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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
 
 

Έκθεση Φωτογραφίας 

στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

µε αφορµή τα 30 χρόνια λειτουργίας 

του προγράµµατος Erasmus 

 

Μετακινήσεις 
 

∆ιαδραστικές Συν-κινήσεις ΖΩΗΣ στην Ευρώπη 
 

Συγκινήσεις 
 
 

∆ιδακτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και φοιτητές, µε τη συµµετοχή τους στο 

∆ιαγωνισµό Φωτογραφίας µε θέµα ‘Γιατί Erasmus;’ που διοργανώθηκε από το 

Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, 1-15 ∆εκεµβρίου 

2017, για τα 30 χρόνια του προγράµµατος Erasmus, έδωσαν το δικό τους 

καλλιτεχνικό αποτύπωµα και βίωµα. 

 

Οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν, φιλοξενήθηκαν στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο και το Ηράκλειο. Αντικατοπτρίζουν µέρος 

των πολιτισµικών και κοινωνικών προκλήσεων όσο και των πολυάριθµων 

εµπειριών ή συναναστροφών που είχαν οι συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της 

επιµόρφωσης, των σπουδών ή της πρακτικής τους άσκησης σε ένα άλλο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή φορέα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ενισχύοντας την άποψη 

ότι το πρόγραµµα Erasmus ‘ανοίγει δρόµους και ενδεχοµένως αλλάζει ζωές!’ 



ΝΙΚΗΤΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ERASMUS 
 

Κατηγορία φοιτητών 
1ο βραβείο: Ευαγγελία Σεργάκη, φοιτήτρια του Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 
Usti nad Labem, Τσεχία, εαρινό εξάµηνο 2015-2016. 
2ο  βραβείο: Μαρία – Άννα Σταµπούλογλου, φοιτήτρια του Τµήµατος Φιλολογίας, 
Wroclaw, Πολωνία, εαρινό εξάµηνο 2016-2017. 

 
Κατηγορία προσωπικού 
1ο βραβείο: Μαρία Βουλγαράκη, Αναπληρώτρια Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Εκπαίδευσης & Έρευνας, κινητικότητα για επιµόρφωση, Ζυρίχη, Ελβετία, 2016- 
2017. 

∆ιάκριση των 10 καλύτερων φωτογραφιών 
συµπεριλαµβανοµένων των τριών προηγούµενων 

 
Ακολουθούν τα ονόµατα των δηµιουργών των υπόλοιπων φωτογραφιών που 
ψηφίστηκαν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (µε αλφαβητική σειρά) 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 
 

Τµήµα 
 

Περίοδος µετακίνησης 
 

Τόπος µετακίνησης 
Τύπος 

µετακίνησης 
∆ήµητρα Αναργύρου Φιλολογία 2016-2017 Klaipeda, Λιθουανία Επιµόρφωση 

 
Νικολέτα Βογιατζάκη 

 
Π.Τ.∆.Ε 

χειµερινό εξάµηνο/ 
2016-2017 

 
Bucharest, Ρουµανία 

Πρακτική 
Άσκηση 

 
Στέλιος Θεοδωράκης 

 
Φιλολογία 

χειµερινό εξάµηνο/ 
2016-2017 

 
Wroclaw, Πολωνία 

 
Σπουδές 

 
Νίκη Πετράκη 

 
Βιβλιοθήκη 

 
2010-2011 

Amsterdam, 
Ολλανδία 

 
Επιµόρφωση 

Μαρίνα Τζακώστα Π.Τ.Π.Ε 2016-2017 Utrecht, Ολλανδία ∆ιδασκαλία 
 

Χρυσή Φουκαράκη 
 

Π.Τ.∆.Ε 
χειµερινό εξάµηνο/ 

2015-2016 
 

Barcelona, Ισπανία 
Πρακτική 
Άσκηση 

 
Fillipa Ferreira 

 
Ψυχολογία 

χειµερινό εξάµηνο/ 
2017-2018 

 
Ρέθυµνο, Ελλάδα 

 
Σπουδές 

 

Φωτογραφίες στο ∆ιαγωνισµό έστειλαν επίσης οι: 
 

Μίνωας Ανδριώτης, Γεωργία ∆ιαµαντάκη, Άννα ∆οξαστάκη, Κατερίνα ∆ωροβίνη, 

Αλεξάνδρα Ζαχαριάδη, Μαρία Καπετανάκη, Κατερίνα Κορνηλάκη, Μαριάννα 

Κουγιτάκη, Ελένη Λιουδάκη, Νίκος Λίτινας, Ανδριανή Μπουγαδάκη, Γαλάτεια 

Νταναλάκη, Ελένη Οικονοµάκη, Μανώλης Παπαδάκης, ∆ήµητρα Πρωτοψάλτη, 

Ιωάννης - Παύλος Σάββας, Ευάγγελος Σιµάκης, Ελπίδα Φουκαράκη, Γεωργία 

Χιονάκη, Αντώνης Ψιστάκης, Ana Ortega, Liliana Salgueiro 



Τα αποτελέσµατα του ανωτέρω ∆ιαγωνισµού Φωτογραφίας για το Erasmus είναι 

διαθέσιµα στο https://goo.gl/MAhDif 

 
Η ενεργή συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό -µέσω της υποβολής φωτογραφικού υλικού- 

δεν θα είχε τόση σηµασία, αν δεν είχε προηγηθεί η απόφαση κινητικότητας µε το 

πρόγραµµα Erasmus - σε ένα ευρωπαϊκό Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα ή φορέα, βίωµα που 

αναµφίβολα εµπλούτισε τα προσόντα, τις δεξιότητές αλλά και το πολιτισµικό 

κεφάλαιο των συµµετεχόντων. Συγχαίρουµε αυτούς που διακρίθηκαν για το έργο 

τους, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

 
Ειλικρινείς  ευχαριστίες    σε  όσους  και  όσες  συµµετείχαν  έµµεσα     στο 

∆ιαγωνισµό, δηλαδή στην Επταµελή Επιτροπή που κλήθηκε να αξιολογήσει το 

υποβληθέν φωτογραφικό υλικό, καθώς και στη φοιτήτρια του Τµήµατος Πολιτικής 

Επιστήµης, Μαρία Σταµατάκη, για την επιµέλεια της αφίσας. 

 

Αναγνωρίζοντας τη συµβολή όλων των παραπάνω στην επιτυχία αυτού του 

εγχειρήµατος, επιβραβεύεται όχι µόνο η διάκριση αλλά και η συµµετοχή! 

 

Ευχαριστίες, επίσης, στον ∆ιευθυντή της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, κ. Μανόλη Κουκουράκη για τη φιλοξενία της Έκθεσης στους χώρους της 

Βιβλιοθήκης (από την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 έως και το Σάββατο 17 

Μαρτίου 2018) και την υπεύθυνη του Εργαστηρίου Συντήρησης της Βιβλιοθήκης, 

κ. Νίκη Πετράκη για την επιµέλεια της Έκθεσης. 

 
 
 

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