ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το «Αρχείο Πολέµου» έχει την τιµή να σας προσκαλέσει σε εκδήλωση µε θεµα

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Μια προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων µέσα από το Δίκαιο της
Θάλασσας
Σάββατο 14 Νοεµβρίου 2015, ώρα 7: 30 µ.µ.
Παρουσιαστρια

Αντιγόνη Ε. Καµπέρου

Στην οµιλία αυτή θα εστιάσουµε την προσοχή µας στα θέµατα που αφορούν τους
δύο αλλόκοτους συµµάχους, την Ελλάδα και την Τουρκία. Θα αναπτύξουµε
έννοιες που χρησιµοποιούνται ευρύτατα από τα ΜΜΕ και είναι άγνωστα στο ευρύ
κοινό.
Τι είναι υφαλοκριπίδα; Τι σηµαίνει παραβίαση του FIR Αθηνών; Τι είναι
αιγιαλίτιδα ζώνη, ΑΟΖ (αποκλειστική οικονοµική ζώνη), ποιος είναι ο εναέριος
χώρος της Ελλάδας; Ποιο είναι το καθεστώς του νησιών και των βραχονησίδων;
Ποιο είναι το Νέο Δίκαιο της Θάλασσας; Τι ορίζει, 6, 10 ή 12 µίλια; Γιατί δεν
πάµε στο Δικαστήριο της Χάγης; Γιατί η Τουρκία χαρακτηρίζει το Αιγαίο
«ελληνική λίµνη»;
Τι θα σήµαινε τώρα συνδιαχείριση του Αιγαίου; Τι προβλήµατα θα έλυνε µια
τέτοια λύση; Και ποια άλλα θα δηµιουργούσε.

Η Αντιγόνη Καµπέρου έχει ολοκληρώσει την διατριβή της στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις µέσα από το πλαίσιο της Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας στο
µεταπτυχιακό της δίπλωµα DES (Diplome des Etudes Superieures) στο Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου της Γενεύης στην Ελβετία.

Αντιγόνη Ε. Καµπέρου.

Η Αντιγόνη Καµπέρου γεννήθηκε στην Αθήνα, κόρη του Ευάγγελου Καµπέρου
δικηγόρου, γνωστού Πειραιώτη λογοτέχνη. Σπούδασε αγγλική, γερµανική και
ιταλική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο της Γλασκώβης και του Αµβούργου και
κατόπιν συνέχισε τις µεταπτυχιακές σπουδές της στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του
Πανεπιστηµίου της Γενεύης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές µε διατριβή τις
ελληνοτουρκικές διαφορές στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Το
διδακτορικό της εστιάστηκε στον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Δίδαξε αγγλικά,
γερµανικά και ελληνικά στη Γενεύη παράλληλα µε τις σπουδές της.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα µετά από δωδεκάχρονη παραµονή στο εξωτερικό,
δίδαξε Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και αγγλική ορολογία στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο.
Εµφανίζεται ως συγγραφέας µε το πρώτο της ιστορικό αφήγηµα
«Τρελοκαµπέρος» το 2014.
Ελπίζουµε να σας δούµε στο Αρχείο
Ανδρέας και Αναµπέλλα Φρέρη

Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε
την εκδήλωση, επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο
τηλέφωνο του Αρχείου ή στο κινητό 69-98088220, η email
afreris@wararchivegr.org το αργότερο µέχρι την Πεµπτη
12-11-2015 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.

