Center for Hellenic Studies, Harvard University
Fellowship in Comparative Cultural Studies in Greece
Harvard Summer Program in Olympia and Nafplion, Greece, 2013
The Center for Hellenic Studies in cooperation with the Harvard Summer Program
in Olympia and Nafplion, Greece, are pleased to offer one fellowship to a junior faculty
member (Lecturer or Assistant Professor) coming from the departments of the School of
Humanities, University of Patras (Department of Philology, Department of Philosophy,
Department of Theater Studies, Department of Primary Education or Department of
Educational Sciences and Early Childhood Education).
The Harvard Summer Program in Olympia and Nafplion is one of the oldest and
most successful Harvard summer study abroad programs. Divided between the ancient
site of Olympia and the seaside town of Nafplion, the program recently completed its
eleventh year. Founded in 2002 by a team of Harvard-trained scholars in the humanities,
with the crucial support of Harvard Professor Gregory Nagy, the program focuses on the
comparative study of cultures, with a particular interest in the legacies of Hellenism and
in imperial and post-imperial formations in the eastern Mediterranean.
The fellowship includes:

Year-long appointment as Fellow in Comparative Cultural Studies, Center for
Hellenic Studies, Harvard University

A week-long stay in Olympia or Nafplio (dates to be determined). The fellow will
have the chance to join the summer program and meet with the students and the
faculty. The fellow will attend all seminars taught during that week and he/she will
also address a lecture to the students on his/her area of interest.

Year-long access to all Harvard electronic resources. The fellow will receive an
Id, username and password to have access to all digital libraries, available through
the Harvard University library system.

The Center covers accommodation, breakfast and dinner, during the fellow’s stay
with the program in summer, and offers a stipend aiming to offset any additional
expenses (eg. Transportation, etc.)
All interested faculty members must submit by May 17th, 2013:




A full CV
A letter of intent, explaining why he/she would like to join the program
A short summary of the lecture he/she would like to address to the students.

All material must be submitted electronically to Ms. Eleni Georgoudaki
(University of Patras, International Relations Office, Building A, University Campus,
26504 Patra, tel.: +302610997987, fax: +302610994441, e-mail: intern.rel@upatras.gr).
After the deadline expires, the committee (consisted of CHS and CCS professors)
will evaluate all applications, proceed with interviews, and select the fellow.
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Harvard Summer Program in Olympia and Nafplion, Greece
Summer 2013
The Comparative Cultures Seminar has three distinguishing characteristics. It is
fundamentally interdisciplinary, combining historical, literary, philosophical, and
linguistic approaches to cultural exchange. The pedagogical model is interactive and
research-driven, with several faculty members and students exchanging ideas around the
seminar table, making it a real laboratory for comparative and collaborative thinking.
Finally, the program’s cross-cultural focus is matched by the diversity of its participants.
Since 2002, more than 150 students have participated from, among other countries,
Bulgaria, China, Germany, Greece, Guatemala, England, France, Ireland, Peru, the
Philippines, Romania, Russia, and Turkey, and from institutions as wide-ranging as
Harvard, Yale, Berkeley, and Stanford; the Universities of Athens, Ioannina, Patras and
Thessaloniki in Greece; Oxford and Cambridge Universities; the American University in
Bulgaria; and Sabanci and Bogazici Universities in Turkey.
The program lasts five weeks, the first four of which are devoted to seminar classes.
The Comparative Cultures Seminar meets twice daily, for two hour-sessions, Monday to
Thursday. The curriculum consists of eight interrelated week-long classes that provide a
diachronic and comparative approach to cross-cultural exchange. At the end of every
week, students submit a response paper for each of the two classes they have attended.
Weekend excursions take us to some of the most important archaeological and historical
sites of Greece. The fifth week is devoted to research and the writing of the final paper.
The program receives generous support from the Center for Hellenic Studies. This
support regards several aspects of the program. A vital contribution is the fellowship that
the Center awards to a junior faculty member from the University of Patras. That way, the
fellow can interact with colleagues and students from all over the world.

For more information about the program, please visit:
http://www.summer.harvard.edu/programs/study-abroad/olympia-greece
For more information about the Center for Hellenic Studies, please visit:
http://chs.harvard.edu
Please feel free to contact us by e-mail at: summergreece@chs.harvard.edu
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Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard
Ερευνητική Υποτροφία στο Πρόγραμμα Συγκριτικών
Πολιτισμικών Σπουδών στην Ελλάδα
Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στην Ολυμπία και το Ναύπλιο, 2013
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, σε συνεργασία με το Θερινό Πρόγραμμα
Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Harvard στην Ολυμπία και το Ναύπλιο, είναι στην
ευχάριστη θέση να προσφέρει μια ερευνητική υποτροφία σε ένα μέλος ΔΕΠ (βαθμίδας
Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή) του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Φιλολογίας,
Τμήμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης και Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία).
Το Θερινό Πρόγραμμα Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα
είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο επιτυχημένα θερινά προγράμματα του Harvard στο
εξωτερικό. Μοιρασμένο ανάμεσα στην αρχαία Ολυμπία και την παραθαλάσσια πόλη του
Ναυπλίου, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί για δωδέκατη χρονιά το ερχόμενο
καλοκαίρι. Ξεκίνησε το 2002, από μια ομάδα ερευνητών καθηγητών, εκπαιδευμένων στο
Harvard, και με την καταλυτική υποστήριξη του καθηγητή Gregory Nagy, Τμήμα
Κλασσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard, Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών στην Ουάσιγκτον, ενώ ακαδημαϊκά εστιάζει στη συγκριτική έρευνα των
πολιτισμών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον Ελληνισμό και τους αυτοκρατορικούς και
μετα-αυτοκρατορικούς σχηματισμούς στην ανατολική Μεσόγειο.
Η υποτροφία περιλαμβάνει:
 Τίτλος Υποτρόφου στις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές, του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Harvard, διάρκειας ενός έτους.
 Διαμονή για μια εβδομάδα στην Ολυμπία ή το Ναύπλιο (οι ημερομηνίες θα
καθορισθούν στη συνέχεια). Ο/η υπότροφος θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο
πρόγραμμα και να συναντήσει τους φοιτητές και τους καθηγητές του. Θα
παρακολουθήσει, επίσης, όλα τα σεμινάρια που θα διδαχθούν εκείνη την εβδομάδα και
θα δώσει διάλεξη προς τις/τους συμμετέχοντες, σχετική με το ερευνητικό του
αντικείμενο.
 Ετήσια πρόσβαση (εξ αποστάσεως) σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές του Harvard. Ο/η
υπότροφος θα λάβει ταυτότητα, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε όλες τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
 Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ουάσιγκτον) θα καλύψει τη διαμονή, το πρωινό και
το βραδινό του/της υποτρόφου κατά την παραμονή του/της το πρόγραμμα, ενώ θα asa
προσφέρει και συμβολικό χρηματικό ποσό για κάλυψη επιπλέον εξόδων (πχ. έξοδα
μετακίνησης)
Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 17 Μαΐου, 2013:
 Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 Επιστολή ενδιαφέροντος, στην οποία θα εξηγούν γιατί θέλουν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
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Ενδεικτικό τίτλο και σύντομη περίληψη της διάλεξης που θα ήθελαν να απευθύνουν
προς τους φοιτητές.

Tο σύνολο του υλικού πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην κ. Ελένη
Γεωργουδάκη (Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, Κτίριο Α,
Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα, τηλ.: +302610997987, fax: +302610994441, email: intern.rel@upatras.gr).
Με το πέρας της προθεσμίας, ακαδημαϊκή επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και του Θερινού Προγράμματος του Harvard στην
Ελλάδα, θα αξιολογήσουν όλες τις αιτήσεις και θα προχωρήσουν σε συνεντεύξεις,
προκειμένου να επιλέξουν τον/την Υπότροφο.

___________________________________________________________

Θερινό Πρόγραμμα Μαθημάτων του Πανεπιστημίου Harvard στην
Ολυμπία και το Ναύπλιο
Καλοκαίρι 2013
Το Σεμινάριο Συγκριτικών Πολιτισμικών Σπουδών έχει τρία χαρακτηριστικά. Είναι
κατεξοχήν διεπιστημονικό, συνδέοντας ιστορικές, λογοτεχνικές, φιλοσοφικές και
γλωσσολογικές προσεγγίσεις προς μιας πολιτισμική ανταλλαγή. Το παιδαγωγικό μοντέλο
είναι διαδραστικό και κυρίως καθοδηγείται από την έρευνα, καθώς πολλοί καθηγητές και
φοιτητές ανταλλάσσουν ιδέες γύρω από το τραπέζι των σεμιναρίων, μετατρέποντας το
μάθημα σε αληθινό εργαστήριο συγκριτικής και συνεργατικής σκέψης. Τέλος, η επικέντρωση
του προγράμματος στην διαπολιτισμικότητα συνδυάζεται και με την πολυπολιτισμικότητα
των συμμετεχόντων. Από το 2002, περισσότεροι από 150 φοιτητές έχουν συμμετάσχει, από
χώρες όπως, μεταξύ άλλων, η Βουλγαρία, η Κίνα, η Γερμανία, η Γουατεμάλα, η Αγγλία, η
Γαλλία, η Ιρλανδία, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Ρουμανία, η Ρωσία και η Τουρκία. Ως προς τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι φοιτητές και φοιτήτριες προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το
Harvard, το Yale, το Berkeley, και το Stanford; τα Πανεπιστήμια των Αθηνών, των
Ιωαννίνων, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, την Οξφόρδη και το Καίμπριτζ,
το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας, τα Πανεπιστήμια Sabanci και Bogazici της
Τουρκίας και άλλα.
Το πρόγραμμα διαρκεί πέντε εβδομάδες (1 Ιουλίου – 4 Αυγούστου, 2013): τις τέσσερις
πρώτες εβδομάδες διδάσκονται τα σεμιναριακά μαθήματα (δύο δίωρες συναντήσεις
καθημερινά, από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη). Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από
οχτώ αλληλένδετα σεμινάρια που διαρκούν μια εβδομάδα το καθένα και παρέχουν μια
διαχρονική και συγκριτική προσέγγιση στη διαπολιτισμική ανταλλαγή. Στο τέλος κάθε
εβδομάδας, οι φοιτητές γράφουν δύο σύντομες εργασίες για καθένα από τα σεμινάρια που
παρακολούθησαν. Τα σαββατοκύριακα οργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές σε μερικά από
τα σημαντικότερα αρχαιολογικά και ιστορικά σημεία της Ελλάδας. Η πέμπτη και τελευταία
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εβδομάδα του προγράμματος είναι αφιερωμένη στην έρευνα και τη συγγραφή της τελικής
εργασίας.
Το Πρόγραμμα λαμβάνει τη γενναιόδωρη υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών. Αυτή η υποστήριξη αφορά σε διάφορες πτυχές του προγράμματος. Περαιτέρω,
καθοριστική είναι η συνεισφορά του Κέντρου στην υποτροφία που δίνεται σε νεαρό μέλος
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. Έτσι, ο/η υπότροφος συμμετέχει σε ακαδημαϊκές
συζητήσεις με συναδέλφους και φοιτητές/τριες από όλο τον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε επισκεφθείτε
τη σελίδα:
http://www.summer.harvard.edu/programs/study-abroad/olympia-greece
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών,
παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα:
http://chs.harvard.edu
Για ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο summergreece@chs.harvard.edu
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