
∆ελτίο τύπου για τη διάλεξη του Ν. Λυγερού στη Λάρισα 

Αν ρίξουµε µια µατιά στην επικαιρότητα, θα δούµε ότι καθηµερινά αναζητούνται 

λύσεις για το πρόβληµα της οικονοµίας, για την κρίση που δοκιµάζει τους Έλληνες 

και η οποία δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά ηθική και κοινωνική. Θα δούµε επίσης, 

την  αναζήτηση τρόπων για να αποκτήσει η χώρα µας ξανά την χαµένη της αίγλη 

µεταξύ των εταίρων της, αλλά προπάντων, για να αποκτήσει ο Έλληνας ελπίδα και 

να λυθεί επιτέλους ο γόρδιος δεσµός της ύφεσης και της ανεργίας.  

Υπάρχουν πολλές απόψεις και προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

της χώρας µας. Μήπως όµως και η Ελλάδα πρέπει, από απλός θεατής, να γίνει ο 

πρωταγωνιστής των εξελίξεων και δη των γεωπολιτικών και των οικονοµικών που 

προκύπτουν; Τι γίνεται µε την ελληνική ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη); 

Μπορεί η χώρα µας να υπερασπιστεί τα συµφέροντά της; Μπορεί η ΑΟΖ να 

αποτελέσει µέρος της λύσης ή το βάλσαµο από τα δεινά που αντιµετωπίζει η 

Ελλάδα; Πόσο σηµαντική είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ για την εθνική κυριαρχία και 

την ανάπτυξη; Τα ερωτήµατα πολλά και σηµαντικά. Οι απαντήσεις δε, απρόσµενες 

και άκρως αποκαλυπτικές. 

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδας και το 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας, σας 

προσκαλούν στη διάλεξη του καθηγητή Ν. Λυγερού για την ΑΟΖ. 

θέµα:  Τεχνικά ∆εδοµένα της ΑΟΖ 

Η διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, στο 

αµφιθέατρο του ΓΕΩΤΕΕ στην οδό Καψούρη 4. 

Ο Νίκος Λυγερός είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, στην 

Αστυνοµική Ακαδηµία και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στρατηγικός σύµβουλος, 

καθηγητής προικισµένων παιδιών, εξειδικευµένος διερµηνέας και µεταφραστής στα 

γαλλικά δικαστήρια, συγγραφέας, σκηνοθέτης, ποιητής, επιστηµονικός σύµβουλος 

του Υπουργείου Εξωτερικών και του συνδέσµου φίλων Καραθεοδωρή. Ως ερευνητής 

κατέχει διάφορα παγκόσµια ρεκόρ στους τοµείς της άλγεβρας, της θεωρίας αριθµών 

και της συνδυαστικής. 

 

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδας 

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας  

 

 

 


