
 
 

Η δράση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σημαντική ενέργεια εξωστρέφειας της 

ΧΑΝΘ, δημιουργώντας ένα forum συνάντησης και συνεργασίας εθελοντικών 

οργανώσεων, με αντικείμενο τον εθελοντισμό στον 21ο αιώνα, τις προκλήσεις του 

μέλλοντος για την κοινωνία των πολιτών. 

 

 

 

 

 

Ο εθελοντισμός και η κοινωνία των πολιτών στις προκλήσεις του αύριο  

Θεματικός άξονας: 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ  

Η δύναμη των ενεργών πολιτών, της κοινωνίας, των εθελοντικών οργανώσεων για την 

κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στα επόμενα 100 χρόνια. Πως διαμορφώνουν οι νέες 

προκλήσεις το αντικείμενο και τον τρόπο δράσης των εθελοντικών οργανώσεων; 

▪ Ευρώπη: νέοι & το μέλλον των εθελοντικών/μη-κυβερνητικών οργανώσεων 

▪ Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 

▪ Ψηφιακή Εποχή  

▪ Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες  

▪ Δικαιοσύνη &Ισότητα των Φύλων 

▪ Προσφυγικό  

 

 

1 με σένα και το μέλλον 
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Η ΧΑΝΘ οραματίζεται, 

σχεδιάζει, πρωτοπορεί, με 

το βλέμμα στραμμένο στις 

προκλήσεις του αύριο 

  



 

Δομή:  

Ομιλητές 

▪ Speakers to Inspire: κορυφαίοι διεθνής προσκεκλημένοι ομιλητές  

▪ Speakers to Benchmark: εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων με σημαντικό 

έργο στο τομέα τους  

Κοινό 

▪ Community Participants: εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων από την 

Ελλάδα, και κυρίως τη Μακεδονία και τη Θράκη  

▪ Εθελοντές & Μέλη της ΧΑΝΘ 

Format κάθε θεματικής:  

▪ Τοποθετήσεις Ομιλητών 

▪ Παρουσιάσεις έργου (case studies) 

▪ Διάλογος – Συζήτηση  

▪ Performance acts 

10’ 1ος ομιλητής | 10’ 2ος ομιλητής | 15’ μεταξύ τους συζήτηση  

10’ερωτήσεις κοινού | 10’ performance act 

Συνολική διάρκεια θεματικής 55-60’ 

 

  



 
 

ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

10:00 έναρξη FORUM - Χαιρετισμοί 

10:15 βίντεο καλωσορίσματος 

10:20 Κεντρική Ομιλία 
17 Στόχοι  -μία Ολιστική Προσέγγιση για 1 Καλύτερο Κόσμο 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι Ελληνίδα ακτιβίστρια και κοινωνική επιχειρηματίας. Είναι συνιδρυτής 
και πρόεδρος του World Human Forum. Το 2019 ξεκίνησε το Convergences Greece Forum. Ίδρυσε την 
ActionAid Hellas[1] το 1998 και διετέλεσε πρόεδρός της μέχρι το 2017. Υπό αυτή την ιδιότητα, το 2014 
συνίδρυσε το πρώτο ίδρυμα μικροπιστώσεων στην Ελλάδα, το Action Finance Initiative (AFI).[2] Το 2009 
έγινε πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Παρίσι. 
 

10:50 performance act ( διεθνή προγράμματα ΧΑΝΘ – radio project) 

11:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1Η– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ- Παιδιά, περιβάλλον, παραμύθια και ήρωες 
Η Ελένη Ανδρεάδη, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με ειδίκευση στην περιβαλλοντική 
πολιτική και στα μέσα ενημέρωσης, ίδρυσε το 2009 τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Πράκτορες του 
Πλανήτη», η οποία υλοποιεί προγράμματα με τη συμμετοχή χιλιάδων παιδιών, τα οποία έχουν 
βραβευτεί για την καινοτόμο προσέγγισή τους από το Υπουργείο Παιδείας.  
 

ΛΥΔΙΑ ΚΑΡΡΑ – O σημαντικότατο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα 
περιβάλλοντος 
Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. 
 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
Βιωματικές εμπειρίες στον χώρο και τον χρόνο της πόλης 
Διευθυντής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Mamagea και πολιτιστικός υπεύθυνος/γεωγράφος από 
τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Πολιτιστική Τεχνολογία και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ανθρωπογεωγραφία, Χωρική Ανάπτυξη και Σχεδιασμό 
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικοδόμηση 
γειτονιάς/κοινότητας, τον συμμετοχικό σχεδιασμό και τα αστικά κοινά. Είναι προσκεκλημένος λέκτορας 
στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης για μαθήματα Πολιτιστικής Διαχείρισης. 
 

12:10 performance act (μουσική ζωγραφήγηση από την Λήδα Βαρβαρούση με τίτλο «Μια 

γυναίκα ψάχνει να βρει την αγάπη και η φύση της δίνει την απάντηση». 

12:20 διάλειμμα «meet & mingle» 

13:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2Η– ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΣΚΑΣ - Καλώς ήρθατε στην Ψηφιακή Αλλαγή 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογική Καινοτομία και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 

 



 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ - Η κοινωνία των πολιτών στην ψηφιακή εποχή - Προκλήσεις και 
καλές πρακτικές 
Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του "InfinityGreece ΚΟΙΝΣΕΠ", μιας βραβευμένης κοινωνικής επιχείρησης 
με αντικείμενο τα digital media και το marketing βοηθώντας καθημερινά νέους μέσα από προγράμματα 
εθελοντισμού και εκπαίδευσης (InfinityGreece.com) και επιχειρήσεις μέσα από την παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών (SALDOagency.com). 

 
13:40 performance act (Εduact – Ρομποτική)  

13:50 διάλειμμα «meet & mingle»  

14:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3Η– ΠΟΛΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΛΙΝΑ ΛΙΑΚΟΥ - Χτίζοντας την πόλη του μέλλοντος, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών 
Global Director of City Engagement and Knowledge and Head for Europe and the Middle East for the 
Resilient Cities Network 

 
ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - Οι πολιτικές της ΕΕ για τους νέους μετά την πανδημία 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμό, Πολιτισμός. Τομέας 
Νεολαίας 
 

15:00 performance act (Παρουσίαση έργου προγραμμάτων Κοινωνικής Προσφοράς της 

ΧΑΝΘ) 

15:10 διάλειμμα «meet & mingle» 

16:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 4Η– ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ  

EMMA OSMUNDSEN- Breaking through the Glass Ceiling - Women Leadership in the 21st 
Century 
Emma Osmundsen BSc(Hons) Pg Dip (Arch Conserv)  Dip (IOD) MA MRICS 
President of YMCA Europe, Area President (Europe) World Alliance, National Board Member (YMCA 
England & Wales), Trustee, YMCA Exeter Chartered Surveyor and Managing Director of Exeter City Living 
Ltd (Zero Carbon Development Company). Global pioneer and champion of Passivhaus, Climate-Ready 
and Healthy buildings. 

 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ - Ενώνοντας δυνάμεις, φέρνουμε την έμφυλη ισότητα στο 
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης | Joining forces to bring gender equality to the forefront 
of public debate 
WOMENONTOP|CEO & Editor-in-Chief, αθηΝΕΑ 
Η Μαριάννα Σκυλακάκη είναι οικονομολόγος και πολιτική επιστήμονας. Διευθύνει την αθηΝΕΑ, έναν 
οργανισμό που παντρεύει την καθημερινή ενημέρωση με τις υπηρεσίες έρευνας και επικοινωνίας, με 
σκοπό να ρίξει φως σε ένα μέλλον που προδιαγράφεται συναρπαστικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο 
Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως αναλύτρια στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Goldman Sachs. 
Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Bristol και κατέχει μεταπτυχιακό 
στη Δημόσια Διοίκηση (MPA in Public Policy & Management) από τo London School of Economics. 
 
16:50 performance act (τμήμα Hip Hop ΧΑΝΘ)  
 
 
 
 
 



 
 

17:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ 5Η- ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΙΖΗΣ - Αλληλέγγυοι δίπλα σε όσους υποφέρουν 
Εκτελεστικός Διευθυντής της INTERSOS στην Ελλάδα. Πριν από αυτό εργάστηκε στα κεντρικά γραφεία 

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα - Ελλάδα ως Ιατρικός Διευθυντής, Διευθυντής Προγραμμάτων και Θεσμικών 

Σχέσεων και Διευθυντής Μονάδας Ιατρικής Επιχειρησιακής Υποστήριξης (SOMA) από το 2004 έως το 

2021, ως Επικεφαλής Αποστολής, Ιατρικός Συντονιστής και Ιατρός για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και 

Γιατροί του Κόσμου στο Αφγανιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Ρωσική Ομοσπονδία, Αλβανία, Αίγυπτος, Γεωργία, 

Ελλάδα, Τουρκία από το 1995 έως το 2003. 

 

ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Η προσφυγική κρίση στην κεντρική Μεσόγειο και η 

απάντηση της κοινωνίας των πολιτών 
Διασώστης. Έχει διακριθεί και έχει βραβευθεί για την αδιάκοπη προσφορά του στη διάσωση 

προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο, ειδικά στην θαλάσσια διαδρομή Λιβυής - Ευρώπης. 

 
17:50 performance act (Όλοι μαζί στην κατασκήνωση της ΧΑΝΘ) 
 

18:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ | ΛΗΞΗ FORUM 
 

 
 
 
 

 


