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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Η Λ ίλα (Τριανταφυλλιά) Λεοντίδον, Αρχιτέκτω ν (Διπλ. ΕΜΠ) - Πολεοδόμος -Γεωγράφος (MSc,
PhD LSE), είναι Καθηγητρια στο ΕΑΠ από το 2002 και Senior Fellow στο Johns Hopkins University
(ΗΠΑ) από το 1986. Έ χει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Καθηγητρια Γεωγραφίας και Ευρω
παϊκών Σπουδών 1996-2002), στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου (Senior Lecturer Γεωγραφίας και Μεσο
γειακών Σπουδών, King’s College London, 1993-96), στο ΕΜ Π (Αναπλ. Καθηγητρια Γεωγραφίας
και Πολεοδομίας-Χωροταξίας στη Σχολή Τοπογράφων, 1986-93) και σ το Α Π Θ (Πολεοδομία στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων, 1975-81). Έ χει όιατελέσει σύμβουλος σε Ε πιτρο πές της Ευρω παϊκής Έ νω 
σης (Βέλγιο) και του ΟΗΕ (UN ECE, Ελβετία), μέλος της SCSS της E SF (Γαλλία), Ε πισκέπτρια
Καθηγητρια στο Πανεπιστήμιο Caen, έχει διδάξει σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και έχει όιατελέσει Πρόεδρος Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Α ιγαίου και Κοσμήτωρ της ΣΑΣ του
Ε Α Π για δύο θη τείες. Τα κ υ ρ ιό τε ρ α β ιβλία της είναι: The M editerranean city in transition
(Cambridge University Press 1990, pbk 2006) · Πόλεις της Σιωπής (ETBA & Θεμέλιο 1989 και 2001) ■
Αγεω γράφητος χώρα (Ελληνικά Γράμματα 2005 και 2007) είναι συνεπιμελήτρια και συγγραφέας
στους τόμους Mediterranean Tourism (Routledge 2001) Urban Sprawl in Europe (Blackwell 2007)·
και έχει δημοσιεύσει 120 ερευνητικές εργασίες στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
και Ιαπωνικά, ως κεφάλαια σε επιμελημένους τόμους και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, μ ε 
ταξύ των οποίων τα International Journal o f Urban & Regional Research Identities Urban Studies·
European Planning Studies' European Urban & Regional Studies City Espaces et Societes και άλλα.
E-mail: leontidou@eap.gr; leontidou@geo.aegean.gr

Η Κ ρ ίσ τ η (Χ ρ υ σ ά ν θ η ) Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο ν , Τοπογράφος (ΤΕΙ-Α), είναι Χ ω ρο τά κ τη ς - Π ολεοδόμος

(DEA-ULP), Dr. Ανθρωπογεωγραφίας (U L P -Γαλλία) και από το 2005 έχει λάβει την «qualification
auxfonctions de Maitre de Conferences des Universites Franqaises». Είναι μέλος Σ Ε Π στη Σχολή Ε υ
ρω παϊκού Π ολιτισμού στο ΕΑ Π από το 2005, Διδάσκουσα (ΠΑ/407) Χ ω ροταξίας Πολεοδομίας
στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠ Θ από το 2005, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του ΕΧΟΑ - Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ από το 1997 και ChercheurAssocie, μέλος του Εργαστη
ρίου Εικόνα και Πόλη του CNRS/7011 από το 1992. Έχει ασχοληθεί με θέματα οικιστικής ανάπτυ
ξης, τοπίου, χω ροταξίας-πολεοόομίας, αστικής γεωγραφίας, οικολογίας και κινημάτων πόλης.
Έ χει συμμετάσχει ως υπότροφος και ως προσκεκλημένη ερευνήτρια στα: SE R TIT (Στρασβούργο,
1993-1995), Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μεξικού - Αρχιτεκτονική (UAM-X) και Αυτόνομο Κρατικό
Πανεπιστήμιο Μ εξικού - Ινστιτούτο Γεωγραφίας (UNAM) (Μεξικό, 1995-1997). Έχει διδάξει επί
σης στο UAM-I (Μεξικό, 2004) και στο Μ εταπτυχιακό Θερινό Π ανεπιστήμιο του CNES - CNRS
(Νίκαια, 2000). Επιστημονικό βιβλίο της είναι το Diveloppement urbain, ecopaysages et quartiers
d ’origine spontanee: Mexico etAthenes, Harmattan Paris (υπό έκδοση). Είναι συγγραφέας μ α ζ ί με
άλλους στα βιβλία J-C. Wieber, Τ. Brossard (dir.), υπό έκδοση, Paysage et Information Geographique,
Lavoisier-Hermes, M. Theriault, F. DesRosiers (dir.), 2008, Information Geographique et Dynamiques
Urbaines, Lavoisier-H erm es και F. Dureau, C. Weber (dir.), 1995, Tel0detection et Systemes
d ’Informations Urbains, Anthropos. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, σε π ρ α 
κτικά συνεδρίων, σε ημερίδες και περιοδικά.
E-mail: cpetro@plandevel.auth.gr; hlios@mail.ntua.gr

Ο Π α ν τ ε λ ή ς Σ κ λ ι ά ς είναι Αναπληρω τής Καθηγητής Δ ιεθνούς Πολιτικής Ο ικονομίας στο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων τον Πανεπιστημίου Πελοποννήσον, ενώ υπήρξε Ε πί
κουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δ ιεθνών Σχέσεων και Α νάπτυξης του Δ ημοκρίτειο Πανεπιστημίου
Θ ράκης (2002-2008). Είναι διδάκτωρ τον Π ανεπιστημίου τον Sussex (1998), όπου διετέλεσε και
Visiting Research Fellow στο Μ εταπτυχιακό Κέντρο για τον Πολιτισμό, την Α νά πτυξη και το Περι
βάλλον (1999-2000). Π ραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών
Ερευνών τον Π αντείον Πανεπιστημίου (1999-2001). Συνεργάστηκε με τη Δ ιεύθννση των Εξωτερι κών Σχέσεω ν της Ε υρω παϊκής Ένωσης, τον Ευρω παϊκό Ο ργανισμό Ανασυγκρότησης, το Π ρό
γρα μμ α των Ηνωμένων Εθνών για την Α νάπτυξη, καθώς και μ ε ιδιω τικούς φορείς και οργανι
σμούς. Έ χει δραστηριοποιηθεί σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών και αναπτυξιακές ΜΚΟ στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της διε
θνούς πολιτικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα
των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και του Τρίτον Κόσμου. Ανάμεσα στις δη
μ ο σ ιε ύ σ ε ις το ν σ ν μ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι τα β ιβ λία N on-G overnm ental O rganisations and the
International Political Economy (Anubis, Αθήνα 1999), συνεπιμέλεια των βιβλίων Η Διπλωματία της
Κοινωνίας των Πολιτών (Παπαζήσης 2003) και Διαφθορά και Σκάνδαλα στη Δημόσια Διοίκηση
και την Πολιτική (Σιόέρης 2005), άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα Middle East Forum,
The Journal o f the Institute o f Middle East Studies «ΑΙ Mamun», South Eastern European Journal o f
Economics, και εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
E-mail: sklias@europers.gr

Ο Η λ ί α ς Α . Κ ο υ ρ λ ιο ύ ρ ο ς σπούδασε Α ρχιτεκτονική στο ΕΜΠ, Πολεοδομ ία -Χωροταξ ία στο ίδιο
ίδρυμα (Δ ρ . Μηχ.) και Γεωγραφία στη London School o f Economics and Political Science (PhD).
Είναι καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Χωροταξίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Π ανεπι
στημίου Αιγαίου από το 1996. Εργάστηκε ως ερευνητής στο ΕΜ Π (Σπουδαστήριο Χωροταξίας και
Οικιστικής Ανάπτυξης), ενώ υπήρξε και βασικό στέλεχος τον προγράμματος σχεδιασμού και ανά
πτυξης του Τεχνολογικού Π άρκου Λ αυρίου του ΕΜΠ. Α π ό το 2003 συνεργάζεται μ ε το Ε Α Π ως
Σύμβουλος-Καθηγητής στο πρόγραμμα «Σπονδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό». Έ χει σνμμετάσχει
με εργασίες τον σε 19 ερευνητικά προγράμματα-δίκτυα, σε 40 επιστημονικά συνέδρια και έχει δη
μοσιεύσει 70 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και εκ
δόσεις πρακτικώ ν συνεδρίων, σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Γεωγραφία, την τεχνολογική
ανάπτυξη και τον σχεδίασμά τον χώρον. Επιπλέον έχει δημοσιεύσει 17πρω τότυπες ερευνητικές
μονογραφίες / εκθέσεις και πολλά διδακτικά εγχειρίδια. Τα κνριότερα επιστημονικά τον βιβλία εί
ναι: (1) Βιομηχανικά Π άρκα: Θεσμοί, Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού (ΕΤΒΑ & Π απαζή
σης, 1992, σε συνεργασία με Σ. Βλιάμο& Δ. Γεωργουλή). (2) Απαρχές της Ελληνικής Γεωγραφίας
σ τ’Ανατολικά Σύνορα της Ευρώπης (REM, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2000, σε συνεργασία με Λ. Λεοντίόου, Λ. Βασενχόβεν & Α. Αφονξενίδη). (3) Δ ιαδρομές στις Θεωρίες τον Χώρον: Οικονομικές Γε
ωγραφίες της Παραγωγής και της Ανάπτυξης (Ελληνικά Γράμματα, 2001).
E-mail: e. kourliouros@aegean.gr

Ο Βασίλης Αράπογλον είναι Λ έκτορα ς στο Τμήμα Κοινωνιολογίας τον Π ανεπιστημίου Κρήτης με
πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης (ΑΣΟΕΕ), μεταπτυχιακά στην Α στική Α νά πτυξη και στην Κοινω
νική Πολιτική, διδακτορικό στην Ανθρωπογεωγραφία (PhD LSE). Έ χει διδάξει σε προπτυχιακό
και μετα πτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Π α
νεπιστήμιο Αιγαίου. Α π ό το 2003 είναι ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στις κοι
νωνικές ανισότητες, στη φτώχεια και στις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού στα αστικά κ έ 
ντρα. Είναι συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και μέλος διεθνών επιστημονι
κών επιτροπών, όπως οι International Sociological Association Research Committee fo r Urban and
Regional Development, European Sociological Association Urban Sociology Stream, European
Network for Housing Research, και αξιολογητής επιστημονικών εργασιών στα περιοδικά Επιθεώρη
ση Κοινωνικών Ερευνών, το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημώ ν, European Urban and Regional
Studies. Πρόσφατες έρευνες του όημοσιεύθηκαν στα περιοδικά Urban Studies (2004 τ.41:3), Critical
Social Policy (2004, τ.2 4 :1), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (2006 τ.121Γ, 2005 τ.118Γ), Γεω
γραφ ίες (2007 τ. 13, 2008 τ. 14) και στους συλλογικούς τόμους Cities between competitiveness and
cohesion: discourses, realities and implementation (2008, Springer), Κοινωνία και Χώρος στην Αθήνα:
η δυναμική των μεταβολών της τελευταίας εικοσαετίας (2008, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ε ρ ευ
νών), Ποιοτική Κοινωνική Έ ρευνα (2006, Κριτική), Οικονομικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέ
σεις στην Ελλάδα (2005, Τυπωθήτω).
E-mail: arapoglv@hol.gr

Ο Α λ έ ξα ν δ ρ ο ς Α φ ο ν ξ ε ν ίδ η ς γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά μεγάλωσε και έζησε στη Βρετανία. Σ πού
δασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο τον Newcastle upon Tyne το 1983-86. To 1989 έλαβε το διδα
κτορικό τον από το Πανεπιστήμιο τον Durham. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1992 και μέχρι το 1996
δίδαξε Κοινωνιολογία και Ευρω παϊκή Ιστορία στο British-Hellenic Educational Association στην
Αθήνα. Σε Πανεπιστήμια δίδαξε Πολιτική Κοινωνιολογία, Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας, Θέματα
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Γεωγραφία της Υγείας στο Τμήμα Γεωγραφίας τον Πανεπιστημίου
Α ιγαίου (1996-9), Ανθρωπογεωγραφία και Υλικό Πολιτισμό της Ευρώ πης στο Ε Α Π (από το 2002)
και Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών στο τμήμα Πολιτικής Ε πιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
τον Π ανεπιστημίου Πελοποννήσου (από το 2007). Διετέλεσε βασικός ερευνητής σε πολλά Ευρω
παϊκά ερευνητικά προγράμματα, δημοσίευσε επιστημονικούς τόμους, όπως Border Cities & Towns
(Brussels 2002, σε συνεργασία) και ήταν συνεπιμελητής και συγγραφέας των βιβλίων Πολιτική Κοινωνιολογία (Παπαζήσης 2006) και Η Δυναμική και τα Ό ρια της Κοινωνίας των Πολιτών: ζητήμα
τα management σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (Προπομπός 2008). Δημοσίευσε άρθρα σε επιστη
μο νικ ά π ερ ιο δικ ά μ ετα ξ ύ των οποίων και διεθνή όπως τα International Journal o f Urban and
Regional Research (2005) και City (2006), σε επιμελημένους τόμους, όπως στα βιβλία Κοινωνικά
Φαινόμενα: Αναλυτικές Προσεγγίσεις, (Gutenberg 2006), Urban Sprawl in Europe: landscapes, landuse change & policy (Blackwell, Oxford 2007), Κοινωνική Σκέψη και Ν εω τερικότητα (Gutenberg,
2008), Κοινωνικό Κεφάλαιο και Κοινωνία των Πολιτών (Παπαζήσης, 2008), σε πρ α κ τικά συνε
δρίων και στον κυβερνοχώρο.
E-mail: afouxenidis@hotmail. com

Η Μ α ρ ία Τ σ ά μ π ρ α είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΕΜΠ, απόφοιτος του τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας), με μ ετα πτυχια κ ές σπουδές (MSc) στην Π εριφερειακή Α νά πτυξη (Ινστιτούτο Π εριφε
ρειακής Α ν ά π τυ ξ η ς Π αντείου) και διδακτορικό (Phd) στη Γεω γραφία (University o f London KCL). Α π ό το 2001 διδάσκει αδιάλειπτα τα θέματα της Οικονομικής Γεωγραφίας σε ελληνικά ΑΕΙ:
ξεκίνησε τη διδακτική της δραστηριότητα στο Π ανεπιστήμιο Α ιγαίου (Τμήμα Γεωγραφίας), ενώ
από το 2007 είναι Λ έκτορα ς στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Δ ιοίκησης Επιχειρήσεων, Α γρο 
τικών Προϊόντων και Τροφίμων). Διδάσκει επίσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA του ΤΔΕΑΠΤ, ενώ έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Π εριφερειακής Α νάπτυξης του ΤΟΠΑ
Παντείου και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΑ Μεσογειακών Σπουδών του KCL. Έ χει παράλλη
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