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- Α φ ί σ α  &  Λ ο γ ό τ υ π ο  1 3 ο υ

Π α ν ε λ λ ην ί ο υ  Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κο ύ  
Σ υ ν εδ ρ ί ο υ  Χ η μ ι κ ή ς  Μ η χα ν ι κ ή ς

- Ν ι κ ητ έ ς  το υ  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ



Τα έργα του 1 ου Νικητή κ.  Γ .  Βεργίνη
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1ος Νικητής

Γιώργος Βεργίνης

Είμαι o τριτοετής φοιτητής του Tμήματος 
Γιώργος Βεργίνης και έρχομαι από την Αγία 
Παρασκευή. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου
αρέσει να διαβάζω βιβλία και να κάνω 
γυμναστική. Την αγάπη μου για το σχέδιο την 
οφείλω στα κόμικς με τα οποία ασχολούμαι 
από την παιδική μου ηλικία.
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Γιώργος Βεργίνης



2ος Νικητής
(σε συνεργασία)

Στέφανος Λάβδας

Είμαι στον 6ο χρόνο προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα, 
μεγάλωσα στα Βριλήσσια Αττικής και κατάγομαι από το νησί 
της Άνδρου. Ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το design, το video 
editing και τα motion graphics. Αυτός είναι και ο λόγος που 
συμμετείχα στον Διαγωνισμό αλλά και βοήθησα σε παλαιότερα 
projects του Τμήματος που απαιτούσαν τις συγκεκριμένες 
δεξιότητές μου.
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Κωνσταντίνα Τράκα

Είμαι τριτοετής προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα. 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Παραλία Πατρών. Πρόσφατα 
ανακάλυψα το ενδιαφέρον μου για το design και αυτός είναι 
ο λόγος που θέλησα να συμμετάσχω στο διαγωνισμό.

Στέφανος Λάβδας

Κωνσταντίνα Τράκα



3ος Νικητής

Σίλας Ανδρουλάκης 
Είμαι ο Σίλας Ανδρουλάκης, βρίσκομαι στο 5ο έτος σπουδών μου και έχω πάρει θέμα διπλωματικής οπότε 
ευελπιστώ να τελειώσω στην ώρα μου την σχολή, δηλαδή φέτος. Έπειτα σκέφτομαι να μείνω ένα χρόνο 
ακόμα Ελλάδα για να ξεκινήσω το διδακτορικό μου και ύστερα να βγω για σπουδές τουλάχιστον και στο 
εξωτερικό, ΗΠΑ ή Ευρώπη, με βλέψεις για ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά δεν έχω κατασταλάξει.

Πέρα από τους πρώτους δύο μήνες της ζωής μου όπου έμενα Αθήνα, το υπόλοιπο της ζωής μου έχω 
μεγαλώσει στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο Ρίο, και μάλιστα πήγα δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο στα 
σχολεία του Καστριτσίου που είναι ακριβώς πάνω από το Πανεπιστήμιο, άρα από μικρός κυκλοφορούσα 
στον χώρο που τώρα σπουδάζω.

Από ενδιαφέροντα, στην παιδική μου ηλικία έχω κάνει αθλήματα στίβου, ποδόσφαιρο και ιστιοπλοΐα, αλλά 
στο τέλος με κέρδισε το μπάσκετ όπου και καταστάλαξα και ακόμα και τώρα ασχολούμαι είτε ως αθλούμενος 
είτε ως κάμεραμαν σε αγώνες τοπικού ή Γ' πανελλήνιας κατηγορίας μπάσκετ και στατιστικής ανάλυσης τους. 
Επίσης, στον διαγωνισμό μπύρας της σχολής είχα συμμετάσχει ως αρχηγός της ομάδας που πήρα την... τρίτη
θέση και εκεί.

Ακόμα, έχω ασχοληθεί με τις εθελοντικές δράσεις της σχολής και του ΕΘΕΞΙΣ. Μέσα στην καραντίνα 
αποφάσισα να ασχοληθώ και λίγο με την μουσική και οπότε ξεκίνησα να παίζω ερασιτεχνικά την κιθάρα και 
η επόμενη δραστηριότητα που σκέφτομαι να ασχοληθώ άμεσα είναι οι επαγγελματικές φωτογραφίες 
διαφόρων θεμάτων.

Η σχολή ήταν η πρώτη μου επιλογή και από την αρχή κατάλαβα ότι μου ταιριάζει. Πιστεύω ότι τα εφόδια που 
μου δόθηκαν θα με βοηθήσουν πολύ στην ζωή μου και το κλίμα οικογένειας που έχει χτίσει το τμήμα 
είναι από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του και που πάντα θα το έχω στο μυαλό μου, τους φίλους που έκανα 
στο τμήμα καθώς και τους καθηγητές.
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Σίλας Ανδρουλάκης 


