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Λίγα λόγια για τη Χ.Α.Ν.Θ.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Α.Ν.Θ.), είναι κοινωφελές,

μη κερδοσκοπικό σωματείο, που μέσω του Εθνικού Συμβουλίου των Χ.Α.Ν.

Ελλάδος, αποτελεί μέλος των ομοσπονδιών της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας

Χ.Α.Ν. (YMCA). Η Χ.Α.Ν.Θ. ιδρύθηκε το 1921 και σήμερα αριθμεί περισσότερα από

1.000 τακτικά και 12.000 έκτακτα μέλη, που συμμετέχουν στα προγράμματα και τις

δράσεις της. Το Σωματείο μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την

εκγύμναση, τις κατασκηνώσεις, την κοινωνική προσφορά και δράση, πάντα μέσα

από το πρίσμα του εθελοντισμού, στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη της ψυχής,

του πνεύματος, του σώματος και της κοινωνικότητας των νέων. Αυτοί οι στόχοι

αποτυπώνονται στο σήμα της Χ.Α.Ν.Θ. – ισόπλευρο τρίγωνο, που τέμνεται από

ισομεγέθη γραμμή.



Στεγάζεται σε ένα από τα πιο ιστορικά κτήρια της Θεσσαλονίκης, επί της ομώνυμης

κεντρικής πλατείας (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.). Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και έχει

δράση σε ευρύτερο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης,

μέσω των Παραρτημάτων της στην Καλαμαριά και στο Ασβεστοχώρι. Παράλληλα,

μέσω των κατασκηνωτικών προγραμμάτων που αναπτύσσει, έχει παρουσία στο

Πήλιο, τη Χαλκιδική, την Πίνδο, το Νυμφαίο και τις Βόρειες Σποράδες. Μετά από

σχεδόν 100 χρόνια ιστορικής διαδρομής, η Χ.Α.Ν.Θ. συμβολίζει και κάνει πράξη την

προαγωγή των ανθρωπίνων αξιών, φροντίζοντας για την ανάπτυξη των νέων,

μέσω του «Τρόπου ζωής για μια ζωή».



100 χρόνια μπάσκετ

To 2019 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την εμφάνιση του Μπάσκετ στη χώρα μας
και η Χ.Α.Ν.Θ. τιμάει αυτό το έτος «ορόσημο» (1919) για το Ελληνικό Basketball με
μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει καθ’ όλη την
διάρκεια του 2019.

Η συμβολή της Χ.Α.Ν.Θ. στην διάδοση του μπάσκετ στην Ελλάδα

Η Θεσσαλονίκη και η Χ.Α.Ν.Θ. έγιναν οι κύριες πύλες εισόδου του Μπάσκετ στην
Ελλάδα το 1919, άθλημα που επινοήθηκε το 1891 στο Κολέγιο της Y.M.C.A. από τον
γυμναστή James Naismith.

Το 1917 έχουμε τις πρώτες αναφορές σχετικά με την άφιξη αμερικανικής αποστολής
της YMCA στην Θεσσαλονίκη μέσω των «Σπιτιών του Στρατιώτου», ο ρόλος των
οποίων ήταν να ψυχαγωγεί τους χιλιάδες στρατιώτες (Έλληνες και συμμάχους της
«Αντάντ») που στρατοπέδευαν στην πόλη.



Τότε είναι που η YMCA κάνει τις πρώτες επιδείξεις, διδάσκει και ενθαρρύνει αρχικά

τους στρατιώτες και στην συνέχεια απλούς πολίτες να ασχοληθούν με το άθλημα

του μπάσκετ.

Στο ιστορικό αρχείο της Χ.Α.Ν.Θ. υπάρχει το παλαιότερο φωτογραφικό

ντοκουμέντο (η λήψη έγινε το 1919) που απεικονίζει στελέχη της YMCA να έχουν

μετατρέψει σε καλάθι μια ανάποδη καρέκλα για να παίξουν το νέο αυτό άθλημα.

Μέσα στο 1919 θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη οι πρώτοι αγώνες μεταξύ στρατιωτών.

Η Χ.Α.Ν.Θ. (η ελληνοποιημένη εκδοχή της YMCA) ιδρύεται το 1921, χρονιά στην

οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της το πρώτο επίσημο τουρνουά μπάσκετ

στην πόλη.



Το 1923 η Χ.Α.Ν.Θ. κατασκευάζει το πρώτο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ στην

Θεσσαλονίκη.

Η Χ.Α.Ν.Θ. είναι αυτή που αναλαμβάνει την διοργάνωση Τοπικών αλλά και

Πανελληνίων Πρωταθλημάτων στο γήπεδο της. Παράλληλα είναι αυτή, που ιδρύει

Σχολή Διαιτητών Μπάσκετ (κατόπιν εντολής του ΣΕΓΑΣ), διδάσκει τους

κανονισμούς και εκπαιδεύει νέους διαιτητές.

Η συμβολή της Χ.Α.Ν.Θ. στην διάδοση του μπάσκετ και τα επόμενα χρόνια θα

αποδειχθεί καθοριστική, κάτι που προκύπτει κι από την ανάδειξη σπουδαίων

προσωπικοτήτων παικτών, προπονητών, παραγόντων, το έργο των οποίων

αναδεικνύουμε σε όλη την διάρκεια των εορτασμών: «1919-2019: 100 Χρόνια

Basketball-Χ.Α.Ν.Θ».



ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


