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Το παράρτημα Αθηνών του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ιν-
στιτούτου διοργανώνει και φέτος εκπαιδευτικό σεμινάριο με 
επίκεντρο μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Το σεμι-
νάριο, που προγραμματίζεται για τις 16-23 Οκτωβρίου 2016, 
έχει φέτος το θέμα: «Ολυμπία – Από την Προϊστορία έως την 
Ύστερη Αρχαιότητα». Σε αυτό το πλαίσιο θα συζητηθούν η 
μορφή και η ιστορία του φημισμένου ιερού του Διός, η λα-
τρεία, οι πολιτικές σχέσεις με την κοντινή αλλά και με την ευ-
ρύτερη γύρω περιοχή, καθώς και οι εκτεταμένες πολιτιστικές 
επαφές του ιερού.

Συμμετέχοντες: Οι συμμετέχοντες, που δεν θα ξεπερνούν τους 
12, θα προέλθουν ισότιμα από τα επιστημονικά πεδία της Κλα-
σικής Αρχαιολογίας, της Προϊστορίας, της Πρώιμης και της 
Αρχαίας Ιστορίας, της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και της 
Κλασικής Φιλολογίας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν 
διδακτορικό –ή ισότιμο προς αυτό– τίτλο. Είναι ρητώς επιθυ-
μητές οι αιτήσεις Ελλήνων επιστημόνων των αρχαιογνωστικών 
επιστημών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την 
εποπτική επιτροπή του σεμιναρίου, που αποτελείται από αρχαι-
ολόγους, ιστορικούς της αρχιτεκτονικής, ιστορικούς και φιλο-
λόγους.

Θέματα: Κάθε υποψήφιος που θα επιλεγεί θα λάβει ένα θέμα 
προς εντατική μελέτη και πρέπει έως τον Σεπτέμβριο 2016 να 
παραδώσει στους επόπτες μία σχετική γραπτή εργασία με συνο-

δευτικό εποπτικό υλικό. Η εργασία θα σταλεί και στους υπόλοι-
πους συμμετέχοντες. Η προετοιμασία για το θέμα-πλαίσιο είναι 
υποχρεωτική για όλους. Γλώσσα εργασίας είναι τα γερμανικά.

Αιτήσεις: Στους συμμετέχοντες παρέχεται από το Γερμανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο επίδομα εξόδων ταξιδίου, καθώς 
και δωρεάν στέγαση, μεταφορά και σίτιση. Οι αιτήσεις, με βι-
ογραφικό σημείωμα, κατάλογο δημοσιεύσεων και αναφορά 
παλαιότερων και τρεχόντων ερευνητικών ενδιαφερόντων, πρέ-
πει να αποσταλούν ηλεκτρονικά έως τις 22 Μαΐου 2016, με τη 
λέξη-κλειδί «Olympia-Kurs», στον κ. PD Dr. Reinhard Senff 
(reinhard.senff@dainst.de), στο ΓΑΙ Αθηνών. 
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων και τα θέματα θα ανακοινω-
θούν στις 15/6/2016.
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