
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

του Παναγιώτη Γ. Αθανασόπουλου 

 

Ο Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, είναι έγγαμος και έχει δύο 

κόρες.  

 

Σπουδές 

1. Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα, Πτυχίο 1986 με βαθμό 8,55 - 

«Άριστα».   

2. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη 

Μεσόγειο», 2013, με βαθμό 9,33 - «Άριστα». 

 

Πιστοποίηση στις ΤΠΕ 

1. Πιστοποίηση στις ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου, 2η περίοδος πιστοποίησης (Μάιος- Ιούνιος 2011) 

2. Πιστοποίηση στις ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου, διάρκειας 96 ωρών (22/4/2013-11-12-2013). 

 

Γνώση ξένων γλωσσών 

1. Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge (Πιστοποιητικό επάρκειας 

στην Αγγλική γλώσσα, 1979)  

2. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 («καλή γνώση» στη γαλλική 

γλώσσα, 2004) 

 

Επαγγελματική δραστηριότητα 

• Υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση από το 1989. Διορίστηκε ως μόνιμος καθηγητής το 1990 στο 

1ο Γυμνάσιο Ρόδου, υπηρέτησε επίσης στο Γυμνάσιο Μασσάρων και στο 7ο Γυμνάσιο Ρόδου 

και από το 1996 υπηρετεί στο 1ο  Γενικό Λύκειο Ρόδου - Βενετόκλειο.  

• Ταμίας της Α΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου (2015-16). 

• Μέλος του Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου (2016-17). 

• Επιμορφωτής εκπαιδευτικών στο Π.Ε.Κ. Πειραιά στο μάθημα της Ιστορίας (2004-6).  

• Συμμετείχε στην προετοιμασία και οργάνωση των παρακάτω ευρωπαϊκών διασχολικών 

προγραμμάτων:  



α. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας, Δράση ΙΙ «Ρόδος-Μέριδα :  δυο πόλεις, δυο 

πολιτισμοί» (1997-8), σε συνεργασία με σχολείο της ισπανικής πόλης Μέριδα. 

β. Πρόγραμμα Comenius «Το αρχαίο θέατρο» (2009-2010), σε συνεργασία με σχολεία της 

Γαλλίας και Ιταλίας. 

γ. Συντονιστής για το 1ο ΓΕΛ Ρόδου της πολυμερούς στρατηγικής σύμπραξης σχολείων 

Erasmus+ “Bringing Life into Classroom : innovative use of mobile devices in the 

educational process” (2016-1-RO01-KA201-024659), διετούς διάρκειας (2016-2018) με 

σχολεία από τη Ρουμανία, Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία. 

(https://blicclic.wixsite.com/blic) 

δ. Συντονιστής για το 1ο ΓΕΛ Ρόδου της πολυμερούς στρατηγικής σύμπραξης σχολείων 

Erasmus+ «Educating Citizens : Learning Democracy through Social Action” (2018-1-

SE01-KA229-039134), διετούς διάρκειας (2018- 2020), με σχολεία από τη Σουηδία, 

Ισπανία και Ουγγαρία. (https://erasmuseducitizens.wordpress.com/) 

• Υπεύθυνος προετοιμασίας και συνοδός καθηγητής της 24μελούς μαθητικής αντιπροσωπείας 

της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ημερίδα Euroscola 2016, στην έδρα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. 

Επιστημονική δραστηριότητα 

• Μέλος της ανασκαφικής ομάδας του καθ. Ι. Σακελλαράκη (ανασκαφές Ζωμίνθου Ανωγείων  

Κρήτης και Ιδαίου Άντρου 1983-4)  

• Μέλος της ερευνητικής ομάδας επιφανειακής αρχαιολογίας στην περιοχή του μινωικού 

ανακτόρου της Φαιστού (1986). 

• Εκπαιδευτής στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπ. Πολιτισμού (Έκθεση 

«Ιλιάδα : Από τον Μύθο στην Πραγματικότητα», 1986).  

• Εξωτερικός συνεργάτης του Λαογραφικού Μουσείου Αθηνών (1987).  

• Υπότροφος του Ιδρύματος Υποτροφιών Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές Μουσειολογίας 

στο Πανεπιστήμιο του Leicester Αγγλίας, τις οποίες δεν ολοκλήρωσε για οικογενειακούς 

λόγους (1987). 

• Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τη μουσειακή αγωγή, την 

ενδοσχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την 

αγωγή υγείας κ.ά. . 

• Από το 2009 διατηρεί το blog «Φιλολογικόν Ιστολόγιον», με εκπαιδευτικά και διδακτικά 

θέματα (http://rhopath.wordpress.com/). 

https://blicclic.wixsite.com/blic
https://erasmuseducitizens.wordpress.com/
http://rhopath.wordpress.com/


• Το σχ. έτος 2010-11 οργάνωσε τη λειτουργία της Κινηματογραφικής Λέσχης του Βενετοκλείου 

(http://cinevenetokleio.blogspot.gr/  και https://www.facebook.com/pathrho ).  

• Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις του στα συνέδρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Mare Nostrum, 2012, 2013, 2014) καθώς και σε εκπαιδευτικά 

συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Έχει δημοσιεύσει άρθρα του στο διαδικτυακό περιοδικό του Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής 

– Μεσανατολικής Πολιτικής και πολιτισμού (ΚΕΜΜΕΠ, http://kemmep.gr/ ) καθώς και στο 

περιοδικό «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
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