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Περίληψη 

Η Ελλάδα και εν γένει τα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης, βίωσαν μια πολυδιάστατη κρίση μετά το 

2009, τα αποτελέσματα της οποίας, σε ένα βαθμό, είναι ακόμα ορατά, ιδιαιτέρως στην περίπτωση 

της Ελλάδας. Αρκετές μελέτες έχουν δημοσιευτεί για τις επιπτώσεις της κρίσης και οι οποίες 

προσέφεραν χρήσιμο υλικό για την αξιολόγηση των αιτιών, των πολιτικών και των επιπτώσεών της. 

Στη συγκεκριμένη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια σκιαγράφησης κάποιων βασικών 

παραγόντων στους οποίους δεν έχει δοθεί η απαραίτητη έμφαση. Εν προκειμένω, θα 

πραγματοποιηθεί εστίαση στην επίδραση των κατευθύνσεων του ορντοφιλελευθερισμού στη 

διαμόρφωση των πολιτικών διαχείρισης της κρίσης στην Ελλάδα και εν γένει στη νοτιοευρωπαϊκή 

περιφέρεια της Ευρωζώνης, με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

όσο και στις πολιτικές επιπτώσεις στο επίπεδο της διαμόρφωσης και επιβολής πολιτικής. Βασική 

στόχευση είναι η εξέταση του ρόλου του ορντοφιλελευθερισμού στα τρία προαναφερθέντα 

επίπεδα και ο αναστοχασμός ως προς τους τρόπους υπέρβασης των πιθανών αγκυλώσεων που 

ενυπάρχουν ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικά οι στόχοι για μια πραγματικά «κοινωνική 

Ευρώπη». 

 

O Δρ Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Είναι διδάσκων (με το 

Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής και Διδακτικής Εμπειρίας) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων 

(ΕΟΠΕ). Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), μεταπτυχιακού 

διπλώματος στην Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, με ειδίκευση στις Δημόσιες και 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές (Πανεπιστήμιο Κρήτης), μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κοινωνική 

https://us02web.zoom.us/j/84833472786?pwd=blJVakpHcytEUmZQV1orQXZlMW5TQT09


Πολιτική, με ειδίκευση στην Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας (Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου) και διδακτορικού διπλώματος στην Πολιτική Επιστήμη (τίτλος διδακτορικής 

διατριβής: «Κρίση και Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα 2009-2015: Μια κριτική ανάλυση»-

Πανεπιστήμιο Κρήτης). Η διδακτορική του διατριβή έχει τιμηθεί με το βραβείο του ΕΟΠΕ «Κατερίνα 

Παναγοπούλου» ως η πρώτη καλύτερη διδακτορική διατριβή πολιτικής επιστήμης για το 2017. Ο 

Δρ. Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης είναι Field Manager του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και 

Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και συνεργαζόμενος ερευνητής του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και 

Διοίκησης, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ ταυτόχρονα είναι 

Chair του Steering Committee του Political Culture Standing Group του European Consortium for 

Political Research (ECPR). Έχει εργαστεί ως κύριος ερευνητής σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών 

έργων, χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. Ο Δρ. Στυλιανός Ιωάννης 

Τζαγκαράκης ομιλεί Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά και έχει περισσότερες από 50 

επιστημονικές δημοσιεύσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά 

συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε περισσότερα από 50 διεθνή 

επιστημονικά συνέδρια και workshops στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά και 

επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, 

δημόσιων και ευρωπαϊκών πολιτικών, κοινωνικής ευπάθειας, κοινωνικών δικαιωμάτων, 

μετανάστευσης και πολιτικών υγείας. Επίσης, είναι Editor in Chief στο HAPSc Policy Briefs Series, 

Μέλος του Editorial Board στο Springer Nature Social Sciences και στο European Journal of Political 

Culture, και reviewer σε 5 διεθνή περιοδικά. 
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