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«Η περιπέτεια της υγείας του Βασίλη του Ζαχαρόπουλου, έχει σημαδέψει τούτες τις γιορτές.
Ταυτόχρονα έχει δώσει μια καινούρια διάσταση
στα μικρά τής καθημερινότητάς μας και στα μεγάλα τής καρδιάς μας. Μας θυμίζει πόσο είμαστε
ευάλωτοι, αλλά και τις αξίες της υγείας, της συντροφικότητας, της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης.»
Αυτά έγραφα στις φετινές ευχές μου για τον
καινούριο χρόνο. Και λίγες μόνο μέρες αργότερα, στις 10 Ιανουαρίου, ήρθε η πρώτη και μεγάλη πίκρα που μας έδωσε ο Βασίλης, η
είδηση πως έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Τούτο το αφιέρωμα είναι ένα αντίδωρο σε
όσα εκείνος έδωσε στο ΤΕΙ Κρήτης. Το ίδιο το
περιοδικό «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ήταν ένα δικό του
δώρο στην κοινότητα του Ιδρύματος. Η συντακτική επιτροπή μου ανέθεσε να συντονίσω τις
ενέργειες που απαιτούσε η έκδοση αυτού του
τεύχους. Είχα ήδη ασχοληθεί με το περιοδικό,
και γνώριζα καλά την πορεία του Βασίλη και τα
επιτεύγματά του. Πράγματι, από τη θέση μου
ως διευθύντριας της σχολής ΣΤΕΦ, μέχρι τη
θέση μου ως προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, ο Βασίλης ήταν πάντα ένας πολύτιμος συνεργάτης.
Ένας ανήσυχος, διεκδικητικός δάσκαλος και
ερευνητής, που η υλοποίησή των στόχων του
απαιτούσε συνεχή εγρήγορση, τη δική του και
της διοίκησης.
Ο Βασίλης ήταν οραματιστής και άνθρωπος
της δράσης. Προσηνής και αποτελεσματικός.
Ακαταπόνητος, πολυσχιδής, κοινωνικά στρατευμένος. Με στοργή για τους συνεργάτες του,
με ασίγαστη έγνοια για τον τόπο και για την
πρόοδό του.
Στη σύντομη ζωή του, χώρεσαν δράσεις και
επιτεύγματα που θα χρειάζονταν πολλές ζωές
για να υλοποιηθούν. Για να παρουσιαστούν σε
αυτό το τεύχος, επιλέξαμε να μιλήσουν εκείνοι
που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του

στις διάφορες φάσεις της ζωής του. Στην ανασύνθεση αυτού του οδοιπορικού, πολύτιμη
ήταν η βοήθεια της οικογένειάς του και κυρίως
του Γιώργου Ζαχαρόπουλου, που ξεπερνώντας
το πένθος του, τέθηκε στη διάθεσή μας. Ένα σύντομο δικό του κείμενο, κλείνει τούτο το αφιέρωμα στον πατέρα του.
Το αφιέρωμα αρχίζει με κείμενο του Προέδρου του ΤΕΙ, Ευάγγελου Καπετανάκη.
Το κείμενο της ειδικής γραμματέως Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας, Ιφιγένειας Ορφανού, έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο
«Ένας υποδειγματικός ηγέτης».
Ακολουθεί το άρθρο του καθηγητή του παραρτήματος Χανίων και πρώην αντιπροέδρου
του ΤΕΙ, Γιάννη Καλιακάτσου, «Δρόμοι παράλληλοι ενίοτε τεμνόμενοι. Μερικές στιγμές κοινές
με τον Βασίλη» όπου παρουσιάζεται η κοινή πορεία πολλών χρόνων, από το ξεκίνημα του Βασίλη ως καθηγητή του ΤΕΙ στα Χανιά, μέχρι
σήμερα.
Στα πρώιμα χρόνια των Χανίων, από άλλη
καθένας οπτική γωνία, αναφέρονται και δύο
πρώην καθηγητές του ΤΕΙ Κρήτης. Ο Στάθης Σιδερής, καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ και ο Κώστας
Νομικός, ομότιμος καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας.
Από τα Χανιά ξεκινά και η αφήγηση της συνάντησης με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο του Ευάγγελου Πάλλη, σήμερα καθηγητή του τμήματος
Ε.Π.Π., τότε ανήσυχου φοιτητή, που η συνάντηση με τον Βασίλη προσδιόρισε την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία. Ο τίτλος
εύγλωτος, «Πιτσιρίκο … πρόσεχε»!!!
Από τη βιογραφία του Βασίλη με συγκινούσε
ότι, πάντα ανήσυχο πνεύμα, ξεκίνησε το διδακτορικό του περίπου δέκα χρόνια αφού πήρε το
πτυχίο του και διορίστηκε καθηγητής στη μέση
εκπαίδευση. Με εντυπωσίαζε επίσης το γεγονός
ότι όσοι είχαν κατά καιρούς συνεργαστεί με το
Βασίλη, επεδίωκαν διαχρονικά νέες ευκαιρίες

σωπο του Βασίλη ή Βασίλης, ο ενεργός πολίτης».
Ο Δημήτρης Στρατάκης, παρουσιάζοντας τις
δράσεις του εργαστηρίου μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών με την κινητή μονάδα και τα πρωτόκολλα μετρήσεων, αναδεικνύει τη συμβολή του
Βασίλη στην ευαισθητοποίηση του κοινού για
σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών. Η Μαρία
Αντωνίου, επίκουρη Καθηγήτρια στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης μας δίνει μια
άλλη πλευρά των ερευνητικών ενδιαφερόντων
του Βασίλη.
Ο Ευτύχης Μιχελαράκης, στο άρθρο του με
τίτλο «ένα μεγάλο ευχαριστώ από το ακριτικό νησί
της Γαύδου», περιγράφει με ενάργεια: «Η προσωπικότητα και η Παιδεία του τον οδηγούσε,
μέσα από τον Ακαδημαϊκό του ρόλο, να δημιουργεί και να επενδύει την γνώση σε εκείνους που
την έχουν ανάγκη.»
Παρόμοια είναι η εικόνα που προκύπτει από
τα γραπτά του Γ. Δελημπαλταδάκη, που βρέθηκε μαζί με το Βασίλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου και στην επιτροπή επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του Ν. Χριστοφακάκη, πρώην Δημάρχου Ιεράπετρας. Είναι
εντυπωσιακή η σύμπτωση των απόψεων ενός
συντρόφου και ενός πολιτικού «αντιπάλου» ως
προς την αγωνιστικότητα, την ανιδιοτέλεια και τη
διάθεση προσφοράς του Β. Ζαχαρόπουλου.
Ο Μανώλης Δασκαλάκης τέλος, παρουσιάζει τη συνεργασία τους για την έκδοση του
περιοδικού «Ενημέρωση». Η έκδοση στοχεύει
στην ενίσχυση και προβολή της έρευνας που
διεξάγεται στο ΤΕΙ Κρήτης, όπως προκύπτει και
από τα αποσπάσματα του περιοδικού που παρατίθενται.
Αν έπρεπε να διαλέξω ένα χαρακτηριστικό
του Βασίλη, αυτό θα ήταν «ο άνθρωπος της
προσφοράς». Όμως ο γλυκομίλητος, ο προσηνής φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Θα μας λείψει η ζεστή του καλημέρα και το φιλικό του
χαμόγελο. Μας αφήνει το φωτεινό του παράδειγμα ως υπόδειγμα ζωής στους δύσκολους
καιρούς που ζούμε

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

συνεργασίας. Ο Μέντορας του Βασίλη κατά την
εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής στο
«Δημόκριτο», ο Χαράλαμπος Μάντακας, στο
δικό του κείμενο επικυρώνει έμμεσα αυτή την
επισήμανσή μου. Το κείμενο του Μανώλη
Δρακάκη, αναφέρεται στα χρόνια της συνεργασίας τους, ως ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο Ανδρέας Βλησίδης, είχε μια παρόμοια,
κοινή πορεία με το Βασίλη, από τη μέση εκπαίδευση και το ΤΕΙ ως τα ΑΕΙ της Γερμανίας και
της Δανίας, και αυτήν μας περιγράφει.
Ακολουθούν κείμενα άλλων εξωτερικών
συνεργατών, του καθηγητή στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ντύσσελντορφ Axel Schnell, του
καθηγητή του ΕΜΠ Φίλιππου Κωνσταντίνου,
και του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Α. Μπουκουβάλα. Ο τελευταίος διανθίζει το άρθρο του με δικές του κρητικές
μαντινάδες για να εκφράσει με αυτό τον τρόπο
τα συναισθήματά του.
Το αφιέρωμα συνεχίζεται με την παρουσίαση των μεγάλων επιτευγμάτων του Βασίλη
στο ΤΕΙ Κρήτης: Το πέρασμα από τα ΠΣΕ στο
ΕΠΠ μας δίνει ο Γιάννης Ξεζωνάκης με «μερικές
πινελιές και τρία σχόλια» του Δημήτρη Καραγιαννάκη. Ο προϊστάμενος του τμήματος ΕΠΠ
Θανάσης Μαλάμος μιλά για ένα ξεχωριστό
τμήμα με έμφαση στην έρευνα, ο προϊστάμενος του τμήματος εμπορίας και διαφήμισης
Γιάννης Κοπανάκης παρουσιάζει την προσπάθεια για να κάνει τα πρώτα επιτυχημένα του βήματα το τμήμα στην ακριτική Ιεράπετρα.
Ο Ανδρέας Αναστασάκης, καθηγητής στη
ΣΔΟ, πολλά χρόνια συνεργάτης σε διάφορα
έργα, αναφέρεται αναλυτικά κυρίως στις ικανότητες διοίκησης του Β. Ζαχαρόπουλου.
Ο αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου
Τεχνολογικής Έρευνας, καθηγητής Φίλιππος
Βερβερίδης μας παρουσιάζει τη σχέση, με αυτόν τον ερευνητικό φορέα του ΤΕΙ Κρήτης, του
Βασίλη που υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του.
Στο ΚΤΕ αλλά και στο ΕΠΠ αναφέρεται ο Γιάννης Παχουλάκης που έζησε τα πρώτα στάδια
της λειτουργίας τους.
Ο προϊστάμενος του ΕΛΚΕ Αριστείδης Μηλάκης γράφει εκ μέρους και των συνεργατών
διοικητικών υπαλλήλων, για το διαρκές ενδιαφέρον του Βασίλη για την έρευνα, αλλά και για
τις άριστες σχέσεις με το προσωπικό.
Τα επόμενα άρθρα αποτελούν μια ενότητα
που θα χαρακτήριζα ως «το κοινωνικό πρό-
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Προέδρου ΤΕΙ Κρήτης

Ο δυνατός συναγωνιστής Βασίλης Ζαχαρόπουλος μας άφησε σε δύσκολους
καιρούς για το ΤΕΙ, αλλά και στο απόγειο
της δικής του διαδρομής. Το ΤΕΙ Κρήτης,
στο ιδιαίτερα αντίξοο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων,
δίδει έναν άνισο αγώνα για την ποιότητα
των σπουδών των φοιτητών του και για την
συνολική βελτίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας. Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος ήταν μπροστά σε κάθε μάχη για τη
βέλτιστη αξιοποίηση των πενιχρών πλέον
πόρων μας, για την ανανέωση και επέκταση των σπουδών, για υψηλές επιδόσεις
και την προαγωγή της έρευνας, για ποικίλες δράσεις ανάπτυξης της Κρήτης και της
Χώρας, για εξασφάλιση επιπλέον πόρων.
Η αναδίφηση των δραστηριοτήτων του
Βασίλη Ζαχαρόπουλου για να γραφτούν
τούτες οι λίγες γραμμές, σε αυτή τη μικρή
χρονική απόσταση από την απώλειά του,
ανέδειξε για μένα ακόμα περισσότερο το
μέγεθος της προσφοράς του στο Ίδρυμα
και τον πλούτο των πολύπλευρων επιτυχημένων προσπαθειών του.
Γνώρισα το Βασίλη σε καλύτερους καιρούς, όταν η δημιουργικότητα έβρισκε περισσότερο έδαφος να ευδοκιμήσει και να
ανθίσει. Ήταν ο βασικός συντελεστής στο
τέλος της δεκαετίας του ‘90 για τη δημιουργία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ στο
Ηράκλειο, που είναι σήμερα το πιο δυναμικό μας Τμήμα. Σε αυτό το Τμήμα ήταν
Καθηγητής και για πολλά χρόνια Προϊστάμενος.

Συνέχισε την προσπάθεια ανάπτυξης
νέων τομέων σπουδών στο ΤΕΙ με το Τμήμα
Εμπορίας και Διαφήμισης στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ιεράπετρα. Ήταν επίσης ένας
από τους βασικούς συντελεστές για το ξεκίνημα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής
και Ασφαλιστικής στον Άγιο Νικόλαο. Στο
Ηράκλειο πάλι, μαζί με τη Χαρά Αθανασάκη, δημιούργησαν το εξαιρετικό Τμήμα/
Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής για την Τεχνολογία Ιατρικών Συστημάτων.
Για πρώτη φορά συνεργάστηκα από
κοντά με τον Βασίλη ως Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης του
ΤΕΙ, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας,
με τον υπογράφοντα ως Μέλος του πρώτου
Συμβουλίου του Κέντρου. Ο Βασίλης και
εκεί, με τη σκληρή δουλειά του, κινητοποίησε όλους μας για συλλογική προσπάθεια
στη θεσμική συγκρότηση του Κέντρου και
στο ξεκίνημα πολλών δράσεων, με μεγάλες
δυσκολίες, λόγω ανύπαρκτων πόρων και
αδιαφορίας της Πολιτείας.
Σε όλα αυτά τα χρόνια, η αδιάλειπτη
προσπάθεια για την υποστήριξη των παραπάνω Τμημάτων Σπουδών και η διοίκηση
τού δημιουργικότερου Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας στη Χώρα δεν τον εμπόδισαν
από τη διεκδίκηση και την υλοποίηση ποικίλων ερευνητικών προγραμμάτων και τη
δημιουργία ισχυρών ερευνητικών ομάδων
και συνεργασιών, με φορείς της χώρας και
του εξωτερικού. Παράλληλα, με την έμφυτη εξωστρέφειά του, ανέπτυξε διάφορες
δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης και
προσφοράς τεχνολογικών υπηρεσιών με
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αλλά και μπροστά από πολλά Πανεπιστήμια. Αυτό απαιτεί καλό συντονισμό για αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης
αλλά και σύγχρονες υποδομές. Και αυτό
ήταν μόνιμη έγνοια και φροντίδα για τον Βασίλη. Ήταν πάντα για αυτά διεκδικητικός
προς το Υπουργείο Παιδείας, προς την Περιφέρεια Κρήτης, προς τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, για να ανοίγονται νέοι δρόμοι για το
Ίδρυμα, για να μας αντιμετωπίζουν ισόνομα
με τα άλλα ΑΕΙ, για να γίνονται δίκαιες και
διαφανείς κρίσεις των προτάσεών μας.
Ο Βασίλης ήταν εκεί, στις επάλξεις του
αγώνα του Ιδρύματος για αναγνώριση, για
υψηλότερες διακρίσεις, για την παραπέρα
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και τη
συμβολή μας στην ανάπτυξη του τόπου
μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήταν πάντα ένας
πολύ δυνατός αγωνιστής. Στον προσωπικό
του πολύ δύσκολο αγώνα, αυτόν της ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του τους τελευταίους μήνες, πολέμησε παλληκαρήσια.
Δυστυχώς έχασε την τελευταία μάχη και χάθηκαν όλα.
Η περηφάνια του, παρ’ όλη την καθημερινή του παρουσία στο Ίδρυμα, δεν του επέτρεπε να μας συζητά για τις δύσκολες πτυχές
του προσωπικού του αγώνα. Εμείς, όσο
μπορούσαμε να εκτιμήσουμε το τι αντιμετώπιζε, θαυμάζαμε την παλληκαριά και την
αξιοπρέπεια του, αλλά και τη δύναμή του
για αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά.
Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος άφησε ένα
πολύ δυσαναπλήρωτο κενό στο Ίδρυμά
μας, στη Διοίκηση του ΤΕΙ, αλλά και ως ένας
από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς και
ερευνητές μας. Έφυγε με το κεφάλι ψηλά.
Θα είναι πάντα το καμάρι της Κοινότητάς
μας, της όμορφης οικογένειάς του και του
τόπου του.
Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος μας λείπει ως
συνοδοιπόρος, συνεργάτης και συναγωνιστής, αλλά και ως αγαπητός σύντροφος και
φίλος.
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εξωτερικούς φορείς της Κρήτης.
Συναντηθήκαμε πάλι και συνεργαστήκαμε εντατικά και καθημερινά από το 2008
στη Διοίκηση του ΤΕΙ. Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος ανέλαβε πρόθυμα την οικονομική
διοίκηση του ΤΕΙ, ενός από τους λίγους μεγάλους φορείς της Κρήτης, με ισχυρή
εξάρτηση από την ισχνή και ταχύτατα μειούμενη κρατική χορηγία. Με ανεπαρκείς
πόρους, η διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και η διατήρηση ενός στοιχειώδους τουλάχιστον ρυθμού ανάπτυξης του
ΤΕΙ Κρήτης είναι ένας Ηράκλειος Άθλος.
Προσπαθήσαμε μαζί, στο Συμβούλιο του
ΤΕΙ, να αξιοποιήσουμε ορθολογικά τα όλο
και λιγότερα κονδύλια που μας επιμερίζονται. Δίνουμε ένα άνισο αγώνα, ιδιαίτερα
τα τελευταία δύο χρόνια, για να έχουν οι
φοιτητές μας σπουδές με ποιότητα και το
προσωπικό μας περιθώριο δημιουργίας. Η
συμβολή του Βασίλη στην προσεκτική
αλλά και συνάμα τολμηρή τοποθέτηση της
μικρής πλέον χορηγίας της Πολιτείας προς
το Ίδρυμα, ήταν ιδιαίτερα σημαντική.
Η διασφάλιση επιπλέον πόρων αλλά
και η προαγωγή του δεύτερου σκέλους της
καταστατικής αποστολής του ΤΕΙ Κρήτης,
της Έρευνας, έχουν επίσης πρωτεύουσα
σημασία. Ο Βασίλης, ήταν Πρόεδρος της
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και
Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας τα τελευταία τριάμισυ
χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα δημιουργικός και
παραινετικός στο Εκπαιδευτικό/ Ερευνητικό
προσωπικό μας και εξαιρετικά αποτελεσματικός στην διοίκηση και προαγωγή της
Έρευνας. Τη δραστηριότητά του αυτή την
άπλωσε με πολλή αναγνώριση και στη Σύνοδο Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ, στο
Υπουργείο Παιδείας και αλλού.
Οι Καθηγητές και Ερευνητές μας πρέπει
να παράγουν συνεχώς, σε ένα ιδιαίτερα
αντίξοο αλλά και ανταγωνιστικό περιβάλλον, για να κρατήσουμε και να βελτιώσουμε την αναγνωρισμένη πολύ καλή
θέση μας, πρώτη μεταξύ των ΤΕΙ της χώρας
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ: Βασίλειος Ζαχαρόπουλος
Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης
1949: Γεννιέται στις 9/7/1949 στους Μύθους

Ιεράπετρας από γονείς αγρότες, όπου και τελειώνει το δημοτικό σχολείο. Φοιτά στο Γυμνάσιο Ιεράπετρας τα 5 πρώτα έτη ενώ την έκτη
τάξη ολοκληρώνει στο ΙΑ γυμνάσιο Περιστερίου.
1968: Εισάγεται στη σχολή Ευελπίδων.
1969: Εισάγεται στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου Πατρών.
1973: Λαμβάνει πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πάτρας.
1975: Παντρεύεται την Ευαγγέλια Ταβλάκη,
μαθηματικό από τους Μύθους Ιεράπετρας.
1973 -1976: Στρατιωτική θητεία.
1976: Διορίζεται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αρχικά στα Ανώγεια Μυλοποτάμου και
κατόπιν στη Πλάκα Αττικής.
1979: Από το 1979 μέχρι το 1988 εργάζεται
ως Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών
& Πληροφορικής του «Δημόκριτου» όπου και
συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα των ψηφιακών επικοινωνιών, των οπτικών επικοινωνιών και της
ασφάλειας σημάτων κατά την τηλεμετάδοση,
από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
1986: Διδακτορικό δίπλωμα στις Τηλεπικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
και του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Ερευνών
(Ε.ΚΕ.Φ.Ε) «Δημόκριτος» όπου και πραγματοποίησε το πειραματικό μέρος της Διδακτορικής

του Διατριβής. Η διδακτορική διατριβή εκπονείται σε μια εποχή όπου στον Ελλαδικό χώρο
μόλις τρία Πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν αυτή την δυνατότητα.
1988: Το διάστημα 1988-1991 εργάζεται ως
ερευνητής στο Εργαστήριο Πλάσματος Χαμηλής
Ενέργειας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) και
το 1990 μεταβαίνει στη Λωζάνη ως μεταδιδακτορικός υπότροφος της EURATOM στο CRPPEcole Polytechnique Federal de Lausanne.
1991: Εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης, και
από το 1994 Καθηγητής στο ίδιο ΤΕΙ.
1993: Εργάζεται ως ερευνητής στο Ινστιτούτο
Φυσικής Πλάσματος του Πανεπιστημίου Κρήτης
μέχρι το 1994.
1996: Το διάστημα 1996-1999 εργάζεται ως
επισκέπτης Καθηγητής (ΠΔ 407) στο Φυσικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1998: Πρώτος Πρόεδρος και Διευθυντής
Σπουδών του Προγράμματος σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) «Τεχνολογία Ιατρικών Συστημάτων».
Καταθέτει πρόταση για δημιουργία Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
(Ε.Π.Π.) στο ΤΕΙ Κρήτης. Υπήρξε Ιδρυματικός
Υπεύθυνος νέων τμημάτων στο ΤΕΙ Κρήτης και
Ιδρυματικός Υπεύθυνος της τηλε-εκπαίδευσης
στο Ίδρυμα.
1999: Δημιουργία Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων (Ε.Π.Π.) στο ΤΕΙ
Κρήτης.
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2001-2008: Από το 2001 έως το 2008 διατελεί Δ/ντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε) Κρήτης το οποίο περιλαμβάνει 8
ερευνητικούς τομείς ανάπτυξης και μεταφοράς
τεχνολογίας χωροθετημένους στους τέσσερις
νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, τους οποίους
στελεχώνουν πάνω από140 ερευνητές ενταγμένοι στις διάφορες ερευνητικές βαθμίδες. Από
το 2002 έως το 2008 διετέλεσε Προϊστάμενος
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
και Πολυμέσων του ΤΕΙ.
2008 - 2012: Εκλέγεται αντιπρόεδρος στο
Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τομέα ευθύνης τα οικονομικά
και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων & Έρευνας του Ιδρύματος.
• Επιστημονικός υπεύθυνος ανάπτυξης του
νέου τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης
(Μάρκετινγκ) στην Ιεράπετρα το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος
2003-2004.
• Ιδρυματικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη
δύο νέων τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης(να γράψουμε ποια είναι) στο Νομό Λασιθίου.
• Υπεύθυνος του διεθνούς συνεδρίου
TEMUTelecommunication& Multimedia
• Συνδιοργανωτής του συνεδρίου Μάρκετινγκ
και νέες τεχνολογίες
Ασχολήθηκε με την τεχνολογία της επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης και την αξιοποίησή της
ως βασικού κορμού ασύρματης δικτύωσης στα
UHF. Επίσης, με τα οπτικά δίκτυα, με την εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων, με την τηλεϊατρική, την ιατρική πληροφορική και το ηλεκτρονικό εμπόριο με έμφαση στην ασφάλεια
ηλεκτρονικών συναλλαγών από απόπειρες
υποκλοπών από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Έχει πάνω από 100 εργασίες σε περιοδικά,
σε πρακτικά συνεδρίων και τεχνικές μελέτες
στους παραπάνω ερευνητικούς τομείς και επίσης
την επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών διεθνών
και εθνικών συνεδρίων. Ήταν οργανωτής και κριτής εθνικών και διεθνών συνεδρίων στα παραπάνω ερευνητικά πεδία. Τέλος είχε αρκετές
συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Είχε συμμετοχή με την ιδιότητα του επιστημονικού υπευθύνου η του ερευνητή σε πάνω
από 50 εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά
προγράμματα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων και του Μάρκετινγκ. Ασχολήθηκε με την τεχνολογία της επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης και την αξιοποίησή της ως βασικού
κορμού ασύρματης δικτύωσης στα UHF. Επίσης,
με τα οπτικά δίκτυα, με την εκπαίδευση από
απόσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων, με την τηλεϊατρική, την ιατρική
πληροφορική και το ηλεκτρονικό εμπόριο με έμφαση στην ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών από απόπειρες υποκλοπών από τρίτους μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Είχε εργαστεί σε επιστημονικές ομάδες εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., της Περιφέρειας Κρήτης και
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και είχε επιλεγεί ως αξιολογητής από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ. Βραβεύτηκε από την Περιφέρειας Κρήτης για τη συμμετοχή του στην
«οργάνωση Τεχνολογικής Έρευνας στους τομείς
Πληροφορικής και Πολυμέσων».
Μέλος του Ινστιτούτου ΙΕΕΕ, της Ένωσης
Ελλήνων Φυσικών και μέλος της Επιτροπής
Ανάπτυξης Θερμοκοιτίδας Δημιουργικών Επιχειρήσεων του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνης από
το Νοέμβριο 2007.

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο
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α φιέρωµα
Ένας υποδειγματικός ηγέτης

ενηµέ ρ ωσ η

της Ιφιγένειας Ορφανού
Ειδικής Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Είναι μία μεγάλη απώλεια για τον ερευνητικό κόσμο και για την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση στη χώρα ο πρόωρος
χαμός του Βασίλη Ζαχαρόπουλου. Είναι μία
μεγάλη απώλεια και για το Υπουργείο Παιδείας ο χαμός ενός πρωτοπόρου, δημιουργικού, μαχητικού Αντιπροέδρου ΤΕΙ ο
οποίος με διακριτικό αλλά αποτελεσματικό
τρόπο, με θέσεις και προτάσεις, με συνεχή
επικοινωνία αναδείκνυε τα κρίσιμα ζητήματα
και τις προοπτικές των ΤΕΙ ιδίως στο πλαίσιο
της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Με τις
ουσιαστικές του παρεμβάσεις βοηθούσε –
και τολμώ να πω σε αρκετά θέματα οδη-

“

Η συνεργασία μαζί του ήταν σπάνιας ποιότητας για τα
ελληνικά δεδομένα, ήταν από τις συνεργασίες που βοηθούσε να πάνε τα πράγματα μπροστά.

γούσε – το Υπουργείο σε λύσεις προβλημάτων και σε νέες αναπτυξιακές προτάσεις.
Ο πρόωρα και άδικα χαμένος Βασίλης Ζαχαρόπουλος είχε πολλά να δώσει ακόμα.
Ιδίως τώρα, τώρα που ανοίγονται νέες, ισχυρές, προοπτικές για την ανώτατη εκπαίδευση και τα ΤΕΙ, με τις δυνατότητες του
νόμου 4009/2011 για εξωστρέφεια, διεθνείς συνεργασίες, ερευνητικές συνεργασίες
με παραγωγικούς φορείς.
Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος ήταν ένας
πραγματικός ηγέτης, ένας ταγός. Προσωπικά, αισθάνομαι βαθειά την απώλειά του,
ως μία αναντικατάστατη απώλεια. Η συνεργασία μαζί του ήταν από τις πιο ουσιαστικές
και πιο αποτελεσματικές που είχα. Είχαμε
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παραγωγικές συζητήσεις, συχνά με έντονες
αντιπαραθέσεις αλλά με ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Αφύπνιζε, ευαισθητοποιούσε, αναδείκνυε τα κρίσιμα θέματα και
πάντα πρότεινε λύσεις (αντιθέτως με τον
στείρο αρνητικό λόγο των πολλών). Επικοινωνούσε μαζί μου για να αναδείξει κρίσιμα
θέματα προς όφελος της ερευνητικής δραστηριότητας των ΤΕΙ και να αποτρέψει λάθη
ή να αναδείξει πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις σε αδιέξοδα. Θαύμαζα τη μαχητικότητά του και την επιμονή του. Ακόμα και
εάν ήμουν ο..στόχος αυτής της μαχητικότητας. Ακόμα και τις φορές των ..πολλών ανα-

”

πάντητων κλήσεων μέχρι να λυθεί ένα
θέμα. Θαύμαζα έναν άνθρωπο που δεν το
έβαζε κάτω, που αγωνιζόταν. Για να γίνει το
σωστό, το καλό. Ήταν ένας αγωνιστής, ένας
μαχητής με όραμα και με στόχους προόδου
και ανάπτυξης. Και με τις δημιουργικές του
προτάσεις και τις ουσιαστικές του παρεμβάσεις ήταν ένας Συνεργάτης, με σίγμα κεφαλαίο. Η συνεργασία μαζί του ήταν σπάνιας
ποιότητας για τα ελληνικά δεδομένα, ήταν
από τις συνεργασίες που βοηθούσε να πάνε
τα πράγματα μπροστά. Ένας «ηγέτης» που
οδηγούσε τα πράγματα μπροστά. Το υπόδειγμα ενός ηγέτη στο χώρο του.

Ι. Ορφανού: Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων, Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Δρόμοι παράλληλοι, ενίοτε τεμνόμενοι.
Μερικές στιγμές κοινές με το
Βασίλη Ζαχαρόπουλο
Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

του Γιάννη Καλιακάτσου
Καθηγητή, Μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Κρήτης

Με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο είχαμε μια
παράλληλη πορεία αλλά οι δρόμοι μας συναντήθηκαν αρκετές φορές και κάποιες
φορές ήταν και σημαντικές για την πορεία
του καθενός μας.
Βρεθήκαμε στο ίδιο σχολείο στο ΙΑ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών (τώρα 1ο Λύκειο
Περιστερίου) στα τέλη της δεκαετίας του 60.
Ήταν σε μεγαλύτερη τάξη, είχαμε πολλούς
κοινούς φίλους αλλά δεν κάναμε παρέα
μιας και αυτός έμενε στο Μπουρνάζι και εγώ
στην Ευαγγελίστρια.
Χαθήκαμε από τότε. Σπουδάσαμε και οι
δύο Φυσική εκείνος στην Πάτρα και εγώ

“

ντήθηκαν ξανά και από το 1991 είμαστε συνάδελφοι στο ΤΕΙ Κρήτης.
Ο Βασίλης ήταν μέλος του τμήματος
Ηλεκτρονικής τυπικά για μια δεκαετία. Στα
Χανιά έμεινε λίγα χρόνια και μετά αποσπάσθηκε στο Ηράκλειο όπου διέμενε η οικογένειά του. Στο τμήμα Ηλεκτρονικής πρόσφερε πολλά αφού ήταν αυτός που οργάνωσε στο τμήμα το εργαστήριο των τηλεπικοινωνιών. Πολλοί απόφοιτοι από το τμήμα
Ηλεκτρονικής που έχουν σήμερα σημαντικές θέσεις σε τομείς τηλεπικοινωνιών πέρασαν από τα χέρια του και αναγνωρίζουν τη
συμβολή του στην επαγγελματική τους πο-

Τα χρόνια αυτά είχαμε μια σχέση «αγάπης και μίσους»
σαν υπηρεσίες, αφού έπρεπε να συνεργαζόμαστε και
από την άλλη είμαστε ανταγωνιστικοί. Έτσι οι δρόμοι
μας και πάλι παράλληλοι βρέθηκαν να συναντιούνται.

στην Αθήνα. Τη δεκαετία του 80 περάσαμε
και οι δύο από το Δημόκριτο, εκείνος στο Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών κι εγώ στον Επιταχυντή. Πήραμε και οι δύο το διδακτορικό
μας δίπλωμα στις Φυσικές Επιστήμες από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκείνος από τον
τομέα ηλεκτρονικής κι εγώ από τον τομέα
στερεάς κατάστασης. Δεν έτυχε να συναντηθούμε ποτέ.
Το 1986 εκλέχτηκα μέλος Ε.Π. στο
τμήμα Ηλεκτρονικής στα Χανιά και το 1990
ως μέλος του τμήματος πήρα στα χέρια μου
μια αίτηση υποψηφιότητας από το Βασίλη
για το τμήμα μας. Έτσι οι δρόμοι μας συνα-

”

ρεία (Βαγγέλης Πάλλης στο ΕΠΠ, Γεράσιμος
Λουβερδής στο κέντρο ερευνών ενόπλων
δυνάμεων της Μ. Βρετανίας, Μιχάλης Περδικάκης στο κέντρο ερευνών της Motorola
στη Μ. Βρετανία, Αντώνης Δρόσος στη
Nokia Espoo για να αναφέρω μόνο μερικούς με τους οποίους έχω ακόμα επαφή).
Στα Χανιά βρεθήκαμε αρκετές φορές.
Κάναμε παρέα, συζητούσαμε για τα παιδιά
μας. Ήταν έκδηλη η αγωνία του για το μέλλον της Ιωάννας και του Γιώργη του και για
την πορεία τους στο σχολείο τότε και για τις
σπουδές τους αργότερα, για τις οικογένειές
μας γενικότερα, για τα καθημερινά και αν-

Γ. Καλιακάτσος: Καθηγητής, Μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Κρήτης - giankal@staff.teicrete.gr
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α φιέρωµα
θρώπινα. Έντονα θυμάμαι μια φορά που
ήλθε σπίτι κουβαλώντας ένα τεράστιο τσαμπί μπανάνες από την παραγωγή τους στην
Ιεράπετρα για την κόρη μου, ένα πρόχειρο
γεύμα στο σπίτι, μια βραδιά κρασοκατάνυξης στο σπίτι του Γιάννη του Τζουγκαράκη
στα Κοντόπουλα.
Στον επαγγελματικό τομέα δε θα ξεχάσω το σεμινάριο στις οπτικές επικοινωνίες που οργανώσαμε στα Χανιά σε

με απόσπαση. Χαθήκαμε και πάλι. Βρεθήκαμε κάποιες φορές στα πλαίσια συναντήσεων των ΠΣΕ, εκείνος στο ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων κι εγώ από το
ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ. Τίποτα παραπάνω. Το 1998 είχαμε και μια
σοβαρή διαφωνία που ευτυχώς δεν κατέληξε σε ρήξη. Δραστήριος και ανήσυχο
πνεύμα όπως ήταν έκανε μία πρόταση για
δημιουργία τμήματος Εφαρμοσμένης Πλη-

Γιάννης Καλλιακάτσος, Χαρά Αθανασάκη, Βασίλης.Ζαχαρόπουλος
συνεργασία με τον ΟΤΕ που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και είχαμε σαν ομιλητές το
Θωμά τον Σφηκόπουλο, νυν αντιπρύτανη
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρώην
ειδικό γραμματέα του ΕΠΕΑΕΚ, τον καθηγητή μας Κώστα Καρούμπαλο και τον μετέπειτα πολύ καλό μας φίλο και συνεργάτη
Δημήτρη Καλύμνιο από το North London
University.
Μετά, αφού εν τω μεταξύ είχε εκλεγεί
καθηγητής στο τμήμα έφυγε στο Ηράκλειο
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ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το όνομα
Τηλεπικοινωνίες στον τίτλο αποτέλεσε κόκκινο πανί για το τμήμα Ηλεκτρονικής που
σαν κύριο τομέα έχει τις τηλεπικοινωνίες και
είχαμε εν τω μεταξύ οργανώσει και το ΠΣΕ
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ. Μετά από
πολλές αντεγκλήσεις πρότεινα να αλλάξουν
το «Τηλεπικοινωνίες» με το «Πολυμέσα».
Αυτό και έγινε, η παρεξήγηση λύθηκε αισίως, με το ΕΠΠ σήμερα (τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων) να

Γ. Καλιακάτσος: Καθηγητής, Μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Κρήτης - giankal@staff.teicrete.gr

Γ. Καλιακάτσος: Καθηγητής, Μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Κρήτης - giankal@staff.teicrete.gr

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

αποτελεί το πλέον επιτυχημένο τμήμα της
Οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας εξαΣΤΕΦ. Και φυσικά χάρη στις προσπάθειες
κολουθούσαν να είναι πολύ καλές. Δεν
του Βασίλη.
θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω τότε που ήρθε
Από το 2002 μέχρι το 2008 βρέθηκα
με τον γαμπρό του (το σύζυγο της κόρης του
στο Ηράκλειο ως Αντιπρόεδρος στο ΤΕΙ Και
Ιωάννας) να με δει στην εντατική του Ατμε την προτροπή του Βασίλη αλλά και με
τικού νοσοκομείου όπου νοσηλευόμουν
δική μου επιθυμία δίδαξα στο ΕΠΠ το μάμετά από ένα έντονο καρδιακό επεισόδιο
θημα της Ψηφιακής Σχεδίασης για μια τριεπου είχα. Τους είδα να κοιτάζουν από την
τία. Τότε ο Βασίλης ήταν προϊστάμενος του
μισάνοικτη πόρτα και αισθάνθηκα κάπως
τμήματος. Με την ιδιότητά του αυτή ο Βαπερίεργα. Ήταν αλήθεια ότι δεν περίμενα
σίλης οργάνωσε με επιτυχία το συνέδριο
την επίσκεψή του στην Αθήνα. Με χαροποίTEMU. Συμμετείχα με ανακοινώσεις μαζί με
ησε όμως και μου έκανε καλό γιατί αναάλλους συνεργάτες στα περισσότερα. Είναι
γνώρισα έναν παλιό φίλο. Αυτή η εικόνα
μια επιτυχημένη προσπάθεια που πρέπει
μού έρχεται συνεχώς μπροστά μου από τότε
να συνεχιστεί.
Ο Βασίλης ήταν για
σειρά ετών Δ/της στο ΚΤΕ
του ΤΕΙ Κρήτης, εγώ από
την άλλη μεριά ως αντιπρόεδρος ήμουν υπεύθυνος για την επιτροπή
ερευνών και τον ΕΛΚΕ. Τα
χρόνια αυτά είχαμε μια
σχέση «αγάπης και μίσους» σαν υπηρεσίες, αφού έπρεπε να συνεργαζόμαστε και από την άλλη είμαστε ανταγωνιστικοί.
Έτσι οι δρόμοι μας και πάλι
παράλληλοι βρέθηκαν να
συναντιούνται.
Βρεθήκαμε μαζί σε
Ο Βασίλης.Ζαχαρόπουλος με μαθητές του στα Ανώγεια
πολλά εκλεκτορικά σώματα και στο ΕΠΠ και στην Ηλεκτρονική,
που μπήκε και ο ίδιος στην εντατική, αλλά
αλλά και οι δυό μας θυμόμαστε δύο, το
και κάθε φορά που ακούω το όνομά του.
εκλεκτορικό του Γιώργου του Κορνάρου
Δεν μπόρεσα να του προσφέρω τίποτα,
και το εκλεκτορικό του Ιορδάνη του Κιοήμουν αρκετά μακριά, στο Λονδίνο, όπου
σκερίδη στο τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ
πληροφορήθηκα και την απώλειά του. ΤεΘεσσαλονίκης. Ήταν και τα δύο επεισολευταία φορά που τον είδα ήταν το Μαϊο
διακά αφού τρεις φορές πήγαν στο Υπουρτου 2011, πριν τον καταβάλει η αρρώστια
γείο και γύρισαν πίσω. Αν ήταν σήμερα
του.
μαζί μας πολλά θα είχε να μας διηγηθεί.
Θα μπορούσα να περιγράψω πολλά
Το 2008 συμφωνήσαμε, ύστερα από
ακόμα στιγμιότυπα από τις στιγμές που οι
πρωτοβουλία του, κοινή κάθοδό μας στις
παράλληλες πορείες μας συναντήθηκαν. Η
εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης του
εικόνα που περιέγραψα παραπάνω είναι συΤΕΙ Για λόγους προσωπικούς αποσύρθηκα
νεχώς μπροστά μου και δε με αφήνει να δω
στο παρά πέντε. Έτσι οι δρόμοι μας χώριτίποτε άλλο. Θα τον θυμάμαι πάντα.
σαν και πάλι.
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α φιέρωµα
Κάποιες στιγμές με το φίλο
και συνάδελφο Βασίλη
ενηµέ ρ ωσ η

του Στάθη Σιδερή
Καθηγητή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Οκτώβριος του 1991. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Παραρτήματος Χανίων του
ΤΕΙ Ηρακλείου (τότε), στελεχώνεται με τρία
νέα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Τον
Επίκουρο Καθηγητή Βασίλη Ζαχαρόπουλο
και τους Καθηγητές Εφαρμογών Νίκο Φραγκιαδάκη και τον υποφαινόμενο, Στάθη Σιδερή. Τότε συνάντησα για πρώτη φορά το
Βασίλη. Η διαπίστωση ότι ο Βασίλης είχε
συνεργαστεί με τον αδελφό μου Μανώλη
στο εργαστήριο του κ. Μάντακα στο Δημόκριτο, ήταν ο λόγος που ανάμεσά μας αναπτύχθηκε αμέσως μια φιλία, λες και
γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.

“

Πίσω από το στοχαστικό βλέμμα και το σοβαρό χαμόγελο του Βασίλη υπήρχε και ο Βασίλης της παρέας, ο
κοινωνικός Βασίλης.

Τα δυο χρόνια που βρεθήκαμε μαζί στα
Χανιά, αν και αριθμητικά ήταν πολύ λίγα,
ήταν πάντως αρκετά για να γνωρίσω αρκετές
από τις πτυχές του πολυπράγμονα Βασίλη.
Ανήσυχο και πολυδιάστατο μυαλό ο Βασίλης. Μόνο το διδακτικό έργο δεν του αρκούσε. Αναζητούσε συνεργασίες με άλλα
Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το φιλόδοξο σχέδιό του να στήσει στις εγκαταστάσεις του
Παραρτήματος Χανίων έναν πύργο παραγωγής πλαστικής οπτικής ίνας για την κατασκευή οπτικών αισθητηρίων.
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Η συμβολή του Βασίλη αρχικά στην ανάπτυξη του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Παραρτήματος Χανίων αλλά και μετέπειτα στην
ανάπτυξη αυτού καθεαυτού του ΤΕΙ Κρήτης
είναι γνωστή με λεπτομέρειες στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που μου δίνεται η
ευκαιρία να αναδείξω κάποιες πτυχές του
ανθρώπινου χαρακτήρα του Βασίλη. Πίσω
από το στοχαστικό βλέμμα και το σοβαρό
χαμόγελο του Βασίλη υπήρχε και ο Βασίλης
της παρέας, ο κοινωνικός Βασίλης.
Τις μέρες που βρισκόταν στα Χανιά, ο
Βασίλης διανυκτέρευε στο διαμέρισμά που

”

έμενα. Η πρότασή μου για φιλοξενία δεν
έπιασε τόπο γιατί κάθε μήνα με τρόπο αφοπλιστικό μού πλήρωνε το ποσό που του
αναλογούσε. Τις δυο μέρες που έμενε στα
Χανιά η εργασία μας στο Παράρτημα ήταν
εντατική, από τις 08:00 πρωί μέχρι τις 07:00
ή 08:00 το βράδυ. Την περίοδο εκείνη και
εγώ βρισκόμουν στα Χανιά συνήθως από τη
Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη. Για εκτόνωση, ο
Βασίλη Ζαχαρόπουλος, ο Γιάννης Τζουγκαράκης, o Κώστας Νομικός, ο Αντώνης Μανίτης, ο Αντώνης Τσακίρης, ο Μιχάλης
Μαυρεδάκης, ο Γιάννης Καλιακάτσος και

Σ. Σιδερής: Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

λισμένος γιατί με είχε πάρει ο ύπνος στο
πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του Βασίλη.
Ξαφνικά ακούω μια δυνατή φωνή «είσαι με
τη θέλησή σου μέσα στο αυτοκίνητο;».
Ξυπνώ τρομαγμένος και βλέπω ένα αυτόματο όπλο να με σημαδεύει και χωροφύλακες να έχουν κυκλώσει το αυτοκίνητο.
Ήταν μια περίπολος χωροφυλάκων που
έψαχνε για ζωοκλέφτες. Μόλις συνήλθα,
δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις και αφού οι χωροφύλακες έκαναν έλεγχο στην καμπίνα και

Αφιέρωµα στον Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

εγώ είχαμε προγραμματίσει να πηγαίνουμε
στο σπίτι του Τζουγκαράκη στα Κοντόπουλα (μετά τη Μαλάξα) μια φορά το
μήνα, ημέρα Τρίτη μετά τις 07:00 το απόγευμα, δε θυμάμαι αν ήταν η πρώτη ή η
τελευταία Τρίτη του μήνα. Εκεί, ο Τζουγκαράκης προσέφερε ένα κόκορα ή μια κότα
και μαζί με το Βασίλη τον/την έβραζαν,
φτιάχνανε κρητικό πιλάφι και άρχιζε ένα
φαγοπότι που κρατούσε μέχρι αργά τη
νύχτα. Όλες αυτές οι εξορμήσεις εξελίσσο-

Με την κόρη του Ιωάννα
νταν σε εκδηλώσεις απολαυστικές και
πολύ χαλαρωτικές.
Κάποια από τις φορές που πήγαμε στα
Κοντόπουλα συνέβη και ένα γεγονός που
δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν περασμένα
μεσάνυχτα, ίσως μετά τη 01:00 τη νύχτα,
και γυρνούσαμε από τα Κοντόπουλα στα
Χανιά. Είχε προηγηθεί το φαγοπότι και
όπως ήταν αναμενόμενο είμαστε κάπως
ζαλισμένοι, εγώ ήμουν μάλλον πολύ ζα-

στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, μας καληνύχτισαν και έφυγαν.
Τα μεσημέρια συνήθως τρώγαμε στην
ταβέρνα του Λευτέρη, η οποία βρισκόταν
εκεί κοντά στην παλιά Σχολή Μαρκουλάκη
όπου στεγαζόταν αρχικά το Τμήμα Ηλεκτρονικής. Αργά το απόγευμα, αν δε διανυχτέρευε στα Χανιά, ο Βασίλης έφευγε για το
Ηράκλειο. Κάποιες φορές πήγαινα και εγώ

Σ. Σιδερής: Καθηγητής Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
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α φιέρωµα
μαζί του στο Ηράκλειο. Εκεί γνώρισα μια ευτυχισμένη οικογένεια, την οικογένεια του
Βασίλη, τη σύζυγό του Ευαγγελία, την κόρη
του Ιωάννα και το γιο του Γιώργο. Εκεί γνώρισα τον οικογενειάρχη Βασίλη αλλά και το
φιλόξενο χαρακτήρα του. Η κουραστική
μέρα και η δύσκολη βραδινή διαδρομή των
140 χιλιομέτρων από τα Χανιά στο Ηράκλειο δεν εμπόδιζαν το Βασίλη να βοηθά τη
σύζυγό του στην προετοιμασία του τραπεζιού για το φαγητό. Κάθε φορά, μετά το φαγητό και ενώ η οικογένειά του είχε πάει για
ύπνο, ο Βασίλης και εγώ πιάναμε τη συζή-

Με τη γυναίκα του Βαγγελιώ
τηση η οποία συνήθως ξεκινούσε με θέματα
που είχαν σχέση με τη λειτουργία και τις δυνατότητες του ΤΕΙ Κρήτης, και πάντα κατέληγε στα παιδιά του, οπότε με ύφος
αυστηρό αλλά και ονειροπόλο μιλούσε για
το μέλλον του Γιώργου και της Ιωάννας.
Σε μια από τις φορές που πήγα με το Βασίλη από τα Χανιά στο Ηράκλειο συνέβη
ένα γεγονός που αξίζει τον κόπο να το αναφέρω. Ήταν νύχτα με πολύ φεγγάρι και ενώ
βρισκόμαστε κάπου μεταξύ Μπαλί και Φό-
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δελε ακούω το Βασίλη να μου λέει βιαστικά
«κρατήσου και μη τρομάξεις». Ταυτόχρονα
κάνει ένα ελιγμό με το αυτοκίνητο και στη
συνέχεια φρενάρει απότομα. Κατεβαίνει από
το αυτοκίνητο, κάτι πιάνει από το δρόμο και
το βάζει με πολύ γρήγορες κινήσεις στο
πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Μπήκε στο
αυτοκίνητο και με θριαμβευτικό χαμόγελο
μου λέει «τα κατάφερα, πρέπει να είναι
πάνω από τρία κιλά». Και όλα αυτά για ένα
λαγό. Αν και μέχρι το Ηράκλειο του γκρίνιαζα για το γεγονός με το λαγό, εκείνος με
ήρεμο ύφος μου έλεγε ότι στα σίγουρα κάποιος άλλος οδηγός θα τον «καθάριζε». Μόλις φθάσαμε στο σπίτι του,
τηλεφώνησε σε κάποιο γνωστό του κυνηγό ή γεωπόνο, δε θυμάμαι καλά, και
τον ρώτησε αν είχε ακούσει τίποτε για
ασθένειες ζώων και κυρίως για ίκτερο
σε λαγούς. Κατάλαβα ότι δεν υπήρχε
πρόβλημα γιατί αμέσως έκανε πρόγραμμα πότε θα μαγειρέψει το λαγό ο
ίδιος για να τον φάμε. Το παράπονό
του ήταν ότι δεν συμμετείχα στο γεύμα
με το λαγό.
Φίλε Βασίλη. Το έργο που προσέφερες στο ΤΕΙ Κρήτης, είτε ως ιδρυτής
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πλη- ροφορικής και Πολυμέσων ή ως Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, είναι υπαρκτό και
θα μαρτυρεί στους μελλοντικούς Ακαδημαϊκούς πολίτες του ΤΕΙ Κρήτης την
ύπαρξή σου.
Φίλε Βασίλη. Αισθάνομαι τυχερός που
ζω μακριά από την Κρήτη γιατί έτσι δεν μου
είναι αισθητή η απουσία σου. Για μένα
πάντα θα ζεις όπως σε γνώρισα, με στοχαστικό βλέμμα και σοβαρό χαμόγελο.
Αιωνία σου η μνήμη Φίλε και Συνάδελφε Βασίλη.

Σ. Σιδερής: Καθηγητής Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
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Επιστημονικές αναμνήσεις
με τον φίλο Βασίλη
του Κωνσταντίνου Νομικού
Ομότιμου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος ήταν ένας
καλός φίλος και λεβέντης άνθρωπος.
Τον γνώρισα το 1990 όταν δειλά –δειλά
κτύπησε την πόρτα του γραφείου μου στο
Παράρτημα Χανίων του Τ.Ε.Ι Κρήτης. Είχε
βάλει υποψηφιότητα σε προκήρυξη του Παραρτήματος για μια θέση Επίκουρου Καθηγητού με γνωστικό αντικείμενο τις
Τηλεπικοινωνίες, και ήθελε να με κατατοπίσει σε τυχόν απορίες μου επί του βιογραφικού του και των πιστοποιητικών που είχε
καταθέσει, διαδικασία που πάντα γίνεται

“

στις τηλεπικοινωνίες. Η τριμελής εισηγητική
επιτροπή στην οποία μέλος ήμουνα και εγώ,
εύκολα διαπίστωσε ότι ήταν ο μόνος από
τους υποψηφίους που είχε τα τυπικά προσόντα και την μεγαλύτερη εμπειρία στις Τηλεπικοινωνίες, και για αυτό τον λόγο τον
πρότεινε για την θέση του Επικούρου Καθηγητή στην εισηγητική της έκθεση.
Στο εκλεκτορικό σώμα ο Βασίλης είχε
την ευκαιρία να αναπτύξει στους εκλέκτορες
την επιστημονική του δράση και διαπίστωσα
ότι ως ομιλητής ήταν χαρισματικός και άνε-

Ο Βασίλης μετά την ορκωμοσία του στρώθηκε για τα
καλά στην δουλειά. Ετοίμασε τις σημειώσεις του στα μαθήματα, όπως και την οργάνωση των εργαστηριακών
ασκήσεων, ενδιαφέρθηκε για την ερευνά μου που είναι
οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών και η συσχέτιση με σεισμούς.

από τους υποψηφίους. Του ζήτησα κάποιες
διευκρινιστικές απαντήσεις στο βιογραφικό
του και στα χαρτιά που είχε καταθέσει. Γρήγορα διαπίστωσα ότι ήταν ο άνθρωπος που
είχε τα τυπικά και τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα από όλους τους συνυποψήφιους που με είχαν ήδη επισκεφθεί.
Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι την θέση
αυτή την είχαμε ξανά προκηρύξει παλαιότερα, χωρίς να παρουσιαστεί υποψηφιότητα
με ουσιαστικά προσόντα και εξειδίκευση

Κ. Νομικός: Ομότιμος Καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας

”

τος, και ότι είχε την απαιτούμενη εμπειρία
ως μαθητής του Μάντακα, ενός από τους
πολύ καλούς ερευνητές του Ερευνητικού
Κέντρου «Δημόκριτος». Για τους παραπάνω
λόγους το εκλεκτορικό σώμα αποδέχθηκε
παμψηφεί την εισήγηση τής τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και ανέδειξε το Βασίλη
Ζαχαρόπουλο Επίκουρο Καθηγητή στο
Τμήμα Ηλεκτρονικής του Παραρτήματος
Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών.
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Ο Βασίλης μετά την ορκωμοσία του
στρώθηκε για τα καλά στη δουλειά. Ετοίμασε τις σημειώσεις του στα μαθήματα Τηλεπικοινωνίες Ι & ΙΙ που λόγω εξειδίκευσης
δίδασκε, όπως και την οργάνωση των εργαστηριακών ασκήσεων στα παραπάνω μαθήματα. Από ό,τι θυμάμαι ήταν συνεπής
στις υποχρεώσεις του και ποτέ δεν έδινε το
δικαίωμα σε κανένα να του παραπονεθεί για
παραλήψεις στο καθήκον του.

δομή του δικτύου των σταθμών ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών. Ο πρώτος σταθμός
μέτρησης είχε εγκατασταθεί στο Νίππος
Αποκορώνου, όπου η γυναίκα μου έχει πατρικό σπίτι και έτσι αποφύγαμε το υψηλό κόστος του ενοικίου. Ο δεύτερος σταθμός ήταν
στο Δραπανιά όπου μας φιλοξενούσε συγγενής του Γιάννη Καλιακάτσου (Καθηγητού
του Παραρτήματος Χανίων) που είχε εξοχικό σπίτι, και έτσι αποφύγαμε και σε αυτό

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος με τον υπουργό Ν.Χριστοδουλάκη και τον πρόεδρος ΕΒΕ
Ηρακλείου Γ.Ξυλούρη
Ο Βασίλης ενδιαφέρθηκε για την ερευνά
μου που είναι οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών και η συσχέτιση με σεισμούς. Η πρώτη κίνηση μου ήταν να του
δώσω να διαβάσει τις ερευνητικές μου εργασίες και να συζητήσουμε μετά, αφού τις
είχε διαβάσει. Στη συζήτηση που κάναμε
του εξήγησα τις απορίες του, καθώς και την
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το σταθμό το υψηλό κόστος του ενοικίου. Ο
τρίτος σταθμός εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο σε εξοχική κατοικία του γεωλόγου
Περικλή Οικονομόπουλου φίλου και συνεργάτη από την αρχή της έρευνας αυτής.
Γνωστοποίησα στο Βασίλη ότι πρέπει να
βρούμε τοποθεσία με χαμηλό ηλεκτρικό
θόρυβο για να τοποθετήσουμε τον τέταρτο

Κ. Νομικός: Ομότιμος Καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας

σε κάθε σταθμό μέτρησης είχαμε βάλει στην
τηλεφωνική γραμμή διαχωριστή του εμπορίου fax–τηλεφώνου που εάν η τηλεφωνική
κλήση ήταν από modem έκανε μεταγωγή
της τηλεφωνικής κλίσης στα ηλεκτρονικά
μηχανήματα του σταθμού. Εδώ θαύμασα
την υπομονή του Βασίλη, διότι οι διαχωριστές τηλεφώνου ήταν ευαίσθητοι στους κεραυνούς με αρκετές βλάβες που ξύπναγαν
καμιά φορά τον Βασίλη και την οικογένεια
του στο εξοχικό του τα Σαββατοκύριακα,
διότι οι κλήσεις από τον Κεντρικό σταθμό γινόντουσαν τις βράδυνες ώρες από τον Η/Υ
του Κεντρικού σταθμού αυτόματα.
Το σύστημα των 4 ηλεκτρομαγνητικών
σταθμών στην Κρήτη κράτησε για μερικά
χρόνια με τη συμβολή του Βασίλη και όλων
των άλλων συνεργατών μου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

σταθμό μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών, κάπου στην ανατολική πλευρά του
νησιού για να καλύψουμε όλη την Κρήτη.
Το πρόσωπο του έλαμψε τότε και μου είπε:
«Έχω εγώ εξοχικό στην Ιεράπετρα, μπορούμε να τον βάλουμε εκεί το σταθμό».
Εντάξει του είπα αλλά πρέπει να κάνουμε
πρώτα μετρήσεις εάν ο ηλεκτρικός θόρυβος
είναι μικρός. Πράγματι αυτό έγινε με μια επίσκεψή μας στο εξοχικό του Βασίλη όπου
έγιναν οι μετρήσεις του ηλεκτρικού θορύβου και μετά η τελική εγκατάσταση του
σταθμού.
Αυτή ήταν η αρχή της συνεργασίας μου
με το Βασίλη στο ερευνητικό επίπεδο. Με
τη συμπλήρωση του τέταρτου σταθμού μέτρησης έπρεπε να λύσουμε μερικά προβλήματα που είχαμε Τηλεπικοινωνιακής
υφής, δηλαδή ειδικότητας του Βασίλη για
τη μεταφορά των δεδομένων στον κεντρικό
σταθμό στα Χανιά. Ο κάθε Ηλεκτρομαγνητικός σταθμός που φιλοξενείται σε εξοχικό
σπίτι χρησιμοποιούσε την παροχή ηλεκτρικού ΔΕΗ για την τροφοδοσία των Ηλεκτρονικών μηχανημάτων χαμηλής ισχύος όσο
μια λάμπα φωτισμού 25 W και επομένως
δεν ήταν σημαντική η αύξηση του λογαριασμού της ΔΕΗ.
Στο τηλέφωνο όμως που το χρησιμοποιούσαμε για τη μεταφορά των δεδομένων, η
κλήση από το σταθμό μέτρησης στον Κεντρικό σταθμό εκείνη την εποχή ήταν υπεραστική κλήση και τα έξοδα δεν μπορούσε
το ΤΕΙ να τα δικαιολογήσει ως επιλέξιμη δαπάνη, για λογαριασμούς τηλεφώνου σε τηλέφωνα που δεν ανήκαν στο ΤΕΙ. Εδώ
πρέπει να τονίσω ότι την εποχή εκείνη δεν
υπήρχαν οι εύκολες σημερινές λύσεις με
ADSL ή ασυρματικό Ιντερνέτ . Η μόνη λύση
ήταν ο Κεντρικός σταθμός στα Χανιά να
παίρνει τηλέφωνο μέσω modem υψηλής
ταχύτητας ώστε να μην υπερβαίνει η τηλεφωνική κλίση το ένα λεπτό της ώρας για
κάθε σταθμό την ημέρα. Με αυτή την λύση
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του Ευάγγελου Πάλλη
Αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Υπάρχουν στιγμές που ο καθένας μας
συνειδητοποιεί ότι μια απλή λέξη ή φράση
μπορεί να σημαδεύσει τη μέχρι τώρα πορεία του, αφήνοντας παράλληλα νωπή και
ανεξίτηλη την εικόνα εκείνου που την είπε.
Ήταν, θυμάμαι, χειμερινό εξάμηνο του
1993, όταν ως τελειόφοιτος φοιτητής του
τμήματος Ηλεκτρονικής στα Χανιά ανέλαβα
μια εργασία-μελέτη με θέμα τα ασύρματα
δίκτυα υπολογιστών. Προσπαθώντας να
βρω απαντήσεις σε κάποια βασικά μου
ερωτήματα και λύσεις που θα επιτάχυναν
την ολοκλήρωση της μελέτης – το Internet
εκείνη την εποχή ήταν πολυτέλεια για τους

“

«Εάν όμως θες να επενδύσεις σε κάτι μεγαλύτερο, πέρα
από το πτυχίο, τότε απαιτείται να δουλέψεις πολύ περισσότερο από ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Εάν συμφωνείς, εγώ είμαι διατεθειμένος να σε βοηθήσω».

περισσότερους από εμάς – αποφάσισα να
επικοινωνήσω με τον “Καθηγητή” Βασίλη
Ζαχαρόπουλο (υπεύθυνο του μαθήματος
“Τοπικά Δίκτυα”), και να ζητήσω τη βοήθειά του. Χρησιμοποιώ την έννοια "καθηγητής" σε εισαγωγικά διότι ο Βασίλης
ανήκε στην κατηγορία του Δασκάλου, ενώ
ως "καθηγητής" αναφερόταν απλά στο
επάγγελμα. Επισκέφτηκα, λοιπόν το γραφείο του και, μετά από μια σύντομη συζήτηση επί του θέματος το οποίο μελετούσα,
μου ζήτησε να του παρουσιάσω τη δουλειά που είχα εκπονήσει μέχρι εκείνη τη
στιγμή. Από το ύφος με το οποίο με παρα-
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κολουθούσε και τον τρόπο με τον οποίο
κρατούσε σημειώσεις μου έδωσε την εντύπωση ότι κάτι δεν του άρεσε, ότι κάτι δεν
είχα κάνει σωστά. Είχε, ομολογώ, από τότε
αυτό το “ψαρωτικό ύφος”. Αυτό που σε
κάνει να αισθάνεσαι – ακόμα και εάν τα
πάντα είναι ετοιμασμένα σύμφωνα με τις
δικές του απαιτήσεις – ότι τώρα θα “σκάσει
η βόμβα” και “άντε φτου και από την
αρχή”. Οι φόβοι μου – ευτυχώς – δεν επαληθεύτηκαν. Με το τέλος της παρουσίασής
γυρνάει και μου λέει: «Τα ασύρματα δίκτυα
με τα οποία αποφάσισες να ασχοληθείς,
είναι μια τεχνολογία αιχμής, επίκαιρη, και η

”

οποία θα παραμείνει στο προσκήνιο τις επόμενες δεκαετίες. Είναι, λοιπόν, ευκαιρία να
δεις αυτή την μελέτη όχι απλά σαν τυπική
φοιτητική σου υποχρέωση, αλλά ως βάση
πάνω στην οποία θα χτίσεις κάτι δικό σου. Η
δουλειά που μου έδειξες κινείται στην
πρώτη κατεύθυνση. Χρειάζεται λίγη ακόμα
προσπάθεια προκειμένου να τελειώσεις την
εργασία σου. Εάν όμως θες να επενδύσεις
σε κάτι μεγαλύτερο, πέρα από το πτυχίο,
τότε απαιτείται να δουλέψεις πολύ περισσότερο από ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Εάν
συμφωνείς, εγώ είμαι διατεθειμένος να σε
βοηθήσω».

Ε. Πάλλης: Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

δουλειά για την οποία θα χρειαστείς βοήθεια, πρέπει άμεσα να με ενοχλείς για να
συζητάμε τις απορίες σου».
Κεραυνός εν αιθρία. Κρύος ιδρώτας με
έλουσε. Δεν ήταν μόνο ο όγκος των σημειώσεων. Ξεφυλλίζοντας τες, άρχισαν να ξεπροβάλλουν εκείνα τα απεχθή για κάθε
φοιτητή των ΤΕΙ σύμβολα. Αυτά που όταν
προσπαθείς να τα διαβάσεις σε κάνουν να
αισθάνεσαι σαν ένας από τους πολλούς
απόκρυπτογράφους του Δίσκου της Φαιστού. Μόνο κάτι σχήματα με κεραίες, ενι-

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Αυθόρμητα, και με εμφανή την αίσθηση ανακούφισης, αφού η συζήτηση ξέφευγε από τη δουλειά που είχα εκπονήσει
και πήγαινε σε άλλο επίπεδο, απάντησα
θετικά και με τρόπο που δεν του άφηνε την
παραμικρή αμφιβολία για πόσο σίγουρος
ήμουν για την απόφασή μου. Τις “συνέπειες”, βέβαια μιας τόσο αυθόρμητης και
χωρίς πολλή σκέψη απόφασης τις κατάλαβα στο αμέσως επόμενο λεπτό. «Και
πώς προχωράμε τώρα;» τον ρώτησα. «Αρχίζοντας από σήμερα κιόλας», μου απο-

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ε.Πάλλης, Α.Κούρτης, Β.Ζαχαρόπουλος, Χ.Μάντακας
κρίθηκε. «Εδώ έχω καταγράψει – και μου
δίνει το χαρτί που όση ώρα εγώ παρουσίαζα εκείνος κράταγε σημειώσεις – κάποια
πρώτα πράγματα που πρέπει αρχικά να
δεις… Και εδώ – βγάζει και μου δίνει μια
στοίβα δημοσιεύσεις – κάποιες πρόσφατες
επιστημονικές εργασίες από τις οποίες θα
αντλήσεις περισσότερες πληροφορίες. Θα
έλεγα να τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες
από τώρα, αφού τα μελετήσεις καλά.
Όμως, πιτσιρίκο πρόσεχε! Θέλει πολλή

σχυτές και πηγές ηλεκτρικών σημάτων
μπορούσα να ερμηνεύσω, αλλά και αυτά
με δυσκολία, αφού συνοδεύονταν από
πρωτόκολλα επικοινωνίας και λειτουργίες
προτύπων. Οι “συνέπειες” που δεν είχα
προβλέψει, είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους από την πρώτη κιόλας στιγμή.
Και πώς να κάνω πίσω; Πώς να αποφύγω
το “πικρό ποτήριον τούτο”; Το “ελληνικό
ταμπεραμέντο” είχε κάνει το θαύμα του,
αφήνοντας τον αυθορμητισμό να κυριεύσει

Ε. Πάλλης: Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
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κάθε μου λογική σκέψη και τον εγωισμό να
“καταπνίξει” κάθε αντίδραση αυτοπροστασίας.
Για τους επόμενους 6 μήνες πάλευα με
μια Λερναία Ύδρα, μόνο που στην περίπτωσή μου το δαδί, που έκαιγε τα κομμένα
της κεφάλια, το κράταγε ο Βασίλης και όχι
εγώ. Επί εβδομαδιαίας βάσεως οι “μάχες”
ήταν πολύωρες, και τις περισσότερες
φορές όχι μόνο για να μου δώσει οδηγίες,
αλλά για να μου δείξει τι και πού έκανα
λάθος. Η συνέχεια, γνωστή όπως και στο
μύθο. Κάποια στιγμή, ο Βασίλης αποφάσισε ότι έπρεπε να καεί και το τελευταίο της
κεφάλι – όχι ότι δεν βγαίνανε επιπλέον θέματα για μελέτη – και να πανηγυρίσουμε
επιτέλους πάνω στο κουφάρι της, εγώ
παίρνοντας το πτυχίο μου (τον Απρίλιο του
1994) και ο Βασίλης με το να “λυτρωθεί”
από έναν επίμονο – και συχνά κουραστικό–
φοιτητή.
Λογάριαζε, όμως, χωρίς τον ξενοδόχο.
Η “λύτρωσή” του αυτή κράτησε μόνο 3
χρόνια. Έχοντας ολοκληρώσει τον Σεπτέμβριο του 1997 τον μεταπτυχιακό μου
κύκλο σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες, επέστρεψα στην Ελλάδα με βασική σκέψη
“Τώρα τι κάνω;”. Η επαγγελματική σταδιοδρομία, σε μια Ελλάδα που οικονομικά
και εργασιακά αποτελούσε το “El Dorado”
της Βαλκανικής, αποτελούσε μονόδρομο.
Ειδικά η επαγγελματική ενασχόληση με
ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαδικτύου και
ασύρματων επικοινωνιών ήταν μια από τις
de facto επιλογές για έναν είκοσι-εξάρι, με
βασικό πτυχίο στα Ηλεκτρονικά και μεταπτυχιακό στις Τηλεπικοινωνίες. Από την
άλλη, η σκέψη και μόνο ότι κάποιοι ακόμα
πολεμούν τη Λερναία Ύδρα των τηλεπικοινωνιών και εγώ δε συμμετέχω – τα
ασύρματα δίκτυα που τώρα περιλάμβαναν
κινητές και προσωπικές επικοινωνίες – με
οδήγησε και πάλι στο Βασίλη.
Επικοινώνησα μαζί του και, αφού προηγουμένως του εξήγησα πού βρισκόμουν
και τι έκανα τα τελευταία 3 χρόνια, ζήτησα
τη γνώμη του για το τι άλλο μπορούσα να

κάνω, συνεχίζοντας βέβαια αυτά που μέχρι
τότε έκανα. «Πιτσιρίκο, πρόσεχε! Μπαίνεις
σε βαθιά νερά» ήταν μια από τις πρώτες
του αντιδράσεις. «Από εδώ και πέρα οι επιλογές συνοψίζονται σε μια και μόνο. Αυτή
του Διδακτορικού. Για να συνεχίσεις αυτό
που έκανες μέχρι τώρα, μόνο αυτός ο δρόμος υπάρχει και είναι πολύ δύσκολος.
Σκέψου το και περιμένω να το ξανασυζητήσουμε».
Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά το σκέφτηκα, και πολύ μάλιστα. Για περισσότερο
από ένα μήνα εξέταζα τις επιπτώσεις και τα
οφέλη που μπορεί να έχει η εκπόνηση ενός
διδακτορικού σε κάθε τομέα της ζωής μου,
οικονομικό, επαγγελματικό, ακόμα και οικογενειακό. Ομολογώ ότι όποια ανάλυση
και να έκανα, όπως και να μετρούσα τα συν
και τα πλην, το αποτέλεσμα έδειχνε πάντα
κατά του διδακτορικού. Μόνο όταν η ανάμνηση των “μαχών” με συνοδοιπόρο το
Βασίλη, και η φιλοδοξία να κρατήσω και
εγώ το περιβόητο “δαδί” (κάποια στιγμή
στο μέλλον) έμπαιναν στην πλάστιγγα, αυτή
έγειρε υπέρ.
Αποφασισμένος λοιπόν να ακολουθήσω
τον δύσκολο δρόμο, επικοινώνησα μαζί του
και τον ενημέρωσα για αυτή μου την απόφαση. «Χαίρομαι για αυτό που θες να ξεκινήσεις», ήταν η πρώτη του αντίδραση. «Δε
σου κρύβω ότι το περίμενα … Γι’ αυτό και
έχω ήδη κάνει κάποιες κινήσεις προκειμένου να ξεκινήσεις άμεσα. Αυτό που θέλω
…», και πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη
φράση του τον διέκοψα λέγοντας «Δηλαδή,
αρχίζουμε; Μπορώ να κατέβω στο Ηράκλειο από αύριο κιόλας;». «Πιτσιρίκο, βιάζεσαι» μου αποκρίθηκε. «Κατ’ αρχήν δεν
μπορείς να το κάνεις εδώ, ούτε μπορώ εγώ
να σε επιβλέπω. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα που δεν επιτρέπουν μια τέτοια συνεργασία. Υπάρχει άλλη λύση …».
Εκείνη την στιγμή κάποιος τον επισκέφτηκε
στο γραφείο του, οπότε γυρνάει και μου
λέει «περίμενε μισό λεπτό γιατί με ζητάνε»,
αφήνοντας την αγωνία να με τυραννά. Ποια
λύση και ποιο τρόπο είχε στο μυαλό του;
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ψυχολογικά σίγουρα ήμουν κάπου αλλού.
«Ναι κύριε Βασίλη, σας ακούω» του απάντησα δίνοντας του τη σκυτάλη να συνεχίσει
αυτό που με ανυπομονησία περίμενα να
ακούσω. «Όπως ξέρεις, στα ΤΕΙ δεν εκπονούνται διδακτορικά. Δυστυχώς αυτός είναι
ο νόμος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις το διδακτορικό σου με κάποιον
άλλον και σε άλλο ίδρυμα. Αυτό λοιπόν
που προτείνω είναι πας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Αφού γνώριζε ότι η απόφαση μου για διδακτορικό στηριζόταν αποκλειστικά και μόνο
στη συνεργασία μαζί του. Μήπως ήθελε να
με αποφύγει; Μήπως τα διαδικαστικά θέματα που επικαλέστηκε ήταν μια απλή δικαιολογία για να μη με στεναχωρήσει; Από
την άλλη πάλι, γιατί μου πρότεινε να κάνω
διδακτορικό; Και αφού περίμενε – όπως
είπε – ότι η απάντησή μου θα ήταν θετική,
γιατί τώρα μου λέει ότι δε γίνεται να συνεργαστούμε; Τα είχα χαμένα. Δεν έβγαζα

Συνέδριο στο “Δημόκριτο”: Χαράλαμπος Μάντακας, Βασίλης Ζαχαρόπουλος και
Ευάγγελος Πάλλης.
νόημα και όσο περνούσε η ώρα, τόσο πιο
πολύ μπερδευόμουν. Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να
διήρκησε πάνω από ένα λεπτό, άσχετα εάν
για μένα φάνηκε ολόκληρος αιώνας – καλά
έλεγε ο Albert περί σχετικότητας – όταν
ξαφνικά κάθε μου σκέψη σταμάτησε από τη
φωνή του Βασίλη. «Λοιπόν, πιτσιρίκο, δε
σου τελείωσα… Είσαι ακόμα εδώ;». Προφανώς και ήμουν στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, τουλάχιστον σωματικά, γιατί

Τηλεπικοινωνιών, όπου έκανα και εγώ το
δικό μου διδακτορικό. Εκεί, θα βρεις τον
κύριο Αναστάσιο Κούρτη. Μαζί εκπονούσαμε τα διδακτορικά μας, ο Τάσος σε τεχνικές Διάχυτου Φάσματος και εγώ σε Κρυπτογραφία, υπό την επίβλεψη του κύριου
Μάντακα. Ο Μπάμπης ο Μάντακας είναι διευθυντής Ερευνών και προϊστάμενος του
συγκεκριμένου εργαστηρίου. Ο Τάσος είναι
το δεξί του χέρι, πολύ καλός επιστήμονας
στη βαθμίδα του Εντεταλμένου Ερευνητή.
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Με τον Μπάμπη και τον Τάσο είμαστε σαν
αδέλφια. Έχω μιλήσει μαζί τους. Θα πας να
βρεις τον Τάσο και θα του πεις ότι σε στέλνω
εγώ. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε εκεί. Εντάξει;»
Τι “εντάξει”, πήγα να του πω. Μέσα σε
πέντε προτάσεις, οι πληροφορίες – άγνωστες για μένα μέχρι τότε – έτρεχαν με την ταχύτητα του φωτός: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος,
Διευθυντής Ερευνών, Εντεταλμένος Ερευνητής, τεχνικές διάχυτου φάσματος, κρυπτογραφία… Είχα χαθεί. Τι να του έλεγα;
“Ξαναπές τα μπας και βγάλω άκρη;”. Μα
και ένα-ένα να μου τα έλεγε, πάλι απορίες
θα είχα. Άσε που θα ήθελα καμιά ώρα για
να εμπεδώσω την κάθε έννοια. Το μόνο που
μπόρεσα να ψελλίσω ήταν «μα κύριε Βασίλη, εγώ νόμιζα ότι θα δουλεύαμε μαζί.
Μήπως δε θέλετε μια τέτοια συνεργασία;»,
για να πάρω άμεσα την απάντησή του χωρίς
δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης. «Εκεί
που σε στέλνω είναι σαν να είμαι και εγώ. Οι
άνθρωποι που θα συναντήσεις είναι οικογένεια μου. Είναι επιστήμονες στο αντικείμενο,
Δάσκαλοι, όταν συνεργαστείς μαζί τους, μα
πάνω από όλα Άνθρωποι. Θα σε προσέξουν όπως εγώ. Θέλω να μπεις σε αυτήν
την οικογένεια. Για αυτό Πιτσιρίκο … ΠΡΟΣΕΧΕ!!! Θα πας και θα με βγάλεις ασπροπρόσωπο, από όλες τις πλευρές! …
Περιμένω νέα σου αφού τους συναντήσεις».
Αυτό ήταν. Η συνέχεια, και πάλι γνωστή.
Ο πιτσιρίκος πήγε στο Δημόκριτο, έκανε το
διδακτορικό του, και όπως του ζήτησε ο Βασίλης, συνεργάστηκε με μια ομάδα ανθρώπων που ο ίδιος αποκαλούσε Οικογένεια.
Μια οικογένεια που το κάθε της μέλος
συμπλήρωνε το άλλο, χωρίς διακριτούς
ρόλους και λειτουργίες, αλλά με σαφείς
προσανατολισμούς και στόχους. Δάσκαλοι
όλοι τους, μου έδειξαν πράγματα που δε θα
βρει κάποιος σε βιβλία και δημοσιεύσεις.
Επιστήμονες προσηλωμένοι, όχι καθηλωμένοι, σε μια εσωτερική επιταγή που τους
ωθούσε σε καινοτόμες αν και μερικές φορές
ανέφικτες και χωρίς ανταπόκριση για τα Ελληνικά δεδομένα επιστημονικές προσπάθειες. Όπως όμως συχνά επαναλάμβανε ο

Βασίλης, και οι τρεις τους συμπορεύονταν
στο ταξίδι στην επιστήμη οπλισμένοι με
αράπικη υπομονή, γερμανική πειθαρχία και
Ελληνική ευφυΐα.
Σε ευχαριστώ Βασίλη για όλα όσα έκανες
για μένα. Μα προπάντων, που μου έδειξες
το δρόμο για κάτι καλύτερο και μου έδωσες
τη δυνατότητα να εργαστώ σε αυτήν την οικογένεια. Τη δική σου οικογένεια. Αυτή που
εγώ αποκαλώ Αγία Τριάδα, και στην οποία
– ας μου το επιτρέψει ο Μπάμπης και ο
Τάσος – ήσουν ο Πατήρ σε όλη μου τη διαδρομή.
Βασίλη, σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Ο Πιτσιρίκος
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Βασίλης Ζαχαρόπουλος
του Χαράλαμπου Μάντακα
Πρώην Δ/νή Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

Είχα την τύχη να γνωρίσω το Βασίλη
Ζαχαρόπουλο, στο “Δημόκριτο”, στο τέλος
της δεκαετίας του 70, όταν τον υποδέχθηκα
στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών προκειμένου να εργασθεί ερευνητικά
για την εκπόνηση διδακτορικού.
Εντάχθηκε σε μια απο τις τρέχουσες,
τότε, δραστηριότητές μας (Κρυπτολογία),
εξεπόνησε το διδακτορικό του (Ψηφιακές τεχνικές για κωδικοποίηση και κρυπτογράφηση τηλεοπτικού σήματος), το επαρουσίασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κα-

“

σειρά Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων. Είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στα πλαίσια έργων και προγραμμάτων των Κοινοτικών “Πλαισίων Ερευνας
και Τεχνολογικής Αναπτυξης” να συνεργαστεί με ερευνητικά εργαστήρια ειδικευμένων
Ευρωπαϊκών εταιρειών και με πολλά Πανεπιστήμια.
Με όλην αυτήν την πολύχρονη και εντατική προσπάθεια και δραστηριότητα, ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος επέτυχε να εντάξει το
ΤΕΙ Κρήτης στην Ευρωπαική “Λίστα Αρι-

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος φρόντισε και για την δημιουργία μιας νέας γενιάς παιδιών, νέων ερευνητών,
στους οποίους εναπόκειται να συνεχίσουν ό,τι εκείνος
εδημιούργησε εκ του μηδενός.

θηγητης Κ. Καρούμπαλος) και στη συνέχεια
επέλεξε να συνεχίσει την επιστημονική του
καριέρα στην Κρήτη.
Παραμείναμε έκτοτε σε επαφή και στενή
συνεργασία. Έτσι παρακολούθησα όλα
αυτά τα χρόνια τις προσπάθειές του να δημιουργήσει βασική υποδομή για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στις
νέες τεχνολογίες. Οι προσπάθειες αυτές
οδήγησαν στη συμμετοχή του εργαστηρίου
του -σε συνεργασία με το “Δημόκριτο”- σε

”

στείας” των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε
Consortia τα οποία εκπονούν και υλοποιούν Ανταγωνιστικά Κοινοτικά έργα αιχμής
στον τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το επίτευγμα αυτο είναι πολύ σημαντικό για το ΤΕΙ Κρήτης, το Ηράκλειο και τη
χώρα μας.
Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος φρόντισε και
για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς παιδιών,
νέων ερευνητών, στους οποίους εναπόκειται να συνεχίσουν ό,τι εκείνος εδημιούργησε
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εκ του μηδενός. Δεν έχω αμφιβολία οτι
αυτό θα γίνει (ήδη αρχισε να γίνεται) και
αυτό ειναι για μένα, ό,τι παρήγορο μέσα στη
βαθειά θλίψη που με διακατέχει για την
απώλεια του αξέχαστου Βασίλη.
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Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
του Μανώλη Δρακάκη
Αναπληρωτή Kαθηγητή, Προϊστάμενου Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Το Βασίλη τον γνώρισα το 1989 όταν
είχα γυρίσει από τη Γαλλία όπου έκανα το
διδακτορικό μου στη φυσική ιονισμένων
αερίων και πλασμάτων, και ειδικότερα
στην τεχνολογία των λαμπτήρων ηλεκτρικής εκκένωσης νέων τεχνολογιών. Συναντηθήκαμε στο Τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Είμαστε συνεργάτες στο Εργαστήριο Πλάσματος Χαμηλής
Ενέργειας με υπεύθυνο τον καθηγητή Δημήτρη Καραμπουρνιώτη. Ο Βασίλης μόλις
είχε τελειώσει και αυτός το διδακτορικό του
στον «Δημόκριτο» στις τηλεπικοινωνίες και
είχε αποσπαστεί στο πανεπιστήμιο για να

“

ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που αφορούσε τη
μεταφορά τεχνολογίας και έρευνας στην Ελλάδα για τη θερμοπυρηνική μαγνητική σύντηξη και στη συνέχεια για την εγκατάσταση
επιταχυντή ηλεκτρονίων υψηλής έντασης με
στόχο τις τεχνολογίες συγκόλλησης μετάλλων, αποστείρωσης υδάτων και ανίχνευσης
επίγειων και θαλάσσιων ναρκών. Στο διάστημα αυτό επισκεφτήκαμε το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος του Πολυτεχνείου της
Λωζάννης, εκείνος για δύο μήνες και εγώ
για ένα εξάμηνο ως υπότροφοι της
EURATOM. Θυμάμαι ότι την περίοδο αυτή
δώσαμε, εγώ και ο Βασίλης αλλά και οι

When you dream there are no rules. People can fly.
Anything can happen.

συμμετάσχει στις ερευνητικές δραστηριότητες του παραπάνω εργαστηρίου. Δουλέψαμε μαζί για δύο περίπου χρόνια πάνω σε
θέματα λήψης και επεξεργασίας δεδομένων. Ο Βασίλης ήταν πολύ καλός στα ηλεκτρονικά και η εμπειρία που είχε αποκτήσει
από τον «Δημόκριτο» ήταν χρήσιμη για τις
ανάγκες του εργαστηρίου.
Στη συνέχεια, συμμετείχαμε στο νεοϊδρυθέν Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος με
διευθυντή τον Χρήστο Καπετανάκο. Για
τέσσερα χρόνια περίπου δουλέψαμε για

”

υπόλοιποι συνεργάτες, κυριολεκτικά όλο
μας τον εαυτό για την επιτυχία του Ινστιτούτου.
Το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος όμως
δεν κατάφερε να επιζήσει με τη μορφή που
είχαμε οραματιστεί και παρόλο που είχε μια
υψηλή ιδιωτική χρηματική δωρεά, κάποιοι
(πολιτικοί ή άλλοι) θεώρησαν ότι το «κομμάτι της πίτας» ήταν ίσως λίγο μεγάλο, και
τελικά κατάφεραν να τοποθετήσουν το φάκελο του από το πάνω μέρος των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας στο κάτω.
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει
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κανείς σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο
«Σαν Μυθιστόρημα» του Χάρη Κυνηγού
του 2011.
Με όλα αυτά τα εφόδια ο Βασίλης από
το Πανεπιστήμιο ήρθε στο ΤΕΙ, όπου προσπάθησε να διοχετεύσει όλη αυτή τη συμπυκνωμένη και πρωτοπόρα επιστημονική
γνώση που απέκτησε, σε θέματα που τότε
είχε ως προτεραιότητες το ΤΕΙ. Συνέχισε να
δουλεύει ακούραστα και ασταμάτητα μέχρι
τέλους. Έκανε όνειρα μέχρι και την τελευταία στιγμή.

People can fly. Anything can happen.
Sometimes there's a moment as you're
waking and you become aware of the real
world around you, but you are still dreaming. You may think you can fly but you better not try.”

Ο Βασίλης ήταν άνθρωπος ζωντανός, χαρούμενος, με καλό χαρακτήρα, δεν τον φόβιζε η δουλειά και είχε τη θέληση να δοθεί
στην επιστήμη και να κάνει πράγματα νέα
και πρωτοποριακά, είχε όνειρα. Αγαπούσε
πολύ την οικογένειά του και ιδιαίτερα τη
Βαγγελιώ, έκανε καλή παρέα και ήταν ανοιχτόκαρδος και φιλόξενος. Ήταν άνθρωπος
μορφωμένος.
Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω στο Βασίλη
δυο λόγια από τη ταινία “Kalifornia” του
Dominic Sena:
“When you dream there are no rules.
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Από τα Χανιά ως τη Δανία,
30 χρόνια συνεργασίας και φιλίας
του Ανδρέα Βλησίδη
Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο η γνωριμία
και φιλία μας ξεκίνησε πριν 30 περίπου χρόνια. Τότε, και οι δυο καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχεδιάζαμε και
σκεπτόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον της
παιδείας μας και προοπτικές στην επιστημονική μας εξέλιξη. Ο Βασίλης είχε βάλει
σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού. Διεκδίκησε και πέτυχε υποτροφία, και μετακόμισε
με την οικογένεια του στην Αθήνα, για εκπόνηση της διατριβής του στον Δημόκριτο.
Μου έκανε εντύπωση η επιμονή του για την
Ακαδημαϊκή του εξέλιξη και η αποφασιστικότητα του. Επέστρεψε ξανά στο Ηράκλειο

“

δευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και περισσότερο τα Γερμανικά με τα οποία
εγώ είχα ήδη αναπτύξει γνωριμίες και συνεργασίες. Προσπαθούσαμε και πιστεύαμε
ότι τα προγράμματα σπουδών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσαν με επιτυχία να εφαρμοσθούν και στα δικά μας ΤΕΙ. Ο
Βασίλης, ενθουσιώδης και μεθοδικός, ξεκίνησε να σχεδιάζει ένα μελλοντικό Τμήμα με
προδιαγραφές και στόχους παρόμοιες με
αυτές των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών. Στα
Χανιά είχαμε την ευκαιρία μέσα από ένα
πρόγραμμα συνεργασίας του ΤΕΙ Κρήτης με
το FH-Aachen να πάρουμε Ακαδημαϊκή τε-

Ο Βασίλης, ενθουσιώδης και μεθοδικός, ξεκίνησε να
σχεδιάζει ένα μελλοντικό Τμήμα με προδιαγραφές και
στόχους παρόμοιες με αυτών των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών.

το 1986 και ξεκίνησε τη συνεργασία του με
το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα ξεκίνησε την συνεργασία
του με το ΤΕΙ Κρήτης διδάσκοντας στο Γενικό Τμήμα και το Τμήμα Ηλεκτρολογίας.
Εγώ είχα ήδη εκλεγεί στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ στα Χανιά και παρότρυνα τον
Βασίλη να υποβάλει υποψηφιότητα στο ίδιο
Τμήμα. Τον Βασίλη τον ενδιέφερε η τριτοβάθμια εκπαίδευση και έτσι όταν εκλέχτηκε,
αποδέχθηκε τον διορισμό του. Μαζί πλέον,
και ως συνάδελφοι, συζητούσαμε για το
μέλλον των ΤΕΙ έχοντας ως πρότυπο εκπαι-

”

χνογνωσία για την οργάνωση και λειτουργία των Fachhochshulen (Universities of
Applied Sciences). Έχοντες αυτές τις κοινές
εμπειρίες, και τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις στο Ηράκλειο, αναζητούσαμε τον
τρόπο και την ευκαιρία δημιουργίας του
νέου Τμήματος. Αυτή μας δόθηκε με την
προκήρυξη των Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) από το Υπουργείο Παιδείας,
με καλή χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ.
Υποβάλαμε και οι δυο τότε προτάσεις που
εγκρίθηκαν, για την πραγματοποίηση δυο
προγραμμάτων σπουδών, το ένα με τίτλο

Α. Βλησίδης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων - anvli@staff.teicrete.gr
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πτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών και
τη συμμετοχή μας σε κοινά project. H συμπαράσταση του ήταν θετική και εποικοδομητική. Έτσι, το 2005 ξεκινήσαμε ένα κοινό
θερινό σχολείο διάρκειας δυο εβδομάδων,
με συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών από
το FH - Düsseldorf και το ΤΕΙ Κρήτης, διάρκειας δύο εβδομάδων, μια στο Düsseldorf
και μια στο Ηράκλειο. Η επιτυχία ήταν μεγάλη και οι εμπειρίες πολλές. Αυτό μας
οδήγησε στην σχεδίαση θερινών σχολείων
μόνιμης διάρκειας στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS IP. Τα θερινά αυτά
σχολεία ξεκίνησαν το 2006 και πραγματοποιήθηκαν έως και το
καλοκαίρι του 2011.
Συμμετείχαν 10 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, 25
καθηγητές και περίπου
150 φοιτητές. Τα προγράμματα αυτά φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης
και δύο στις εγκαταστάσεις του VIAUC στη
Δανία.
Μια άλλη εξίσου σημαντική ιδέα του Βασίλη
ήταν η ανάπτυξη μεταξύ
του ΤΕΙ Κρήτης και του
FH- Düsseldorf ενός
Διδασκαλία στο Θερινό Σχολείο στη Δανία
κοινού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος με τίτλο
«Joined Master Program of Telecommuniανήσυχος, οργανωτικός και προνοητικός
cation and Multimedia», με πραγματοποίείχε ξεκινήσει παράλληλα τη σχεδίαση του
ηση ένα εξάμηνο στο FH- Düsseldorf και ένα
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
στο ΤΕΙ Κρήτης. Ο Βασίλης θα ήταν ο Ακακαι Πολυμέσων (ΕΠΠ). Το Τμήμα με ένα
δημαϊκός υπεύθυνος από το τμήμα ΕΠΠ και
πολύ δυναμικό πρόγραμμα σπουδών ξεο Axel Schnell από τα συνεργαζόμενα Τμήκίνησε τη λειτουργία του το 1999 με πολύ
ματα of Electrical Engineering, the Departμεγάλη συμμετοχή φοιτητών και επιτυχία.
ment of Media Technology στο Düsseldorf.
Ο Βασίλης είχε ακόμη ιδιαίτερη ευαιΟι διοικήσεις των Ιδρυμάτων αποδέχθηκαν
σθησία σε προγράμματα χρηματοδοτούτο πρόγραμμα, έγινε επιτυχής αξιολόγηση
μενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Του
από τον αρμόδιο Γερμανικό φορέα, εγκρίζήτησα, θυμάμαι, από τη θέση του ως
θηκε από το Υπουργείο Παιδείας Γερμανίας
προϊστάμενος του Τμήματος ΕΠΠ, να στηγια έναρξη κατά το Ακαδημαϊκό έτος
ρίξει στα πλαίσια της συνεργασίας μας με
2007/2008, αλλά ακόμα αναμένεται η
τα Γερμανικά και Αυστριακά FH, την ανά«ΠΣΕ-Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων»
με έναρξη τον Μάρτιο του 1998 με βασικό
στέλεχος τον Βασίλη και το άλλο με τίτλο
«ΠΣΕ-Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής
Τεχνολογίας» με έναρξη τον Σεπτέμβριο
του 1998 με Επιστημονικούς υπεύθυνους
τον υπογράφοντα και το συνάδελφο Μ.
Κτενιαδάκη. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον
από νέους αλλά και από μεγαλύτερης ηλικίας φοιτητές, που τους δινόταν μια ακόμη
ευκαιρία για σπουδές. Δυστυχώς τα προγράμματα αυτά δεν έτυχαν κατάλληλης
πολιτικής στήριξης, με αποτέλεσμα να
κλείσει ο κύκλος τους το 2006. Ο Βασίλης

Α. Βλησίδης, Επικ. Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων - anvli@staff.teicrete.gr

Σουηδικό Πανεπιστήμιο για επαφές και συνεργασίες σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Δύο μέρες πριν την αναχώρηση μας
μου τηλεφωνεί για να μου πει: «….Ανδρέα
λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να έλθω
λόγω προβλήματος υγείας που με υποχρεώνει να κάνω άμεσα αναγκαίες εξετάσεις. Σας
εύχομαι καλή επιτυχία και να μεταβιβάσεις
τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους καλούς
μας φίλους. Θέλω να επισκεφθείς τα πανεπιστήμια που έχουμε προγραμματίσει, να προ-
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έγκριση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας...
Με τα παραπάνω θέλω να τονίσω, για
τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Βασίλη,
την εργατικότητα του, την στήριξη και συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά προγράμματα
που συντόνιζα και τη μεγάλη του αγάπη
προς το Τμήμα ΕΠΠ και τους συναδέλφους
μας.
Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ σε πρόσφατο γεγονός που θα μου μείνει αξέχα-

Από το Θερινό Σχολείο στη Δανία, Αύγουστος του 2008
στο. Το θερινό σχολείο «Telecommunications and Multimedia Technologies»
είχε σχεδιασθεί να πραγματοποιηθεί 1-12
Αύγουστου του 2011 στο VIAUC στη
Δανία. Θα συμμετείχαν 10 Έλληνες φοιτητές, 16 φοιτητές και 12 καθηγητές από τα
συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Με τον Βασίλη είχαμε προγραμματίσει κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Δανία να
επισκεφθούμε το Τμήμα Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Aarchus καθώς και ένα

βάλεις το Τμήμα μας και το ΤΕΙ μας και να
συζητήσεις για μελλοντική συνεργασία…».
Βασίλη θα σε θυμάμαι για τον ευγενικό
και χαρούμενο χαρακτήρα σου, για τη συνεργασία μας, για την επιμονή και αγωνιστικότητα σου για το Τμήμα μας και το ΤΕΙ
Κρήτης.
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Collaboration with a real and
close friend

ενηµέ ρ ωσ η

του Professor Dr. Axel Schnell
FH-Düsseldorf

I was shocked when I heard just before
Christmas, that my friend Vassilis was in a
very severe health situation and he was in
the intensive care of the hospital. However I hoped that he would be back with
his family soon. I could not believe, when
Andreas Vlissidis informed me, that Vassili left us forever.
We met last during my last visit to the
TEI in May 2011. Vassilis had invited me
the last years since my first stay to have a
seminar about “Digital Broadcasting Techniques” to the students of the TEI. This
seminar is one part of the intense cooperations between the University of Applied Sciences Düsseldorf and the TEI of
Crete, Vassilis was responsible for it.

More than 10 years ago, we had a lot
of students from the TEI coming to Düsseldorf as Erasmus students and on the other
side students from Düsseldorf stayed for 1
semester at the TEI. So I decided not only
to send students but also to send a professor, me, to come to the TEI and to have
some lectures there. This was the first time
when I met Vassili, who arranged in short
time everything for my 3 month stay in
Crete and continued to support me with
everything I needed.
During my next stay in Crete, Vassilis
had the idea to strengthen the cooperation
with Düsseldorf with the development of
a joined master program between the Department of Electrical Engineering, the De-

Επίσκεψη στο Fachhochshule του Duesseldorf

32

A. Schnell: Professor, FH-Düsseldorf Dr

with lectures from different European Universities. We started with a one week summerschool with lecturers from Düsseldorf
and the TEI in 2005. In the following years
this summerschool developed to a 2 week
IP Sokrates summerschool program which
is financed by the EU and which is continued this year.
In all the years my wife and I found a
real and close friendship with Vassili and his

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

partment of Media Technology in Düsseldorf and the Department of Applied Informatics and Multimedia of the TEI. An
agreement of cooperation was signed between the institutions, in the following
years we developed together a Joined
Master Program of Telecommunication
and Multimedia, study program, examination regulations, lecturers in Düsseldorf
and Heraklion, everything was ready, the

Επίσκεψη στο Fachhochshule του Duesseldorf. Διακρίνονται στο μέσον ο Βασίλης
Ζαχαρόπουλος και ο Axel Schnell
accreditation documents where prepared
so that the start of the program was
planned for the winter period 2007/2008.
Unfortunately the program could not
start due to problems with the Greek legislation concerning postgraduate Master's
Programs.
Another idea Vassilis and Andreas Vlissidis had, was to start with a summerschool for Greek and foreign students,
A. Schnell: Professor, FH-Düsseldorf Dr

family. His big heart, his friendship, the
hospitality of him and his family, the genius
of his ideas in education, this is a big loss
for me and everybody who had relation
with him.
I will miss Vassili sadly when I visit the
TEI next time.
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α φιέρωµα
Δημιουργικές στιγμές
με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο

ενηµέ ρ ωσ η

του Φίλιππου Κωνσταντίνου
Καθηγητή Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Είναι δύσκολο να ανατρέχεις σε στιγμές
κοινές με συνάδελφο, όταν ο συνάδελφος
αυτός είναι <απών>. Την κοινή μας περίοδο
σε δημιουργικές στιγμές θα ήθελα να αναφέρω:
Τον Βασίλη Ζαχαρόπουλο τον γνώρισα
το 1984. Μόλις επέστρεψα από το εξωτερικό και βρεθήκαμε να χρησιμοποιούμε το
ίδιο δωμάτιο για γραφείο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Ο Βασίλης ολοκλήρωνε την έρευνά του
για το διδακτορικό του και βρισκόταν σε μία

“

Πέρα από την επιστημονική του πρόοδο και την αξιοθαύμαστη εξέλιξή του, ο Βασίλης εκτός από επιτυχημένος επιστήμονας και δάσκαλος, ήταν ένας ζεστός
άνθρωπος.

συνεχή υπερένταση. Ώρες ολόκληρες βρισκόταν στο εργαστήριο για μετρήσεις. Λόγω
του χαρακτήρα του Βασίλη αναπτύχτηκε μεταξύ μας μια φιλία σα να γνωριζόμαστε από
χρόνια.
Δεν θα ξεχάσω την ευγένεια του, την καλοσύνη και τη μετριοφροσύνη του. Δεν
υπήρχε η παραμικρή έπαρση στο χαρακτήρα του. 'Έντονα τον χαρακτήριζε η συνεχής επιθυμία για μάθηση. Ώρες ολόκληρες συζητούσαμε για τεχνικά θέματα σχετικά
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με τηλεπικοινωνίες. Προσπαθούσε να κατανοήσει και να εξηγήσει πώς διάφορες μαθηματικές έννοιες και θεωρίες εφαρμόζονται
σε πρακτικά κυκλώματα μέσα στο εργαστήριο, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο.
Το θέμα της έρευνας του Βασίλη ήταν και
δύσκολο αλλά και πρωτοποριακό. Αφορούσε την κωδικοποίηση εικόνας και φωνής, όχι απλώς μελέτη αλλά και κατασκευή
κυκλωμάτων κωδικοποίησης, τα οποία λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία.

”

Αν λάβει κανείς υπόψη του τη διαθέσιμη
εργαστηριακή υποδομή καθώς και τον
χρόνο αγοράς εξειδικευμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από το εξωτερικό, θα
μπορέσει να κατανοήσει τις προσπάθειες
που κατέβαλε ο Βασίλης για την ολοκλήρωση της διατριβής του.
Με το πέρας των σπουδών του συνέχισε
τις προσπάθειες για επί πλέον μάθηση. Συνέχισε με νέες δραστηριότητες αγνοώντας τις
δυσκολίες και τη γραφειοκρατία. Στο ΤΕΙ

Φ.Κωνσταντίνου: Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

με την οικογένεια μου, στο σπίτι του στην Ιεράπετρα το καλοκαίρι του 1985. Το κοινό
χαρακτηριστικό όλης της οικογένειας, της
συζύγου Ευαγγελίας καθώς και των δύο
παιδιών του ήταν η πραγματικά ζεστή φιλοξενία τους. Μαζί τους γνωρίσαμε τις όμορφες πτυχές της Κρητικής πολιτιστικής ζωής
και πάντα ανατρέχουμε στην ανάμνησή τους
με την οικογένεια μου.

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Κρήτης όπου αφιέρωσε όλο το δυναμικό
του, ανέπτυξε εξοπλισμένη κινητή μονάδα
μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Κινητή μονάδα με αυτοτελές όχημα και πλήρως εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα
όργανα. Πράγματι ήταν μεγάλη επιτυχία για
το ΤΕΙ Κρήτης χάρις στην πολλή δουλειά και
συνεχή προσπάθεια για το καλό της χώρας.
Πέρα από την επιστημονική του πρόοδο
και την αξιοθαύμαστη εξέλιξή του, ο Βασί-

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος στο “Δημόκριτο” σε κοπή πίτας
λης εκτός από επιτυχημένος επιστήμονας
και δάσκαλος ήταν ένας ζεστός άνθρωπος.
Πάντα με χαμόγελο και ευγένεια προς τον
συνάνθρωπό του. Πάντα να πει την καλή
κουβέντα για όλους. Δεν κρατούσε κακίες.
Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι προσωπική
εμπειρία από τα χρόνια που μοιραζόμαστε
το ίδιο γραφείο.
Η ευγένεια και ο ζεστός χαρακτήρας του
Βασίλη ήταν κοινά χαρακτηριστικά της οικογένειας. Είχα την τύχη να φιλοξενηθώ, μαζί

Βασίλη έφυγες πολύ νωρίς, είχες πολλά
ακόμα να προσφέρεις στον τόπο σου και
στους σπουδαστές σου. Πάντα θα σε θυμάμαι.

Φ.Κωνσταντίνου: Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
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α φιέρωµα
Ο φίλος, ο επιστήμονας, ο ηγέτης,
ο δάσκαλος

ενηµέ ρ ωσ η

του Αντώνιου Μπουκουβάλα
Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ακόμα δεν έχω συνέλθει από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπητού μας Καθηγητού
Βασίλη Ζαχαρόπουλου. Είναι σοκαριστικό
πάντα όταν νέοι άνθρωποι μας αφήνουν
ξαφνικά. Ιδιαίτερα όταν είναι στενοί φίλοι
μας και τόσο σημαντικοί άνθρωποι στη
ζωή μας. Ο Θεός με αξίωσε να τον συναντήσω όταν ήμουν ακόμα στο πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Αγγλία μέσω
ενός ερευνητικού Ευρωπαϊκού έργου.
Τα ταξίδια μου στην Κρήτη ήταν καθοριστικά για να αναπτύξουμε φιλία η οποία
δεν τελείωσε ποτέ. Τον εκτιμούσα ιδιαίτερα
για την αυθεντικότητα του χαρακτήρα του

“

Ήταν ηγετική φυσιογνωμία, με όραμα, με ικανότητα
Manager, ζηλευτή. Πάντα με χαμόγελο, με Κρητική λεβεντιά, γεμάτος ζωή.

και συζητούσα μαζί του τα πάντα και τον
εμπιστευόμουνα γιατί η ψυχή του ήταν καθαρή. Επιστήμονες υπάρχουν πολλοί, ιδιαίτερα στον ακαδημαικό χώρο. Αλλά
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και συγκροτημένα άτομα, με πολύπλευρα ενδιαφέροντα και διαρκή αγωνία για την εξέλιξή
τους και την προσωπική και την πνευματική, δε συναντά κανείς εύκολα.. Ο Βασίλης ήτανε ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Το μεγαλείο της προσωπικότητας και
του χαρακτήρα του, αναδυόταν πηγαίο,
όταν βρισκόταν με την αγαπημένη του γυ-
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ναίκα και τα παιδιά του. Η τρυφερότητα και
η Αγάπη, το νοιάξιμο και η αγωνία του,
έδειχναν το ήθος του ΠΑΤΕΡΑ και ΠΡΟΣΤΑΤΗ τους.
Με εντυπωσίασε ο ευθύς χαρακτήρας
του, η αγνότητά του, η ανθρωπιά του και η
ευαισθησία του. Δε θα ξεχάσω τη φιλοξενία του. Δε θα ξεχάσω που για να μαζέψουμε τσάι του βουνού ο ίδιος σκαρφάλωσε σε λόφους να μου μαζέψει. Με το Βασίλη είχαμε ιδιαίτερη ΄χημεία’. Ήθελε πολύ
να επιστρέψω στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο
ΤΕΙ Κρήτης. Ο σεβασμός και η οικειότητα
των φοιτητών του προς το πρόσωπό του

”

ήταν εκπληκτικός. Ήταν ηγετική φυσιογνωμία, με όραμα με ικανότητες Manager, ζηλευτή. Πάντα με χαμόγελο, με Κρητική
λεβεντιά, γεμάτος ζωή. Ένας άνθρωπος που
μέσα σου έλεγες κρυφά, θέλω να τον μιμηθώ. Δεν θα ξεχάσω πώς τίμησε σε ένα
από τα πολλά συνέδρια τον καθηγητή του
από τα φοιτητικά του χρόνια κ. Καρούμπαλο. Έκλαιγε από συγκίνηση. Ήταν Ψυχούλα, και τα παιδιά του, οι φοιτητές του,
τον αγαπούσαν και του έδειχναν το σεβασμό τους με τρόπο που προκαλούσε ΔΕΟΣ.
Γιατί μέσα του έκρυβε ένα μεγάλο παιδί.

Α.Μπουκουβάλας: Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
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Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος
στην εξοχή.

Λάτρευε την Κρήτη, και ιδιαίτερα την Ιεράπετρα και βοήθησε όσο μπορούσε την
περιοχή αυτή. Επειδή και εγώ
λατρεύω την Κρήτη, δεν έχανε
στιγμή για να μου δείχνει τa
Κρητικά Έθιμα και να προσπαθεί με τη ζεστή φιλοξενία του
να κάνει τη διαμονή μου αξέχαστη.
Χάσαμε έναν άνθρωπο, ένα
φίλο, έναν επιστήμονα έναν
ηγέτη, ένα δάσκαλο.
Θα ζει πάντα στην ψυχή μου
σα φωτεινός καθοδηγητής της
ζωής αλλά και της επιστήμης.
Κι ελπίζω κάποια στιγμή, όταν
έρθει το πλήρωμα του χρόνου,
να τον συναντήσω στου Ουρανού την αγκαλιά. Χειροκροτώ
τη Ζωή σου Βασίλη.

Τραγούδι κάνει ο Κρητικός κάθε χαρά και πόνο,
και λέει ό,τι αισθάνεται με μαντινάδες μόνο.
Η Κρήτη μας φημίζεται ότι λεβέντες βγάζει
και σένα τον Βασίλη μας στην πρώτη θέση βάζει.
Τον εμπνευσμένο καθηγητή που γέννησαν οι Μύθοι
να τον παινέσεις δεν μπορείς δεν του αρκούν οι στίχοι.
Εις το ΤΕΙ της Κρήτη μας ήρθες και συ Βασίλη
και έγινες δάσκαλος τρανός ηγέτης Manager καλός.
Ο πρόεδρος σε ήθελε νάσαι δεξί του χέρι
και αντιπρόεδρο σ’ έκανε γιατί ‘σουνα αστέρι.
Δεκάδες έργα έφερες στην Κρήτη για να γίνουν
με καινοτόμες έρευνες οι φοιτητές τα κλείνουν.
Σε αγαπούσαν φοιτητές συνάδελφοι και φίλοι
Γιατί η ψυχή σου έλαμπε σαν φλόγα από κανδήλι
Τους άριστους καθηγητές θέλει ο Θεός μαζί του
για τα πανεπιστήμια του άνω παραδείσου.
Έφυγες και μας άφησες κενό μες την ζωή μας
αλλά θα σε θυμόμαστε πάντα μέσ’ την ψυχή μας.
Όλα περνούν και χάνονται στου χρόνου την πορεία
μα δεν περνά, δε χάνεται η αληθινή φιλία.
Αν είχε ο χωρισμός καρδιά κι αισθήματα ο πόνος
Δε θα υπήρχε στη ζωή, άνθρωπος να ναι μόνος.

Α.Μπουκουβάλας: Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
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Από το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής «Τεχνολογία
Ιατρικών Συστημάτων», στο τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων
(με λίγες πινελιές και τρία σχόλια από τον Καθηγητή του Γενικού
Τμήματος, Δημήτρη Καραγιαννάκη)

ενηµέ ρ ωσ η

των Ιωάννη Ξεζωνάκη, Δημήτρη Καραγιαννάκη
Καθηγητή Τμήματος ΕΠΠ, Καθηγητή του ΓΤΘΕ

Χειμώνας 1998, Φεβρουάριος αν θυμάμαι καλά, ένα κρύο Σαββατόβραδο στο
Ηράκλειο. Κάπου προς τον Μασταμπά(1),
μια συγκέντρωση γιορτής, μια συγκέντρωση επινίκια, όπως θέλει ας την πει κανείς. Στο σπίτι του Βασίλη Ζαχαρόπουλου.
Το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
«Τεχνολογία Ιατρικών Συστημάτων» είχε
μόλις εγκριθεί από το Υπουργείο. Ο Βασίλης αναλάμβανε πρώτος Πρόεδρος του
Προγράμματος.

“

πολλές πλευρές, από την έναρξη εφαρμογής του σχετικού νόμου μέχρι και την κατάργησή του, αντιδράσεις από απλές μέχρι
λυσσώδεις, από συνελεύσεις καταδίκης
μέχρι δικαστήρια. Πάντως εκείνο το βράδυ
γιορτάζαμε, γιατί, από τα τρία ΠΣΕ που ιδρύθηκαν στο Ηράκλειο, το δικό μας ήταν το
πρώτο που ξεκινούσε τη λειτουργία του και
μάλιστα άμεσα, μετά από λίγες μέρες, με
την προκήρυξη - πρόσκληση για αιτήσεις
εγγραφής σπουδαστών.

υπήρξε ο άνθρωπος που άφηνε πάντα την προσωπική
του σφραγίδα με οτιδήποτε και αν είχε ασχοληθεί.

Ήμουν εκεί, στην ομάδα των ατόμων
που «γιόρταζαν». Είχαμε ανταποκριθεί
στην πρόκληση των χρόνων εκείνων για τη
δημιουργία των ΠΣΕ. Άσχετα από το γεγονός ότι για πολλούς από εμάς η πρόταση
ήταν πράγματι πρωτοποριακή, η πορεία δε
δικαίωσε τη λειτουργία τους για ένα σωρό
λόγους, συμφέροντα, ελλιπής νομική προετοιμασία…. διάφορα. Αντιδράσεις από

”

Ήμασταν ιδεαλιστές τότε και έτσι παραμείναμε, θεωρώντας ότι είχε γίνει ένα βήμα
για μια ριζική αλλαγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο Βασίλης ήταν αρχικά Πρόεδρος(2) και Διευθυντής Σπουδών του
Προγράμματος κι εγώ τον διαδέχτηκα αργότερα στην θέση του Διευθυντή Σπουδών.
Αν έχω κάτι χαρακτηριστικό να θυμηθώ από
εκείνα τα χρόνια ήταν η συνεχής και αστα-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Εγώ αν και προσκλήθηκα, καλώς ή κακώς (τώρα πια μάλλον κακώς) δεν ήμουν εκεί.
Τουλάχιστον στο γλέντι της ονομαστικής του γιορτής την ίδια ή την επόμενη χρονιά –δεν
θυμάμαι καλά –είχα πάει. Έγινε στον πάλαι ποτέ «Ξυλόφουρνο» της πάλαι ποτέ όνομα
και πράγμα «Ρομαντικής Γωνιάς». Ανοίξαμε τον χώρο και ο Βασίλης χόρεψε ζεϊμπέκικο,
πολύ καλά μάλιστα –προς έκπληξή μου-παρ’ όλον τον σωματότυπό του και με όσα είχαμε φάει και πιεί. Με πίεζε και μένα να χορέψω, αλλά θυμάμαι ότι αρνήθηκα. Κακώς
βέβαια.
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Ι. Ξεζωνάκης: Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ)
Δ.Καραγιαννάκης: Καθηγητής του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών (ΓΤΘΕ)

οργα- νωτικά θέματα, για κάθε τι, σε ένα
πρωτόγνωρο θεσμό. Χρειάστηκαν αίθουσες. Φτιάχτηκε και εξοπλίστηκε τότε το Εργαστήριο Τηλεϊατρικής, το οποίο αποτέλεσε
και το πρώτο εργαστήριο του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων που δημιουργήθηκε λίγο αργότερα.
Και μέσα σε όλα αυτά θυμάμαι το Βασίλη
πάντα παρόντα, σε συνελεύσεις, σε όργανα
διοίκησης του Προγράμματος. Πραγματικά
δε θυμάμαι να έχει λείψει ποτέ. Και τότε,
αλλά και αργότερα, όσο υψηλή κι αν ήταν η

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

μάτητη προσπάθειά του γι’ αυτό το δημιούργημα, το οποίο ήταν κυρίως έργο δικό
του. Αγωνιώδεις προσπάθειες για τη στελέχωση, γιατί το αντικείμενο ήταν εξειδικευμένο και το προσωπικό του ΤΕΙ δεν
μπορούσε να καλύψει τα πάντα.Τον θυμάμαι με ένα τηλέφωνο στο χέρι να επικοινωνεί με ειδικούς σε κάθε αντικείμενο, στο
Ηράκλειο, στην Ελλάδα ολόκληρη για να
έρθουν και να διδάξουν στο ΠΣΕ. Προσπάθειες για τους χρόνους, για τα τεχνικά
δελτία, για βιβλία, για εξοπλισμό, για

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος στην πρώτη απονομή πτυχίων του τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων στο κλειστό γυμναστήριο του ΤΕΙ Κρήτης το 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ’Ημουν ο θεσμικά «διακοσμητικός» Αντιπρόεδρος του Προγράμματος, μετά από μια
συστηματική πίεση από μεριάς Βασίλη. Πίστευα βέβαια στην έννοια της Δια Βίου Μάθησης, με έναν ρομαντικό και εγώ τρόπο τότε (ίσως και τώρα). Πέρασαν τον πρώτο
καιρό από το ΠΣΕ Τεχνολογία Ιατρικών Συστημάτων (ΤΙΣ) μερικά ώριμα άτομα, που απεδείχθησαν ως σπουδαστές πραγματικά αστέρια παρά τον καθημερινό εργασιακό τους
μόχθο.Υπό αυτήν την έννοια όσοι τότε υπερασπιστήκαμε το ΠΣΕ εν μέρει «δικαιωθήκαμε». Βέβαια όλα τα ωραία πράγματα κρατάνε λίγο. Τώρα που το ξανασκέπτομαι στην
πράξη δεν είχα αισθανθεί ποτέ διακοσμητικός…Ο Βασίλης είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε μαζί μου άκουγε πάντα προσεκτικά τις απόψεις μου.

Ι. Ξεζωνάκης: Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
Δ.Καραγιαννάκης: Καθηγητής του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών
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θέση του, όποιες ευθύνες και καθήκοντα κι
αν είχε, ήταν πάντα παρών.
Η ιστορία του ΠΣΕ έληξε απότομα και
λίγο άδοξα κυρίως για όσους την είχαν πιστέψει. Λίγο πριν τη λήξη της είχε δημιουργηθεί και είχε αρχίσει να λειτουργεί το
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
Πολυμέσων (Ε.Π.Π.) της ΣΤΕΦ. Ο Βασίλης
ήταν η ψυχή της ομάδας που κατέθεσε την
πρόταση για το Τμήμα(3) αυτό. Μετείχα σε
αυτή την ομάδα κι έζησα και πάλι από
πρώτο χέρι όλο αυτό τον οργασμό δημιουργικότητας, τις ώρες δουλειάς, τα ξενύχτια, όλη την προσπάθεια. Η εμπειρία του
ΠΣΕ νομίζω ότι ήταν καθοριστική για όλους
μας και για το Βασίλη κυρίως, ο οποίος
επωμιζόταν το βάρος του Επιστημονικού
Υπεύθυνου της πρότασης για το νέο τμήμα.
Τα πράγματα ήσαν πολύ πιο περίπλοκα
τώρα, αλλά τα μονοπάτια ήσαν γνωστά. Το
Τμήμα μεγάλωσε εκρηκτικά. Σε χώρους, σε
εργαστήρια, σε αντικείμενα σπουδών και –
κυρίως- σε φοιτητές. Και με το πλήρωμα
του χρόνου, το ΕΠΠ απορρόφησε τον κατά
κάποιο τρόπο «προκάτοχό» του, την αρχική
μαγιά του, το ΠΣΕ.
Ο Βασίλης νομίζω ότι τα «πονούσε» και
τα δύο αυτά Τμήματα. Στο ΕΠΠ ασχολήθηκε
φυσικά για πολύ περισσότερο χρόνο, πέρασε από όλα τα πόστα του και χάραξε
δρόμους και κατευθύνσεις καθοριστικές για
τη μορφή και την όλη λειτουργία του. Μέχρι
την ανάληψη των καθηκόντων του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ βρισκόταν εκεί, στο τιμόνι του

ΕΠΠ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά και
μετά τη μετακίνησή του στην υψηλότερη
θέση, για μας αποτελούσε πάντα τον δικό
μας άνθρωπο σε ένα νευραλγικό τομέα του
Ιδρύματος. Πρέπει να σημειώσω ότι ακόμα
και ως Αντιπρόεδρο, δεν τον θυμάμαι να
λείψει ποτέ από Συνέλευση και από αποφάσεις του Τμήματος και για τα πιο καθημερινά
ακόμη θέματα.
Εκεί, στο Τμήμα, όλοι μας είχαμε διαφωνήσει πολλές φορές, συγκρουστήκα με
πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές
πετυχαίναμε καλό συγκερασμό απόψεων.
Τελικά όμως τα «βρίσκαμε» πάντα και προχωρούσαμε, και ο καθένας μας ήθελε το
καλό του «Νέου Τμήματος» από τη δική
του σκοπιά εκκινώντας. Όσο πάντως με
αφορά οφείλω να πω ότι, στα όσα χρόνια
συνεργαστήκαμε με το Βασίλη στο ΤΕΙ (γιατί
τον γνώριζα και στην προ-ΤΕΙ δική μου και
δική του εποχή), υπήρξε ο άνθρωπος που
άφηνε πάντα την προσωπική του σφραγίδα
με ο,τιδήποτε και αν είχε ασχοληθεί.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Με πίεζε να γίνω «ο μαθηματικός του Τμήματος» φεύγοντας από το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών (ΓΤΘΕ). Μεγάλοι καυγάδες! Τον κατηγορούσα για διασπαστή του Γενικού και εκείνος με κατηγορούσε για μαθηματική συντεχνιακή ψύχωση! Μερικές φορές
από την μεγάλη ένταση, τελικά μας έπιαναν και τα γέλια: «Έλα να σε πετάξω σπίτι να μην
περιμένεις το λεωφορείο». «Όχι ευχαριστώ, δεν μπαίνω σε αυτοκίνητο του καταστροφέα
του Γενικού». Δεν μετάνοιωσα που έμεινα στο ΓΤΘΕ και εξακολουθώ να πιστεύω στην
μεγάλη σημασία του για μια ποιοτική ΣΤΕΦ. Μετάνοιωσα που δεν έμπαινα στο αυτοκίνητό του.

40

Ι. Ξεζωνάκης: Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
Δ.Καραγιαννάκης: Καθηγητής του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών

Για το Βασίλη

Πολλοί συνάδελφοι στο ΤΕΙ γνώριζαν τη
συνεργασία μου με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο και έτσι γράφω αυτό το κείμενο στο
περιοδικό του ΤΕΙ που πρόκειται να εκδοθεί
αφιερωμένο στη μνήμη του. Μου είναι
πολύ δύσκολο να γράψω για το Βασίλη ως
απόντα από αυτή τη ζωή, ενώ πολλές
φορές έχω την έντονη αίσθηση ότι μπορεί
να μου τηλεφωνήσει για κάποιο θέμα ή να
τον συναντήσω στο προαύλιο του Ιδρύματος.
Θα ήθελα λιγότερο να αναφερθώ στο
χαρακτήρα του ή στη συμπεριφορά του, και

“

δηλαδή καθορισμός με σαφήνεια του
προσδοκώμενου αποτελέσματος, επιλογή
των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη
του και σαφής χρονοπρογραμματισμός της
υλοποίησης του. Σε όλες τις συνεργασίες
μας διέκρινα αυξημένες ικανότητες management, δηλαδή σωστή επιλογή συνεργατών, ορθολογικός καθορισμός καθηκόντων, ελευθερία αυτενέργειας στους συνεργάτες και έλεγχος υλοποίησης του
αποτελέσματος. Έτσι, η έκδηλη τάση του
πολλές φορές για να ηγείται διασκεδαζόταν
χωρίς ουσιώδεις παρενέργειες.

αυτό που εκτίμησα σε αυτόν ήταν η στρατηγική του
σκέψη σε κάθε έργο, δηλαδή καθορισμός με σαφήνεια
του προσδοκώμενου αποτελέσματος, επιλογή των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη του και σαφής χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησης του.

περισσότερο να γράψω σε αυτό το αφιέρωμα για το ίχνος της διαδρομής του ως δημόσιο πρόσωπο στο ΤΕΙ Κρήτης.
Συνεργάστηκα μαζί του σε πολλά έργα
όπως: Πρόταση Οργάνωσης και λειτουργίας
των Τμημάτων Χρηματοοικονομικής και
Ασφαλιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης
στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ίδρυση και Λειτουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης,
Ιδρυματική Πρόταση στο Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ κ.α. Από αυτήν την συνεργασία
αυτό που αποκόμισα και εκτίμησα σε αυτόν
ήταν η στρατηγική του σκέψη σε κάθε έργο,
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του Ανδρέα Αναστασάκη
Καθηγητής Εφαρμογών τμήματος Λογιστικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Κρήτης

”

Δεν τον ενδιέφερε καθόλου αυτό που
χωρίζει αλλά αυτό που ενώνει τους ανθρώπους σε κάθε συνεργασία τους. Είχε τον
τρόπο του να αναγνωρίζει τα λάθη του για
όσους τον γνώριζαν καλά.
Το τελευταίο διάστημα είχε αναλάβει ένα
αγώνα προβολής του ΤΕΙ Κρήτης ως πρωτοπόρο στο πεδίο της τεχνολογικής έρευνας
με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Ενδεχομένως έγιναν και λάθη, τα λάθη γίνονται όταν
κάποιος αγωνίζεται και αφιερώνει μεγάλη
προσπάθεια και χρόνο σε αυτό που κάνει.
Περισσότερο όμως απ’ όλα, αυτό που

Α. Αναστασάκης: Καθηγητής Εφαρμογών τμήματος Λογιστικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Κρήτης - anastasakis@staff.teicrete.gr
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νομίζω τον διέκρινε ήταν ένα βαθύ αίσθημα ανθρώπινης αλληλεγγύης, πέραν
της όποιας αυστηρότητας εμφάνιζε κάποιες
φορές η συμπεριφορά του. Γνωρίζω πολύ
καλά ότι σε δυσμενείς καιρούς εκείνος
προφύλαξε από απολύσεις και μερίμνησε
για την υπεράσπιση πολλών συμβασιούχων υπαλλήλων του ΤΕΙ Κρήτης.
Τελικά πέρα και πάνω από όλα, αυτό
που μετρά σε μένα και που ως τέτοιο κα-

ταγράφεται, είναι ότι τα αποτελέσματα των
ενεργειών του Βασίλη πρόσθεσαν με διακριτό τρόπο κάτι παραπάνω στην ιστορική
διαδρομή του Ιδρύματος. Αυτό ας αποτελεί
παρηγοριά στους δικούς του για τη μεγάλη
τους απώλεια.
Βασίλη, όπου βρίσκεσαι, εύχομαι να το
διασκεδάζεις.

Α. Αναστασάκης: Καθηγητής Εφαρμογών τμήματος Λογιστικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Κρήτης - anastasakis@staff.teicrete.gr

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Η Δραστηριότητα του Βασίλη Ζαχαρόπουλου
σχετικά με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας
του ΤΕΙ Κρήτης
του Φίλιππου Βερβερίδη
Καθηγητή, Αν/τη Διευθυντή του ΚΤΕ Κρήτης

Ο καθηγητής Βασίλης Ζαχαρόπουλος
τοποθετήθηκε ως ο πρώτος Διευθυντής
του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης (ΚΤΕ) με Υπουργική Απόφαση το 2002.
Η θητεία του ανανεώθηκε για μια τριετία με
νέα Υπουργική Απόφαση το 2005 και στη
συνέχεια έως το 2008. Ήταν από τους
πρωτεργάτες και θεμελιωτές του θεσμού
λειτουργίας του Κέντρου μας. Μετά το
πέρας της θητείας του αυτής ως Διευθυντής, συνέχισε να βρίσκεται στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του ΚΤΕ

“

πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του
ΚΤΕ Κρήτης ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος κατάφερε να αναδείξει το φορέα ως τον καλύτερο και πιο ενεργό ανάμεσα στα υπόλοιπα
Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας της Ελλάδας.
Επιπρόσθετα, ανέπτυξε συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις με στόχο την
ανάπτυξη της έρευνας και την εφαρμογή της
στην τοπική κοινωνία. Κατάφερε να δημιουργήσει μία μεγάλη ομάδα ερευνητών
αποτελούμενη τόσο από Καθηγητές του
ιδρύματος μας (ΤΕΙ Κρήτης), όσο και από

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του ΚΤΕ
Κρήτης ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος κατάφερε να αναδείξει το φορέα ως τον καλύτερο και πιο ενεργό ανάμεσα
στα υπόλοιπα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας της Ελλάδας.

Κρήτης από τη θέση του Εκπροσώπου ΕΠ
του ΤΕΙ Κρήτης, μετά από δική του επιλογή, όπως συνέχισε και να διαχειρίζεται
τόσο τα προγράμματα του που εισήγαγε
μέσω του ΚΤΕ, όσο και να στηρίζει το
φορέα.
Είναι γεγονός ότι ο Βασίλης δούλεψε με
συνέπεια για να δημιουργήσει ένα φορέα,
ο οποίος υλοποίησε πολλά προγράμματα
τόσο Εθνικά όσο και Ευρωπαϊκά. Από τα

”

αξιόλογους ερευνητές εντός και εκτός της
χώρας οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Βασίλη
ως Διευθυντή του ΚΤΕ μπήκαν τα θεμέλια
για την προσέλκυση αξιόλογου ερευνητικού
δυναμικού στα θεσμικά πλαίσια της λειτουργίας του. Ως αποτέλεσμα αυτού, το ΚΤΕ
Κρήτης από το 2002 έως και σήμερα προσέλκυσε 54 Κύριους Ερευνητές, 39 Επίκου-

Φ. Βερβερίδης: Καθηγητής, Αν/τής Διευθυντής του ΚΤΕ Κρήτης
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Η ιστοσελίδα του ΚΤΕ : www.ctr-crete.gr/
ρους, 61 Συνεργάτες και 158 Επισκέπτες, οι
οποίοι εργάστηκαν σε προγράμματα του Κέντρου. Ο ίδιος συμμετείχε σε 5 Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 25 Εθνικά και Αναπτυξιακά από τα
οποία το τελευταίο του ολοκληρώθηκε στις
31/10/2011.

44

Εξαιτίας όλη αυτής της δραστηριότητας
του ΚΤΕ με την αρχική επιστασία του Βασίλη
Ζαχαρόπουλου, το ΚΤΕ κατάφερε από το
2002 που ξεκίνησε τη λειτουργία του έως
σήμερα να λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και διατηρήθηκε αυτοδύναμα
ως φορέας χωρίς να πάρει ποτέ κάποιας
μορφής κρατική επιχορήγηση.

Φ. Βερβερίδης: Καθηγητής, Αν/τής Διευθυντής του ΚΤΕ Κρήτης

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Ήταν πολύ μεγάλος, έφυγε πολύ νωρίς

του Γιάννη Παχουλάκη
Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Το Βασίλη Ζαχαρόπουλο τον γνώρισα το
2003 σε μια συνάντηση στο γραφείο του
Προϊσταμένου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ),
αφού είχα ήδη συμπληρώσει κάποια εξάμηνα ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ.
Στη συνάντηση μας εκείνη την ημέρα μιλήσαμε για τη δυναμική του Τμήματος, την
πολύ καλή δουλειά που γινόταν από τότε
στο Τμήμα, τους άριστους συνεργάτες και
ανθρώπους που το στελεχώνουν. Μου παρουσίασε τις δυνατότητες συνεισφοράς μου
μετά από την ένταξή μου σε αυτό. Από τη
μέρα εκείνη, από αυτή και μόνο τη συζή-

“

ΤΕΙ Κρήτης, ένα από τα πρώτα στην Ελλάδα
που είχε πρόσφατα ιδρυθεί. Θυμούμαι
πολύ ζωηρά τον ενθουσιασμό του Βασίλη
για το ΚΤΕ, μια που τις μέρες εκείνες λόγω
της έλλειψης χώρων και υποδομών ο Βασίλης πρόθυμα με φιλοξένησε στα γραφεία
του ΚΤΕ. Έτσι για ένα διάστημα έζησα από
κοντά την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό
που έδειχνε ο Βασίλης για το ΚΤΕ όπως άλλωστε και με ό,τι άλλο καταπιανόταν. Ενδιαφερόταν πάντα να ενημερωθεί τόσο για
την πρόοδο των ήδη ενταγμένων προγραμμάτων, όσο και για να συζητήσομε ιδέες και
να υποβάλουμε νέες προτάσεις σε εθνικό

έζησα από κοντά την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό
που έδειχνε ο Βασίλης για το ΚΤΕ όπως άλλωστε και με
ό,τι άλλο καταπιανόταν

τηση, πίστεψα ότι με τον άνθρωπο αυτόν
μπορώ να συνεργαστώ σε όλα τα επίπεδα.
Για μένα η αμεσότητα, η εξωστρέφεια και η
ευγένεια ψυχής, έμφυτα χαρακτηριστικά του
Βασίλη, συνδυασμένα με την εσωτερική του
ανάγκη για προσφορά και πρόοδο τον έκαναν εξαιρετικά λειτουργικό και μη εριστικό,
με αποτέλεσμα να βρω στο πρόσωπό κάποιον που μπορούσαμε να ανταλλάσουμε
απόψεις και να με κατευθύνει στην πορεία
μου στο ΕΠΠ.
Παράλληλα ξεκίνησε η συνεργασία μας
στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) του

”

και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος συμμετείχε ζωντανά σε όλα τα
επίπεδα δράσης του ΚΤΕ, από τα διαδικαστικά της γραμματείας και τα χρηματοοικονομικά ως την πρόοδο των έργων που
αναλάμβανε ο φορέας. Συνεχώς προσπαθούσε να προωθήσει και να αναπτύξει περισσότερο το ΚΤΕ. Ιδιαίτερο βάρος έδινε
στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στις δράσεις του, με συνεχή ανοιχτή πρόσκληση και
«στρατολόγηση» συναδέλφων και άλλων
επιστημόνων.

Γ. Παχουλάκης: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ip@epp.teicrete.gr
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Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος ...

από κάτω της ανθρώπους,
ομάδες και ερευνητικά εργαστήρια. Αυτό ήταν ιδιαίτερα
σπουδαίο για ένα ίδρυμα
όπως το ΤΕΙ Κρήτης που έχει
πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία, αλλά και
που από τη φύση του, είναι
αποκεντρωμένο με σημαντική παρουσία σε όλους
τους νομούς της Κρήτης.
Τόσο στο ΚΤΕ όσο και στο
Τμήμα μου, που επίσης τον
έζησα από κοντά, ο Βασίλης
ήταν μια ενοποιητική δύναμη, μια δυνατή «κόλλα»
και πάντα έβρισκε τον τρόπο
με κατανόηση και κύρος να εξομαλύνει διαφορές και να συνδυάζει απόψεις ώστε να
προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο Βασίλης ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα που είχε πολλά ακόμη να προσφέρει,
και δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς.

Περισσότερο άμεση έγινε η συνεργασία
μας με το Βασίλη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και ενημέρωσης από μένα του διαδικτυακού τόπου του ΚΤΕ. Τότε γνώρισα εκ
των πραγμάτων πολλές λεπτομέρειες για
τη λειτουργία του ΚΤΕ, αλλά και τον τρόπο
που το έβλεπε ο Βασίλης. Πολλές χρήσιμες παρατηρήσεις του ενσωματώθηκαν
στον ιστοχώρο (www.ctrcrete.gr) και ανταλλάσσαμε
ηλεκτρονικά μηνύματα σε
καθημερινή βάση για την περίοδο εκείνη. Η ηλεκτρονική
αλληλογραφία μας αφορούσε σε θέματα οργάνωσης της ιστοσελίδας, του
περιεχομένου και της παρουσίασης. Μου έκανε εντύπωση πάντα η θέρμη που
είχε για το ΚΤΕ που το
έβλεπε σαν παιδί του οποίου
την «ανατροφή», ώστε να
μπορεί να εξελιχθεί, είχε
αναλάβει. Ιδιαίτερα οξυδερκής και επιτυχημένος ήταν Εκθεση καινοτομικών Προιόντων του ΤΕΙ Κρήτης. Με τον
επίσης ο τρόπος σύστασης πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια διακρίνονται
και λειτουργίας του ΚΤΕ σαν οι: Δημήτρης Νανόπουλος, Ευάγγελος Καπετανάκης, Χαρά
ομπρέλα που συγκέντρωνε Αθανασακη - Μιχαηλίδου και Βασίλης Ζαχαρόπουλος.
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Γ. Παχουλάκης: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ip@epp.teicrete.gr

Το Συμβούλιο ΤΕΙ για την ανανέωση της θητείας του Βασίλη Ζαχαρόπουλου ως
Διευθυντή ΚΤΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Αριθμός Πράξης 939

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Στο Ηράκλειο, σήμερα 12-1-2005, μέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π,μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης.
Παρόντες:
Χαρά Αθανασάκη – Μιχαηλίδου,
Πρόεδρος ΤΕΙ
Γιάννης Καλιακάτσος
Αντιπρόεδρος
Βασίλης Μανιός,
Αντιπρόεδρος
Γιάννης Καρουζάκης,
Γενικός Γραμματέας
Κώστας Σαββάκης,
Διευθυντής ΣΤΕΦ
Στέφανος Καραγιάννης,
Διευθυντής ΣΔΟ
Κώστας Σινάνης,
Διευθυντής ΣΤΕΓ
Ζηνοβία Καταπότη,
Διευθύντρια ΣΕΥΠ
Φίλιππος Βαλλιανάτος,
Διευθυντής Παραρτήματος Χανίων
Απόντες:
Γιάννης Λεονταράκης,
Εκπρόσωπος σπουδαστών
Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Ευαγγελία Πιτσούλη
_________________________________________________________________________________
ΘΕΜΑ 15ο
Ανανέωση θητείας διευθυντή ΚΤΕ
..................................................................................................................................
Η πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ να εισηγηθεί στην Υπουργό την ανανέωση της
θητείας του κ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου με το ακόλουθη αιτιολογία που προκύπτει από τον απολογισμό του ΚΤΕ που κατατέθηκε στο Συμβούλιο:
Το ΚΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης κατά την προηγούμενη τριετία επιτέλεσε σημαντικό έργο
Συγκεκριμένα
• Έχει στελεχωθεί με μεγάλο αριθμό ερευνητών, εντός και εκτός ΤΕΙ
• Έχει έτοιμο προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
• Έχουν λειτουργήσει τα από το νόμο προβλεπόμενα όργανα και οι επιμέρους τομείς
• Εχει στελεχωθεί με το απαραίτητο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό
• Με ελάχιστη κρατική επιχορήγηση (περίπου 3 εκ. δραχμές) έχει πετύχει την έγκριση δεκάδων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και διαχειρίστηκε κονδύλια ύψους μεγαλύτερου του
ενός (1) εκατ. Ευρώ. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει πλεόνασμα
που θα επενδυθεί για την ανάπτυξή του
• Υπάρχουν οι κατά το νόμο προβλεπόμενοι έλεγχοι ορκωτών λογιστών που επικυρώνουν
τη σωστή διαχείριση των κονδυλίων
• Έχει καταστεί αξιόπιστος εταίρος στην έρευνα και τη μεταφορά τεχνολογίας όπως προκύπτει από το εύρος των συνεργασιών του με ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και φορείς καθώς και
με την τοπική αυτοδιοίκηση
• Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο, όπως προκύπτει από τον αριθμό των δημοσιεύσεων και
των συμμετοχών σε συνέδρια
• Έχει υποβάλλει προς έγκριση κυρίως μέσω κοινοπραξιών, σημαντικά προγράμματα ιδίως

Γ. Παχουλάκης: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ip@epp.teicrete.gr
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έγκριση των οποίων θα διευρύνει ακόμη περισσότερο τον κύκλο των
εργασιών του και την επίτευξη των στόχων του
• Συγκριτικά με τα υπόλοιπα ΚΤΕ έχει κερδίσει ομόφωνη αναγνώριση για τις δραστηριότητές
του και αποτελεί πρότυπο επιτυχούς λειτουργίας
• Η συνεργασία του με τα όργανα του ΤΕΙ υπήρξε πολύ καλή, και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που υποστήριξε δραστηριότητες του ΤΕΙ.
Η συμβολή του Διευθυντή στα παραπάνω υπήρξε καθοριστική. Κινητοποίησε το ερευνητικό
δυναμικό, δημιούργησε οργανωτικές και υποστηρικτικές δομές, αναζήτησε διαδικασίες και πόρους, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή όλων των επιστημόνων του
ΚΤΕ. Το ποσοστό της προσωπικής του συμβολής στην αναζήτηση εταίρων και χρηματοδοτήσεων
και στην ερευνητική διαδικασία είναι πολύ υψηλό, όπως προκύπτει από τον κατάλογο των έργων
και από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Κατόρθωσε να συνδυάσει με επιτυχία την οργανωτική διοικητική δουλειά στη διοίκηση της έρευνας με αξιόλογο ερευνητικό έργο.
Οι υποδομές σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους που έχει δημιουργήσει και η εμπειρία που
απέκτησε αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω επιτυχή πορεία του ΚΤΕ που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση και του ίδιου του ΤΕΙ
Το ΤΕΙ έχει και άλλους αξιόλογους επιστήμονες με ερευνητικές και διοικητικές ικανότητες.
Όμως στην παρούσα φάση ανάπτυξης του ΚΤΕ, η ανανέωση της θητείας του κ. Ζαχαρόπουλου
στη θέση του δ/ντή ΚΤΕ κρίνεται απαραίτητη, ώστε να αξιοποιηθεί προς όφελος του ΚΤΕ και του
ΤΕΙ η εμπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας του και να συνεχίσει το θετικό έργο που επιτελέστηκε.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά από την οποία το Συμβούλιο ΤΕΙ αποφάσισε ομόφωνα, με αποχή δύο (2) μελών:
Συμφωνεί με το σκεπτικό που ανέπτυξε η πρόεδρος και εισηγείται στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την ανανέωση της θητείας του κ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου στη θέση του
δ/ντή ΚΤΕ ΤΕΙ Κρήτης για την επόμενη τριετή θητεία.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΤΑΠΟΤΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
Η Γραμματέας
Ευαγγελία Πιτσούλη
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Γ. Παχουλάκης: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ip@epp.teicrete.gr

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Η συνεργασία μας
στον Ειδικό Λογαριασμό
του Αριστείδη Μηλάκη
Προϊσταμένου Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης

Η ανάληψη των καθηκόντων του Βασίλη Ζαχαρόπουλου ως Προέδρου της
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του
ΤΕΙ Κρήτης, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του
2008. Η θέση του Προέδρου της Επιτροπής, εκτός από την τεράστια διαχειριστική
ευθύνη, χαρακτηρίζεται από την καθοριστικής σημασίας χάραξη στρατηγικής της
ερευνητικής πορείας του Ιδρύματος. Το
διαχειριστικό μέρος απαιτεί διοικητικές, οργανωτικές δεξιότητες, στρατηγική, όραμα,
διερευνητική οπτική, ώστε να ανιχνεύει και
να ανοίγει προοπτικές.

“

ριασμό από ατυχείς συγκυρίες, να συμβουλεύει συναδέλφους σε διοικητικά και
διαχειριστικά θέματα και να τους προτρέπει σε διεκδίκηση έργων, ώστε να συμμετέχει το Ίδρυμα σε περισσότερα ερευνητικά
προγράμματα.
Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των
καθηκόντων του, κατάλαβε τον καθοριστικό ρόλο του Ειδικού Λογαριασμού και
τη βαρύνουσα θέση που έχει στην προοπτική ολόκληρου του Ιδρύματος. Δε δίσταζε να τονίζει αυτή την προοπτική στα
συλλογικά όργανα του Ιδρύματος και να

θα θυμόμαστε πάντα την αδάμαστη θέλησή του, την
ανεξάντλητη ενεργητικότητά του, την επιμονή του σε θέματα που προάγουν το Ίδρυμα, καθώς και την αποτελεσματικότητα με την οποία διαχειριζόταν όλα τα
θέματα.

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος διέθετε τα
προσόντα αυτά. Διορατικός, αντιλαμβανόταν πριν απ’ όλους μελλοντικές καταστάσεις και πράγματα. Ως επιστημονικός
υπεύθυνος, και ως συνεργάτης σε πλήθος
έργων (ανταγωνιστικών, εθνικών, ευρωπαϊκών, αναπτυξιακών) αλλά και ως Ιδρυτής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας
(ΚΤΕ), είχε την απαιτούμενη εμπειρία, για
να μπορεί να ζυγιάζει προοπτικές, να προφυλάσσει το Ίδρυμα και τον Ειδικό Λογα-

”

αναδεικνύει τις δυνατότητες και τις επιπλέον προοπτικές που θα μπορούσε να
έχει.
Ενημερωμένος πάντοτε για όλα τα θέματα συζήτησης και δύσκολων αποφάσεων, γνωρίζοντας σε βάθος τους συνεργάτες του, συνέβαλε καθοριστικά, με τις
απόψεις του, στη λήψη αποφάσεων με σύνεση, ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες σε
κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
Πολλές φορές, σε περιπτώσεις διχογνω-

Α. Μηλάκης: Προϊσταμένος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ΤΕΙ Κρήτης
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μιών και αντιπαραθέσεων, οι παρεμβάσεις
του βοήθησαν ώστε να αμβλυνθούν οι
αντιπαραθέσεις και να εξευρεθούν λύσεις.
Με τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την εργατικότητά του και ως πρώτος ανάμεσα σε
ίσους, κέρδισε το σεβασμό και την εκτίμηση των συνεργατών και των συναδέλφων του στην Επιτροπή Ερευνών και όχι
μόνο.
Άνθρωπος πληθωρικός, τα χωρατά του
έδιναν εύθυμο τόνο και διάλειμμα ανά-

καθοριστική η συμβολή του, ώστε το ΤΕΙ
Κρήτης να αναδειχθεί πρωτοπόρο Ίδρυμα
στην έρευνα, στόχος μεγάλης σημασίας για
το μέλλον του ΤΕΙ Κρήτης.
Όλοι εμείς στον Ειδικό Λογαριασμό, που
είχαμε την τύχη να έχουμε τον Βασίλη Ζαχαρόπουλο Προϊστάμενό μας, θα θυμόμαστε πάντα την αδάμαστη θέλησή του, την
ανεξάντλητη ενεργητικότητά του, την επιμονή του σε θέματα που προάγουν το
Ίδρυμα, καθώς και την αποτελεσματικότητα

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος, ο Ευάγγελος Καπετανάκης και ο Κώνσταντίνος Σαββάκης
στη Σύνοδο Προέδρων - Αντιπροέδρων ΤΕΙ στη Λαμία
μεσα σε κοπιαστικές ώρες εργασίας και
συλλογικών συζητήσεων. Με την προσήνεια που τον διέκρινε, διευκόλυνε το
προσωπικό και τους ερευνητές που συνεργάζονται με τον Ειδικό Λογαριασμό, ώστε
να ξεμπλοκάρονται τυχόν προβλήματα και
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τον χαρακτήριζε η ικανότητα να εστιάζει στην ουσία
και να διαμορφώνει τις διαδικασίες, στα
πλαίσια πάντοτε της νομιμότητας, ενώ ήταν
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με την οποία διαχειριζόταν όλα τα θέματα.
Είχαμε πάντα την αμέριστη υποστήριξή του
σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε,
αλλά και σε θέματα προσωπικής φύσεως.
Άνθρωπε Βασίλη, θα σε θυμόμαστε
πάντα με νοσταλγία …..

Α. Μηλάκης: Προϊσταμένος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ΤΕΙ Κρήτης

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Βασίλης Ζαχαρόπουλος: Η αμφίδρομη σχέση
έρευνας και διδασκαλίας
του Αθανάσιου Μαλάμου
Προϊσταμένου Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Η δωδεκαετής προσφορά του Βασίλη
στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
και Πολυμέσων είναι τόσο σημαντική που
την αδικούν οι λίγες γραμμές που μπορώ
να βάλω στις σελίδες ενός περιοδικού. Θα
μπορούσα να γράφω για το συνάδελφο
και φίλο μέρες πολλές αφού τη ζωή του
την χαρακτήριζε ο ακατάβλητος και πεισματικός αγώνας για πρόοδο, δημιουργώντας έτσι καθημερινά νέες προοπτικές για
τους συνεργάτες του.
Το Βασίλη τον γνώρισα πολλά χρόνια
πριν έρθω στο ΤΕΙ Κρήτης, στις αρχές της

“

ως καθηγητής.
Το 2002 ήρθα στο τμήμα Εφ. Πληροφορικής και Πολυμέσων ως επίκουρος καθηγητής και, έχοντας εμπειρία από άλλα
ιδρύματα, αμέσως κατάλαβα ότι είχε γίνει
πολύ καλή δουλειά από τους ανθρώπους
που το οργάνωσαν και το στελέχωσαν από
την πρώτη στιγμή. Το τμήμα δούλευε πολύ
καλά και είχε δυναμική. Βέβαια υπήρχαν τα
γνωστά προβλήματα χώρων, αλλά υπήρχε
καλή υποδομή και πάνω από όλα η σταθερή βούληση να τα υπερβούμε όλα φτιάχνοντας ένα καλό τμήμα. Η βασική διαφορά

Μας μετέδωσε την αυτοπεποίθηση του και μας έμαθε
να είμαστε υπερήφανοι για το ρόλο και το έργο μας ως
καθηγητές του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
και Πολυμέσων και του Ιδρύματός μας.

δεκαετίας του 90, όταν, ως μεταπτυχιακός
φοιτητής παρακολούθησα ένα σεμινάριο
απομακρυσμένου ελέγχου εργαστηριακής
υποδομής που διοργάνωνε σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Πλάσματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αυτό που θυμάμαι από
τότε είναι ο ενθουσιασμός που σου μετέδιδε και σε έκανε να επιθυμείς ολόψυχα να
εργαστείς μαζί του. Όταν μια δεκαετία αργότερα θα συναντούσα ξανά το Βασίλη ως
συνάδελφο θα έβλεπα ότι αυτό ήταν μόνο
ένα από τα πολλά προτερήματα που είχε

”

του τμήματος ήταν ο σαφής προσανατολισμός στην έρευνα και ανάπτυξη και κύριος
στόχος ήταν η δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων (Βέβαια αυτός ήταν πάντα ο γενικότερος προσανατολισμός στο ΤΕΙ Κρήτης,
όμως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν εργαλεία χρηματοδότησης της έρευνας στα ΤΕΙ
και έτσι η έρευνα επικεντρωνόταν σε ατομικές προσπάθειες συναδέλφων).
Το τμήμα είχε πρόσβαση σε πόρους εκπαίδευσης και με πρωτεργάτη το Βασίλη
που ήταν θερμός οπαδός της αμφίδρομης

Α. Μαλάμος: Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΠΠ - amalamos@epp.teicrete.gr
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σχέσης της έρευνας και της διδασκαλίας οργανώσαμε τα προχωρημένα εκπαιδευτικά
εργαστήρια τα οποία είχαν υποδομή ικανή
για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αλλά και
έρευνα. Εκείνη την εποχή, ο Βασίλης με
τους συνεργάτες του, καταφέρνει να βάλει
το τμήμα μας στο χάρτη της ευρωπαϊκής
έρευνας συμμετέχοντας στο πρώτο ευρω-

ρια που δημιούργησε στα πλαίσια του τμήματος, τα δεκάδες ευρωπαϊκά και εθνικά
ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται
και τους πολλούς συνεργάτες που βρίσκουν
αντικείμενο έρευνας και εργασία σε αυτά.
Το ένα εργαστήριο (Μη Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών) έχει αντικείμενο τη μέτρηση
των ηλεκτρικών και των μαγνητικών πεδίων

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος στην απονομή πτυχίων του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης το 2011
παϊκό ερευνητικό έργου του τμήματος.
Μάλιστα το ΤΕΙ Κρήτης μέσω του προγράμματος αυτού υλοποιεί την πρώτη εκπομπή
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης πανελλαδικά. Φυσικά αυτό το γεγονός έδειξε σε
εμάς τους νεώτερους το δρόμο που πρέπει
να ακολουθήσουμε. Ο Βασίλης με αυτές τις
επιτυχίες του μας μετέδωσε την αυτοπεποίθηση του και μας έμαθε να είμαστε υπερήφανοι για το ρόλο και το έργο μας ως
καθηγητές του τμήματος και του ιδρύματος.
Η αυτοπεποίθηση χαρακτήριζε όλες τις
ενέργειες του Βασίλη και πιστεύω όχι άδικα.
Θα αναφέρω τα δύο πολύ καλά εργαστή-
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στο φάσμα των μή ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Αφορμή για την πρωτοβουλία αυτή
ήταν η απουσία ενός επίσημου φορέα μέτρησης και πιστοποίησης για την περιοχή της
Κρήτης. Στην εποχή μάλιστα που η ραγδαία
εξέλιξη των τεχνολογιών των ασύρματων
επικοινωνιών δημιουργούσε πολλά ερωτηματικά σχετικά με την επίδραση των τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία
του ανθρώπου.
Το εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ που ίδρυσε ο
Βασίλης επικεντρώνεται σε καινοτόμες περιοχές των Τηλεπικοινωνιών και των Πολυμέσων και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι

Α. Μαλάμος: Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΠΠ - amalamos@epp.teicrete.gr

πών σε 3 Διδακτορικές Διατριβές
που εκπονούνται σε άλλα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Να μην ξεχάσω βέβαια το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας, το
τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
στην Ιεράπετρα όπως και πολλές
άλλες προσπάθειες του ιδρύματος που ο Βασίλης αγκάλιασε και
προώθησε πολύ δυναμικά οδηγώντας τες σε επιτυχία.
Θα αναφερθώ κλείνοντας στη
Ο Β. Ζαχαρόπουλος σε απονομή πτυχίων του τμήμα- μαχητικότητα και τη θέρμη με την
τος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
οποία υπερασπίσθηκε το τμήμα
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης
του ερευνητικού ιστού του ΤΕΙ Κρήτης. Από
το 2004 έως και σήμερα το εργαστήριο ΠΑ- εξωτερικής αξιολόγησης προσφέροντας
ΣΙΦΑΗ έχει αποτελέσει κοιτίδα εκπαίδευσης χρόνο, δυναμισμό και στοιχεία που ήταν
δεκάδων σπουδαστών του τμήματος Εφαρ- απαραίτητα για να σχηματίσουν οι αξιολομοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων γητές καλύτερη εικόνα. Όσο ανατρέχω σε
τόσο στην παροχή θεωρητικής και εργαστη- γεγονότα μπορώ να πω ότι ο Βασίλης υπεριακής διδασκαλίας όσο και για την εκπό- ρασπιζόταν πάντα το τμήμα με την αγάπη
νηση διπλωματικών εργασιών. Επιπλέον, τα που ένας πατέρας υπερασπίζεται το παιδί
μέλη του εργαστηρίου έχουν συνεισφέρει του.
ενεργά στην επιτυχή ολοκλήρωση 5 Μεταπτυχιακών Εργασιών (MSc) καθώς και σε
μια Διδακτορική Διατριβή (PhD), ενώ έχουν
συμμετάσχει σε 6 Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Έργα και 10 Εθνικά
Προγράμματα Έρευνας
και Ανάπτυξης. Σήμερα,
στο εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ εκπονούνται περισσότερες των 10 διπλωματικών εργασιών,
2 Μεταπτυχιακές Εργασίες (MSc) και 5 Διδακτορικές Διατριβές
(PhD), ενώ παράλληλα
τα μέλη του εργαστη- Παρουσίαση του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
ρίου συμμετέχουν ως Πολυμέσων στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στην έκθεση
μέ-λη τριμελών επιτρο- «ΚΡΗΤΗ 2001» (10/11/2001).
Α. Μαλάμος: Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΠΠ - amalamos@epp.teicrete.gr

53

α φιέρωµα

ενηµέ ρ ωσ η

Ένα νέο Τμήμα στην Ιεράπετρα

του Ιωάννη Κοπανάκη
Αναπληρωτή Καθηγητή, Προϊσταμένου Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης

Η αρχή της συνεργασίας και της φιλίας
μου με τον Βασίλη Ζαχαρόπουλο τοποθετείται οκτώ χρόνια πίσω, το Σεπτέμβριο του
2004, όταν επέστρεψα στη νησί καταγωγής
μου ως συμβασιούχος καθηγητής του ΤΕΙ
Κρήτης με διδασκαλία μαθημάτων τόσο στο
Τμήμα Πληροφορικής και Πολυμέσων στο
Ηράκλειο, όσο και στο νεοϊδρυθέν τότε
Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης στην Ιεράπετρα. Το Τμήμα της Ιεράπετρας είχε λάβει
σάρκα και οστά μόλις το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και την περίοδο εκείνη έκανε
τα πρώτα του βήματα με τη διδασκαλία των
μαθημάτων των πρώτων εξαμήνων.

“

Διέθετε ανοιχτό μυαλό, νεανικό και ανήσυχο πνεύμα,
αστείρευτη δύναμη ψυχής και μία μοναδική ικανότητα
στο να βρίσκει και να συνδυάζει λύσεις. Πίστευε στη
συλλογικότητα και στη συνεργασία και οι πράξεις του
το επιβεβαιώνουν.

Τα χρόνια που ακολούθησαν χαρακτηρίζονται από πολλή και σκληρή δουλειά,
από ατελείωτες συζητήσεις και προσπάθειες, από μεγάλη επιμονή και υπομονή εκ
μέρους του Βασίλη Ζαχαρόπουλου, μαζί
με όλους όσους δούλεψαν για το Τμήμα
Εμπορίας και Διαφήμισης, ως συνεργάτες
και ως συνάδελφοι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ακαδημαϊκή λειτουργία του
Τμήματος σε όλα τα επίπεδα. Η προσπάθεια
του να προσεγγίσει τους καλύτερους καθηγητές και να τους μεταλαμπαδεύσει το
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όνειρο του και την προοπτική που εκείνος
διέβλεπε για το Τμήμα, με σκοπό να γίνουν
μέλη της ομάδας, περιελάμβανε ατελείωτα
τηλεφωνήματα, πολύωρες επαφές και
αστείρευτο ζήλο.
Παράλληλα, με τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του στο φυσικό χώρο του Τμήματος,
φρόντιζε να ενημερώνεται από φοιτητές,
προσωπικό και καθηγητές για το τι χρειαζόταν ακόμα να υλοποιηθεί, ποιες επιπρόσθετες ανάγκες είχαν προκύψει, στοχεύοντας
στην κάλυψη όλων, μία προς μία, μέσω της
πλήρους αξιοποίησης και απορρόφησης
των κονδυλίων του ΕΠΕΑΕΚ, έργο για το

”

οποίο έφερε την ευθύνη ως επιστημονικός
υπεύθυνος του Τμήματος. Ενδιαφερόταν
πάντα για όλα και για το κάθε τι ξεχωριστά
με ακούραστη προσήλωση και με στόχο να
συμβάλει και να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα. Δε θα ξεχάσω/ουμε ποτέ τη στάση
του, τις προσωπικές, συναδελφικές και φιλικές συμβουλές του, καθώς και το αληθινό
ενδιαφέρον που έδειχνε για όλα τα μέλη
του Τμήματος.
Αλλά ακόμα και όταν το Τμήμα είχε ξεπεράσει το στάδιο των πρώτων βημάτων
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λέγονται το Επιμελητήριο και η Νομαρχία
Λασιθίου, ο Δήμος Ιεράπετρας και η Περιφέρεια Κρήτης. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε πλήθος δράσεων, σεμιναρίων καθώς
και ενημερωτικών διαλέξεων για θέματα
marketing, τουρισμού και αγροτικής ανάπτυξης, με αποκορύφωμα τη διενέργεια πανελλήνιων συνεδρίων με θέμα τις Νέες
Τεχνολογίες και το Μάρκετινγκ, τα οποία
πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του Τμήματος, με πλήθος συμμετοχών από όλη την
Ελλάδα, εδραιώνοντας και καθιερώνοντας

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

του και προχωρούσε πλέον δυναμικά,
κάθε άλλο παρά εφησυχασμός επικράτησε. «Ωραία, κάναμε τα πρώτα βήματα,
τώρα ήρθε η σειρά για τα επόμενα» έλεγε
και ξανάλεγε εννοώντας ότι έπρεπε να συνεχίσουμε με αμείωτο ενδιαφέρον να
ασχολούμαστε με όσα είχαμε επιτύχει
μέχρι τότε, θέτοντας παράλληλα νέους,
ακόμα υψηλότερους στόχους. Επιδίωκε
εδραίωση του Τμήματος επιστημονικά και
ανάπτυξη των τομέων του μέσω ανάληψης
έργων και δράσεων εξωστρέφειας τόσο

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος στην απονομή πτυχίων του τμήματος Εμπορίας και
Διαφήμισης του Παραρτήματος της Ιεράπετρας
προς την κοινωνία, όσο και σε συνεργασία
με παραγωγικούς φορείς. Οι παραπάνω
στόχοι αποτέλεσαν τη γραμμή στρατηγικής
του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης,
παράλληλα με τη διάδοση της φήμης του
για το υψηλό ακαδημαϊκό του επίπεδο και
για την «καλή δουλειά που γίνεται εκεί».
Ως εκ τούτων, ακολούθησε μία περίοδος
ανάληψης ανταγωνιστικών έργων σε συνεργασία με φορείς του Νομού Λασιθίου
και όχι μόνο, μεταξύ των οποίων συγκατα-

το Τμήμα στον επιστημονικό του χώρο. Σε
όλα, καθοριστική η συμβολή και η σφραγίδα του Βασίλη Ζαχαρόπουλου.
Η ομάδα και το Τμήμα διευρυνόταν συνεχώς και ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος καμάρωνε για την ανάπτυξη, για την πρόοδο
αλλά και για την επίτευξη των στόχων της.
Μιας ομάδας που λειτουργούσε πάντοτε
συλλογικά και πολλές φορές απαιτητικά,
υπό την καθοδήγησή του. Τόσο αρχικά,
όσο και μέχρι την επίτευξη του στόχου,
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Πολυμέσων και Διευθυντής του Κέντρου
Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Κρήτης και
μετέπειτα Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης και
Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ακούραστος και με αμείωτο ενδιαφέρον, δεν παραμέλησε ποτέ καμία από τις υποχρεώσεις
του, ενώ η πόρτα του παρέμενε πάντα ανοιχτή και ο ίδιος
προσέφερε πάντα απλόχερα
αληθινό ενδιαφέρον σε όλους
όσους του το ζητούσαν.
Από το πρώτο κιόλας διάστημα της συνεργασίας μας με
το Βασίλη μου είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση η ώρα
αποστολής της ηλεκτρονικής
του αλληλογραφίας, γεγονός
που φανέρωνε τις ατελείωτες
ώρες που λες και άκοπα εργαζόταν. Την ημέρα τηλεφωνήματα, συζητήσεις, συμβούλια, επαφές και συνεννοήσεις
και το βράδυ αργά e-mail,
μέσα στη νύχτα…, ξημερώματα…. Πάθος για συνέπεια
και δημιουργικότητα τον χαρακτήριζαν. Διέθετε ανοιχτό
μυαλό, νεανικό και ανήσυχο
πνεύμα, αστείρευτη δύναμη
ψυχής και μία μοναδική ικανότητα στο να βρίσκει και να
συνδυάζει λύσεις. Πίστευε στη
συλλογικότητα και στη συνερΟ Βασίλης Ζαχαρόπουλος στο Διεθνές Συνέδριο
γασία και οι πράξεις του το
“TEMU 2008” στην Ιεράπετρα
επιβεβαιώνουν. Ενοχλούνταν
από τα εμπόδια, αλλά δεν παΠαράλληλα με τη συμβολή στην εξέλιξη ρέδιδε τα όπλα ποτέ. Το αντίθετο…, πείτου Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ο σμωνε! Όλα αυτά συνεπήραν πολλούς
Βασίλης Ζαχαρόπουλος κατείχε αλλά και συναδέλφους και συνεργάτες που θα προαναλάμβανε διαρκώς νέες θέσεις ευθύνης. σπαθήσουμε να συνεχίσουμε το έργο του
Εκτός λοιπόν από επιστημονικός υπεύθυνος με το ίδιο αστείρευτο πάθος και να στατου Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης πα- θούμε αντάξιοι της παρακαταθήκης του.
Φίλε και Συνεργάτη Βασίλη, Καλό σου
ράλληλα ήταν και προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ταξίδι.
λόγω του χαρακτήρα του, κατεχόταν από
νεανικό άγχος και εν συνεχεία από δημιουργικά ερωτήματα: «Τα πήγαμε καλά; Θα
μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα;».
Αλλά μήπως αυτό το «απαιτητικά» δεν ήταν
τελικά το ζητούμενο και συνάμα ένα από τα
συστατικά που οδηγούσαν το Τμήμα στις
επιτυχίες του;
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Εκστρατεία του Β. Ζαχαρόπουλου
για τη σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών
του Δημήτρη Στρατάκη
Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Αν κάποτε μου έλεγε κάποιος ότι θα συναντούσα στη ζωή μου ένα άνθρωπο με την
ενεργητικότητα, την αποφασιστικότητα, τις
δυνάμεις, την αντοχή, το ήθος και την ανθρωπιά του Βασίλη του Ζαχαρόπουλου,
δεν θα τον πίστευα. Αν κάποτε μου έλεγε
κάποιος ότι οι δρόμοι μας θα χώριζαν τόσο
γρήγορα και τόσο αναπάντεχα, πάλι δεν θα
τον πίστευα. Ευτυχώς και δυστυχώς όμως,
τα παραπάνω μου συνέβησαν.
Ευτυχώς, γιατί ο δρόμος της ζωής με
αξίωσε να συναντήσω έναν αστείρευτα
δυναμικό αγωνιστή, έναν εκπληκτικό επιστήμονα και ακούραστο ερευνητή, ένα ανή-

“

αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή μου.
Γνώρισα το Βασίλη στις αρχές του 2000
όταν τον επισκέφτηκα στο γραφείο του να
τον ρωτήσω για μια θέση καθηγητή Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο Τηλεπικοινωνίες που είχε προκηρυχθεί στο νεοσύστατο τότε, με πρωτεργάτη τον ίδιο το
Βασίλη το Ζαχαρόπουλο, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του
ΤΕΙ Κρήτης. Ομολογώ ότι η τότε μας επαφή
δεν μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Συνάντησα έναν άνθρωπο με μια ντουζίνα
χαρτιά μπροστά του, τα οποία διάβαζε

η ιδέα του Βασίλη για την ίδρυση του εργαστηρίου αποσκοπούσε σε στόχο που είχε βαθύτερα αίτια κρυμμένα
μέσα στον ίδιο του τον χαρακτήρα: την εσωτερική και
ανιδιοτελή ανάγκη του για προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

συχο και δημιουργικά πάντοτε πολλαπλώς
σκεπτόμενο πνεύμα, ένα ικανότατο άτομο
στην άμεση επίλυση των οποιασδήποτε
φύσης προβλημάτων και δυσκολιών, ένα
απλό, συνετό και χαρούμενο άνθρωπο,
έναν πραγματικό συνεργάτη και φίλο, έναν
πραγματικό “άνθρωπο”, το Βασίλη το Ζαχαρόπουλο.
Δυστυχώς, γιατί η μοίρα μου έδειξε για
άλλη μια φορά την άσχημη όψη της, δυστυχώς γιατί το χαμόγελο του Βασίλη θα
μπορώ να το βλέπω πλέον μόνο στη μνήμη
μου και στις φωτογραφίες που βρίσκονται

”

καθώς μου μιλούσε ή καθώς απαντούσε
στα συνεχή τηλεφωνήματα που του έκαναν.
Γνώστης του αντικειμένου της θέσης που
προκηρυσσόταν με απογοήτευσε, λέγοντας
μου ότι για τη θέση αυτή έχουν ήδη υποβληθεί πολλές αιτήσεις γιατί έχει μεγάλη ζήτηση και επομένως θα υπάρχει έντονος
συναγωνισμός. Και πράγματι είχε δίκιο. Εν
τούτοις δύο χρόνια μετά, τέλος του 2002 και
μετά από δύο εκλεκτορικά, βρέθηκα να
είμαι ο 7ος διορισμένος καθηγητής στο
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
Πολυμέσων και να έχω την τιμή και την τύχη

Δ. Στρατάκης: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων stratakis@epp.teicrete.gr
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να γνωρίσω από κοντά το Βασίλη το Ζαχαρόπουλο.
Η ουσιαστική μας συνεργασία ξεκίνησε
στα τέλη του 2003 όταν με κάλεσε στο
γραφείο του και μου ζήτησε να τον βοηθήσω στην οργάνωση και τη λειτουργία
της κινητής μονάδας μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και επιτήρησης
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, της οποίας
ο εξοπλισμός είχε μόλις αποκτηθεί, μετά
από πρωτοβουλία, προσωπικό φόρτο ερ-

μνήμη μου, μόνο στο Πολυτεχνείο και στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Άλλη μία λοιπόν πρωτοπόρος
ιδέα του Βασίλη για την οργάνωση ενός
σαφώς εξειδικευμένου εργαστηρίου με αντικείμενο τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων στην περιοχή του φάσματος των μη
Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, του νυν Εργαστηρίου Μή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.
θα πρέπει να προστεθεί στο “ανήσυχο”

Ενημέρωση του κ. Δ. Νανόπουλου από το Β.Ζαχαρόπουλο και Δ. Στρατάκη, για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου Μή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην εκδήλωση βράβευσής
του από το ΤΕΙ Κρήτης (2006).
γασίας και προσπάθειες του Βασίλη για την
υποβολή και την επιτυχή κατάληξη της
σχετικής πρότασης.
Αρχικά, η άποψη μου ήταν ότι εξοπλισμός αυτός θα αποτελούσε τη βάση για τη
σύσταση ενός επιπλέον πρωτοποριακού
εργαστηρίου για τα χρονικά δεδομένα των
ΤΕΙ, εφόσον μέχρι τότε σχετικός σε επίπεδο
τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
εξοπλισμός υπήρχε, αν δε με απατά η
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και δημιουργικό του πνεύμα, ότι δούλευε
πάντοτε με γνώμονα την ανάπτυξη του Τμήματός του και του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο
ακούραστα υπηρετούσε και προσπαθούσε
να αναδείξει στο ελληνικό αλλά και στον
διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.
Δε θα ήθελα να επεκταθώ εκτενέστερα
στην επιστημονική ερευνητική και ακαδημαϊκή προσφορά του Βασίλη του Ζαχαρόπουλου και ειδικότερα του Εργαστηρίου Μη
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Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
και του ίδιου του Βασίλη του
Ζαχαρόπουλου στον τομέα
αυτό. Η καθιέρωση του εργαστηρίου ως ενό από τα πλέον
σύγχρονα εργαστήρια αυτού
του τύπου στον ελλαδικό και
όχι μόνο χώρο, καταμαρτυρείται από το πλήθος των δημοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά
και συνέδρια με κριτές, από
τη συμμετοχή του σε πλήθος
ερευνητικών και αναπτυξια- Παρουσίαση στο Δήμο Αγίου Νικολάου σχετικά με ηλεκών προγραμμάτων, από την κτρομαγνητικά πεδία και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
υλοποίηση πολύ μεγάλου (Δημαρχείο Αγίου Νικολάου (18 Νοεμβρίου 2005).
αριθμού μετρήσεων κατόπιν
σκοπούσε σε ένα επιπλέον στόχο που είχε
αίτησης/πρόσκλησης διαφόρων φορέων,
βαθύτερα αίτια κρυμμένα μέσα στον ίδιο
αλλά και από τη συμμετοχή του σε μεγάλο
του τον χαρακτήρα: την εσωτερική και ανιαριθμό εκδηλώσεων σχετικών με μετρήδιοτελή ανάγκη του για προσφορά στο ευσεις και επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικών
ρύτερο κοινωνικό σύνολο.
πεδίων. Όλα τα παραπάνω έχουν την προσωπική συμβολή και τη σφραγίδα του
Σύμφωνα με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο,
ακούραστου Βασίλη Ζαχαρόπουλου.
“η
ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου τύπου εξειΘα ήθελα περισσότερο να σταθώ στο
δικευμένου
εργαστηρίου στην περιοχή της
γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου διαΚρήτης
ήταν
επιβεβλημένη και θα είχε πολπίστωσα ότι η ιδέα του Βασίλη για την
λαπλά οφέλη σε επίπεδο αντικειμενικής
ίδρυση του παραπάνω εργαστηρίου αποενημέρωσης του κοινού και λήψης των κατάλληλων μέτρων προστασίας, ειδικότερα
κάτω από τις σημερινές συνθήκες, που οι
ανάγκες των ανθρώπων για ολοένα και αυξανόμενη χρήση τεχνολογιών ασύρματων
επικοινωνιών είναι επιτακτικές και έχουν
εγερθεί ποικίλα ερωτηματικά σχετικά με την
επίδραση των τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων που δημιουργούν τα συστήματα
αυτά στην υγεία του ανθρώπου”.
Πράγματι, δεν ήταν λίγες οι φορές που
με έπαιρνε τηλέφωνο λέγοντας μου:
«Αύριο μας έχουν καλέσει σε ομιλία για
επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην
υγεία στο Δήμο .....»
«Η κινητή μονάδα μετρήσεων θα πρέπει να
παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνεται
από .....»
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Συμμετοχή του Εργαστηρίου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Διεθνή Έκθεση Αρκαλοχωρίου (23 Ιουλίου 2007).
«Την άλλη εβδομάδα θα
πρέπει να πραγματοποιήσουμε
μετρήσεις στην περιοχή του
Δήμου ...... και στη συνέχεια να προβούμε σε ενημέρωση για τα αποτελέσματα
των μετρήσεων σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσουν»,

Συμμετοχή σε διημερίδα του Δήμου Ηρακλείου διοργανωμένη από με τίτλο: “ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ: Οι επιδράσεις της στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον” (16
και 17 Ιουνίου 2006)
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«Οι επιτροπές γονέων και
κηδεμόνων και οι Διευθυντές
του Γυμνάσιου και του Λυκείου ..... μας έχουν καλέσει
να ενημερώσουμε τους μαθητές των Σχολείων τους για τις
επιπτώσεις από τη χρήση των
κινητών τηλεφώνων στην
υγεία»,
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Ημερίδα ενημέρωσης των σχολείων του Βενεράτου (22 Φεβρουαρίου 2010)
«Το τηλεοπτικό κανάλι .... μας έχει στείλει πρόσκληση για συμμετοχή σε on-line τηλεοπτική συνέντευξη σχετικά με ....»
Έτσι κατά τα τελευταία οκτώ περίπου
χρόνια λειτουργίας του Εργαστηρίου Μή
Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, τόσο ο ίδιος ο
Βασίλης Ζαχαρόπουλος, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Εργαστηρίου Μή Ιοντιζου-

σών Ακτινοβολιών, έχουν συμμετάσχει σε
δεκάδες ημερίδες, εκθέσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις σε εφημερίδες σε ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικά σε
πληθώρα εκδηλώσεων ενημέρωσης του
κοινού σε θέματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και επιπτώσεων των πεδίων αυτών στην υγεία του ανθρώπου.

Ημερίδα ενημέρωσης σχολείων του Αγίου Νικολάου (9 Μαρτίου 2010)

Δ. Στρατάκης: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων stratakis@epp.teicrete.gr
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Δημήτρης Στρατάκης, Βασίλης Ζαχαρόπουλος σε τηλεοπτική εκπομπή στο ΚΡΗΤΗ TV
(4 Νοεμβρίου 2009)
Η μεγάλη κοινωνική προσφορά του Βασίλη Ζαχαρόπουλου και του σχεδιασθέντος και ιδρυθέντος από αυτόν Εργαστηρίου Μή Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
στις εκδηλώσεις αυτές, έγκειται στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σωστή
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και
στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προφύλαξης. Ουδέποτε υπήρξε άρνηση σε οποιαδήποτε πρόσκληση από όποιον φορέα
και αν προερχόταν. Είναι πράγματι άξιο
απορίας πως ένας πολυάσχολος, φορτωμένος με πλήθος υποχρεώσεων άνθρωπος
όπως ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος, ειδικότερα μετά που ανέλαβε τη θέση του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, κατάφερνε να
βρίσκει πάντοτε χρόνο να συμμετέχει σε
κάθε είδους εκδήλωση ενημέρωσης από
όποιον φορέα και αν του ζητήθηκε αυτό.
Φυσικά, ενημέρωνε πάντοτε σωστά και
αντικειμενικά τον κάθε ενδιαφερόμενο με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτόν που
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χαρακτηρίζεται από τη λέξη “Δάσκαλος”.
Η απώλεια σου Δάσκαλε, Συνάδελφε,
Συνεργάτη και Φίλε Βασίλη με θλίβει. Προσωπικά σου χρωστάω πολλά για όσα με δίδαξες και εμένα τον ίδιο, σου χρωστάω
πολλά για την επιμονή σου να πάρω διδακτορικό δίπλωμα παρά την άρνηση μου για
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, σου χρωστάω πολλά που με έπεισες τελικά να το
επιχειρήσω, σου χρωστάω πολλά για τη
συμβολή την ηθική και ψυχολογική συμπαράσταση σου στην πορεία της απόκτησής
του, σου χρωστάω πολλά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες σχετικά με τη συμμετοχή μου στο Εργαστήριο Μή Ιοντιζουσών
Ακτινοβολιών και τη συνεργασία μας.
Βασίλη, έφυγες πολύ νωρίς και έχασα
έναν πραγματικό και ειλικρινή φίλο. Σε ευχαριστώ για όλα.

Δ. Στρατάκης: Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων stratakis@epp.teicrete.gr

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος και η Ιατρική
Πληροφορική
της Μαρίας Αντωνίου
Επίκουρης Καθηγήτριας Παρασιτολογίας, Διευθύντριας Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΠΑΓΝΗ

Οι άνθρωποι έρχονται, πορεύονται και
φεύγουν. Το ζητούμενο είναι τι αφήνουν σε
αυτή τους την πορεία. Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος άφησε κληρονομιά, εκτός από το
επιστημονικό του έργο σε ένα πεδίο καινούργιο και πολύτιμο, μια ανθρώπινη και
αισιόδοξη εικόνα με την οποία θα τον θυμόμαστε.
Ήξερε τη σημασία της μηχανοργάνωσης
για τη δημόσια υγεία και προσφέρθηκε,
αφιλοκερδώς, να αποδείξει την αξία της
σαν εργαλείο που βοηθά τον εργαζόμενο,
τον άρρωστο και κυρίως το νοσοκομείο
στην αποτελεσματικότερη και οικονομικό-

“

χρήση. Έτσι, ο γιατρός ενημερώνεται αμέσως για τα αποτελέσματα, γεγονός που
βοηθά την ιατρική πρακτική και τη βραχύτερη/οικονομικότερη νοσηλεία του αρρώστου. Οι αλλαγές στη ρουτίνα του
εργαστηρίου ήταν τόσο σημαντικές, που ο
τότε διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Αναστασάκος ανάθεσε στην ομάδα του Βασίλη
Ζαχαρόπουλου να μηχανοργανώσει όλα τα
τμήματα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. Αυτή την προσπάθεια την παρουσιάσαμε σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια,
πάντα με πολύ καλή απήχηση.
Συνεργαστήκαμε στενά με τον Βασίλη, σε

“προχώρα και μην σε νοιάζει, θα τα καταφέρουμε”
ήταν το μότο του.

τερη λειτουργία και απόδοσή του. Αυτό το
έργο το ξεκινήσαμε μαζί με το Βασίλη στο
νοσοκομείο μας, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Ορολογικό Εργαστήριο όπου, χέρι με χέρι με τους
πολύτιμους συνεργάτες του, μηχανοργανώσαμε τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο. Πετύχαμε την άμεση
αποστολή των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου μας στις κλινικές με ένα πάτημα
του enter και την αποθήκευση στον υπολογιστή της κάθε κλινικής όλων των αποτελεσμάτων για άμεση και μελλοντική

”

καιρούς δύσκολους, και πάντα ήταν ενθουσιώδης και θετικός ‘προχώρα και μην σε
νοιάζει, θα τα καταφέρουμε’ ήταν το μότο
του. Ένα μότο που, Βασίλη, σήμερα το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ.

Μ.Αντωνίου: Επίκουρη Καθηγήτρια Παρασιτολογίας, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΠΑΓΝΗ
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ
από το ακριτικό νησί της Γαύδου

ενηµέ ρ ωσ η

του Ευτύχιου Μιχελαράκη
Συνταξιούχου καθηγητή ΤΕΙ Κρήτης

Ο Βασίλης ο Ζαχαρόπουλος δεν είχε
πάει ποτέ στο νησί της Γαύδου. Δεν είχε
γνωρίσει ποτέ κανένα από τους λίγους και
ξεχασμένους κατοίκους του. Η προσωπικότητα όμως και η Παιδεία του ανδρός τον
οδηγούσε, μέσα από τον Ακαδημαικό του
ρόλο, πρώτιστα να δημιουργεί και να επεν-

“

Η προσωπικότητα και η Παιδεία του τον οδηγούσε,
μέσα από τον Ακαδημαικό του ρόλο, να δημιουργεί και
να επενδύει την γνώση σε εκείνους που την έχουν ανάγκη.

δύει τη γνώση, θεωρητική και εφαρμοσμένη, σε εκείνους που την έχουν ανάγκη.
Ο Καθηγητής Ζαχαρόπουλος μαζί με την
Ακαδημαική του Ομάδα στήριξε την οργάνωση παροχής υπηρεσιών υγείας του νησιού της Γαύδου μέσω Τηλεϊατρικής. Για
πρώτη φορά στην Ελλάδα λειτουργούσε
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ένα τέτοιο σύστημα που άμεσα θα μπορούσε να στείλει και να πάρει ζωτικές πληροφορίες για την κατάσταση ασθενούς σε
απομακρυσμένες περιοχές, όπως η Γαύδος,
και να σωθεί μια ζωή. ΄Όμως, η εγκατάσταση αυτού του συστήματος επέφερε και
πολλά άλλα θετικά αποτελέσματα για το

Ε. Μιχελαράκης: Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

”

νησί. Με την αγαστή και επίμονη συνεργασία του Τμήματος Τηλεϊατρικής του αείμνηστου Καθηγητού Ζαχαρόπουλου και του
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ μας, και για
τέσσερα χρόνια (1999-2003), μέσω εκπόνησης Ευρωπαικού Προγράμματος, έγινε
δυνατόν να αναπτυχθούν παράλληλα το

Ούτε οι κάτοικοι του νησιού γνώρισαν
ποτέ το Βασίλη Ζαχαρόπουλο, όμως κάθε
φορά που θα απαλύνεται ο πόνος από την
αρρώστια τους, θα μνημονεύεται το όνομα
και η προσωπικότητα του ανδρός.
Σε ό,τι αφορά τη διαπροσωπική και
Ακαδημαϊκή μου σχέση, είμαι τυχερός που
γνώρισα και συνεργάστηκα με τον ΄Ανθρωπο. Ξέρω ότι από εκεί που είναι τώρα
ούτε μας βλέπει ούτε μας ακούει, ξέρω
όμως επίσης ότι κάποιοι από εμάς ή όλοι
μας θα πρέπει εμείς να συνεχίσομε να τον
ακούμε, γιατί το έργο και οι προσπάθειες
του μας μιλούν καθημερινά. Και ένα μόνο
μας ζητά για να συνεχίσει να είναι ανάμεσα
μας, τη συνέχιση αυτού του έργου και των
προσπαθειών του.
Αείμνηστε Συνάδελφε, σε ευχαριστώ.

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Αγροτικό Ιατρείο, με μόνιμο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που ισχύει
ακόμα, μέσω του Κέντρου Υγείας Καντάνου
Χανίων, πράγμα πολύ σπάνιο για ακριτική
περιοχή. Για την στήριξη αυτού του Προγράμματος και πάντα σε συνεργασία με την
Κοινότητα της Γαύδου και του επίσης αείμνηστου Προέδρου της Θεόφιλου Τσιριντάνη, εγκαταστάθηκε και το σύστημα
ασυρμάτου τηλεφωνίας, γραμμή ISDN, τεράστιας σημασίας για την τηλεφωνική επικοινωνία των νησιωτών, που έως τότε ήταν
σχεδόν ανύπαρκτη ή πρωτόγονη. Ετσι, το
νησί που σταδιακά ερήμωνε και οι λιγοστοί
του κάτοικοι το εγκατέλειπαν, μέσω αυτών
των απλών αθόρυβων παρεμβάσεων - γιατί
ο Καθηγητής ήταν αθόρυβος αλλά ουσιαστικός- σε βασικές υποδομές, σήμερα αργά
αλλά σταθερά αναπτύσσεται και ευδοκιμεί.

Στον χαιρετισμό του προς τον Ε.Μιχελαράκη όταν συνταξιοδοτείται, ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος δεν
ξεχνά τη συνεργασία τους στη Γαύδο.
Ε. Μιχελαράκης: Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης
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Αναμνήσεις από τη συνεργασία
με το Βασίλη Ζαχαρόπουλο
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του Γιώργου Δελημπαλταδάκη
Δ/ντή χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Σητείας, πρώην Νομαρχιακός σύμβουλος του Ν.Λασιθίου

Για το Βασίλη το Ζαχαρόπουλο δε θα πει
ποτέ κανείς ότι «ο αποθανών δεδικαίωται».
Ο Βασίλης δικαιωνόταν και επιβεβαιωνόταν
καθημερινά όσο ήταν εν ζωή. Τον γνώριζα
από τις συναντήσεις που είχαμε στο ΠΑΣΟΚ
από το 1999 αν θυμάμαι καλά, αλλά το
2002 γίναμε φίλοι, όταν εκλεγήκαμε και οι
δυο νομαρχιακοί σύμβουλοι Λασιθίου. Εγώ
για πρώτη φορά και εκείνος για δεύτερη.
Εκείνος καθηγητής στο ΤΕΙ Ηρακλείου και
εγώ χειρουργός στο νοσοκομείο Σητείας.
Επειδή ήταν πολυάσχολος, αεικίνητος και
ακούραστος, είχε συνεχώς πολλαπλές παράλληλες δραστηριότητες. Μια απ’ αυτές

“

Ήθελε να βλέπει τη θεωρητική γνώση που κατείχε ο
ίδιος και οι συνάδελφοι του στο ΤΕΙ να μετουσιώνεται σε
εφαρμοσμένη καθημερινή πρακτική, προς όφελος των
πολιτών του νομού Λασιθίου

ήταν και η ενασχόληση του με το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ, που πολύ γρήγορα με έπεισε και μένα να ασχοληθώ και
από τότε να βρεθούμε πολύ κοντά ο ένας
στον άλλο. Το Βασίλη το Ζαχαρόπουλο θα
τον κρατάνε πάντα φίλο μου οι δυνατές αναμνήσεις και η αγάπη που του έχω. Θα είναι
σαν κάποιος συμφοιτητής από το πανεπιστήμιο, που δεν τον ξανάδα από τότε, αλλά
ακόμα τον αγαπώ.
Στο νομαρχιακό συμβούλιο θυμάμαι το
πάθος που έδειχνε όποτε γινόταν συζήτηση
για έργα που αφορούσαν κεραίες κινητής
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τηλεφωνίας, ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών
ινών και γενικά θέματα που είχαν σχέση με
το γνωστικό του αντικείμενο. Θεωρούσε μεγάλη προσβολή για το ΤΕΙ Κρήτης να χρειάζεται η νομαρχία κάποια μελέτη για ένα
τέτοιο έργο και να μην το αναθέτει στο ΤΕΙ.
Ήθελε να βλέπει τη θεωρητική γνώση που
κατείχε ο ίδιος και οι συνάδελφοι του στο
ΤΕΙ να μετουσιώνεται σε εφαρμοσμένη
καθημερινή πρακτική προς όφελος των
πολιτών του νομού Λασιθίου. Ήταν ο σύμβουλος που είχε τη δική του γνώμη, χωρίς
να είναι κατ’ ανάγκη συντεταγμένος πίσω
από την άποψη της πλειοψηφίας την οποία

”

εκπροσωπούσε και ο ίδιος.
Στον τομέα όμως που έχω πολύ ζωντανές εικόνες από τη συνεργασία μου με το
Βασίλη, είναι το Ινστιτούτο επιμόρφωσης
του ΠΑΣΟΚ. Παρακάτω παραθέτω κάποιες
από τις κοινές μας εμπειρίες.
Γενάρης του 2007, προεκλογική περίοδος και έχουμε ραντεβού με το Βασίλη στις
Μάλλες Ιεράπετρας στις 19.30 για να συζητήσουμε, ως εκπρόσωποι του Ινστιτούτου
Eπιμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ, με τους ανθρώπους του χωριού που μας περίμεναν, το

Γ. Δελημπαλταδάκης: Δ/ντής χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Σητείας, πρώην Νομαρχιακός σύμβουλος
του Ν.Λασιθίου

επιχειρήματα για να δει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Εγώ πάντως επηρεάστηκα θετικά από την αισιοδοξία του,
αλλά ευχαριστημένος δεν έμεινα.
Φλεβάρης του 2007 και το ραντεβού
απόψε ήταν στο Βρουχά Μεραμπέλου.
Έκανε στην κυριολεξία κατακλυσμό σε όλο
το δρόμο και όταν έφθασα είδα ότι βρισκόταν εκεί 8 άνθρωποι. Ο Βασίλης έστηνε
αργά το laptop με τον προβολέα, δοκίμαζε

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

‘’πρόγραμμα υγείας‘’ του ΠΑΣΟΚ. Εκείνος
θα ερχόταν από το Ηράκλειο και εγώ από
τη Σητεία. Οι παρευρισκόμενοι ήταν λίγοι,
συνολικά 13, έδειξαν όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα, συμμετείχαν στη συζήτηση η οποία κράτησε 2 σχεδόν ώρες και
στο τέλος ήπιαμε ‘’μια ρακή’’ στο καφενείο,
όπου συνεχίστηκε η συζήτηση. Φεύγοντας,
ο Βασίλης έδειχνε ενθουσιασμένος από το
αποτέλεσμα και εγώ απογοητευμένος από
τη μικρή συμμετοχή.

Νομαρχιακό Συμβούλιο του Ν.Λασιθίου. Διακρίνονται αριστερά ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος και ο
Γιώργος Δελημπαλταδάκης

- Γιατί Γιώργο σου φάνηκε μικρή η συμμετοχή, μου λέει. Δεν είδες τα ονόματα;
- Πώς δεν τα είδα, αφού εγώ τα έγραψα.
- Έ, και δεν είδες ότι έχουν όλοι διαφορετικό επίθετο; Που σημαίνει ότι αύριο το
θέμα αυτό θα συζητηθεί σε 13 διαφορετικές οικογένειες και μεθαύριο θα το
ξέρει όλο το χωριό;
Μέχρι να φτάσω στη Σητεία δε μπόρεσα
να αποφασίσω αν ο Βασίλης έψαχνε να βρει

τις διαφάνειες για την αγροτική πολιτική,
αλλά οι 8 συμμετέχοντες παρέμειναν 8. Δεν
ξέρω γιατί οι παρευρισκόμενοι μας αντιμετώπισαν ως εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και
είχαν ιδιαίτερα επιθετική στάση απέναντι μας
στιγματίζοντας συνεχώς τα κακά σημεία στην
πολιτική που ασκούσε το κόμμα και ιδιαίτερα στις εσωκομματικές διαμάχες που
υπήρχαν τότε. Στα περισσότερα που έλεγαν
είχαν δίκιο, αλλά με την τροπή που πήρε η

Γ. Δελημπαλταδάκης: Διευθυντής χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Σητείας, πρώην Νομαρχιακός σύμβουλος του Ν.Λασιθίου
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συζήτηση, η ‘’αγροτική πολιτική’’ δεν ολοκληρώθηκε όπως θα επιθυμούσαμε. Ο Βασίλης έμεινε πάλι ευχαριστημένος, εγώ όχι.
Πάμε να φύγουμε αλλά το κινητό μου είχε
κλείσει λόγω μπαταρίας και τηλεφωνώ στη
γυναίκα μου από το τηλέφωνο του Βασίλη
για να την ενημερώσω ότι ξεκινώ από το
Βρουχά για τη Σητεία, αλλά δεν έχω τηλέφωνο. Ο Βασίλης κατάλαβε ότι η γυναίκα
μου είχε ιδιαίτερη αγωνία που θα ταξίδευα
νύχτα με πολύ άσχημο καιρό χωρίς τηλέφωνο και μου δίνει το δικό του. Αρνήθηκα
έντονα, αλλά εκείνος το άφησε στο κάθισμα
του αυτοκινήτου μου και έφυγε. Το έκανε
για να με σκλαβώσει; Δεν ξέρω. Πάντως με
σκλάβωσε.
Μάιος του 2011, καθόμασταν σε διπλανά καθίσματα στο αεροπλάνο επιστρέφοντας από Αθήνα για Ηράκλειο. Είχαμε
ανέβει στην Αθήνα όπου συμμετείχαμε σε
σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
του ΠΑΣΟΚ που αφορούσε την επιμόρφωση των επιμορφωτών σε ειδικά θέματα.
- Βασίλη, του λέω, πες μου τώρα τι κερδίσαμε από αυτό το ταξίδι; Εκτός από τον
Αλέξη τον Κόκκο που απολαμβάνω να
τον ακούω, πες μου τι άλλο νομίζεις εσύ
ότι κερδίσαμε. Χάσαμε την ημέρα μας,
κάναμε κάποια έξοδα, μείνανε πίσω κάποιες από τις δουλειές μας κλπ. Κλπ. Για
ποιο λόγο;
- Εγώ Γιώργο, δε θέλω από κάθε πράγμα
που κάνω να βγαίνω κερδισμένος με τη
στενή έννοια του κέρδους. Κάποια πράγματα τα κάνεις για χόμπι, κάποια άλλα
για να διασκεδάσεις και κάποια για να
υπηρετήσεις αρχές ή αξίες που έχεις. Έ,
μέσα από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
υπηρετούμε τις πολιτικές μας αρχές, κι ας
ήμαστε και χαμένοι.
Μέχρι που φτάσαμε στο Ηράκλειο δεν
ξαναμιλήσαμε.

πάλι ο γκρινιάρης, θα ήθελα σ’ αυτή την
εκδήλωση να καθορίσουμε εκ των προτέρων κάποιους δείκτες με τους οποίους
θα προσδιορίσουμε στο τέλος, εάν η εκδήλωση ήταν επιτυχημένη ή όχι.
- Ωραία, εσύ που ασχολείσαι με το management πες μου με ποιους δείκτες θέλεις να μετρήσουμε την επιτυχία της εκδήλωσης.
- Για μια άριστη εκδήλωση θα ήθελα
αριθμό συμμετεχόντων μεγαλύτερο του
70, αριθμό ερωτήσεων μεγαλύτερο του
30, χρόνο ομιλίας των συμμετεχόντων
μεγαλύτερο από 2 ώρες και ποσοστό
εκείνων που εξέφρασαν κάποια αντίθετη
άποψη στην αρχή αλλά τελικά πείστηκαν
από τους ομιλητές, μεγαλύτερο του
50%.
- Γιώργο μ’ αρέσει να συνεργάζομαι μαζί
σου, γιατί βάζεις πάντα υψηλούς στόχους, πράγμα που μας κάνει να τρέχουμε
περισσότερο και τελικά κάτι να κερδίζουμε. Όμως πρόσεξε να δεις , ότι εγώ
μένω ικανοποιημένος από διαφορετικά
αποτελέσματα, που είναι πιο κοντά στην
πραγματικότητα, έτσι ώστε να μην απογοητεύομαι και με το ίδιο κέφι να ξεκινώ
για μια επόμενη εκδήλωση. Εγώ λοιπόν
θα συμβάλω στο να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις και συ στο να είναι επιτυχημένες. Γι αυτό θα δουλεύουμε πάντα μαζί
στο Ινστιτούτο.
Δυστυχώς όμως ο Βασίλης, για πρώτη
φορά, δεν κράτησε το λόγο του και η συνεργασία μας τελείωσε γρήγορα. Αυτά και
πολλά άλλα μου έλεγε και μου έκανε ο Βασίλης και γι’ αυτό έχει εντυπωθεί στο μυαλό
μου και στην καρδιά μου και δε θα βγει
ποτέ.

Το Φεβρουάριο του 2011 οργανώσαμε
εκδήλωση για το κάπνισμα στον Άγιο Νικόλαο.
- Βασίλη, για να μη φανεί ότι εγώ είμαι
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Γ. Δελημπαλταδάκης: Διευθυντής χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου Σητείας, πρώην Νομαρχιακός σύμβουλος του Ν.Λασιθίου

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Η προσφορά του Βασίλη Ζαχαρόπουλου
στην Αυτοδιοίκηση και στους Μύθους
του Νίκου Χριστοφακάκη
Πρώην Δήμαρχου Ιεράπετρας

Το Βασίλη το Ζαχαρόπουλο τον πρωτογνώρισα το Γενάρη του 1999, αφού στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, εκείνος είχε
εκλεγεί Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
των Μύθων και δημοτικός σύμβουλος και
ο υπογράφων Δήμαρχος Ιεράπετρας.
Μετείχαμε σε «αντίπαλους» συνδυασμούς που διεκδίκησαν σε συνθήκες φανατισμού και εντάσεως την ψήφο των συνδημοτών μας.
Από την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Ζαχαρόπουλος κατέστησε σαφή το λόγο της συμμετοχής του

“

εφαρμογή της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, που οι πρώην ανίσχυρες κοινότητες
συγκροτούσαν τους ισχυρούς Καποδιστριακούς Δήμους, τα δυσεπίλυτα, χρόνια προβλήματά τους ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά.
Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του πρωτοεφαρμοζόμενου το 1997
νόμου,(Νόμος 2539/1997), η κοινότητα των
Μύθων εντασσόταν ως Τοπικό Διαμέρισμα
στο νεοσύστατο Καποδιστριακό Δήμο της
Ιεράπετρας, που είχε τα ίδια όρια με την
πρώην επαρχία Ιεράπετρας.

Από τη σύντομη συναναστροφή μας στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, όπου συμπορευτήκαμε, ακολουθώντας
διαφορετικές πορείες, αντιπαρατιθέμενοι σε πολλές περιστάσεις, κρατώ έντονη την ανάμνηση του πεισματάρη,
του μαχητικού, του επίμονου Βασίλη Ζαχαρόπουλου.

στο περιπετειώδες, αλλά και συναρπαστικό
ταξίδι της Αυτοδιοίκησης. «Επαναπατριζόταν» από το Ηράκλειο, όπου κατοικούσε και
δίδασκε ως καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, για
να υπηρετήσει το χωριό της καταγωγής του,
τους Μύθους. Θεωρούσε ότι είχαν υποστεί
μιαν κατάφωρη αδικία, κατά τον, πριν από
χρόνια, προσδιορισμό της ζώνης αρδεύσεως του Φράγματος των Μπραμιανών,
διότι, αν και το νερό που το τροφοδοτούσε,
προερχόταν από τη συγκεκριμένη περιοχή,
η κτηματική περιφέρεια των Μύθων δεν αρδευόταν. Πίστευε λοιπόν, ότι τώρα, μετά την
Ν. Χριστοφακάκης: Πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας

”

Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Ζαχαρόπουλος, ο οποίος, αν και
ταξίδευε από το Ηράκλειο, ουδέποτε απουσίασε, έπαιρνε το λόγο για να μας υπενθυμίσει το αίτημα, την αξίωση του χωριού του.
«Μέμνησθε των Μύθων», επαναλάμβανε
με πείσμονα τρόπο, εμμένοντας στην ανάγκη για άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση
του προβλήματος της λειψυδρίας.
Θυμούμαι πως στην προσπάθειά του να
πείσει, έφερνε ακόμα και κλαδιά ελιάς, για
να δείξει πόσο διψούσαν, πόσο υπέφεραν
από την ανυδρία τα ελαιόδεντρα του χω-
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ριού του και πόσο ζημιώνονταν οικονομικώς οι συγχωριανοί του.
Μέσα στα όρια της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, διαφωνήσαμε, λογομαχήσαμε, αντιπαρατεθήκαμε, συγκρουστήκαμε πολλές φορές.
Εκείνος καταλόγιζε απροθυμία, έλλειψη
ενδιαφέροντος και βουλήσεως στη Δημοτική Αρχή, ενώ από την πλευρά μας, του
αποδίδαμε την κατηγορία ότι η ματιά του
ήταν προσηλωμένη στο δέντρο που ονομάζεται Μύθοι, ενώ η δική μας όφειλε να υπηρετεί το δάσος, που περιλάμβανε συνολικά
το Δήμο της Ιεράπετρας.
Ήταν τέτοιο το πάθος και τόση η επιμονή
του, ώστε με «παρέσυρε», κατακαλόκαιρο,

να τον ακολουθήσω, περπατώντας επί πολλές ώρες, μέσα στον κατάφυτο από άγρια
βλάστηση ποταμό του Μύρτου, για να
προσδιορίσουμε μαζί με τα άλλα μέλη του
Τοπικού Συμβουλίου και με τους τεχνικούς
υπαλλήλους του Δήμου την καταλληλότερη διαδρομή εγκατάστασης του απαραίτητου δικτύου άρδευσης.
Στο τέλος τα επανειλημμένα διαβήματά
του, οι επαναλαμβανόμενες αναφορές,
εκτός και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου,
το πείσμα και η αποφασιστικότητα του Ζαχαρόπουλου, ασφαλώς και η βασιμότητα
του αιτήματος, οδήγησαν στην επίλυση του
προβλήματος. Ο Δήμος εκπόνησε την ανα-
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γκαία Μελέτη και ανέλαβε τη δαπάνη για
την κατασκευή τοπικού αρδευτικού έργου.
Τα μακρόβια ελαιόδεντρα των Μύθων ποτίστηκαν, έπαψαν να διψούν, άλλαξαν όψη,
αύξησαν την παραγωγικότητά τους, χάρη
στο δημιουργικό πείσμα και στην ακαταλάγιαστη επιμονή του μαχητικού Προέδρου
του χωριού.
Είμαι βέβαιος ότι από τον τόπο που επέλεξε για στερνή κατοικία του, από τη γενέθλια γη των Μύθων, όπου ενταφιάστηκε,
θα απολαμβάνει την εκπληκτική ομορφιά
του περιβάλλοντος τοπίου, το οποίο η φύση
έχει στολίσει απλόχερα, καθώς και τα βαρυφορτωμένα από ελιές, καλά ποτισμένα,
δέντρα της περιοχής.
Χαρούμενος θα
θυμάται πόσο δυνατά και επιτυχημένα
τραγούδησε μαζί με
τον Ποιητή ΄΄μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε την χώρα
μου !΄΄.
Χώρα για τον Ζαχαρόπουλο ήταν στη
συγκεκριμένη περίπτωση το όμορφο
χωριό των Μύθων,
που με τόση αφοσίωση, με τόσο πάθος υπηρέτησε.
Αφού οι Μύθοι αρδεύτηκαν, η συνεργασία μας απέκτησε άλλη, ηρεμότερη, φιλικότερη διάσταση.
Σ’ αυτό συνετέλεσε και η προσπάθεια
που ομόθυμα αναλάβαμε τότε οι Γεραπετρίτες, για να λειτουργήσουν και στον τόπο
μας Τμήματα ΤΕΙ. Ήταν κάτι που δικαιούμασταν από χρόνια ως Νομός και ως Πόλη και
που, το σχετικό αίτημα είχε αδικαιολογήτως
αγνοηθεί, λόγω των Λασιθιώτικων αντιπαραθέσεων, που οι αρμόδιοι είχαν με
«τέχνη» εκμεταλλευτεί.
Η συνδρομή του Ζαχαρόπουλου, όπως
και των άλλων Γεραπετριτών Καθηγητών
του ΤΕΙ, υπήρξε πολύτιμη στην τεκμηρίωση
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Γι’ αυτό και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, στις οποίες η Ιστορία έχει καταγράψει
τις θετικές κρίσεις, το σεβασμό, την αναγνώριση, ακόμη και το θαυμασμό ανθρώπων,
που αλλολοπολεμήθηκαν σκληρά και
όμως, μίλησαν δημοσίως τιμητικά για τον
«αντίπαλο».
Αξίζει να θυμούμαστε πάντοτε και να
εμπνεόμαστε από τον υψιπετή λόγο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, όταν συγκινημένος αποχαιρετούσε τον νεκρό πολιτικό
αντίπαλό του, Γεώργιο Παπανδρέου: «καταθέτω στέφανον και εν ονόματι των πολιτικών
αντιθέσεων, αι οποίαι μας εχώρισαν, αλλά
μας εχώρισαν εις τον στίβον της δημοκρατίας.
Θα ήτο βαρύ εις ηθικάς συνεπείας, εάν αι νέαι
γενεαί εσχημάτιζον την εντύπωσιν ότι τα χάσματα μεταξύ ημών τον παλαιοτέρων είναι
αγεφύρωτα. Και ότι τα γεφυρώνει μόνον ο
τάφος. Εάν ήσαν αγεφύρωτα, δεν θα είχε από
που να περάσει η Ελλάς. Μόνο ιδέαι, όπως η
Ελλάς και η Ελευθερία είναι δυνατόν κάπως
να ενώνουν την ματαιότητα με το αιώνιον».
Τούτες οι γραμμές, τούτην την ώρα, που
ο Βασίλης ζει πλέον την αιωνιότητα στην
«μέλλουσαν πόλιν» του Ουρανού, γράφονται ως ελάχιστη αναγνώριση, ως απόδοση
τιμής και εκτίμησης για έναν Άνθρωπο, που
είχε πολλές αρετές, ήθος, αναμφισβήτητη
ικανότητα, σπουδαίες δυνατότητες, στέρεη
κατάρτιση και γι’ αυτό η ζωή τον οδήγησε
σε κορυφαίες θέσεις επιστημονικής και κοινωνικής καταξίωσης.
Από τη σύντομη συναναστροφή μας
στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, όπου συμπορευτήκαμε, ακολουθώντας διαφορετικές
πορείες, αντιπαρατιθέμενοι σε πολλές περιστάσεις, κρατώ έντονη την ανάμνηση του
πεισματάρη, του μαχητικού, του επίμονου
Βασίλη Ζαχαρόπουλου. Του αιρετού λειτουργού, που υπηρέτησε ανυποχώρητα και
μεθοδικά το σκοπό, που, για το κοινό καλό,
είχε τάξει ως αποστολή του. Η στάση του
αποτελεί δίδαγμα ζωής, παράδειγμα αποτελεσματικότητας και ευθύνης, ιδιαιτέρως
χρήσιμο και αξιομίμητο στον ηττοπαθή και
ανερμάτιστο σήμερα δημόσιο βίο μας.

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

και προβολή της σχετικής διεκδίκησης από
το Δήμο. Συνεργαστήκαμε με ειλικρίνεια και
εντιμότητα ως μέλη της ίδιας ομάδας, που,
πέρα και πάνω από οποιεσδήποτε διαφορές, είχε τάξει ως σκοπό την επιτυχία μιας
επί χρόνια ανεκπλήρωτης διεκδίκησης, που
επιτέλους είχε σημάνει η ώρα να ικανοποιηθεί.
Κατά την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο (2002-2006) ο Βασίλης προτίμησε
να ταξιδέψει σε άλλους, ευρύτερους ορίζοντες. Έθεσε υποψηφιότητα και εκλέχθηκε
Νομαρχιακός Σύμβουλος Λασιθίου, προσφέροντας τις γνώσεις και την πολύτιμη
εμπειρία του ως δραστήριος Νομαρχιακός
Σύμβουλος στη Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση και στο Νομό.
Εμείς συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε
για την προώθηση θεμάτων του Δήμου,
που κρίνονταν στο επίπεδο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για την καλή
λειτουργία του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, του οποίου ο Ζαχαρόπουλος είχε
την επιστημονική εποπτεία.
Πρόθυμα επίσης, προσέφερε στο Δήμο
τις υπηρεσίες του σε θέματα που αφορούσαν το γνωστικό αντικείμενό του και που
συνδέονταν με το ενδιαφέρον, ή μάλλον με
την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, για την
ύπαρξη και την επιρροή στο ανθρωπογενές
περιβάλλον κεραιών κινητής τηλεφωνίας,
εγκατεστημένων σε κρίσιμα σημεία της
πόλης.
Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, από
τόσο διαφορετικές, συγκρουόμενες στην
αρχή θέσεις, ήταν σε ό,τι με αφορά η δημιουργία αισθημάτων ειλικρινούς εκτίμησης,
αναγνώρισης, για τις θετικές πτυχές της πολυσχιδούς προσωπικότητας του Βασίλη Ζαχαρόπουλου.
Άλλωστε, η διαφωνία, η σύγκρουση, η
θέαση των πραγμάτων από διαφορετική
θέση, δεν αποκλείουν το σεβασμό προς τον
περιστασιακά αντίπαλο, προς τον εκφραστή
ενός άλλου χώρου, προς το θιασώτη μιας
άλλης ιδεολογίας.
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του Μανώλη Δασκαλάκη
Συνεργάτη του ΤΕΙ Κρήτης

Ως συνεργάτης του Βασίλη Ζαχαρόπουλου από τις αρχές του 2010 και μέχρι
τις αρχές του 2012, νιώθω την ανάγκη να
γράψω ένα κείμενο στο οποίο μιλάω για
τον ίδιο και για τη συνεργασία μας.
Το Περιοδικό «Ενημέρωση» του ΤΕΙ
Κρήτης, του οποίου σήμερα συνολικά
έχουν εκδοθεί 773 σελίδες σε οκτώ τεύχη,
είναι μια βασική μου απασχόληση στο ΤΕΙ
Κρήτης. Ως ένα από τα μέλη της ομάδας
επιμέλειας έκδοσης του Περιοδικού συνεργαστήκαμε 2 χρόνια για την έκδοση του

“

Ο Αντιπρόεδρος πίστευε πως ο τρόπος
με τον οποίο ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό
'Ίδρυμα διαχειρίζεται και διαχέει τη γνώση
που παράγεται μέσα σε αυτό, είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας του Ιδρύματος με τα ενδιαφε-

Η σπουδαιότητα του εγχειρήματος είναι δυσκολότερο
να γίνει κατανοητή σήμερα, που θεωρούμε δεδομένη
την έκδοση. Ωστόσο την ιδέα ή τη σκέψη δεν είχε κανένας καταφέρει να υλοποιήσει ως τα τέλη του 2009.

Περιοδικού, του οποίου Διευθυντής σύνταξης και εμπνευστής ήταν ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος. Όταν μπήκα στην ομάδα
αυτή στις αρχές του 2010, είχε ήδη ξεκινήσει η έκδοση του Περιοδικού και ένα από
τα πιο δύσκολα κομμάτια της δουλειάς είχε
ήδη γίνει: η φάση της προεργασίας για το
στήσιμο ενός τριμηνιαίου Περιοδικού εκ
του μηδενός. Η σπουδαιότητα του εγχειρήματος είναι δυσκολότερο να γίνει κατανοητή σήμερα που θεωρούμε δεδομένη
την έκδοση. Ωστόσο την ιδέα ή τη σκέψη
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δεν είχε κανένας καταφέρει να υλοποιήσει
ως τα τέλη του 2009. Την υλοποίηση κατάφερε ο Αντιπρόεδρος χάρη στην ικανότητα
και την αποτελεσματικότητα του να συντονίζει και να κινητοποιεί. Τα αποτελέσματα
είναι πλέον χειροπιαστά.

”

ρόμενα μέρη. Ένα τέτοιο εργαλείο επικοινωνίας είναι το Περιοδικό που ως στόχο έχει
να συμβάλλει στη διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης από την έρευνα που διεξάγεται
στο Ίδρυμα, στην ανταλλαγή εμπειριών και
στην προβολή του Ιδρύματος.
Έχω την αίσθηση πως όλοι οι συνεργάτες
του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ Βασίλη Ζαχαρόπουλο έχουν εκτιμήσει το γεγονός ότι είχαν
την ευκαιρία να συναντηθούν και να δουλέψουν μαζί του. Για μένα, νιώθω πως η πίεση

Μ. Δασκαλάκης: Συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης - daskalakism@staff.teicrete.gr

Ως σήμερα έχουν εκδοθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή οκτώ τεύχη -από τα
οποία συμμετέχω στα επτά- και σε αυτά

ησης από τα μέλη της Κοινότητας του ΤΕΙ
είναι μεγάλο και αντικατοπτρίζει κατά τη
γνώμη μου το μέγεθος αποδοχής του Περιοδικού. Για όλα τα τεύχη είμαστε ως
ομάδα πολύ υπερήφανοι. Όσο υπερήφανος ήταν και ο ίδιος, έχοντας αφιερώσει
πολλές ώρες δουλειάς χωρίς χρηματική
ανταμοιβή.
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που ασκούσε σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που έδειχνε στις ικανότητες και
στην πρωτοβουλία, ήταν αυτό που μου
έδινε την ώθηση και την προτροπή προς
ένα στάδιο εξέλιξης παραπέρα.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία προς όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης , την τελευταία
ημέρα της φυσικής παρουσίας του σε αυτό, λίγο πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο.

μπορεί να βρει κανείς συνολικά πάνω από
170 άρθρα συγγραφέων. Όταν ξεκίνησα
να δουλεύω για την έκδοση είχαν συμμετοχή περίπου 25 συγγραφείς στις σελίδες
του Περιοδικού. Σήμερα, οι συγγραφείς
που έχουν συμμετάσχει στα κείμενα που
δημοσιεύτηκαν μέχρι και το 8ο τεύχος, ξεπερνούν τους 100. Το ποσοστό κινητοποί-

Ο Αντιπρόεδρος ανέθετε και συντόνιζε
επιτυχημένα τη δουλειά όλων των συνεργατών, χωρίς να είναι αυστηρά επιλεκτικός.
Ήταν επικοινωνιακός, χωρίς να αποκλείει τις
εκδόσεις από καινούριες ιδέες και προτάσεις. Αποφάσιζε και ενεργούσε πάντοτε
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των άλλων.
Η αγωνία μέχρι την έκδοση του κάθε τεύ-
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α φιέρωµα

Το περιοδικό «Ενημέρωση»
χους μεταφραζόταν για τον ίδιο σε σκληρή
δουλειά και η ικανοποίηση του ήταν έκδηλη μετά. Ωστόσο ποτέ δεν επαναπαυόταν στο γεγονός ότι το κάθε τεύχος ήταν μια
ξεχωριστή επιτυχία. Συνέχιζε τη δουλειά
πάνω στα μελλοντικά τεύχη μέχρι και το
Δεκέμβριο του 2011, το χρονικό σημείο
που αντιμετώπιζε σοβαρές επιπλοκές στην
υγεία του. Το 10ο τεύχος του οποίου η έκδοση ετοιμάζεται και θα εκδοθεί μετά το
Μάρτιο του 2012, έχει προεργασία του
ίδιου του Αντιπροέδρου.
Η στήριξη του Προέδρου του ΤΕΙ κ. Καπετανάκη και των Αντιπροέδρων κ. Σαββάκη και Αντωνιδάκη, μας βοηθάει να
συνεχίσουμε τη δουλειά που έχει γίνει έως
τώρα. Το μόνο πράγμα που αυτή τη στιγμή
μας χαροποιεί είναι πως το Περιοδικό Ενημέρωση θα συνεχίσει να βγαίνει ακόμα και
μετά το χαμό του καθοδηγητή σε αυτό το
εγχείρημα. Αυτό το τεύχος που διαβάζετε
είναι το 9ο, και λυπάμαι για το γεγονός ότι
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βγαίνει ως αφιέρωμα και όχι ως δουλειά
του ίδιου του Αντιπροέδρου Βασίλη Ζαχαρόπουλου. Είναι απλά ένας φόρος τιμής
προς εκείνον.
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Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Εισαγωγικό σημείωμα του Βασίλη Ζαχαρόπουλου στο
7ο τεύχος του περιοδικού “Ενημέρωση”
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Στοχεύοντας ακόμα ψηλότερα

του Γιώργου Ζαχαρόπουλου

Προτίμησα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον τίτλο από την εισαγωγή του πρώτου τεύχους
του περιοδικού την οποία έγραψε ο πατέρας μου, αντί της λέξης αποχαιρετισμός. Νομίζω
ότι ταιριάζει καλύτερα. Άλλωστε αυτός ήταν ο σκοπός του περιοδικού αυτού στην ίδρυση
του.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τα κείμενα που έγραψαν. Κάποια από αυτά με
συγκίνησαν ενώ σε ένα διέκρινα και τον τρόπο με τον οποίο θα μιλούσα εγώ για τον πατέρα μου.
Η εντιμότητα, η εργατικότητα και το ήθος και η επιμονή ήταν τα κύρια στοιχεία του χαρακτήρα του και σε αυτά θα ήθελα να του μοιάσω. Σεβόταν, αγαπούσε και προσπαθούσε
να βοηθήσει όλο τον κόσμο.
Θα μπορούσα να αναφέρω διάφορα περιστατικά από τον πατέρα μου με καθηγητές
από το Ίδρυμα, από Πανεπιστήμια της Αμερικής της Αγγλίας και της Γερμανία ή με πολιτικούς. Δεν θα το κάνω. Απλά παραθέτω την μαντινάδα που έγραψε ο Γιώργης Γεράκης για
Εκείνον, η οποία τον εκφράζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Δεν τον εφτάνουν τον Αητό
πουλιά ξεπετασάρια,
όσο ψηλά και να πετούν
δεν του πατούν τα χνάρια.
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Γ. Ζαχαρόπουλος

Αφιέρωµα στο Βασίλη Ζαχαρ όπουλο

Εισαγωγικό σημείωμα του Βασίλη Ζαχαρόπουλου στο
1ο τεύχους του περιοδικού “Ενημέρωση”

Γ. Ζαχαρόπουλου
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