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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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