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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
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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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