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-
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ενηµέ ρ ωσ η

α φιέρωµα
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 …..
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