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ΠεμΠτΗ 10 δεκεμβριου 2015

10.30-11.00 Προσέλευση – εγγραφές

ΑΙθΟυςΑ 1

11.00-12.30 κουλτούρα - Πολιτισμός - κρίση ι
Προεδρεύει: αννα λυδακΗ, καθηγήτρια, τμήμα κοινω-
νιολογίας, Πάντειο Παν/μιο.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αθΗνα αθαναΣιου, αναπληρ. καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο,
& θεοδοΣια μαρινουδΗ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια,
Πάντειο Παν/μιο: «Πολιτισμικές πρακτικές ανθεκτικό-
τητας στην κρίση».
ρεγγινα Ζερβου, ερευνήτρια, υπουργείο Παιδείας, «Η
λαϊκή κουλτούρα σε καιρούς κρίσης: Πολυπολιτισμι-
κότητα και αυτοδιαχείριση στο καρναβάλι του κε-
ραμεικού».
χριΣτiνα κωνΣταντινιδου, αναπληρ. καθηγήτρια, τμή-
μα κοινωνιολογίας, Παν/μιο κρήτης: «Φωτογραφία και
ετερότητα. το βλέμμα του δυτικού ανθρωπισμού».
ιΦιγενεια βαμβακιδου, καθηγήτρια, Παν/μιο δυτικής
μακεδονίας & ανδρομαχΗ ΣολακΗ, υ/δ, Παν/μιο δυτικής
μακεδονίας: «Έμφυλες αναπαραστάσεις του Πρώτου
Παγκοσμίου πολέμου. οι σουφραζέτες επιστρέφουν{;}».

ΑΙθΟυςΑ 2

11.00-12.30 ορθοδοξία & κρίση
Προεδρεύει: θεωνΗ ΣταθοΠουλου, διευθύντρια ερευ-
νών, εκκε. 
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
δΗμΗτρΗΣ αρκαδαΣ, δρ. κοινωνιολογίας, Πάντειο Παν/μιο:
«κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης στην οικονομική
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ιδεολογία της ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της ελ-
λάδος».
νικολαοΣ κουραμΠΗΣ, υ/δ, τμήμα κοινωνιολογίας, Πά-
ντειο Παν/μιο: «Η ελληνική ορθοδοξία στο σταυροδρό-
μι της κρίσης - τα δύο πρόσωπα του ιανού».
κωνΣταντiνοΣ ραντΗΣ, επίκ. καθηγητής, Παν/μιο ιωαν-
νίνων: «για τη σχέση της “οικονομικής κρίσης” της ορθο-
δοξίας και της κρίσης της σύγχρονης ελληνικής κοι-
νωνίας».
αλεΞανδροΣ Σακελλαριου, δρ. κοινωνιολογίας της θρη-
σκείας, μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πάντειο Παν/μιο: «ο
δημόσιος λόγος της ορθόδοξης εκκλησίας για την οικο-
νομική κρίση: μεταξύ ηθικολογίας και επιστροφής στην
πνευματικότητα».

12.30-12.45 Διάλειμμα 

ΑΙθΟυςΑ 1

12.45-14.15 Παιδιά /νέοι και κρίση
Προεδρεύε ι: αλεΞaνδρα κορωναiου, καθηγήτρια
κοινωνιολογίας, Πάντειο Παν/μιο.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αλεΞaνδρα κορωναiου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας,
τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, γιωργοΣ αλεΞιαΣ,
αναπλ. καθηγητής κοινωνιολογίας, τμήμα Ψυχολογίας,
Πάντειο Παν/μιο, αλεΞανδροΣ Σακελλαριου, δρ. κοι-
νωνιολογίας, ερευνητής Πάντειου Παν/μίου, ειρΗνΗ χιω-
τακΗ-Πουλου, δρ. κοινωνιολογίας, ερευνήτρια Πάντειο
Παν/μιο, γιωργοΣ βαγιαΣ, υ/δ Ψυχολογίας, ερευνητής,
Πάντειο Παν/μιο: «Η ποιότητα ζωής παιδιών και νέων
σε περιόδους κρίσης».
γεωργιοΣ τΣομΠανογλου, καθηγητής, τμήμα κοινω-
νιολογίας, Παν/μιο αιγαίου & ιωaννα γιαννοΠουλου,
ιατρός εΣυ, αττικό νοσοκομείο: «ανεργία, κρίση στην
υγεία και επιπτώσεις στα παιδιά».
ελΠιδα χριΣτοΦοριδου, μ.δ. στην εκπαίδευση εαΠ: «ανα-
παραστάσεις εφήβων αναφορικά με την απόδοση ευ-
θυνών για τη σημερινή οικονομικο-κοινωνική κρίση».
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aγγελοΣ κοντογιaννΗΣ-μaνδροΣ, υ/δ διεθνών και
ευρωπαϊκών Σπουδών, King’s College London, & κων/νοΣ
ΖαΦεiρΗΣ, μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΠμΣ τμήματος Πολι-
τικής επιστήμης & δημόσιας διοίκησης, εκΠα: «Η νεολαία
απέναντι στην κρίση: αναδυόμενες τάσεις και τομές
στην πολιτική κουλτούρα του φοιτητικού σώματος».

ΑΙθΟυςΑ 2

12.45-14.15 εργασία και απασχόληση ι
Προεδρεύει: χριΣτiνα καρακιουλaΦΗ, επίκ. καθη-
γήτρια, Παν/μιο κρήτης.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
κορiνα κομΗνου, υ/δ, τμήμα κοινωνικής Πολιτικής, Πά-
ντειο Παν/μιο & γιaννΗΣ κουΖhΣ, καθηγητής, τμήμα
κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Παν/μιο: «το περιεχόμε-
νο της εργασίας στον όμιλο επιχειρήσεων την περίο-
δο της οικονομικής κρίσης - ο ρόλος των θυγατρικών
εταιρειών».
aννα κουμανταρaκΗ, ΣεΠ, εαΠ & θανaΣΗΣ τΣακi -
ρΗΣ, διδάκτορ Πολιτικής επιστήμης, εκΠα: «εργατικές
κινητοποιήσεις τα χρόνια της κρίσης: ερμηνεία και
συμπεράσματα».
βαΣιλικh μελeτΗ, υ/δ, τμήμα κοινωνικής Πολιτικής,
Πάντειο Παν/μιο: «οι έμφυλες επιπτώσεις της κρίσης
στη γυναικεία απασχόληση στις τράπεζες».
Σταυρουλα δαργωνaκΗ, μ.δ. στην Πολιτιστική διαχεί-
ριση, τμήμα επικοινωνίας, μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο
Παν/μιο: «επαγγελματικό gaming και η έμφυλη ταυ-
τότητα του επαγγελματία παίκτη».

ΑΙθΟυςΑ 3

12.45-14.15 κρίση και ιδεολογία
Προεδρεύει: γιωργοΣ ΠλειοΣ, καθηγητής, εκΠα.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ανδρeαΣ δαβαλaΣ, δρ. Πολιτικής κοινωνιολογίας, Παν/μιο
αιγαίου: «ιδεολογικές διαφοροποιήσεις στην εποχή
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της κρίσης. Προς μία ιδεολογικο-πολιτική ομογενο-
ποίηση;»
δΗμhτριοΣ ΠαραΣκευoΠουλοΣ, υ/δ, τμήμα κοινωνιο-
λογίας, Παν/μιο αιγαίου: «ο δημόσιος πολιτικός λόγος
της εθνικιστικής ιδεολογίας κατευθυνόμενος στο αθλη-
τικό - οπαδικό φαινόμενο».
ΗρακλhΣ μαυρiδΗΣ, επίκ. καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο:
«ιδεολογία και κριτική: η ανάλυση λόγου ως κριτική
της ιδεολογίας».

14.15-15.00 Διάλειμμα Μεσημβρινό

ΑΙθΟυςΑ 1

15.00-16.30 μετανάστευση ι
Προεδρεύει: ιορδaνΗΣ ΨΗμμeνοΣ, αναπληρ. καθη-
γητής, Πάντειο Παν/μιο.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ΣτεΦανiα καλογερaκΗ, λέκτορας, τμήμα κοινωνιολο-
γίας, Παν/μιο κρήτης: «οι μεταναστευτικές ροές στην
ελλάδα εν καιρώ κρίσης».
ΠροκoΠιοΣ ορΦανoΣ, Έκτακτο διδακτικό Προσωπικό,
τμήμα Προσχολικής αγωγής, ατει θεσσαλονίκης: «ο ξέ-
νος και η αποξένωση. Η κοινωνιολογία του ξένου και
το προσφυγικό ζήτημα».
δeΣΠοινα ΠαΠαδοΠουλου, αναπληρ. καθηγήτρια, τμή-
μα κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Παν/μιο: «ανθεκτικές
(Resilient) μεταναστευτικές πολιτικές ένταξης και απα-
σχόλησης σε περίοδο κρίσης στην ελλάδα».

ΑΙθΟυςΑ 2

15.00-16.30 εκπαίδευση & κατάρτιση ι
Προεδρεύει: νiκοΣ ΦωτoΠουλοΣ, επίκ. καθηγητής,
Παν/μιο δυτ. μακεδονίας.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
λεμονιa Πετρa, εκπαιδευτικός, υΠεθ & ΠαναγιωτΗΣ
γιαβρiμΗΣ, λέκτορας, τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο
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αιγαίου: «οικογενειακές αξίες και κρίση: η περίπτω-
ση των εκπαιδευτικών της λέσβου».
χριΣτiνα ΖhΣΗ, εκπαιδευτικός, υΠεθ & ΠαναγιωτΗΣ
γιαβρiμΗΣ, λέκτορας, τμήμα κοινωνιολογίας, Πανεπιστή-
μιο αιγαίου: «κοινωνικές αξίες εκπαιδευτικών μετά
την κρίση στη νήσο λέσβο».
χαρiκλεια μαρκογιαννaκΗ, εκπαιδευτικός Π.ε.0 2. &
θεoδωροΣ κουτρουκΗΣ, διδάσκων, Παν/μιο θράκης:
«διαφοροποιούνται οι ηγετικές /διοικητικές ικανότη-
τες των διευθυντικών στελεχών των Σχολείων της
β/βάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το φύλο; μία
εμπειρική μελέτη υπό το πρίσμα της κρίσης».
oλγα ντελh, μ.δ. μεθοδολογία και εφαρμογές στην κοι-
νωνική Πολιτική, Πάντειο Παν/μιο: «Συνεχιζόμενη επαγ-
γελματική κατάρτιση στην ελλάδα. Η περίπτωση των
προγραμμάτων voucher».
θεoδωροΣ θaνοΣ, επίκ. καθηγητής, Παν. ιωαννίνων &
νικoλαοΣ κυργιοΣ, υ/δ, Παν/μιο ιωαννίνων: «Η σχέση
ανάμεσα στην εκπαίδευση των γονέων και τη χρήση
των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχο-
μένου στο πανεπιστήμιο».

ΑΙθΟυςΑ 3

15.00-16.30 εργασία και απασχόληση ιι
Προεδρεύει: γεωργiα ΠετρaκΗ, αναπληρ. καθηγήτρια,
Πάντειο Παν/μιο.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
γεωργiα ΠετρaκΗ, αναπληρ. καθηγήτρια, τμήμα κοι-
νωνικής Πολιτικής, Πάντειο Παν/μιο & ιωaννΗΣ κυρα-
τΖoΠουλοΣ, μδΣ, τμήμα κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο
Παν/μιο: «αλλαγές στο μοντέλο εργασίας».
θεoδωροΣ ΦουΣκαΣ, διδάκτωρ κοινωνιολογίας, Πάντειο
Παν/μιο: «οικιακή εργασία και αποσυλλογικοποίηση:
επιπτώσεις της οικιακής εργασίας στην κοινοτική και
συνδικαλιστική οργάνωση των μεταναστριών οικια-
κών εργατριών σε περίοδο κρίσης».
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aρΗΣ αΣΠρουλΗΣ, υ/δ, τμήμα κοινωνικής Πολιτικής, Πά-
ντειο Παν/μιο: «Σιωπηρή σύμβαση εργασίας και νέες
μορφές πατρωνίας».

16.30-16.45 Διάλειμμα 

ΑΙθΟυςΑ 1

16.45-18.15 μετανάστευση ιι
Προεδρεύει: χρυΣα Ζaχου, επίκ. καθηγήτρια, αme -
ri can College of Greece -Deree.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ΣταμaτΗΣ ΠουλακιδaκοΣ, λέκτορας, Συνεργάτης ερ-
γαστηρίου κοινωνικής Έρευνας στα μμε, εκΠα & ΣοΦiα
καλοειδa, Παν/μιο Bournemouth & εκΠα: «μετανά-
στευση και δημόσιος λόγος: Πολιτικές και δημοσιογρα-
φικές αφηγήσεις για τη μετανάστευση στην ελλάδα».
αναΣταΣiα χαλκιa, ειδικό επιστημονικό Προσωπικό &
επικεφαλής ομάδας χειριστών υποθέσεων διεθνούς Προ-
στασίας, υπηρεσία ασύλου, υπουργείο εσωτερικών και διοι-
κητικής ανασυγκρότησης: «διεθνής Προστασία: Η ελλη-
νική υπηρεσία ασύλου».
μανωλΗΣ χρυΣaκΗΣ, διευθυντής ερευνών, εκκε &
βiβιαν γαλατa, ΣεΠ, εαΠ: «Η κοινωνική ένταξη των
μεταναστών δεύτερης γενιάς στην ελλάδα».
δhμΗτρα γιαΖιτΖh, υ/δ, τμήμα κοινωνικής & εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Παν/μιο Πελοποννήσου: «αφηγήσεις ζωής
αλβανών μεταναστών που κατοικούν στη λήμνο: μια
βιογραφική προσέγγιση».

ΑΙθΟυςΑ 2

16.45-18.15 εκπαίδευση & κατάρτιση ιι
Προεδρεύει: ιωaννΗΣ καμαριανoΣ, επίκ. καθηγη-
τής, Παν/μιο Πάτρας.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αντιγoνΗ ΠαΠακωνΣταντiνου, εντεταλμένος διδα-
σκαλίας & ευΣτaθιοΣ μΠaλιαΣ, αναπληρ. καθηγητής,

8



εκΠα / Παν/μιο Πατρών: «κοινωνία σε κρίση, σχέσεις
σε κρίση. οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τους γονείς».
oλγα τΖαΦeα, ιaκωβοΣ τΣιΠλακiδΗΣ, ε. τΣaγκα,
ελeνΗ Σιaνου-κυργιου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας της
εκπαίδευσης, τμήμα Φ.Π.Ψ. Παν/μιο ιωαννίνων: «αποφα-
σίζοντας για το μέλλον: επιλογή σπουδών για την
ανώτατη εκπαίδευση στην εποχή της κρίσης».
θεoδωροΣ θaνοΣ, επίκ. καθηγητής, Παν/μιο ιωαννίνων &
ανδρομaχΗ μΠουνα, υ/δ, Παν/μιο ιωαννίνων: «(ανα)πα-
ραγωγή και (εν)δυνάμωση των έμφυλων διακρίσεων
στο σχολείο μέσα από άτυπες διαδικασίες».

ΑΙθΟυςΑ 3

16.45-18.15 Η επικαιρότητα των κλασικών θεωρήσεων
Προεδρεύει: ρoΗ ΠαναγιωτοΠουλου, καθηγήτρια, εκΠα.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ΣτeλιοΣ χιωτaκΗΣ, ομότ. καθηγητής, τμήμα Πολιτικής
επιστήμης, Παν. κρήτης: «Η “πολιτική ως επάγγελμα”
του βέμπερ και η σημερινή κρίση στην ελλάδα: η επι-
καιρότητα ενός κλασικού κειμένου».
νiκοΣ ναγoΠουλοΣ, αναπληρ. καθηγητής, τμήμα κοι-
νωνιολογίας, Παν/μιο αιγαίου: «κοινωνικοοικονομική
κρίση και επιπτώσεις στην πολιτική συμπεριφορά. Η
ελληνική κρίση και το “πείραμα” του Marienthal».
ΣΠυροΣ γaγγαΣ, επίκ. καθηγητής, τμήμα κοινωνιολο-
γίας, Deree - The american College of Greece: «Η σύγκλιση
των αξιών. Προς μια απόπειρα εντοπισμού της ση-
μασίας του Max Scheler για την κοινωνιολογία του
Tal cott Parsons».

18.15-18.30 Διάλειμμα  
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ΕπΙςΗμΗ ΕΝΑΡξΗ

Αμφιθέατρο «Αγγελοπούλου» (Αριστείδου 11)

18.30-19.00 χαιρετισμοί, Προσφώνηση, εναρκτήρια ομιλία
ΣωκρaτΗΣ κονιoρδοΣ, καθηγητής, τμήμα κοινωνιολο-
γίας, Παν/μιο κρήτης, Πρόεδρος εκε: «Η κρίση και η
κρίση της κοινωνιολογίας».

19.00-20.30 Στρογγυλό τραπέζι: Η χρησιμότητα της κοινω-
νικής Έρευνας σε εποχή κρίσης
Προεδρεύε ι: δΗμhτρΗΣ χαραλaμΠΗΣ, καθηγητής,
εκΠα.

τaκΗΣ καΦετΖhΣ, καθηγητής, Παν/μιο Πελοποννήσου.

μαρiα κουΣΗ, καθηγήτρια, Παν/μιο κρήτης.

αλeΞανδροΣ-ανδρeαΣ κυρτΣΗΣ, καθηγητής, εκΠα.

ιωaννα τΣiγκανου, ερευνήτρια α΄, εκκε.

νiκοΣ ΦωκaΣ, καθηγητής, Παν/μιο eötvös Loránd.
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ΠαραΣκευΗ 11 δεκεμβριου 2015

ΑΙθΟυςΑ 1

9.15-10.45 ειδική Συνεδρία: Σχέσεις Πόλης-υπαίθρου
Προεδρεύει: αΠoΣτολοΣ γ. ΠαΠαδoΠουλοΣ, καθη-
γητής, χαροκόπειο Παν/μιο.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αΠoΣτολοΣ γ. ΠαΠαδoΠουλοΣ, καθηγητής, τμήμα γεω-
γραφίας, χαροκόπειο Παν/μιο & λουκiα-μαρiα ΦρατΣeα,
υ/δ, τμήμα γεωγραφίας χαροκόπειο Παν/μιο: «Η πρόκλη-
ση της συνδιαχείρισης σε μια προστατευόμενη περιο-
χή του αιγαίου: αναλύοντας τις επιδιώξεις των τοπι-
κών φορέων και των αλιέων στη Σύρο και την Άνδρο».
ΣοΦiα ΣκορδiλΗ, αναπλ. καθηγήτρια, θανaΣΗΣ λα-
κριντhΣ, υ/δ, ΠαναγιωτΗΣ ΠaντοΣ, υ/δ, τμήμα γεω-
γραφίας, χαροκόπειο Παν/μιο: «“μαζί να τα φάμε”:
νέες σχέσεις ανάμεσα σε καταναλωτές και παραγω-
γούς τροφίμων στην ελλάδα της κρίσης».
αλεΞaνδρα θεοΦiλΗ, υ/δ, τμήμα γεωγραφίας, χαρο-
κόπειο Παν/μιο: «αγροτική ανάπτυξη και ύπαιθρος χώ-
ρος: προκλήσεις και δυνατότητες για τις τοπικές κοι-
νωνίες στην ελλάδα της κρίσης».
αλεΞiα Σιaχου, υ/δ, τμήμα γεωγραφίας, χαροκόπειο
Παν/μιο: «κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από την
πληθυσμιακή συγκέντρωση στον παράκτιο χώρο. Η
περίπτωση της περιοχής της δυτικής ελλάδας».
ευγενiα ΠετροΠουλου, λέκτορας, τμήμα κοινωνιολο-
γίας, Παν/μιο κρήτης & βαΣιλικh ΠετουΣΗ, επίκ. κα-
θηγήτρια, τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο κρήτης: «γεωρ-
γία και υγεία των γυναικών: διερεύνηση της σχέσης,
διαπιστώσεις & προτάσεις».
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ΑΙθΟυςΑ 2

9.15-10.45 εκπαίδευση & κατάρτιση ιιι
Προεδρεύει: ιωaννΗΣ καμαριανoΣ, επίκ. καθηγητής,
Παν/μιο Πάτρας. 

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:

ιωaννΗΣ καμαριανoΣ, επίκ. καθηγητής, Παιδαγωγικό
τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, Παν/μιο Πάτρας & γεωρ-
γiα γουγα, δρ. κοινωνιολογίας: «αμφιθέατρο υπό κρί-
ση. Η υπό οικονομική κρίση ρύθμιση του χώρου της
ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης».
βαΣιλικh καντΖaρα, επίκ. καθηγήτρια, τμήμα κοινω-
νιολογίας, Πάντειο Παν/μιο: «Η εκλογίκευση της ελληνι-
κής εκπαίδευσης σε συνθήκες κρίσης (2009-2014)».
αχιλλeαΣ αλτινταΣιωτΗΣ, δάσκαλος-ερευνητής, χρh -
ΣτοΣ τουρτουραΣ, επίκ. καθηγητής, Πτδε, αΠθ, αργυ -
ρΗΣ κυρiδΗΣ, καθηγητής, τεΠαε, αΠθ & κωΣτhΣ τΣιου -
μΗΣ, καθηγητής, τεΠαε, αΠθ: «Σχολικές διαδρομές των
μουσουλμανοπαίδων. Η περίπτωση ενός δημοτικού
σχολείου της θεσσαλονίκης».
αντωνιοΣ αλεβiΖοΣ, υ/δ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, βαρ-
βaρα βελh, υ/δ, Πάντειο Παν/μιο, μαγδαλΗνh ελευ -
θeρογλου, υ/δ, Πάντειο Παν/μιο: «εκπαίδευση και οι-
κονομική κρίση: η περίπτωση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων του νομού αττικής».
ευaγγελοΣ χαϊνaΣ, υ/δ, Πάντειο Παν/μιο, επιστημ. Συ-
νεργάτης τει δυτικής ελλάδας: «αποτελέσματα έρευ-
νας σχετικά με τα επιχειρησιακά πρότυπα των ελλη-
νικών μκο του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και
του Περιβάλλοντος. Η εφαρμογή εργαλείων, τεχνικών
και καλών πρακτικών για την αποτελεσματική διοί-
κηση και διαχείριση πόρων στο πλαίσιο της οργανω-
σιακής μάθησης των μκο».

10.45-11.00 Διάλειμμα 
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ΑΙθΟυςΑ 1

11.00-12.30 ειδική Συνεδρία: επιχειρηματικότητα και κοινω-
νική Συνοχή στην ελλάδα της κρίσης
Προεδρεύει: αΠoΣτολοΣ ΠαΠαδoΠουλοΣ, καθηγητής,
χαροκόπειο Παν/μιο.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ιωaννα τΣiγκανου, διευθύντρια ερευνών, εκκε: «επι-
χειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και κοινωνική
συνοχή: προς μια συγκρότηση ενός κοινωνιολογικού
αντικειμένου».
διονυΣΗΣ μΠαλουρδοΣ, διευθυντής ερευνών, εκκε:
«επιχειρηματικότητα μεταναστών μουσουλμάνων στην
αττική».
ΣωτhρΗΣ χτουρΗΣ, καθηγητής, Παν/μιο αιγαίου: «εται-
ρική κοινωνική ευθύνη, κοινωνικό κεφάλαιο & επιχει-
ρηματικότητα».
νiκοΣ ΣαρρhΣ, ερευνητής εκκε: «κοινωνική επιχει-
ρηματικότητα στην ελλάδα: θεσμικό πλαίσιο, τάσεις,
προοπτικές». 
λaουρα μαρaτου-αλιΠρaντΗ, δρ κοινωνιολογίας, εμπει-
ρογνώμων eiGe/εκΠα: «γυναικεία επιχειρηματικότητα
στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα».

ΑΙθΟυςΑ 2

11.00-12.30 κοινωνία των Πολιτών ι
Προεδρεύε ι: ρoΗ ΠαναγιωτοΠουλου, καθηγήτρια,
εκΠα.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
μανουΣοΣ μαραγκουδaκΗΣ, αναπλ. καθηγητής, τμή-
μα κοινωνιολογίας, Παν/μιο αιγαίου & κωΣταΣ ρoντοΣ,
καθηγητής, τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο αιγαίου: «Πολι-
τική συνείδηση και πολιτειακή αρετή τα χρόνια της
κρίσης».
κατερiνα λουκiδου, υ/δ, τμήμα Πολιτικής επιστήμης
και δημόσιας διοίκησης, εκΠα: «κοινωνία πολιτών την
περίοδο της κρίσης».
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aγγελοΣ λουκaκΗΣ, υ/δ, τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο
κρήτης: «δράσεις και διεκδικήσεις οργανώσεων αλλη-
λεγγύης στην ελλάδα: 2009-2015».
χρυΣουλα κουΣουλeντΗ, κοινωνική λειτουργός, μ.α. με-
θοδολογία και εφαρμογές στην κοινωνική Πολιτική: «τα
κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία ως νέα μορφή κοι-
νωνικής και πολιτικής δράσης. Η περίπτωση του μη-
τροπολιτικού κοινωνικού ιατρείου ελληνικού (μκιε)».

ΑΙθΟυςΑ 3

11.00-12.30 Πρακτικές & επιπτώσεις της κρίσης ι
Προεδρεύε ι: λaουρα μαρaτου-αλιΠρaντΗ, eiGe/
εκΠα.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αργυρΗΣ κυρiδΗΣ, καθηγητής, αΠθ, αναΣταΣiα χρι-
Στοδουλου, αναπληρ. καθηγήτρια, αΠθ & αθανaΣιοΣ
Σταυρου, υ/δ, Παν. δυτικής μακεδονίας: «αντανάκλαση
κοινωνικών αξιών στα διαφημιστικά μηνύματα των
βουλευτικών εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου 2015».
ελeνΗ Ζυγα, κοινωνιολόγος -κοινωνική λειτουργός μ.δ.
Πληροφορική υγείας, εκΠα, δήμος νίκαιας: «Η συμβολή
των ηλικιωμένων ατόμων στη στήριξη της ελληνικής
οικογένειας την περίοδο της κρίσης».
ευαγγελiα καλερaντε, επίκ. καθηγήτρια, Παν/μιο δυ-
τικής μακεδονίας: «εκπαιδευτική πολιτική σε εκτυ-
λισσόμενες οικονομικές και πολιτικές ρηματικές δια-
δικασίες. από την οικονομία “gig” στην «εκπαίδευση
“gig”;»
νiκοΣ κουραχaνΗΣ, διδάκτωρ κοινωνικής Πολιτικής,
Παν/μιο Πελοποννήσου: «κοινωνική πολιτική και έλλει-
ψη στέγης στην ελλάδα: οι εξελίξεις της “κρίσιμης”
τελευταίας πενταετίας».

12.30-12.45 Διάλειμμα
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ΑΙθΟυςΑ 1

12.45-14.15 μέσα & κρίση
Προεδρεύει: γιωργοΣ ΠλειoΣ, καθηγητής, εκΠα.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αλεΞiα καλογεροΠουλου, υ/δ, τμήμα εμμε, εκΠα &
αθΗνa χατΖουλΗ, αναπλ. καθηγήτρια Ψυχολογίας, τμή-
μα εμμε, εκΠα: «“εμείς” και οι “άλλοι”: η κοινωνική
πόλωση στα χρόνια της κρίσης όπως αναδύθηκε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. το παράδειγμα του δη-
μοψηφίσματος».
μαρiΖα γεωργaλου, διδάκτορας γλωσσολογίας, Lanca -
ster University: «αφηγήσεις της ελληνικής κρίσης στο
Facebook».
μιχaλΗΣ κυΠαρiΣΣΗΣ, μ.δ. στην κοινωνιολογία, Πάντειο
Πανεπιστήμιο: «Έθνος, φύλο, σεξουαλικότητα. εξουσία
και αντιστάσεις στο λόγο του τύπου για την “κρίση”
στην ελλάδα – το παράδειγμα της “ελευθεροτυπίας”».
ιΣμhνΗ Σιουλα‐γεωργουλeα, μ.δ. κοινωνιολογίας, Πά-
ντειο Παν/μιο & εκκε: «Η δημόσια διαπόμπευση των
οροθετικών γυναικών στο διαδίκτυο: οι αναπαραστά-
σεις στους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους
και στο Twitter».

14.15-15.00 Διάλειμμα Μεσημβρινό 

ΑΙθΟυςΑ 1

15.00-16.30 Πολιτική - βία - κρίση
Προεδρεύε ι: ρoΗ ΠαναγιωτοΠουλου, καθηγήτρια,
εκΠα.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ρoΗ ΠαναγιωτοΠουλου, καθηγήτρια, τμήμα εμμε,
εκΠα: «ο τρόμος ως προεκλογικό μέσο χειραγώγη-
σης των ψηφοφόρων».
Στeλλα-γαρυΦαλλιa νιωτΗ, μ.δ. «κοινωνικός αποκλει-
σμός, μειονότητες & Φύλο», κοινωνική επιθεωρήτρια, Σώ-
μα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και Πρόνοιας (ΣευυΠ):
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«οικονομική-πολιτική κρίση και η δράση ακροδεξιών
και νεοφασιστικών κομμάτων στη μεταπολιτευτική
ελλάδα: τα παραδείγματα του λαοΣ και της χρυσής
αυγής στο διάστημα 2009-2013».
αυγουΣτiνοΣ ΖενaκοΣ, δημοσιογράφος-Περιοδικό Unfol -
low & χρhΣτοΣ νaτΣΗΣ, υ/δ, Πάντειο Παν/μιο: «Η κρί-
ση και ο λόγος του ακραίου κέντρου: από την κριτι-
κή της βίας στη δημοκρατία ως συμμόρφωση».
θανaΣΗΣ θεοΦιλoΠουλοΣ, υ/δ, Πάντειο Παν/μιο, μκο
Colour Youth - κοινότητα LGBTQ αθήνας, ινε/γΣεε: «Η ρα-
τσιστική βία στην ελλάδα της κρίσης (2010-2015): δε-
δομένα, χαρακτηριστικά, ερμηνείες».
ΠαντελhΣ κωνΣταντινaκοΣ – αντωνΗΣ τραυλoΣ,
αναπληρ. καθηγητές, τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης
αθλητισμού, Παν/μιο Πελοποννήσου & χριΣτιaνα κιaμου,
Φοιτήτρια, τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού,
Παν/μιο Πελοποννήσου: «τάσεις για την παρακίνηση, τα
αθλήματα και τις αιτίες δημιουργίας βιαιοτήτων στον
γυναικείο αθλητισμό».

ΑΙθΟυςΑ 2

15.00-16.30 κοινωνία των Πολιτών ιι
Προεδρεύει: κωΣταΣ ρoντοΣ, καθηγητής, Παν/μιο αι-
γαίου.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
γιωργοΣ κουΖαΣ, μεταδιδακτορικός ερευνητής, εκΠα:
«“επιβιώνοντας κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης”:
δίκτυα αλληλεγγύης και μορφές αμοιβαιότητας στους
ρακοσυλλέκτες της αθήνας».
αγγελικh οικονομοΠουλου, διευθύντρια κοινωνικής
Πολιτικής -Ψυχολόγος, διεύθυνση κοινωνικής Πολιτικής δή-
μου αγίων αναργύρων-καματερού & ανδρeαΣ ΦερωναΣ,
επίκ. καθηγητής, τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Παν/μιο Πελοποννήσου: «κοινωνική αναδο-
χή: μια καινοτόμα πρακτική για την καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η περίπτωση του δή-
μου αγίων αναργύρων-καματερού».
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ΠαναγιωτΗΣ ΖaννΗΣ, δρ. κοινωνιολογίας και κοινωνι-
κής Πολιτικής, μκο “αθΗνα”: «Η προβληματική πολι-
τική κοινωνία και η αδύναμη κοινωνία των πολιτών.
μια οικοσυστημική προσέγγιση της κρίσης στην ελ-
λάδα. Πού και πώς να αναζητήσουμε τις λύσεις;»

16.30-16.45 Διάλειμμα 

ΑΙθΟυςΑ 1

16.45-18.45 ειδική Συνεδρία: Η κοινωνική κατάσταση των
νέων στην ελλάδα της κρίσης και το θέμα της
απασχόλησης
Προεδρεύει: ΣωτhρΗΣ χτουρΗΣ, καθηγητής, Παν/μιο
αιγαίου.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ΣωτhρΗΣ χτουρΗΣ, καθηγητής, τμήμα κοινωνιολογίας,
Παν/μιο αιγαίου: «εισαγωγή & περιγραφή πρόσφατων
ερευνητικών έργων και καταγραφών για τα θέμα της
εργασία και ανεργίας των νέων».
διονυΣΗΣ μΠαλουρδοΣ, διευθυντής ερευνών, εκκε:
«μετάβαση, ενηλικίωση, κίνδυνος φτώχειας & οικο-
νομική ύφεση στην ελλάδα - “in4Youth”».
ΣωτhρΗΣ χτουρΗΣ, καθηγητής κοινωνιολογίας, τμήμα
κοινωνιολογίας, Παν/μιο αιγαίου & αικατερiνΗ αΠοΣτο -
λiδου, υ/δ, τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο αιγαίου: «το
πολιτικό ενδιαφέρον των νέων & η εμπιστοσύνη στους
θεσμούς: αποτελέσματα από την έρευνα in4Youth».
μaλαμα ρενταρh, κοινωνιολόγος, Παν/μιο αιγαίου:
«διαδρομές νέων από διακριτές επαγγελματικές ομά-
δες και ο εντοπισμός τους σε τμήματα της αγοράς».
XριΣτoδουλοΣ μΠeλλαΣ, αναπλ. καθηγητής, Παν/μιο
αιγαίου: «οι δυνατότητες των νέων στην ελλάδα: Έμ-
φυλες διαφοροποιήσεις».
νiκοΣ ΣαρρhΣ, ερευνητής, εκκε: «Η ανεργία νέων
στην ελλάδα της κρίσης και το ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο για την αντιμετώπισή της».
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γαβριhλ αμiτΣΗΣ, αναπλ. καθηγητής δικαίου κοινωνι-
κής ασφάλειας, τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, ατει αθή-
νας: «οι πολιτικές υποστήριξης των ευπαθών νέων
στο πλαίσιο της εθνικής Στρατηγικής κοινωνικής
Ένταξης».

ΑΙθΟυςΑ 2

16.45-18.45 Πρακτικές & επιπτώσεις της κρίσης ιι
Προεδρεύει: ΗρακλhΣ μαυρiδΗΣ, επίκ. καθηγητής,
Πάντειο Παν/μιο.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αναΣταΣiα αλευριaδου, αναπληρ. καθηγήτρια ειδι-
κής αγωγής, Παν/μιο δυτικής μακεδονίας & αικατερiνΗ
ΦουντουλaκΗ, ειδική Παιδαγωγός, ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο κύπρου: «αντιλήψεις και στάσεις μητέρων παι-
διών με νοητική αναπηρία για τον ρόλο των κοινωνικο-
γνωστικών δεξιοτήτων στην κοινωνική ένταξη των
παιδιών τους».
δΗμhτριοΣ βaντΣΗΣ, M.Phil. υ/δ, τμήμα κοινωνιολογίας,
Παν/μιο κρήτης, επιστημ. Συνεργάτης τει κρήτης: «Άτο-
μα με αναπηρία στην ελλάδα της κρίσης. Η μέγγενη
του αποκλεισμού σφίγγει ακόμη περισσότερο». 
ευαγγελiα καλeραντε, επίκ. καθηγήτρια, Παν/μιο δυ-
τικής μακεδονίας, θεoδωροΣ ελευθερaκΗΣ, επίκ. κα-
θηγητής, Παν/μιο κρήτης & ΠαναγιωτΗΣ γιαβρiμΗΣ, λέ-
κτορας, Παν/μιο αιγαίου: «Πολιτικές εγκλίσεις και κοι-
νωνικές υποδηλώσεις της οικονομικής κρίσης στην
νεανική γυναικεία εργασία, ως εκπαιδευτική πρό-
κληση στον επανακαθορισμό της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής».
γιωργοΣ καΦΦeΣ, αναπληρ. καθηγητής, ΣΣε: «Ένοπλες
δυνάμεις και κρίση».
δΗμhτρΗΣ ΣμοκοβiτΗΣ, τ. καθηγητής ΣΣε / ινστιτούτο
Στρατηγικών μελετών ελλάδος: «Η οικογένεια των ελ-
λήνων στρατιωτικών κατά την κρίση».

18.45-19.00 Διάλειμμα 
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ΑΙθΟυςΑ 1

19.00-20.30 μορφοποιήσεις της κρίσης: Πριν και μετά ι
Προεδρεύε ι: νικoλαοΣ τaτΣΗΣ, ομότ. καθηγητής,
Παν/μιο αθηνών.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
γιωργοΣ χaλαρΗΣ, τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο κρή-
της: «ελλάδα, ευρώπη, Παγκοσμιοποίηση: αναψηλα-
φώντας τα αίτια της ελληνικής κρίσης».
ελeνΗ ρεθυμνιωτaκΗ, επικ. καθηγήτρια, νομική Σχο-
λή, εκΠα & ιωaννΗΣ ΦλυτΖaνΗΣ, υ/δ, νομική Σχολή,
εκΠα: «οι χρήσεις της ελληνικής γης και η ενωσιακή
δυναμική κέντρου-περιφέρειας μετά την κρίση: το
πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού».
νικoλαοΣ ΣΦακιανoΣ, μεταπτυχιακός Φοιτητής κοι-
νωνιολογίας, Πάντειο Παν/μιο: «το μονοπώλιο της βίας-
κράτος στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και ο σύγ-
χρονος πολιτισμός του αυτο-καταναγκασμού».
νικhταΣ αλιΠρaντΗΣ, καθηγητής, αντεπιστέλλων μέ-
λος της ακαδημίας αθηνών: «Η σταδιακή υπερχρέωση
των κρατών ως επιδίωξη του διεθνούς καπιταλισμού
και οι ελληνικές της συνέπειες».

ΑΙθΟυςΑ 2

19.00-20.30 ειδική Συνεδρία: κρίση, Kοινωνία και μμε
Προεδρεύει: αργυρΗΣ κυρiδΗΣ, καθηγητής, αΠθ.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ιωaννα βωβου, επίκ. καθηγήτρια, τμήμα εμεΠ, Πάντειο
Παν/μιο: «για τι πράγμα μιλούν τα μμε όταν πρό-
κειται για την “κρίση”; Η πρόσληψη του λόγου των
μέσων περί κρίσης από φοιτητές επικοινωνίας».
μαρiνα ρhγου, εδιΠ, δημοσιογράφος, Πάντειο Παν/μιο:
«τα ελληνικά μμε στο σταυροδρόμι της κρίσης».
αντωνΗΣ ΣκαμνaκΗΣ, επίκ. καθηγητής, τμήμα δημο-
σιογραφίας και μμε, αΠθ: «οι επιπτώσεις της κρίσης
στα έντυπα μμε».
γιωργοΣ ΠλειoΣ, καθηγητής, τμήμα εμμε, εκΠα: «κρί-
ση, κοινωνία και μμε».
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Σαββατο 12 δεκεμβριου 2015

ΑΙθΟυςΑ 1

9.15-10.45 μορφοποιήσεις της κρίσης: Πριν και μετά ιι
Προεδρεύει: γιωργοΣ χaλαρΗΣ, Παν/μιο κρήτης.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ελεaνα βελeντΖα, ερευνήτρια, εκκε: «το κοινωνικό
προφίλ της ελλάδας σε καιρό ύφεσης: οι συνθήκες
διαβίωσης στην ελλάδα μέσα από την πολυδιάστατη
έννοια της ποιότητας ζωής».
θεoδωροΣ κουτρουκΗΣ, επίκ. καθηγητής, τμήμα οι-
κονομικών επιστημών, δημοκρίτειο Παν/μιο θράκης: «το
σύνδρομο του Σίσυφου: το αφήγημα του κοινωνικού
διαλόγου στην ελλάδα της κρίσης».
νiκοΣ ΦωτoΠουλοΣ, επίκ. καθηγητής, Παν/μιο δυτικής
μακεδονίας: «εθνικός και κοινωνικός διάλογος για την
παιδεία. κοινωνιολογική προσέγγιση των όψεων και
των πολιτικών πρακτικών μιας “θεσμικής χίμαιρας”».
αγγελικh μωυΣiδου, υ/δ, τμήμα κοινωνικής διοίκησης
και Πολιτικής επιστήμης, δημοκρίτειο Παν/μιο θράκης:
«ανισότητες στην υγειονομική περίθαλψη: η κρίση
βλάπτει την υγεία του ελληνικού πληθυσμού;»

ΑΙθΟυςΑ 2

9.15-10.45 Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά ι
Προεδρεύε ι: χριΣτiνα ΖαραΦωνiτου, καθηγήτρια,
Πάντειο Παν/μιο.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
βiκυ βαΣιλαντωνοΠουλου, ειδικός επιστήμονας στην
«αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες», Παν/μιο Πελοποννήσου: «Η
εγκληματικότητα του λευκού κολάρου ως ταυτολο-
γία της σύγχρονης οικονομικής κρίσης».
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βiκυ βλaχου, επίκ. καθηγήτρια, τμήμα κοινωνιολογίας,
Πάντειο Παν/μιο: «οι κοινωνικές αναπαραστάσεις ανα-
φορικά με τη χρήση του διαδικτύου και τους κινδύ-
νους του στην ελλάδα της κρίσης».
Σαββiνα μουρατiδου, υ/δ, τμήμα κοινωνικής διοίκησης
και Πολιτικής επιστήμης, δ.Π.θ.: «μορφές παραβατικό-
τητας στην κοινωνική ασφάλιση».

ΑΙθΟυςΑ 3

9.15-10.45 ειδική Συνεδρία: καπιταλισμός, Παγκοσμιοποίη-
ση και κρίση: Η αναγκαιότητα μιας νέας κοινω-
νιολογικής ανάλυσης ι
Προεδρεύει: αΠoΣτολοΣ γ. ΠαΠαδoΠουλοΣ, καθη-
γητής, χαροκόπειο Παν/μιο.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ανδρeαΣ ΦερωναΣ, επίκ. καθηγητής, τμήμα κοινωνι-
κής και εκπαιδ. Πολιτικής, Παν/μιο Πελοποννήσου: «με-
τασχηματισμοί της κοινωνικής αλληλεγγύης στην επο-
χή της κρίσης: όψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής
εμπειρίας».
μανωλΗΣ αλεΞaκΗΣ, επίκ. καθηγητής, τμήμα κοινω-
νιολογίας, Παν/μιο κρήτης: «Η ελλάδα μετά την κρίση:
επιβάτης του παγκόσμιου τραίνου στο ευρωπαϊκό
βαγόνι (business class)».
γιωργοΣ μαυρομμaτΗΣ, λέκτορας, τμήμα γεωγραφίας,
χαροκόπειο Παν/μιο: «ορίζοντας το πολιτικά νέο στα
χρόνια της κρίσης».

10.45-11.00 Διάλειμμα 
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ΑΙθΟυςΑ 1

11.00-12.30 μορφοποιήσεις της κρίσης: Πριν και μετά ιιι
Προεδρεύει: μανωλΗΣ αλεΞaκΗΣ, επίκ. καθηγητής,
Παν/μιο κρήτης.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αικατερiνΗ νικολοΠουλου, υ/δ, Universitat autónoma
de Barcelona: «νοηματοδοτήσεις της “κρίσης” από τους
Έλληνες εργαζόμενους και ο αντίκτυπός τους στο κοι-
νωνικό: αναπαραγωγή ή αμφισβήτηση των κυρίαρ-
χων λόγων;»
ΣταυροΣ ΠaρλαλΗΣ, λέκτορας κοινωνικής εργασίας,
Παν/μιο Frederick, κύπρος: «Συγκλίσεις και αποκλίσεις
μεταξύ Ημών και υμών στην κυπριακή κοινωνία εν
μέσω οικονομικής δυσπραγίας».
νικoλαοΣ ΠατΣαντaραΣ, αναπλ. καθηγητής, ΣεΦαα,
εκΠα: «χρησιμοποιώντας αθλητικές μνήμες για την
υπέρβαση πολιτικών - οικονομικών κρίσεων: ο otto
Rehhagel σε ρόλο πολιτικού διαμεσολαβητή!»
νiκοΣ ΣουΖαΣ, διδάκτορας Πολιτικής επιστήμης, Παν/μιο
αθηνών & χρiΣτοΣ ΗλιoΠουλοΣ, διδάκτορας Πολιτικής
Φιλοσοφίας, Loughborough University: «Συλλογική δράση
και πολιτικό σύστημα στα χρόνια της κρίσης. Όρια,
αλληλεπιδράσεις, προοπτικές».

ΑΙθΟυςΑ 2

11.00-12.30 ειδική Συνεδρία: κριτικές της νεωτερικότητας
Προεδρεύει: νiκοΣ ΦωτoΠουλοΣ, επίκ. καθηγητής,
Παν/μιο δυτικής μακεδονίας.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
aκΗΣ λελεδaκΗΣ, επίκ. καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο:
«(για) το υποκείμενο της πολιτικής δράσης».
aγγελοΣ μουΖακiτΗΣ, λέκτορας, Παν/μιο κρήτης: «απο-
μάγευση και νεωτερικότητα».
βαΣiλΗΣ ρωμανoΣ, επίκ. καθηγητής, τμήμα κοινωνιο-
λογίας, Παν/μιο κρήτης: «Η κριτική της νεωτερικής τε-
χνολογίας στη φαινομενολογική σκέψη».
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γιaννΗΣ ΣτaμοΣ, ΣεΠ, ελληνικό ανοικτό Παν/μιο: «h
ελληνική κοινωνία – out of joint».

ΑΙθΟυςΑ 3

11.00-12.30 κοινωνική οικονομία
Προεδρεύε ι: ανδρeαΣ ΦερωναΣ, επίκ. καθηγητής,
Παν/μιο Πελοποννήσου.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
μιχaλΗΣ ΨΗμiτΗΣ, αναπλ. καθηγητής, τμήμα κοινωνιο-
λογίας, Παν/μιο αιγαίου: «αλληλέγγυα οικονομία, ομό-
τιμη παραγωγή, αποανάπτυξη και κινήματα μετά-
βασης».
αντωνιοΣ κωΣταΣ, διδάκτωρ κοινωνιολογίας, Πάντειο
Παν/μιο, ιωaννΗΣ τΣουκαλiδΗΣ, Φυσικός / MBa TQM,
δομή Στήριξης Φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας
& ευaγγελοΣ ι. χaϊναΣ, υ/δ κοινωνιολογίας, Πάντειο
Παν/μιο: «οι κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρή-
σεις (κοιν.Σ.επ.) στην ελλάδα. Όραμα, φιλοσοφία,
καλές πρακτικές αλλά και εμπόδια».
Παναγιωτα βaθΗ, επιστημονικός Συνεργάτης, τει δυτι-
κής ελλάδας - τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων μεσολογγίου
& δΗμhτρΗΣ καΠογιaννΗΣ, επίκ. καθηγητής, τει δυ-
τικής ελλάδας -τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων μεσολογ-
γίου: «h κοινωνική οικονομία ως εναλλακτική πρό-
ταση και συμπληρωματικός τρόπος ρύθμισης για τη
διευθέτηση προσφυγικών ροών και κρίσεων».
ευaγγελοΣ ι. χaϊναΣ, υ/δ κοινωνιολογίας, Πάντειο
Παν/μιο, ιωaννΗΣ τΣουκαλiδΗΣ, Φυσικός / MBa TQM,
δομή Στήριξης Φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας &
αντωνιοΣ κωΣταΣ, διδάκτωρ κοινωνιολογίας, Πάντειο
Παν/μιο: «Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική
επιχειρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης της επι-
χειρηματικότητας και της εργασιακής ένταξης των
ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων. εργαλεία
- τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας και επαγγελματικού προ-
σανατολισμού - σταδιοδρομίας».

12.30-12.45 Διάλειμμα 
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ΑΙθΟυςΑ 1

12.45-14.15 ειδική Συνεδρία: εργασία και Συνδικάτα κατά
την Περίοδο της κρίσης
Προεδρεύει: χριΣτiνα καρακιουλaΦΗ, επίκ. καθη-
γήτρια, Παν/μιο κρήτης.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
μaρκοΣ βογιατΖoγλου, βοηθός ερευνητή CoSMoS –
Scuola Normale Superiore, υ/δ, european University insti -
tute: «(Ξανα)στρώνοντας τον δρόμο προς την κόλαση:
το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στα χρόνια της
κρίσης».
δΗμhτρΗΣ ΠαΠανικολoΠουλοΣ, διδάκτωρ Πολιτικής
επιστήμης, Πάντειο Παν/μιο: «Η δυναμική των εργατι-
κών κινητοποιήσεων στα χρόνια του μνημονίου: από
την παλίρροια στην άμπωτη».
γιωργοΣ ΣωροΣ, κοινωνιολόγος -ερευνητής, μ.δ. κοι-
νωνιολογίας, Παν/μιο κρήτης: «ο ρόλος των συνδικάτων
στην ελλάδα της οικονομικής κρίσης και η άνοδος
του κινηματικού συνδικαλισμού».
χριΣτiνα καρακιουλaΦΗ, επίκ. καθηγήτρια, τμήμα
κοινωνιολογίας, Παν/μιο κρήτης: «νέα οικονομική δια-
κυβέρνηση της ε.ε. και αλλαγές στις εργασιακές σχέ-
σεις στον δημόσιο τομέα – ο κοινωνικός διάλογος στη
δίνη της  νέας οικονομικής διακυβέρνησης της ε.ε.».
θεοδοΣiα γραμματικου, Σκηνοθέτιδα, ντοκιμαντέρ
«NoN oMNiS MoRiaR», κολεκτίβα «λοκομοτίβα». Πλη-
ροφορίες link: http://nonomnismoriarfilm.weebly.com/ 

ΑΙθΟυςΑ 2

12.45-14.15 Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά ιι
Προεδρεύει: ιωaννα τΣiγκανου, ερευνήτρια α΄, εκκε.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
ΣτeΦανοΣ κoΦΦαΣ, λέκτορας, Παν/μιο Frederick, κύ-
προς: «Η διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (traffi -
c king), ως μείζον κοινωνικό θέμα. επανεξετάζοντας
την πολιτική διαχείρισης και τις πρακτικές αντιμετώ-
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πισής του με την εφαρμογή προσανατολισμένων σε
έργα (projects) οργανωτικών διαρθρώσεων και στρα-
τηγικών διαδικασιών». 
κωνΣταντiνοΣ ΠανaγοΣ, υ/δ, νομική Σχολή, εκΠα:
«ανήλικοι δράστες και ποινικός στιγματισμός: η ελ-
ληνική νομοθεσία υπό τη διόπτρα της προσέγγισης
της ετικέτας».
χρhΣτοΣ κουρουτΖαΣ, υ/δ, τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο
αιγαίου: «Η γενετικοποίηση της παρεκκλίνουσας συ-
μπεριφοράς και οι κοινωνίες του “γενετικού ρίσκου”:
γονιδιακά “μεταλλαγμένοι” ή κάποιοι από εμάς;»
ευΣτρaτιοΣ ΠαΠaνΗΣ, επίκ. καθηγητής, τμήμα κοινω-
νιολογίας, Παν/μιο αιγαίου & ελeνΗ ΠραΣΣa, μεταπτυ-
χιακή Φοιτήτρια, τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο αιγαίου:
«το φαινόμενο της παραφύλαξης (stalking) στην ελ-
λάδα. μια πρώτη σκιαγράφηση της συμπεριφοράς
του αθέατου διώκτη».

ΑΙθΟυςΑ 3

12.45-14.15 κουλτούρα -Πολιτισμός -κρίση ιι
Προεδρεύει: νiκοΣ ΦωτoΠουλοΣ, επίκ. καθηγητής,
Παν/μιο δυτ. μακεδονίας.

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
μυρτω ρΗγου, καθηγήτρια, τμήμα εμμε, εκΠα: «Πο-
λιτισμός και κρίση».
ΣταυροΣ μαλιχουδΗΣ, μεταπτυχιακός Φοιτητής - δη-
μοσιογράφος, (δ.Π.μ.Σ. «Φύλο, κοινωνία, Πολιτική») Πά-
ντειο Παν/μιο: «Η κοινωνική και πολιτική διάσταση της
υποκουλτούρας του χιπ-χοπ στα χρόνια της κρίσης».
νικoλαοΣ τΣiροΣ, αναπληρ. καθηγητής, τμήμα κοινω-
νιολογίας, Πάντειο Παν/μιο: «αιχμάλωτοι στον υπόκο-
σμο της γλώσσας. μια πολιτισμική προσέγγιση της
ελληνικής κρίσης».
χρhΣτοΣ ΞeνοΣ, μ.δ. «Πολιτιστική διαχείριση», Πάντειο
Παν/μιο: «ο φορντισμός στην κινηματογραφική πα-
ραγωγή. μελέτη Περίπτωσης της Φίνος Φιλμ».

25



νiκοΣ δεμερτΖhΣ, καθηγητής, τμήμα εμμε & εκκε,
νiκοΣ ΣουλιωτΗΣ, ερευνητής, εκκε & γιωργοΣ μαρ-
καταΣ, υ/δ, εκΠα: «Πολιτισμική ανάλυση και πολιτι-
σμική κοινωνιολογία στην ελλάδα: τάσεις και συνθή-
κες παραγωγής».

14.15-15.00 Διάλειμμα Μεσημβρινό 

ΑΙθΟυςΑ 1

15.00-16.30 ειδική Συνεδρία: καπιταλισμός, Παγκοσμιοποίη-
ση και κρίση: Η αναγκαιότητα μιας νέας κοινω-
νιολογικής ανάλυσης ιi
Προεδρεύει: χρυΣα Ζaχου, επίκ. καθηγήτρια, αme -
ri can College of Greece -Deree. 
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
αΠoΣτολοΣ γ. ΠαΠαδoΠουλοΣ, καθηγητής, τμήμα
γεωγραφίας, χαροκόπειο Παν/μιο: «απασχόληση, επι-
σφάλεια και μεταναστευτική εργασία στην εποχή της
παρατεταμένης κρίσης. μεταβαίνοντας από τη δυα-
δική αγορά εργασίας στη γενίκευση της επισφάλειας».
χριΣτiνα καρακιουλaΦΗ, επίκ. καθηγήτρια, τμήμα κοι-
νωνιολογίας, Παν/μιο κρήτης: «ανεργία και εργασιακή επι-
σφάλεια: διαστάσεις και επιπτώσεις σε καιρό κρίσης».
χρυΣaνθΗ Ζaχου, Professor i, Deree -american College
of Greece: «οι έμφυλες διαστάσεις της κρίσης στο πα-
γκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα».
δΗμhτρΗΣ λaλλαΣ, ΣεΠ, εαΠ: «Η καταναλωτική κρί-
ση σημαίνει και η κρίση του καταναλωτισμού;»

ΑΙθΟυςΑ 2

15.00-16.30 Πρακτικές & επιπτώσεις της κρίσης ιιι
Προεδρεύει: γιωτα ΠαΠαγεωργιου, καθηγήτρια, Παν/μιο
κρήτης.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
μΗνaΣ ΣαματaΣ, καθηγητής, τμήμα κοινωνιολογίας,
Παν/μιο κρήτης: «Η παρακολούθηση των ελλήνων πο-
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λιτών στα χρόνια της κρίσης και υπό το καθεστώς
των μνημονίων».
γεωργιοΣ τΣομΠανογλου, καθηγητής, τμήμα κοινωνιο-
λογίας, Παν/μιο αιγαίου & νικoλαοΣ καραμaνοΣ, υ/δ:
«Φτώχεια και κοινωνικό κεφάλαιο στην περίοδο της
οικονομικής κρίσης: η περίπτωση της λέσβου».
ευaγγελοΣ ΠρoντΖαΣ, καθηγητής, τμήμα κοινωνιολο-
γίας, Πάντειο Παν/μιο & αναΣταΣiα-βιργινiα Φουρνα-
ρΗ, υ/δ, τμήμα κοινωνιολογίας, Πάντειο Παν/μιο: «Φόρος
& φορολογία: έχει λόγο η κοινωνιολογία;»
γεωργiα ΠετρaκΗ, αναπληρ. καθηγήτρια, τμήμα κοινω-
νικής Πολιτικής, Πάντειο Παν/μιο & νeλλΗ καμΠουρΗ,
μεταδιδακτορική ερευνήτρια, τμήμα κοινωνικής Πολιτικής,
Πάντειο Παν/μιο: «κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις
της ανθεκτικότητας».

ΑΙθΟυςΑ 3

15.00-16.30 ειδική Συνεδρία: το Φαινόμενο του κοινωνικού
και Πολιτικού ριζοσπαστισμού: Στη Συγκυρία της
κρίσης και Πέρα από αυτή
Προεδρεύει: βαΣιλικh γεωργιaδου, αναπλ. καθηγή-
τρια, Πάντειο Παν/μιο.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
δeΣΠοινα ΠαΠαδΗμΗτρiου & βαΣιλικh γεωργιaδου,
αναπλ. καθηγήτριες, Πάντειο Παν/μιο: «ριζοσπαστισμός:
εννοιολογώντας μια αμφίσημη έννοια».
νiκοΣ ΣταΣινoΠουλοΣ, υ/δ, & νiκοΣ δεμερτΖhΣ, κα-
θηγητής εκΠα: «Ψυχοκοινωνικές προϋποθέσεις του
ριζοσπαστισμού».
αναΣταΣiα καΦe: «ριζοσπαστισμός ή / και απάθεια;
Όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς των ανέργων».
αναΣταΣiα καΦe, λαμΠρινh ρoρΗ, βαΣιλικh γεωρ-
γιaδου, αναπλ. καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο & γιaν νΗΣ
κωνΣταντινiδΗΣ, επίκ. καθηγητής Πα.μακ: «ομάδες
εστίασης για τη μελέτη του κοινωνικού και του πολι-
τικού ριζοσπαστισμού».

16.30-16.45 Διάλειμμα 
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ΑΙθΟυςΑ 1

16.45-18.45 ειδική Συνεδρία: Φύλο και οικονομική κρίση
Προεδρεύε ι: λaουρα μαρaτου-αλιΠρaντΗ, eiGe/
εκΠα.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
γιωτα ΠαΠαγεωργιου, καθηγήτρια, εργαστήριο Φύλου
και εκπαίδευσης / τμήμα κοινωνιολογίας, Παν/μιο κρήτης:
«Φύλο και οικονομική κρίση: μια διερεύνηση των επι-
πτώσεων της κρίσης στις γυναίκες».
μαρiα ΣτρατΗγaκΗ, δήμος αθηνών / Πάντειο Παν/μιο:
«Η ισότητα των φύλων στην οικονομική κρίση: αμφίρ-
ροπες τάσεις, “παράδοξες” εξελίξεις».
μαρiα θανοΠουλου, διευθύντρια ερευνών εκκε &
ιωaννα τΣiγκανου, διευθύντρια ερευνών εκκε: «Περί
“κρίσης”: προσλήψεις, διακυβεύματα και νοηματοδο-
τήσεις σε τρεις γενιές γυναικών».
μαριaννα Ψυλλα, αναπλ. καθηγήτρια, Πάντειο Παν/μιο:
«δημόσιες πολιτικές και έμφυλες σχέσεις».

ΑΙθΟυςΑ 2

16.45-18.45 ειδική Συνεδρία: κρίση και μεσαία Στρώματα:
Πραγματικότητες και αναπαραστάσεις
Προεδρεύει: ΣωκρaτΗΣ κονιoρδοΣ, καθηγητής, Παν/μιο
κρήτης.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν:
νiκοΣ καμΠeρΗΣ, ερευνητής β΄ βαθμίδος κεεκ, ακα-
δημία αθηνών: «εισαγωγή στις όψεις της κρίσης και
της κοινωνικής οδύνης των μεσαίων στρωμάτων».
χαρaλαμΠοΣ τΣeκερΗΣ, επιστημ. Συνεργάτης κεεκ,
ακαδημία αθηνών & εντεταλμένος διδασκαλίας, τμήμα
εμμε, εκΠα: «μετασχηματισμοί του ελληνικού πολι-
τικού δικτύου και οι επιπτώσεις στην κοινωνική δυνα-
μική. Προς μια δυναμική Πολιτική κοινωνιολογία».
βeρα τiκα, τμήμα Πολιτικής επιστήμης και ιστορίας,
Πάντειο Παν/μιο: «μεσαίες κοινωνικές τάξεις στη μετα-
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δημοκρατία – το χρονικό ανόδου της εξτρεμιστικής
δεξιάς: η περίπτωση της χρυσής αυγής».
νικολeτα τΣιλiκα & ελΠiδα ευΣταθiου, τμήμα κοι-
νωνικής ανθρωπολογίας, Πάντειο Παν/μιο: «αναπαραστά-
σεις της κρίσης των μεσαίων στρωμάτων στα πρωτο-
σέλιδα των εφημερίδων κατά την περίοδο του δημο-
ψηφίσματος του ιουλίου 2015».
ελΠiδα γεωργa, χαρaλαμΠοΣ τΣeκερΗΣ & μαρiα
ΠινγκουλΗ, aegean Research Centre, aegean College: «νέοι
και κρίση: η οικονομική κρίση στις αντιλήψεις των
νέων από τα μεσαία στρώματα».

29



ΕπΙςΤΗμΟΝΙΚΗ ΕπΙΤΡΟπΗ

χρυΣα Ζaχου, επίκ. καθηγήτρια, αmerican College of Greece-Deree.

γιaννΗΣ καμαριανoΣ, επίκ. καθηγητής, Παν/μιο Πατρών.

ΣωκρaτΗΣ κονιoρδοΣ, καθηγητής, Παν/μιο κρήτης.

αργυρΗΣ κυρiδΗΣ, καθηγητής, αΠθ.

λaουρα μαρaτου-αλιΠρaντΗ, δρ κοινωνιολογίας, εμπειρογνώμων
eiGe/εκΠα.

ΗρακλhΣ μαυρiδΗΣ, επίκ. καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο.

αΠoΣτολοΣ γ. ΠαΠαδoΠουλοΣ, καθηγητής, χαροκόπειο Παν/μιο.

γιωργοΣ ΠλειοΣ, καθηγητής, εκΠα.

νικοΣ ΦωτοΠουλοΣ, επίκ. καθηγητής, Παν/μιο δυτικής μακεδονίας.

ΓΡΑμμΑΤΕΙΑ

αγγελικh υΦαντh, υ/δ, τμήμα κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Παν/μιο.
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