
Τιμητικός τόμος για τη Λίλα Λεοντίδου 

 

Κυκλοφόρησε τιμητικός τόμος για τη γεωγράφο Λίλα Λεοντίδου με επιμελητές τους 

Αλέξανδρο Αφουξενίδη, πολιτικό κοινωνιολόγο και ερευνητή στο Ινστιτούτο 

Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ), Στέλιο Γκιάλη, επίκουρο καθηγητή περιφερειακής 

γεωγραφίας και ανάπτυξης στο Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου, 

Θεόδωρο Ιωσηφίδη, κοινωνιολόγο και ανθρωπογεωγράφο, καθηγητή µεθοδολογίας 

των κοινωνικών επιστηµών στο Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου 

και Ηλία Κουρλιούρο, καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Χωροταξίας στο 

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών.  

 

Οι συγγραφείς του συλλογικού αυτού τόμου αποδίδουν τιμή στην προσωπικότητα και 

το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Λίλας Λεοντίδου, της γυναίκας 

ακαδημαϊκού που έφερε τη Γεωγραφία στο ελληνικό πανεπιστήμιο, γράφοντας 

διεισδυτικά και πρωτότυπα δοκίμια. Ανατέμνουν το πολύπλευρο έργο της φέρνοντας 

στο προσκήνιο νέες, λιγότερο προσεγμένες, πτυχές από την ενδιαφέρουσα και εν 

πολλοίς αντι-συμβατική διαδρομή της, καλύπτοντας έτσι μεγάλο εύρος 

ανθρωπογεωγραφικών και χωρο-κοινωνικών ζητημάτων.  

Η πλούσια θεματολογία περιλαμβάνει την επιστημολογία και τη μεθοδολογία της 

Γεωγραφίας, την οικονομική και την κοινωνική Γεωγραφία, τον αστικό χώρο, τις 

χωρικότητες της κρίσης, τα σύνορα και τις μετακινήσεις πληθυσμών, την άνιση 

ανάπτυξη, τις δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης, την πολιτισμική μνήμη. Ο 

αναγνώστης καλείται να ταξιδέψει στο μοναδικό και ιδιαίτερο «γεωγραφικό σύμπαν» 

της Λίλας Λεοντίδου με τις σύγχρονες αμφίσημες μα δυναμικές, θεωρήσεις της 

διαφορετικότητας του Μεσογειακού χώρου, της πολιτιστικής στροφής, της άρνησης 

των «μεγάλων αφηγήσεων». Οι συγγραφείς εμβαθύνουν στις προκλήσεις αλλά και τις 

ματαιώσεις που αντιμετώπισε η ακαδημαϊκή Γεωγραφία, αλλά και η εκτός 

«πανεπιστημιακών-τειχών» γεωγραφική σκέψη στον ελληνικό χώρο. Αναφέρονται σε 

μια σειρά από χωρο-κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες από το παρελθόν μέχρι τη 

σύγχρονη εποχή της ρευστότητας, δηλαδή της ύστερης νεωτερικότητας, που 

εξανεμίζει σταθερότητες και βεβαιότητες μέσα σε συχνές και εκτεταμένες αλλαγές, 

αντιφάσεις και συγκρούσεις σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες. 

Ο συλλογικός τόμος, αγγλόγλωσσος κατά το ένα τρίτο του, παρουσιάζει συμβολές 

και κείμενα 34 επιστημόνων και ερευνητών του χώρου, που φιλοδοξούν να 

εμπνεύσουν μια νέα γενιά παθιασμένων γεωγράφων και κοινωνικών επιστημόνων. 

Θα είναι εξαιρετικά χρήσιμος σε πανεπιστημιακά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 


