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ΜΠΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ –ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά την απόφαση της 

Συγκλήτου του Ιδρύματος 427/19-3-20 και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 

18.05.2022, προκηρύσσει το Μεταπτυχιακό Βραβείο «Φάνη Κωνσταντακόπουλου» για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

O καπετάνιος Φάνης Κωνσταντακόπουλος συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής 

ναυτιλίας στα τέλη του 20ού αιώνα. Καθώς η αρχαία ιστορία και η αρχαιολογία ήταν πάντοτε το 

πάθος του, αλλά δεν κατόρθωσε ποτέ να τα σπουδάσει συστηματικά, οι κόρες του, Χριστίνα και 

Βαρβάρα Κωνσταντακοπούλου, προσφέρουν στη μνήμη του την παρούσα υποτροφία για τα 

ακαδημαϊκά έτη 2019-20, 2020-21 και 2021-22, προκειμένου να ενισχύσουν νέους φοιτητές να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους στο γνωστικό αντικείμενο της αρχαίας ιστορίας. 

Η υποτροφία για το έτος 2021-2022 θα απονεμηθεί σε ένα φοιτητή ή σε μία φοιτήτρια 

μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην κατεύθυνση της αρχαίας ιστορίας.  

Υποψήφιοι και υποψήφιες μπορούν να είναι και όσοι/όσες έχουν αποφοιτήσει από το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία» 

- κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν υποψηφιότητες ή αυτές δεν κρίνονται ικανοποιητικές, η χορήγηση της υποτροφίας θα 

μεταφερθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

 

Οι εργασίες που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν αυτοτελή ερευνητική μορφή, πρωτότυπο 

επιστημονικό περιεχόμενο, έκταση έως 20.000 λέξεις και θεματική που να εμπίπτει στη μελέτη 

της αρχαιότητας.  Μπορούν να είναι δημοσιευμένες ή αδημοσίευτες. 

 

Έως και την Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022 οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέτουν σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας (history-

archaeology@ia.uoc.gr) τα ακόλουθα: 

1. μία εργασία – με έκταση καθαρού κειμένου έως 20.000 λέξεις. 

2. σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

3. αντίγραφο πτυχίου.  

 

Το ύψος του βραβείου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ορίζεται στα 3.000 ευρώ, και θα 

απονεμηθεί αποκλειστικά σε ένα φοιτητή/μία φοιτήτρια. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος 

Ιστορίας & Αρχαιολογίας (email: kritikaki@uoc.gr, τηλέφωνο: 2831077336) 

 

                                                                       Η πρόεδρος του Τμήματος 

 

                                                                                  Παυλίνα Καραναστάση     
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