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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απονοµή βραβείων του ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας  

του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

µε αφορµή τα 30 χρόνια λειτουργίας του προγράµµατος Erasmus 

  

Στο πλαίσιο µιας σεµνής εκδήλωσης στην πρόσφατα ανακαινισµένη Αίθουσα 

της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, πραγµατοποιήθηκε την 

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, η εκδήλωση για την απονοµή βραβείων και τιµητικών 

διακρίσεων στους τρεις νικητές του ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας που διοργάνωσε 

το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων (Ρέθυµνο) του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αφορµή τα 

30 χρόνια του προγράµµατος Erasmus.  

Ο τίτλος του ∆ιαγωνισµού ήταν: «Γιατί Erasmus; ∆ιαδραστικές 

Μετακινήσεις, Συν-κινήσεις, Συγκινήσεις ΖΩΗΣ». 

Ο ∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας έλαβε χώρα 1-15 ∆εκεµβρίου 2017 και συµµετείχαν 32 

µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας, εκ των οποίων 21 φοιτητές και φοιτήτριες και 

11 µέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.  

Επταµελής Επιτροπή επέλεξε τις 10 καλύτερες φωτογραφίες, εκ των οποίων  

βραβεύτηκαν 2 στην κατηγορία των φοιτητών και 1 στην κατηγορία του προσωπικού.   

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισµό εκ µέρους των Πρυτανικών Αρχών 

απηύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης Προσωπικού και 

Φοιτητικής Μέριµνας, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά, ποιοτικά και στατιστικά 

δεδοµένα για το πρόγραµµα Erasmus στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, που δείχνουν την 

αύξηση των κινητικοτήτων, ιδιαίτερα τα τρία τελευταία έτη, 2015-2018 (παρατίθενται 



ενδεικτικοί πίνακες). Επισηµάνθηκε η άµεση σύνδεση του προγράµµατος Erasmus µε 

τα επιτεύγµατα του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης που έχουν 

ως εξής:  

• Επικαιροποίηση (οργάνωση, αισθητή ανάπτυξη, επιµέλεια) της ιστοσελίδας των 

∆ιεθνών Σχέσεων, πιο φιλικής στο χρήστη, για το πρόγραµµα Erasmus (κλασικό 

και ∆ιεθνούς Κινητικότητας, Όµιλοι, κατηγορία ΑΜΕΑ) και e-αιτήσεις για φοιτητές 

• Προετοιµασία και έκδοση e-οδηγ(ι)ών και φυλλαδίων/εντύπων που αφορούν το εν 

λόγω πρόγραµµα, στοχεύοντας στη σταδιακή κατάργηση των εντύπων 

• ∆ιοργάνωση της ‘1ης Εβδοµάδας Επιµόρφωσης Προσωπικού για το πρόγραµµα 

Erasmus’, όπου συµµετείχε προσωπικό από 19 ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια από 11 

διαφορετικές χώρες. Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου (Γάλλου), 03-06.07.2017 

• Ποιοτική αξιολόγηση του σχεδίου από την Εθνική Μονάδα Συντονισµού 

Erasmus+, µε σκοπό την ορθή και αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος, 

στο πλαίσιο επιτόπιου ελέγχου συστηµάτων και επίσκεψης παρακολούθησης για τη 

∆ιεθνή Κινητικότητα. Πανεπιστηµιούπολη Ηρακλείου (Βούτες), 13-14 Νοεµβρίου 

2017 

• ∆ιοργάνωση της ετήσιας συνάντησης του δικτύου Ιατρικής Εκπαίδευσης και 

Erasmus «ECTS MA» (συµµετοχή περίπου 30 µελών προσωπικού για επιµόρφωση 

από Ιδρύµατα της Ευρώπης). Πανεπιστηµιούπολη Ηρακλείου (Βούτες), 3-5 Μαϊου 

2018. 

Στη συνέχεια προβλήθηκαν οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν στο ∆ιαγωνισµό. Ο κ. 

Άρης Τσαντηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών και µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Φωτογραφιών 

έκανε σύντοµη αναφορά στη διαδικασία επιλογής των φωτογραφιών που είχαν 

κατατεθεί στο ∆ιαγωνισµό.  

Ακολούθησε η απονοµή των βραβείων: 

_το 1ο βραβείο στην κατηγορία φοιτητών (εξωτερικό σκληρό δίσκο και τιµητικό 

δίπλωµα) απένειµε στην Ευαγγελία Σεργάκη, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού 

Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, η κ. Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης και µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

Φωτογραφιών,  

_το 1ο βραβείο στην κατηγορία προσωπικού (εξωτερικό σκληρό δίσκο και τιµητικό 

δίπλωµα) απένειµε στην κ. Μαρία Βουλγαράκη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένου 



του Τµήµατος Εκπαίδευσης & Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο κ. 

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης Προσωπικού και Φοιτητικής 

Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης,  

_το 2ο βραβείο στην κατηγορία φοιτητών (1 activity tracker και τιµητικό δίπλωµα) 

απένειµε στην Μαρία – Άννα Σταµπούλογλου, φοιτήτρια του Τµήµατος 

Φιλολογίας, η κ. Μαρία Παπαδάκη, τέως ∆ιευθύντρια ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων 

Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

_Αναµνηστικό δίπλωµα για τον εθελοντικό σχεδιασµό της αφίσας του ∆ιαγωνισµού 

απονεµήθηκε στη Μαρία Σταµατάκη, φοιτήτρια της Πολιτικής Επιστήµης, από 

την κ. Χρυσούλα Σκεπετζή, υπάλληλο του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων του Πανεπιστηµίου Κρήτης και γνωστή εικαστικό, και την κ. 

Άννα Αρκουλάκη, υπάλληλο του Εκτυπωτικού Κέντρου του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, και οι δύο µέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι 3 µέλη προσωπικού από το Klaipeda State University of 

Applied Sciences της Λιθουανίας παραβρέθηκαν στην εν λόγω εκδήλωση και 

χάρισαν ένα φωτογραφικό λεύκωµα στον κ. Σπανουδάκη, Αντιπρύτανη  

Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

Μετά το πέρας της απονοµής, οι βραβευθείσες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν την 

εµπειρία τους από τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό.  

Η κ. Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 

Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης και  µέλος της 

Επιτροπής του εν λόγω ∆ιαγωνισµού, είπε: «Συγχαίρω θερµά το Τµήµα ∆ιεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστηµίου µας για την πρωτοβουλία να διοργανώσει αυτό το 

∆ιαγωνισµό. Το πρόγραµµα Erasmus ανοίγει τη σκέψη των µετακινούµενων, τους 

ανοίγει νέους ορίζοντες, όχι µόνο στο ακαδηµαϊκό πεδίο αλλά και στο κοινωνικό και 

πολιτισµικό. Ως Υπεύθυνη Erasmus στο Tµήµα µου,  προώθησα πολύ το πρόγραµµα 

στους φοιτητές και φοιτήτριές µας και χαίροµαι που έχουµε τις περισσότερες 

µετακινήσεις στο Πανεπιστήµιο και  τις περισσότερες συµµετοχές στο ∆ιαγωνισµό 

Φωτογραφίας! Ήταν τιµή για µένα να απονείµω το πρώτο βραβείο, ειδικά δε και σε 

φοιτήτρια του Τµήµατός µου, την Ευαγγελία Σεργάκη». Πρόσθεσε δε, ότι «το Τµήµα 

∆ιεθνών Σχέσεων είναι µια ιδιαίτερη υπηρεσία µέσα στο Πανεπιστήµιο, δεν αφορά 

µόνο διεκπεραίωση, αλλά συνδέεται άµεσα µε την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του 

Πανεπιστηµίου µας». 

 



Η κ. Μαρία Βουλγαράκη, 1η βραβευθείσα στην κατηγορία προσωπικού, δήλωσε: 

«Κρίνω τη συµµετοχή µου στο πρόγραµµα Erasmus-Επιµόρφωση Προσωπικού ιδιαίτερα 

σηµαντική, τόσο για τη γνωριµία µε δοµές και συναδέλφους από άλλες χώρες της Ευρώπης 

όσο και για την συσσωρευµένη εµπειρία και γνώση που έφερα πίσω στο Τµήµα µου, στο 

Πανεπιστήµιο Κρήτης. Η συµµετοχή µου στο πρόγραµµα επιµόρφωσης µε βοήθησε να 

αξιολογήσω καλύτερα τις δικές µου εργασιακές συνθήκες, τις δυνατότητες και τις ικανότητές 

µου και να δοκιµαστώ στη σύγκριση µε συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  Είµαι 

θερµός υποστηρικτής του προγράµµατος επιµόρφωσης προσωπικού, θεωρώ ότι η µετακίνησή 

µου ήταν εµπειρία ζωής και ευχαριστώ πολύ το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων για την υποστήριξη 

που µου προσέφερε». 

H Ευαγγελία Σεργάκη, 1η βραβευθείσα φοιτήτρια, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η 

συγκεκριµένη φωτογραφία. αντιπροσωπεύει το πιο σηµαντικό πράγµα που µου έµαθε 

το Erasmus: ότι τα άτοµα που γνώρισα και ζούσα µαζί δεν είναι τίποτα παραπάνω 

από άνθρωποι, των οποίων η εθνικότητα ποτέ δεν τους καθόρισε για εµένα. Εµπειρίες 

σαν αυτές του Erasmus µπορούµε να κυνηγήσουµε και µόνοι µας στην πορεία της 

ζωής µας. Από σπουδές, πρακτική, εθελοντισµό µέχρι κι ένα απλό ταξίδι αναψυχής. 

Γιατί ο κόσµος είναι πολύ µεγάλος και πολύ όµορφος για να τον βλέπουµε από 

εικόνες σε οθόνες και περιοδικά». 

Η Μαρία-Άννα Σταµπούλογλου, 2η βραβευθείσα φοιτήτρια, έδωσε ευχαριστήριες 

ευχές για τη βοήθεια και την υποστήριξη που της παρείχε το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων 

σε όλη την πορεία της µετακίνησης µέσω του Erasmus. Ο ∆ιαγωνισµός 

Φωτογραφίας, κατά τη γνώµη της: «αποτελεί µια καλή ευκαιρία, προκειµένου να 

προβληθούν τα αποτελέσµατα µιας µετακίνησης στο εξωτερικό και να παρακινήσουν 

περισσότερα άτοµα να πράξουν το ίδιο». Είπε: «ότι ήταν πολύ δύσκολο να 

συµπυκνώσω τις σκέψεις µου σε ένα κείµενο 100 λέξεων, αφου όπως αληθώς λένε 

«Erasmus is not a year in life, but a life in a year». Πριν την αναχώρηση ή πριν την 

επιλογή του Erasmus, είχα ακούσει πολλά µεγαλεπήβολα  σχόλια που καλώς ή κακώς 

µου είχαν δηµιουργήσει µεγάλες προσδοκίες. Όµως, όταν το ζεις ο ίδιος, 

καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για µοναδική εµπειρία». 

Οι 10 καλύτερες φωτογραφίες του ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας εκτέθηκαν στο 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου στο Ρέθυµνο και το Ηράκλειο, από τις 27 

Φεβρουαρίου έως και τις 17 Μαρτίου 2018. Βίντεο µε τις 32 φωτογραφίες και 

συνοδευτικά κείµενα που είχαν ζητηθεί από τους διαγωνιζόµενους βρίσκονται 



ανηρτηµένα στην ιστοσελίδα του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης.  

 

Από το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων (Ρέθυµνο) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

 

 

  

 


