ραντεβού μας. Απλά προειδοποιήσαμε για τις κινητοποιήσεις που 
ενδεχομένως θα οργανώναμε, κατόπιν ευρείας σύσκεψης με το Δημοτικό Συμβούλιο και με 
τους φορείς της περιοχής, ασκώντας πλέον πιέσεις όπως έχουμε κάθε δικαίωμα, έχοντας 
πλέον εξαντλήσει κάθε χρονικό και άλλο περιθώριο.  
 
Επίσης, είναι αν μη τι άλλο ανεπίτρεπτο να εγκαλείται δημοσίως με τις εκφράσεις του κ. 
Ζώρα, ο αιρετός θεσμικός εκφραστής του Δήμου Αιγιαλείας, δηλαδή ο δήμαρχος, όταν 
σύσσωμη η πόλη μας έχει αποφασίσει και συμφωνήσει να αγωνιστεί μέχρις εσχάτων για το 
δίκαιο αίτημα της παραμονής της σχολής Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο, δηλαδή στον τόπο που 
την ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο και της έδωσε το πολύ υψηλό επίπεδο που κατέχει 
σήμερα ανάμεσα στις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας.  
 
Σαφώς και δεν θα ζητήσουμε την άδειά του για να διεκδικήσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο 
όσα μας αναλογούν -και όσα δικαιούμαστε- στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Καλύτερα να 
ασχοληθεί με τα του οίκου του ο κ. Ζώρας και να αφήσει και εμάς να παλέψουμε για το δίκιο 
μας. Τέλος, τα σχόλιά του περί ανεπίτρεπτης αλαζονείας που μας αποδίδει, όπως και τα περί 
περασμένων εποχών και των φαντασμάτων τους που με την αγωνιστική μας στάση του 
«θυμίσαμε», του τα επιστρέφουμε στο ακέραιο.» 
 


