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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ WILLIAM STANLEY MOSS 2022-23 

 

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

Συγκλήτου του Ιδρύματος 325/08.05.2014 και της Συνέλευσης του Τμήματος της 15.2.2023, 

προκηρύσσει το βραβείο William Stanley Moss το οποίο θα δοθεί σε υποψήφιο/α διδάκτορα 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία» ή σε ενεργό/ή 

μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/φοιτήτρια προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ιστορίας (αρχαία 

ιστορία, βυζαντινή ιστορία, μεσαιωνική ιστορία της Δύσης, τουρκολογία ή οθωμανική 

ιστορία, σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία) του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας. 

 

Ο William Stanley Moss υπήρξε αξιωματικός του βρετανικού στρατού κατά τον Β΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο, με συνεισφορά στην απαγωγή του γερμανού στρατηγού Heinrich Kreipe∙ 

κατόπιν, γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος. Δημοσίευσε μυθιστορήματα και ιστορικά 

έργα, από τα οποία ένα έχει γυριστεί σε ταινία. 

 

Το ύψος του βραβείου ορίζεται στα 1.000,00 ευρώ. Εάν οι βραβευόμενοι/-ες είναι 

περισσότεροι/-ες από ένας/μία, το βραβείο μοιράζεται σε ισόποσα μέρη. Το βραβείο 

συνοδεύεται από αναμνηστική περγαμηνή με το όνομα του  φοιτητή / της φοιτήτριας 

 

Δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες: 

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

β) συστατική επιστολή του επόπτη καθηγητή ή της επόπτριας καθηγήτριας της διατριβής ή 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή καθηγητή ή καθηγήτριας που διδάσκει στο 

πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο οποία φοιτά ο/η υποψήφιος/α, 

γ) ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο της διατριβής ή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή 

μία μεταπτυχιακή σεμιναριακή εργασία, ως δείγμα δουλειάς. 

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος history-

archaeology@ia.uoc.gr (θέμα email «Βραβείο W.S. Moss 2023): Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. 

 

Η απονομή του βραβείου θα γίνει σε ειδική εκδήλωση κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Ρέθυμνο. 

 

 

                                                                       Ο πρόεδρος του Τμήματος 

 

                                                                          Ηλίας Κολοβός     
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