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
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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.
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