πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων
*αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε επιμέρους εκδήλωση θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρόνο πριν την πραγματοποίησή τους

κεντρικές εκδηλώσεις
29-31 Αυγούστου @ Θέατρο Κήπου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ/ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Ως προοίμιο της γενέθλιας ημερομηνίας, ένα 3ήμερο κινηματογραφικό και μουσικό φεστιβάλ με άξονα την ίδια τη ΧΑΝΘ: από
την ευγενή άμιλλα στον αθλητισμό, στη ζωή στη φύση και την κοινωνική προσφορά, τρείς κινηματογραφικές προβολές
«μιλούν» για θέματα που διαχρονικά συνδέονται με τους βασικότερους πυλώνες δράσης της ΧΑΝΘ. Τις ταινίες συνοδεύουν
μουσικές εμφανίσεις από σχήματα όπου συμμετέχουν παλαιότερα και νεότερα μέλη της ΧΑΝΘ.

2 Σεπτεμβρίου @ ΧΑΝΘ & Θέατρο Κήπου
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΗΜΕΡΑ
Γιορτάζουμε τη γενέθλια ημέρα με ένα εικαστικό πολυθέαμα στο κτήριο της ΧΑΝΘ και με συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας
του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό τη επιμέλεια του Χάρη Ηλιάδη και τη διεύθυνση του Μιχάλη Τραχαλιού, που θα παρουσιάσουν
ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από την ιστορία, το παρόν και το μέλλον της ΧΑΝΘ, τις αρχές και τις αξίες της, τους άξονες
δράσης της.

4 Σεπτεμβρίου @ Πάρκο ΧΑΝΘ
ΧΑΝΘing #παιδί #έφηβος #ενήλικας
Μια γιορτή-παρουσίαση των προγραμμάτων της ΧΑΝΘ στο ευρύ κοινό, η οποία αναδεικνύει ταυτόχρονα και εκείνες τις αξίες
που είναι ουσιαστικές για την κοινωνία των πολιτών του αύριο, εκεί όπου η προσωπική εξέλιξη ορίζεται μέσα από τη
συλλογικότητα, το άτομο μέσα από την ομάδα: η ομαδική ζωή στην κατασκήνωση, η ευγενής άμιλλα στον αθλητισμό, η
δημιουργικότητα ως μέσο έκφρασης, ο εθελοντισμός ως κινητήριος δύναμη προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Το ΧΑΝΘing
γίνεται μια διαδρομή -για το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα- με προορισμό την ενεργή συμμετοχή τους ως πολίτες στη
Θεσσαλονίκη του μέλλοντος.

Οκτώβριος @ Θέατρο Αυλαία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας της ΧΑΝΘ στην πόλη και της προσφοράς της στους
νέους. Στην ημερίδα θα κληθούν να ομιλήσουν επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας
με τις ανακοινώσεις τους τις σημαντικότερες πτυχές της ιστορίας της πόλης και της ΧΑΝΘ στις τέσσερις πρώτες δεκαετίες του
20ου αιώνα. Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση εντύπων, φωτογραφιών και ιστορικών
εγγράφων. Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε μια σειρά μικρών επιστημονικών μελετών με τον τίτλο «Τετράδια Ιστορίας».

20 & 21 Νοεμβρίου @ Ολύμπιον & ΧΑΝΘ
ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM: η Κοινωνία των Πολιτών του Αύριο
Η δράση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει τη σημαντικότερη ενέργεια εξωστρέφειας της ΧΑΝΘ, δημιουργώντας μια πλατφόρμα
διαλόγου, συνάντησης και συνεργασίας εθελοντικών οργανώσεων από τη Μακεδονία και τη Θράκη, με αντικείμενο τον
εθελοντισμό στον 21ο αιώνα, τις προκλήσεις του μέλλοντος για την κοινωνία των πολιτών. Με θεματικό άξονα τους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (πχ Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή, Ψηφιακή Εποχή & Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιώσιμες Πόλεις &
Κοινότητες, Ισχυροί Θεσμοί & Δικαιοσύνη, Ισότητα Φύλων, κα), και με τη συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, το forum αυτό στόχο έχει να αναδείξει τη δύναμη των ενεργών πολιτών, της κοινωνίας, των εθελοντικών
οργανώσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών στα επόμενα 100 χρόνια.

Δεκέμβριος
ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
«ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1921-2021: ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ»
Ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του επετειακού τόμου, που αναδεικνύει την εκατονταετή πλούσια δράση, μέσα από
ανέκδοτες φωτογραφίες, έγγραφα και υλικό που προέρχονται κυρίως από το Ιστορικό Αρχείο της ΧΑΝΘ. Παράλληλα θα
παρουσιαστεί και το έργο της δημιουργίας νέου Αρχειακού και Ερευνητικού Κέντρου της ΧΑΝΘ.

ΤΕΛΕΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
Κορύφωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας της ΧΑΝΘ θα αποτελέσει το Επίσημο Δείπνο στο
τέλος του έτους με τιμητικές απονομές, βραβεύσεις και επίσημους προσκεκλημένους.

δράσεις τμημάτων
Ιούνιος – Ιούλιος
YMCA World Challenge | 6 Ιουνίου (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)
Διαγωνισμός Φωτογραφίας ‘together as one’

Ιούνιος – Αύγουστος
1 με τον κατασκηνωτικό τρόπο ζωής (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
Θεματικές ημέρες «ΧΑΝΘ100 – 1 με σένα» σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους

16 Σεπτεμβρίου
3 γενεές παιχνίδια (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ/ΜΑΖΙ ΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)
Αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διαγενεακής συμμετοχής στη ΧΑΝΘ, γνωρίζουμε τα παιχνίδια των
προηγούμενων 100 χρόνων.

18 & 19 Σεπτεμβρίου
1 με την ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 1 με το ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)
Τα παραρτήματα στο Δήμο Καλαμαριάς και τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, γιορτάζουν τα 100 της ΧΑΝΘ με την τοπική
κοινωνία και τα προγράμματα που ξεχωρίζουν σε κάθε ένα από αυτά.

Οκτώβριος-Δεκέμβριος
τα πρόσωπα του αθλητισμού | έκθεση φωτογραφίας (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΥΕΞΙΑ)
Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τμήματα της ΧΑΝΘ συναντά τους πιο αναγνωρίσιμους πρεσβευτές της.

10 Οκτωβρίου
περίπατος στη ΧΑΝΘ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ)
Μια ξενάγηση στο κτίριο, την πλατεία και την γύρω περιοχή, σημεία της πόλης που έχουν συνδεθεί και σηματοδοτηθεί από
τα 100 χρόνια ιστορίας της.
*σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

28 Οκτωβρίου
ένας χορός, μια αγκαλιά για τη ΧΑΝΘ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
Ένα συμβολικό συναπάντημα χορευτικών συλλόγων, στελεχών και μελών της ΧΑΝΘ, με στόχο τη δημιουργία ενός κυκλικού
χορού ανθρώπων γύρω από το κτίριο της ΧΑΝΘ

Νοέμβριος – Δεκέμβριος
crowdfunding από τους νέους για τους νέους! (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ)
Η Σχολή Στελεχών γιορτάζει τα 100 χρόνια συγκεντρώνοντας χρήματα για να προσφέρει κάτι από τους νέους της ΧΑΝΘ
στους νέους της πόλης.

Δεκέμβριος
1 αιώνας σε 100 θεατρικά λεπτά (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)
‘Ενα θεατρικό ταξίδι στα πιο σημαντικά κομμάτια της ιστορίας της ΧΑΝΘ, συνδεδεμένα με την ιστορία της ίδιας της πόλης

έτος 2022
πρόγραμμα προφορικής ιστορίας - ντοκιμαντέρ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ)
Η σχέση των ανθρώπων με τη ΧΑΝΘ βασίζεται σε έναν κοινό άξονα: το βίωμα.
Και η ιστορία της ΧΑΝΘ συνδέεται άμεσα με τους ανθρώπους της.
Στόχος η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες και τις προφορικές τους μαρτυρίες.

100 κοινωνικές ενέργειες για τα 100 χρόνια της ΧΑΝΘ
Στο πλαίσιο του εορτασμού, ΧΑΝΘ και ΤΙΤΑΝ από κοινού σχεδιάζουν και θα υλοποιήσουν συμβολικά για την επέτειο των
100 χρόνων, 100 δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος των
δράσεων είναι η ανάδειξη της βασικής αξίας και αρχής των δύο οργανισμών, αυτής του εθελοντισμού, της προσφοράς και
της άμεσης σύνδεσης με την κοινωνία. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2021-Σεπτεμβρίου
2022.
*για το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων έχει προβλεφθεί η δυνατότητα διαδικτυακής μετάδοσης, υβριδικής μορφής, ή αναπροσαρμογής
ανάλογα με την εξέλιξη και τα δεδομένα της πανδημίας. Επίσης το χρονικό εύρος υλοποίησης του προγραμματισμού ενδέχεται να επεκταθεί
και μέσα στο 2022 ανάλογα με τα δεδομένα της πανδημίας.

