
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επετειακή Εκδήλωση για τον Εορτασµό των 20 Χρόνων Λειτουργίας του 
Τµήµατος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου 

 

Ρόδος, 12/11/2019 

Το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ιδρύθηκε         
το 1997 και άρχισε τη λειτουργία του κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000            
αποτελώντας το ένα από τα τρία Τµήµατα που απαρτίζουν τη Σχολή           
Ανθρωπιστικών Επιστηµών στη Ρόδο, την Νοτιοανατολικότερη Πανεπιστηµιακή       
Σχολή της Ελλάδας. Ως το µοναδικό Πανεπιστηµιακό Τµήµα «Σπουδών         
Περιοχής» (Area Studies) µε διεπιστηµονικό αντικείµενο τις Μεσογειακές        
Σπουδές όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου,            
το ΤΜΣ έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τον χώρο της Μεσογείου, και ειδικά              
του νοτιοανατολικού άκρου της, ως αντικείµενο διεπιστηµονικών προσεγγίσεων.        
Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µέσα από τη συστηµατική µελέτη των αρχαίων          
πολιτισµών και των γλωσσών της περιοχής όσο και µέσα από την εξέταση της             
πολιτικής, κοινωνικής, και οικονοµικής ανάπτυξης των µεσογειακών χωρών και         
των διακρατικών τους σχέσεων. 

Λειτουργώντας τα τελευταία 20 χρόνια στο πλαίσιο τριών ειδικότερων         
επιστηµονικών κατευθύνσεων (Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας της     
Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Μεσογείου, Διεθνών Σχέσεων και Οργανισµών) σε        
συνδυασµό µε τη διδασκαλία των σηµαντικότερων γλωσσών της περιοχής         
(αραβικά, τουρκικά, εβραϊκά), το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών προσφέρει        
υψηλής ποιότητας προπτυχιακές σπουδές στους τρεις επιστηµονικούς κλάδους        
που διακονεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Παράλληλα µε το           
πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών, στο Τµήµα λειτουργούν τέσσερα       
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.): 

Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την         
Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή  

Διακυβέρνηση, Ασφάλεια και Ανάπτυξη στη Μεσόγειο  

Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις 

Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας (διατµηµατικό        
πρόγραµµα (Δ.Π.Μ.Σ.) σε συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής         
Εκπαίδευσης),  

όπως επίσης και πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών και µεταδιδακτορικής        
έρευνας σε θέµατα που άπτονται και των τριών επιστηµονικών κατευθύνσεων          
του Τµήµατος. 

Το Τµήµα ενισχύεται και εναρµονίζεται προς το σύγχρονο επιστηµονικό πνεύµα          
από τα έξι θεσµοθετηµένα εργαστήριά του: Εργαστήριο Αρχαιοµετρίας,        
Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσµο της Ανατολικής Μεσογείου, Εργαστήριο         
Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου, Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής, Εργαστήριο       
Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και Προληπτικής Συντήρησης, Εργαστήριο      
Πληροφορικής. 

Πληροφορίες: Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών, Δηµοκρατίας 1, Ρόδος 85 132. 
Τηλ. 22410-99317, 99314, 99312, 99313. Fax 22410 99309. E-mail: TMS_Gramm@aegean.gr 



 

Με αφορµή τη συµπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας και δυναµικής          
παρουσίας του στον πανεπιστηµιακό χάρτη, το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών,         
σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Κέντρο          
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Γ. Γεννηµατάς Α.Ε., διοργανώνει Επετειακή       
Εκδήλωση η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2019 και           
ώρα 12:00, στην Αίθουσα «Κορνήλιος Καστοριάδης» της Σχολής Ανθρωπιστικών         
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο. 

Το πρώτο µέρος της Εκδήλωσης περιλαµβάνει την Τελετή Αναγόρευσης της          
Καθηγήτριας Σοφίας Ανανιάδου, The University of Manchester, School of Computer          
Science, Director of the National Centre for Text Mining, U.K. σε Επίτιµη Διδάκτορα του              
Τµήµατος Μεσογειακών Σπουδών και την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας        
του Τµήµατος µε το National Centre for Text Mining της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ             
το δεύτερο µέρος θα πλαισιωθεί από τις κεντρικές οµιλίες της π. Επιτρόπου            
Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας στην Ε.Ε. κας        
Ανδρούλλας Βασιλείου και του π. Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας κου          
Μιχάλη Ατταλίδη. Στην Εκδήλωση έχουν προσκληθεί κορυφαίοι εκπρόσωποι της         
πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας καθώς και των τοπικών αρχών. 

Ελπίζουµε να µοιραστούµε µαζί σας τη χαρά της συµπλήρωσης των 20 χρόνων            
λειτουργίας του Τµήµατός µας και να σας έχουµε κοντά µας σε αυτήν την             
ιδιαίτερης σηµασίας για το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών αλλά και για το νησί            
της Ρόδου εορταστική ηµέρα. 
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