ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
¨ΑΟΖ: Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
Από τη ςτρατηγική κίνηςη ςτην οικονομική λύςη¨
στο Βιβλιοπωλείο Αιγηίς
Την Παραςκευό 6 Απριλύου, ώρα 7.30 μ.μ., ςτο βιβλιοπωλεύο
Αιγηύσ ςτον Πειραιϊ, Βαςιλϋωσ Γεωργύου Α΄ 11, θα
πραγματοποιηθεύ ομιλύα με θϋμα:

¨ΑΟΖ: Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
Από τη ςτρατηγική κίνηςη ςτην οικονομική λύςη¨
με ομιλητό τον καθηγητό

Νίκο Λυγερό
Ο Ν. Λςγεπόρ καηέσει ηον ςτηλόηεπο δείκηη εςθςΐαρ (IQ) ζηην κλίμακα
Stanford-Binet, με 189 βαθμούρ.
Είναι επιζκέπηηρ καθηγηηήρ ζηο Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, ζηο
Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ, ζηη Σσολή Εθνικήρ Άμςναρ, ζηην Αζηςνομική
Ακαδημία, ζηη Σσολή Πολεμικήρ Αεποποπίαρ, ζηη Σσολή Εθνικήρ Αζθάλειαρ και ζηη
Σσολή Σηπαηολογικού, ζηπαηηγικόρ ζύμβοςλορ, καθηγηηήρ πποικιζμένυν παιδιών,
expert διεπμηνέαρ και μεηαθπαζηήρ ζηα γαλλικά δικαζηήπια, ζςγγπαθέαρ,
ζκηνοθέηηρ, ποιηηήρ, επιζηημονικόρ ζύμβοςλορ ηος Υποςπγείος Παιδείαρ και ηος
Σςνδέζμος θίλυν Καπαθεοδυπή πος έσει ζηόσο ηην ανάδειξη ηηρ επιζηημονικήρ
μοπθήρ ηος Κυνζηανηίνος Καπαθεοδυπή, ηος μεγαλύηεπος μαθημαηικού ηηρ
ζύγσπονηρ Ελλάδαρ.

επιμϋλεια: Βαςίλησ Π. Κικίλιασ
ςυγγραφεύσ: Θεόδωροσ Καρυώτησ,
Σόλωνασ Καςίνησ,
Νίκοσ Λυγερόσ
Με αφορμό την ϋκδοςη του ομοτύτλου βιβλύου του

¨ ΑΟΖ: Αποκλειςτική Οικονομική Ζώνη

Από τη ςτρατηγικό κύνηςη ςτην οικονομικό λύςη¨
Από τισ εκδόςεισ Καςτανιώτη
Δηλώςεισ ςυμμετοχήσ ςτα τηλέφωνα 210 4100286-7
Είςοδοσ ελεύθερη
"Τ' ανώτερα μαθηματικϊ μου τα ϋκανα ςτο Σχολεύο τησ θϊλαςςασ", ομολογεύ ο
Οδυςςϋασ Ελύτησ ςτον Μικρό Ναυτύλο. Ποια η ςχϋςη όμωσ του αποφθϋγματοσ
ενόσ ςπουδαύου ποιητό, που ύμνηςε την αξύα τησ θϊλαςςασ, με την Αποκλειςτικό
Οικονομικό Ζώνη;
Επιδιώκοντασ να κϊνουμε "ϋνα ϊλμα πιο γρόγορο από τη φθορϊ", θα
διαπιςτώςουμε πωσ υπϊρχουν τρεισ λϋξεισ "ςυνδετικϊ κλειδιϊ": Μαθηματικϊ,
Σχολεύο, Θϊλαςςα. Τρεισ λϋξεισ που τϋμνουν οριζόντια τα κεύμενα του βιβλύου,
καθώσ οι ςυγγραφεύσ ξετυλύγουν με όρουσ θεωρύασ και πρϊξησ το μύτο τησ
ελληνικόσ Αποκλειςτικόσ Οικονομικόσ Ζώνησ.
Μαθηματικϊ: O ςτρατηγικόσ ςύμβουλοσ και μαθηματικόσ δρ Νύκοσ Λυγερόσ
αποδεικνύει με "μαθηματικό ακρύβεια" πωσ η ΑΟΖ δεν εύναι ουτοπύα. Δεύχνει την
αδιαμφιςβότητη προςτιθϋμενη αξύα του Καςτελόριζου ςτην οριοθϋτηςη τησ
ελληνικόσ ΑΟΖ.
Σχολεύο: Ο καθηγητόσ Θεόδωροσ Κ. Καρυώτησ, ο "πατϋρασ" τησ ελληνικόσ ΑΟΖ,
διδϊςκει τισ βαςικϋσ θϋςεισ που νομιμοποιούν, με όρουσ διεθνούσ και εθιμικού
δικαύου, την οριοθϋτηςό τησ.
Θϊλαςςα: Ο διευθυντόσ Ενϋργειασ τησ Κυπριακόσ Δημοκρατύασ -επύ τρεισ
ςυνεχόμενεσ διαφορετικϋσ κυβερνόςεισ- Σόλων Καςςύνησ περνϊει από τη θεωρύα
ςτην πρϊξη, καταγρϊφοντασ το παρϊδειγμα τησ Κύπρου ςτην οριοθϋτηςη τησ δικόσ
τησ Αποκλειςτικόσ Οικονομικόσ Ζώνησ.
Ο "πατϋρασ" του πολιτικού ρεαλιςμού, τησ κυρύαρχησ ςχολόσ ςκϋψησ ςτισ διεθνεύσ
ςχϋςεισ και τισ ςτρατηγικϋσ ςπουδϋσ, Θουκυδύδησ, ϋχει τονύςει πωσ «η κυριαρχύα
ςτη θϊλαςςα εύναι τερϊςτιο πλεονϋκτημα». Για μια χώρα ςαν την Ελλϊδα, που
περιβϊλλεται από θϊλαςςα, το ςτρατηγικό αυτό πλεονϋκτημα παραμϋνει ακόμα
"ςτα χαρτιϊ".
Η Ελλϊδα ϋχει μια μοναδικό ευκαιρύα με μύα μόνο κύνηςη: η οριοθϋτηςη τησ ΑΟΖ
θα διαςφαλύςει την εθνικό τησ κυριαρχύα, θα παραγϊγει πλούτο για τη χώρα, θα την
οδηγόςει ςτην ϋξοδο από το λαβύρινθο τησ κρύςησ.

