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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.
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