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21/04/2018

Διάλεξη
Ανοικτού Πανεπιστημίου
«Η Τουρκία και εμείς» με τον Άγγελο
Συρίγο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία εγκαινιάστηκε ο θεσμός του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής
Εταιρείας με πρώτο ομιλητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και
Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Άγγελο Συρίγο. Ο κ. Συρίγος
αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία αλλά και στις πολιτικές
εξελίξεις στη γείτονα χώρα. Η στρατηγική της Ελλάδας προς την Τουρκία τα
τελευταία 50 χρόνια, οι διεκδικήσεις που θέτει η Τουρκία στο Αιγαίο, το θέμα της
ελληνικής και της κυπριακής ΑΟΖ, το μέλλον των εξορύξεων και οι δυνατότητες
συνεργασίας, υπήρξαν κάποια μόνο από τα ζητήματα που ανέλυσε.

26/04/2018

3η Συνάντηση Εργασίας και Συνέδριο
“Refugee crisis two years later: From
retrospective to prospective insights”

Faculty of Political Sciences, University of
Belgrade

Το ΝΝ ταξίδεψε στο Βελιγράδι όπου πραγματοποιήθηκε η τρίτη από τις τέσσερις
προγραμματισμένες συναντήσεις εργασίας στο πλαίσιο του Jean Monnet ερευνητικού
προγράμματος MIGRATE.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
της έρευνας πεδίου που ολοκληρώθηκε τους
προηγούμενους μήνες. Επιπλέον, ο Δημήτρης
Καιρίδης μίλησε στο ανοικτό συνέδριο που
ακολούθησε τη συνάντηση με θέμα «The
migration/refugee crisis and the (un/re)making of
Europe: Risks and challenges for Greece».

5/5/2018

Διάλεξη
Ανοικτού Πανεπιστημίου
«Μύθοι και αλήθειες της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
με το Δημήτρη Καιρίδη
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης

Η δεύτερη διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας
πραγματοποιήθηκε με εισηγητή τον Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και διευθυντή του ΝΝ, Δημήτρη Καιρίδη. Το θέμα ήταν «Η Ελλάδα
στον κόσμο – Μύθοι και αλήθειες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής (Κύπρος –
Αιγαίο – Μακεδονικό)». Έχει η Ελλάδα αποτελεσματική εξωτερική πολιτική;
Είμαστε όντως το χαϊδεμένο παιδί της Δύσης, όπως υποστηρίζει η τουρκική
διπλωματία; Υπήρξε η Ελλάδα, από ιδρύσεώς της, θύμα των ξένων δυνάμεων; Είναι
το Κυπριακό ένα διεθνές πρόβλημα ή ένα πρόβλημα ελληνοτουρκικού
ανταγωνισμού; Σε όλες αυτές τις απορίες αλλά και σε πολλές ακόμα, από την έκβαση
του Μακεδονικού μέχρι τις τουρκικές εκλογές, απάντησε ο κ. Καιρίδης.

16/06/2018

Διάλεξη
Ανοικτού Πανεπιστημίου
«10 και μία δεκαετίες
πολιτικών διαιρέσεων» με
το Θανάση Διαμαντόπουλο
Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, ήταν ο εισηγητής της τρίτης διάλεξης-μαθήματος του
Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 2 Ιουνίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Το θέμα του μαθήματός
του ήταν «10 και μία δεκαετίες πολιτικών διαιρέσεων/Από την ‘ανώμαλη περίοδο’
1909-1974 στις θεσμικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις του παρόντος». Ο έγκριτος
πολιτικός επιστήμονας ανέλυσε την εξέλιξη του πολιτεύματος στη χώρα μας,
αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά και στα προβλήματά του και επεσήμανε την
επίδραση που είχαν στη διαμόρφωσή του διάφοροι πολιτικοί θεσμοί, ενώ στο τέλος
του μαθήματός του, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους τρόπους υπέρβασης των
παθογενειών του.

16/06/2018

Διάλεξη Ανοικτού Πανεπιστημίου
«Η δύσκολη πορεία του φιλελευθερισμού στην
Ελλάδα του 20ου αιώνα» με τον Ευάνθη
Χατζηβασιλείου

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

O Ευάνθης Χατζηβασιλείου ολοκλήρωσε τον πρώτο
κύκλο τεσσάρων μαθημάτων του Ανοικτού
Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας. Θέμα της
εισήγησής του ήταν «Η δύσκολη πορεία του
φιλελευθερισμού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα». Ο

Βορειοελλαδίτης Καθηγητής της Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου στο Τμήμα
Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρθηκε στον
φιλελευθερισμό ως νεωτερικό φαινόμενο, ως καθεστωτικό χαρακτηριστικό της
φιλελεύθερης δημοκρατίας αλλά και ως πολιτική ατζέντα.
Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι στην Ελλάδα ο πολιτικός φιλελευθερισμός υπήρξε
συνδεδεμένος με το ευρωπαϊκό αφήγημα. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες που
αντιμετώπισε κατά τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα υπήρξαν πολλές, με ίσως
σημαντικότερη την υποχώρησή του κατά την περίοδο του εμφυλίου.

Όλες οι διαλέξεις του πρώτου κύκλου βιντεοσκοπήθηκαν και βρίσκονται
αναρτημένες στον ιστότοπο http://navarinonetwork.org/?p=4316.

8-18/07/2018

Θερινή Ακαδημία Ολυμπίας –
Olympia Summer Academy

Εκθεσιακός Πολιτιστικός
Χώρος Alpha Bank, Φουγάρο &
Ξενοδοχείο Park, Ναύπλιο

Το φετινό πρόγραμμα της Ακαδημίας περιέλαβε έξι κύκλους σεμιναρίων:
Διενέξεις και Πολιτική Βία,
Τρομοκρατία και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια,
Δημοκρατικός έναντι Αυταρχικού Καπιταλισμού
Η οικοδόμηση και η αποδόμηση της μετα-Οθωμανικής περιφερειακής τάξης
στη Μέση Ανατολή,
5. Το προσφυγικό ζήτημα στη θεωρία και στην πράξη,
6. Ανάλυση Πολιτικού Ρίσκου.
1.
2.
3.
4.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν στην Ακαδημία έφθασε τους
98. Οι καθηγητές που δίδαξαν στην Ακαδημία ήταν οι:
1. Valentina Bacchin, Humanitarian Protection Coordinator, Italy
2. Antonio Barroso, Teneo Intelligence, UK
3. Yael Berda, Hebrew University of Jerusalem & Harvard University
(winter session 2018), Israel
4. Richard English, Queen’s University Belfast, UK
5. Kristin Fabbe, Harvard Business School, USA
6. Orfeo Fioretos, Temple University, USA
7. Andreas Gofas, Panteion University, Greece
8. Francesca Grandi, Overseas Development Institute, UK
9. Stathis Kalyvas, University of Oxford, UK

10. Christian Kaunert, University of South Wales,UK
11. Dimitris Keridis, Panteion University,Greece
12. Paschalis M. Kitromilides, University of Athens, Greece
13. Benjamin Lessing, University of Chicago, USA
14. Kieran McConaghy, University of St Andrews, UK
15. Harry Papasotiriou, Panteion University, Greece
16. Wolfango Piccoli, Teneo Intelligence, UK
17. Petros Sekeris, Montpellier Business School, France
18. Anastasia Shesterinina, University of Sheffield, UK
19. Plamen Tonchev, Institute for International Economic Relations,
Greece.
Στο πλαίσιο της Ακαδημίας πραγματοποιήθηκαν δυο δημόσιες συζητήσεις στις
16.7.2018 με θέμα τη διεθνή ασφάλεια και τις 17.7.2018 με θέμα το λαϊκισμό.

Μέρος των διαλέξεων μαγνητοσκοπήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και είναι
διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://olympiasummeracademy.org/?page_id=677. Για
περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες πρόγραμμα αλλά και την έκθεση πεπραγμένων
της Ακαδημίας επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.olympiasummeracademy.org.

21/10/2018

7ο Διεθνές Συμπόσιο
Θεσσαλονίκης
Ο κόσμος το 2019: Οι απειλές και
οι προκλήσεις της ανισότητας
Ολύμπιον, Θεσσαλονίκη
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7ο Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης
στις 21 Οκτωβρίου 2018, στο Ολύμπιον. Την έναρξη του Συμποσίου κήρυξαν ο

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής
Εταιρίας, Σταύρος Ανδρεάδης και ο Διευθυντής του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ
στην Αθήνα, Henri-Giscard Bohnet.

Ομιλητές του Συμποσίου ήταν: η Laura Albu, αντιπρόεδρος του λόμπι για τις
γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, o Edmond Alphandery, πρώην Υπουργός
Οικονομικών της Γαλλίας, ο Anders Åslund, καθηγητής στο αμερικανικό
Πανεπιστήμιο Georgetown, ο Daniel Gros, διευθυντής του Centre for European
Policy Studies στις Βρυξέλλες, ο Akif Kireçci, επίκουρος καθηγητής στο
πανεπιστήμιο Bilkent και σύμβουλος για ζητήματα εθνικής ασφαλείας και εξωτερικής
πολιτικής του Προέδρου της Τουρκίας, ο Gerald Knaus, ιδρυτής και πρόεδρος του
European Stability Initiative, ο Stefan Kornelius, διευθυντής της Süddeutsche
Zeitung, ο Lukáš Macek, διευθυντής της Sciences Po στη Ντιζόν της Γαλλίας, o Soli
Özel, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kadir Has της Τουρκίας, η Donatella Viola,
επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας στην Ιταλία, η Άννα
Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την
Ευρώπη, ο Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος και συνιδρυτής της Upstream, o Γιώργος
Παγουλάτος, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κυριάκος
Πιερρακάκης, διευθυντής ερευνών στη διαΝΕΟσις, η Δέσποινα Σπανού, διευθύντρια
του προγράμματος για ζητήματα κυβερνο-ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
ο Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος της ΕΕ για τα ανθρωπιστικά θέματα και τη
διαχείριση κρίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Edmond Alphandery
κάλεσε τους φίλους της Ευρώπης να
ανασκουμπωθούν και να περάσουν στην
αντεπίθεση, αποκαλύπτοντας τις αντιφάσεις και
τα αδιέξοδα των λαϊκιστών και προτείνοντας
συγκεκριμένες λύσεις για τους πολίτες. Για την
Ιταλία δήλωσε πως θα ήταν λάθος να
παρέμβουν οι Βρυξέλλες και ότι καλύτερα θα
είναι να αφεθεί στις αγορές η συμμόρφωση της
ιταλικής κυβέρνησης.
Ο Stefan Kornelius ανέδειξε το ρόλο της
Γερμανίας, στο κέντρο της ευρωπαϊκής
πολιτικής, ως του ισορροπιστή ανάμεσα στους
φεντεραλιστές και τους εθνικιστές, το βορρά και
το νότο, τη Γαλλία και τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη. Ο ίδιος θεώρησε τις
προσδοκίες για τη δυνατότητα της Γερμανίας να παρεμβαίνει υπέρ της ευρωπαϊκής
ενοποίησης, υπερβολικές.
Ο Lukáš Macek παρουσίασε την προοπτική της Ευρώπης από την πλευρά της

Κεντρικής Ευρώπης και των πρώην κομουνιστικών χωρών και εξήγησε ότι η
τιμωρητική πολιτική έναντι του Ορμπάν ή των Πολωνών εθνικιστών μπορεί να
αποδειχτεί αντιπαραγωγική.
Ο Anders Åslund παρουσίασε τα δέκα μαθήματα-συμπεράσματα από τη μετάβαση
των πρώην ανατολικο-ευρωπαϊκών χωρών από τον κομουνισμό στην οικονομία της
αγοράς. Για τον Åslund είναι χίμαιρα η αναζήτηση συναινέσεων σε περιόδους
δομικής κρίσης κι αυτό που χρειάζεται είναι ένα ξεκάθαρο σχέδιο, αποφασιστικότητα
και νέα ηγεσία που να μπορεί να τα βάλει με τα κατεστημένα συμφέροντα. Για τη
Ρωσία εξέφρασε την απαισιοδοξία του ότι η χώρα θα παραμείνει στάσιμη όσο το
πολιτικό της σύστημα δεν αλλάζει και συνεχίζει να ευνοεί την κλεπτοκρατία και τη
διαφθορά.
Ο Daniel Gros εξήγησε πως τα ελληνικά προγράμματα διάσωσης απέτυχαν να
μετασχηματίσουν τις δομές της ελληνικής οικονομίας, κάτι που αποτυπώνεται στη
στασιμότητα των εξαγωγών, σε αντίθεση με ότι έγινε σε άλλες χώρες που ήταν σε
κρίση. Ο Γιώργος Παγουλάτος παρουσίασε τις αισιόδοξες αλλά και τις απαισιόδοξες
πλευρές της ελληνικής οικονομίας σήμερα, μετά από μια δεκαετή κρίση.
Ο Soli Özel παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία, μετά από ένα
δύσκολο καλοκαίρι. Για τον Özel, η υπόθεση Κασόγκι επανέφερε στο προσκήνιο την
Τουρκία και του σημαντικού διεθνούς της ρόλου καθώς η χώρα επιχειρεί να
περιθωριοποιήσει τη Σαουδική Αραβία και να μονοπωλήσει το ρόλο της ηγέτιδας
δύναμης στο μουσουλμανικό σουνιτικό κόσμο της Μέσης Ανατολής.
Τέλος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις τέσσερις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ελλάδα, με έμφαση στη γήρανση και τη
συρρίκνωση του πληθυσμού, ενώ ο Μάρκος Βερέμης εμψύχωσε τους νέους στο
ακροατήριο να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και με μέθοδο και εργατικότητα να
πετύχουν να συμβάλουν στην άνθιση της νέας οικονομίας της γνώσης και στην
Ελλάδα, όπως έχουν κάνει πολλοί νέοι Έλληνες επιχειρηματίες μέσα στην κρίση.
Το Συμπόσιο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων μέχρι τη λήξη του
και χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη συμμετοχή και τη διαδραστική συζήτηση μεταξύ
ομιλητών και ακροατών. Στο τέλος του Συμποσίου, ο διευθυντής του Δικτύου
Ναυαρίνου, Δημήτρης Καιρίδης, ανανέωσε το ραντεβού για το 8ο Συμπόσιο που θα
πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2019.
Το σύνολο των ομιλιών μαγνητοσκοπήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και είναι
διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewevent.aspx?EventID=860. Για περισσότερες

πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.thessalonikisymposium.org.

3/11/2018

Διάλεξη
Ανοικτού Πανεπιστημίου
«Η επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη, 18ος20ός αιώνας» με τον Ευάγγελο Χεκίμογλου

Αμφιθέατρο Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, η πρώτη
διάλεξη του Β’ Κύκλου του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας, το
Σάββατο 3 Νοεμβρίου, από τον ιστορικό Ευάγγελο Χεκίμογλου με θέμα «Η
οικονομική ζωή στη Θεσσαλονίκη, 18ος – 20ός αιώνας: Η επιχειρηματικότητα στη
Θεσσαλονίκη, από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ιστορία των επιχειρήσεων και των
οικονομικών θεσμών». Ο ομιλητής παρουσίασε ένα συναρπαστικό πανόραμα της
οικονομικής ζωής της Θεσσαλονίκης των τελευταίων πεντακοσίων χρόνων.

Ο Β' Κύκλος του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Πολιτιστικής Εταιρείας (Νοέμβριος
2018 - Μάρτιος 2019) με γενικό τίτλο «Η Θεσσαλονίκη στην διαχρονία, Ύλη και
Ιδέες: οικονομία, τέχνη πολεοδομία, ιδεολογία» θα συνεχιστεί το πρώτο εξάμηνο του
2019 με τους:

 Μαρία Τσαντσάνογλου, Ιστορικό
Τέχνης, διευθύντρια του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης, στις 12/1/2019
 Νίκο Καλογήρου, Αρχιτέκτων,
Πρόεδρο στο τμήμα Αρχιτεκτόνων της
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, στις
2/2/2019 και
 Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Ομότιμο
Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του
Ε.Κ.ΠΑ., στις 2/3/2019.

29/11/2018

Ομιλία-Συζήτηση
«Ερντογάν: Ο ιδρυτής της νέας
Τουρκίας;» με το Χρήστο Τεάζη

Δίκτυο Ναυαρίνο

Την Πέμπτη 29.11.2018 πραγματοποιήθηκε η ομιλία-συζήτηση του Αναπληρωτή
Καθηγητή, στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας στην Τουρκία, Χρήστου Τεάζη στα
γραφεία του ΝΝ. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην προτεσταντοποίηση του Ισλάμ και το
μετασχηματισμό της πολιτικής ζωής της Τουρκίας. Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή
στην καταγωγή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Adalet ve Kalkınma
Partisi, AK PARTİ), εξήγησε το ρόλο που διαδραματίζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
σήμερα και όλα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, με την αλλαγή
του πολιτεύματος της Τουρκίας σε προεδρική δημοκρατία.

12-15 Δεκεμβρίου 2018

Workshop
Greek-Turkish Young Leaders Symposium on Security

Kadir Has University, Κωνσταντινούπολη

Σε ένα workshop διάρκειας πέντε ημερών, 30 νέοι Έλληνες και Τούρκοι, με σπουδές
στις διεθνείς σχέσεις, βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και συζήτησαν για τα
ζητήματα ασφαλείας που επηρεάζουν τις σχέσεις των δυο χωρών. Μέσα από ομάδες
εργασίας, προέκυψαν ιδέες που μετουσιώθηκαν σε προτάσεις, για τη βελτίωση των
διμερών σχέσεων της Ελλάδας και της Τουρκίας και την ενεργοποίηση των νέων και
της κοινωνίας των πολιτών των δυο χωρών.
Το πρόγραμμα διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από το Πανεπιστήμιο
του Kadir Has της Κωνσταντινούπολης (Center for International and European
Studies) και το ΝΝ, με την υποστήριξη του NATO Public Diplomacy Division και
του Friedrich Naumann Stiftung.
Στο πλαίσιο του Συμποσίου πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συζητήσεις με θέμα: “The
Young Leaders Dimension”, “The State of Play in Greek-Turkish Relations”, “A
NATO Perspective”, “The Perspective of Journalists” και “Understanding the
Transactional Global Order” στην οποία μίλησε ο διευθυντής του ΝΝ, Δημήτρης
Καιρίδης.

Νέα Έκδοση
Μετά από προσπάθειες τριών χρόνων, που ακολούθησαν την επιτυχή κυκλοφορία
στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις Επίκεντρο, των πρακτικών του Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου για τη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, τον Οκτώβριο του
2012, το ΝΝ είναι ιδιαίτερα χαρούμενο για την υπογραφή συμβολαίου με το μεγάλο
διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge για την έκδοση των πρακτικών, στα Αγγλικά.
Ο συλλογικός τόμος με τίτλο “Thessaloniki, a city in transition” φιλοδοξεί να
καταστεί σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με την ιστορία της
πόλης και αποτελεί μια ουσιαστική επιστημονική συμβολή του ΝΝ στην
ιστοριογραφία της. Ο τόμος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και οπτικό-ακουστικό υλικό σχετικά με τις δράσεις
του ΝΝ επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.navarinonetwork.org. Το ΝΝ είναι ένας
ανοικτός οργανισμός που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των συμπολιτών μας.
Αν θέλετε να συμβάλετε στις δράσεις του, επικοινωνήστε με το γραφείο του ΝΝ στη
Θεσσαλονίκη.

