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ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
Λάκης Τσάβας
Νίκος Ζήσης Η ιστορία ξεκινάει το 1891 στο κολλέγιο της YMCA στο Spring-

field της Μασαχουσέτης, με δυο αναποδογυρισμένα κοφίνια για 
ροδάκινα... Έξω χιονίζει πολύ και μέσα στο γυμναστήριο οι νέοι 
σπουδαστές, υπό την καθοδήγηση του Τζέιμς Νέισμιθ, μαθαίνουν το 
καινούργιο παιχνίδι με τη μπάλα και τα δυο καλάθια, που παίζεται με 
τα χέρια...
Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του επόμενου οργανώνονται 
επιδείξεις του καινούργιου σπορ στην Ευρώπη: στη Γαλλία, την 
Ιταλία και αλλού. 
Το 1918 τα επαγγελματικά στελέχη, αλλά και εθελοντές της YMCA, 
φτάνουν στην Ελλάδα και οργανώνουν στη Θεσσαλονίκη τα Σπίτια 
του Στρατιώτη για τις δυνάμεις της Αντάντ: ψυχαγωγία, εκπαίδευση, 
αθλητισμός, με στόχο την ενίσχυση των ξένων, αλλά και των ελλήνων 
στρατιωτών που στρατοπεδεύουν για πολύ καιρό στην πόλη.  
Έτσι, το 1919, πριν 100 ακριβώς χρόνια, το basketball παίζεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε ανοιχτό αυτοσχέδιο γήπεδο, κοντά 
στον Λευκό Πύργο, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως. Αντί για τα 
κοφίνια για ροδάκινα, μια αναποδογυρισμένη καρέκλα... Τα στελέχη 
της (υπό ίδρυση, τότε) Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης, μαζί με στελέχη της 
YMCA, στήνουν τα πρώτα γήπεδα. 
Από τότε και μέχρι σήμερα, η Χ.Α.Ν.Θ. καλλιεργεί, διδάσκει, 
αναπτύσσει και διαδίδει το άθλημα της καλαθοσφαίρισης στην 
Ελλάδα. Πρωτοστατεί και ενθαρρύνει την ίδρυση ομάδων, σωματείων, 
που θέλουν να ασχοληθούν με το basket. Το διαδίδει στα σχολεία, 
διδάσκει και εκδίδει εγχειρίδια κανονισμών, «παράγει» συνεχώς 
αθλητές και διοικητικούς παράγοντες, οργανώνει σχολές διαιτησίας, 
πρωτοστατεί στην ίδρυση της Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Κ.), των τοπικών 
ενώσεων (Ε.Κ.Α.Σ.Θ.), αλλά και της ίδιας της FIBA. 
Οι άνθρωποι της Χ.Α.Ν.Θ. έχουν ως κύριο στόχο τη διάδοση του 
αθλήματος και η Αδελφότητα γίνεται το λίκνο του ελληνικού 

μπάσκετ. Το ιστορικό ανοιχτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. αναγνωρίζεται 
απ’ όλους ως ο ομφαλός του αθλήματος στην Ελλάδα. 
Η Χ.Α.Ν.Θ. έφερε, δίδαξε, διέδωσε και καθιέρωσε το basketball στην 
πατρίδα μας. Το έκανε με αγάπη και αφοσίωση. Σκοπός της ήταν και 
είναι η ανάπτυξη του αθλήματος ταυτόχρονα με τη διάδοση των αρχών 
και της φιλοσοφίας της:  ισόρροπη ανάπτυξη ψυχής, πνεύματος και 
σώματος, αγάπη για τα σπορ, ομαδικότητα, σεβασμός στον αντίπαλο, 
τήρηση των κανονισμών του παιχνιδιού, «ευ αγωνίζεσθαι». 
Η Σχολή Αθλητισμού της Χ.Α.Ν.Θ. δεν έχει σταματήσει να τροφοδοτεί 
με νέους αθλητές –εραστές του αθλήματος- το basketball στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με συνέπεια και σταθερή προσήλωση 
στον ερασιτεχνικό αθλητισμό! 
Και το ταξίδι συνεχίζεται...
Το επετειακό λεύκωμα που κρατάτε στα χέρια σας ανατρέχει σ’ αυτήν 
τη διαδρομή των 100 ετών, από την εποχή της αναποδογυρισμένης 
καρέκλας και της εξώραφης δερμάτινης μπάλας, μέχρι τις σημερινές 
ζηλευτές συνθήκες και εγκαταστάσεις. 
Ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών των δεκαετιών, από το 1919 μέχρι 
σήμερα, είναι η προσφορά στη νεολαία, η αγάπη για τον αθλητισμό 
και το πάθος για μπάσκετ. 
Χρόνια πολλά στην Ελληνική Καλαθοσφαίριση!

Οκτώβριος 2019
Γιάννης Σωσσίδης 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ.



Ποιοι είμαστε
H Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.) ιδρύθηκε 
το 1921. Είναι αγαθοεργό, κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό σωματείο, 
που μέσω του Εθνικού Συμβουλίου των Χ.Α.Ν. Ελλάδος, αποτελεί 
μέλος των ομοσπονδιών της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας ΧΑΝ. 
Αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο τόσο για τον αθλητισμό στην Ελλάδα, 
όσο και για τον πολιτισμό. Στεγάζεται σε ένα από τα πιο ιστορικά 
κτήρια της Θεσσαλονίκης, ορόσημο για την αστική εξέλιξή της, το 
οποίο βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του 
Νέου Δημαρχείου και σηματοδοτεί την είσοδο του ιστορικού κέντρου 
της πόλης. Στο κτήριο στεγάζονται τα γραφεία διοίκησης και 
πραγματοποιούνται οι αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
της Αδελφότητας, ενώ παράπλευρα βρίσκονται οι υπαίθριες αθλητικές 
εγκαταστάσεις και το σύγχρονο αθλητικό κέντρο με κλειστό γήπεδο, 
αίθουσες αθλημάτων και το πρώτο Μουσείο Μπάσκετ στην Ελλάδα.
Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή μέσα 
από τα δυο Παραρτήματά του στην Καλαμαριά από το 1954 και το 
Ασβεστοχώρι από το 1989, όπου υλοποιούνται προγράμματα και 
δράσεις από όλους τους πυλώνες της Οργάνωσης και αποτελούν 
αναπόσπαστα κομμάτια των τοπικών κοινωνιών. 
Η Χ.Α.Ν.Θ. αριθμεί περισσότερα από 1.000 τακτικά και 12.000 
έκτακτα μέλη, που συμμετέχουν στα προγράμματα και τις 
δράσεις της. Διοικείται από 24 εθελοντές (τακτικά μέλη), μέλη 
του Διοικητικού Συμβούλιου (αιρετά), η λειτουργία του οποίου 
συνεπικουρείται από 250, επίσης εθελοντές, μέλη ειδικών επιτροπών, 
που συμβουλεύουν και εισηγούνται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 
ενισχύοντας τη λειτουργία της Αδελφότητας στις διάφορες δράσεις 
της. Η καθημερινή λειτουργία της Χ.Α.Ν.Θ. υποστηρίζεται από 50 
επαγγελματικά στελέχη (τακτικό προσωπικό), 185 άτομα έκτακτο 
και 50 άτομα εποχικό προσωπικό. 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 ισόπλευρη 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.

Το Όραμά μας
Όραμα της Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης είναι να αποτελεί μία πολυσυλ-
λεκτική, συμμετοχική και δημοκρατική οργάνωση, που έχει στο 
επίκεντρο τους νέους και φροντίζει γι’ αυτούς. Με σεβασμό στην 
παράδοση, αλλά σταθερά προσανατολισμένη στην πρωτοπορία, 
στόχος της Χ.Α.Ν.Θ. είναι τα μέλη της να συνεισφέρουν εθελοντικά 
και να υπηρε-τούν τους σκοπούς της μέσα από τις δράσεις και 
τα προγράμματά που υλοποιεί. Με ανοιχτό και δημιουργικό 
πνεύμα καθώς και πίστη στις οικουμενικές αρχές του έμπρακτου 
χριστιανισμού, χωρίς δογμα-τισμούς, προάγει τη δικαιοσύνη και 
στηρίζει μια κοινωνία πληρότητας, διαλόγου, με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, μία κοινωνία ισότητας και αγάπης χωρίς διακρίσεις.

Η Αποστολή μας
Στόχο και διαρκή φροντίδα της Χ.Α.Ν.Θ. αποτελούν τα παιδιά και οι 
νέοι. Μέλημά της είναι η προσφορά στην κοινωνία μέσω της ενδυνά-
μωσης της προσωπικότητας και της καλλιέργειας εθελοντικής 
συνείδησης στους νέους. Διαρκής προσπάθεια μέσα από δράσεις και 
βιωματικά προγράμματα είναι οι νέοι να πιστέψουν στους εαυτούς 
τους, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να προετοιμαστούν 
για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, να γίνουν ενεργοί και χρήσιμοι 
πολίτες. 

Η Χ.Α.Ν.Θ. σήμερα

Αθλητισμός και Ευεξία
Με μακρά παράδοση στον αθλητισμό η Χ.Α.Ν.Θ. διαθέτει αθλητικές 
ομάδες σε 10 αθλήματα, καλλιεργώντας αυστηρά και αποκλειστικά 
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ταυτόχρονα, διατηρεί Ακαδημίες σε 14 
αθλήματα, για την ανάδειξη της αθλητικής γενιάς του μέλλοντος, ενώ 
κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της 
τόσο εβδομαδιαία αθλητικά camps για την εκμάθηση περισσοτέρων 
αθλημάτων, όσο και εξειδικευμένα camps για συγκεκριμένα αθλήματα. 
Με πίστη στον αθλητικό πολιτισμό, παρέχει όλες τις κατάλληλες 
υποδομές, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό της στέκεται στο πλευρό 
των νέων σε όλα τους τα βήματα, αναδεικνύοντας τις δεξιότητές 
τους και ενδυναμώνοντας, με τις βέλτιστες αθλητικές πρακτικές, την 
αγωνιστική τους εξέλιξη.
Για τη Χ.Α.Ν.Θ. το υγιές πνεύμα σε συνδυασμό με τη σωματική 
άσκηση, αποτελούν τα ιδανικά συστατικά στη συνταγή για μια καλή 
και υγιή καθημερινότητα. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ευεξία και αυτός 



είναι και ο λόγος, που οι έμπειροι γυμναστές της Χ.Α.Ν.Θ. αναζητούν 
σύγχρονες μεθόδους εκγύμνασης και φέρνουν κάθε χρόνο ολοένα 
και περισσότερα ολοκληρωμένα προγράμματα σωματικής άσκησης 
στην πόλη για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Ξεχωρίζουν τα προγ-
ράμματα πισίνας, καθώς το κοινό της Θεσσαλονίκης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τη μοναδική κλειστή θερμαινόμενη πισίνα που 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, τα  σύγχρονα τμήματα για fitness 
και εναλλακτική γυμναστική, οι δραστηριότητες προσαρμοσμένες 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και φυσικά η Σχολή Χορού με 
διαφορετικά είδη χορού και μπαλέτου.

Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Η Χ.Α.Ν.Θ. κάθε χρονιά συνθέτει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για ανθρώπους όλων των ηλικιών, που επιλέγουν να καλλιεργήσουν 
τα ενδιαφέροντά τους και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο τους, παρέχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα 
πιστοποίησης σε καινοτόμα και στοχευμένα προγράμματα μέσω του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Θεατρικά εργαστήρια 
για παιδιά και ενήλικες, εργαστήρια ζωγραφικής, εκμάθηση μου-
σικών οργάνων, τμήματα κατασκευών και φωτογραφίας, προγράμ-
ματα απασχόλησης από παιδιά 6 μηνών, είναι μερικά μόνο από τα 
τμήματα που διοργανώνονται. Στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Χ.Α.Ν.Θ. δίνονται παραστάσεις Καραγκιόζη και Κουκλοθεάτρου, 
ενώ σε περιόδους σχολικών διακοπών οργανώνονται εβδομαδιαία, 
εποικοδομητικά προγράμματα απασχόλησης.
Από το 1990 υλοποιεί πρότυπο πρόγραμμα άτυπης Εκπαίδευσης 
Στελεχών & Νέων Εθελοντών (Σχολή Στελεχών) που διαρκεί τρία 
χρόνια. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 14 έως 16 
ετών, οι οποίοι εκπαιδεύονται βιωματικά σε θέματα συνεργασίας, 
ηγεσίας, υπευθυνότητας και πρωτοβουλίας, μέσα από το ομαδικό 
παιχνίδι και τις δραστηριότητες του προγράμματος.
Από το 1965 λειτουργεί στη Χ.Α.Ν.Θ. Παιδικός Σταθμός και 
Νηπιαγωγείο, που ακολουθεί πρότυπο πρόγραμμα. Παιδιά ηλικίας 
2,5 – 6 ετών έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν για πρώτη φορά 
σε δραστηριότητες εκτός του σπιτιού τους, σε ένα ευχάριστο και 
οικείο περιβάλλον, σχεδιασμένο με βάση σύγχρονες προδιαγραφές  
με την καθοδήγηση καταρτισμένων παιδαγωγών.
Επίσης, από το 1991 η Χ.Α.Ν.Θ. ανέπτυξε με την Ελληνική Εταιρεία 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία 
γνωριμίας των πολιτών με τα μνημεία, τους ιστορικούς τόπους και 
τα πολιτιστικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην πόλη και στην 
ευρύτερη περιοχή, το πρόγραμμα «Περίπατοι στην Πόλη».

Τέλος, διατηρεί από το 1983 τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο που 
φροντίζει για τη διατήρηση και διάσωση της μουσικοχορευτικής 
παράδοσης, των ηθών και εθίμων του τόπου μας με τη λειτουργία 
τμημάτων εκμάθησης και επίδειξης παραδοσιακών χορών, καθώς και 
παραδοσιακή χορωδία.
Φυσικά, στον άξονα εκπαίδευσης και πολιτισμού της Χ.Α.Ν.Θ. 
λειτουργεί και το Μουσείο Μπάσκετ, για το οποίο εκτενέστερη 
αναφορά γίνεται στη συνέχεια.

Κατασκηνώσεις και Περιβάλλον
Γενιές πολιτών της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Ελλάδας, έχουν 
περάσει από τις κατασκηνώσεις της Χ.Α.Ν.Θ., που αποτελούν τον 
κοινό τόπο των μελών της και οι φιλίες που δημιούργησαν εκεί τους 
συνδέουν μία ολόκληρη ζωή.  
Η ίδρυση κατασκήνωσης στον παραθαλάσσιο οικισμό του Αγίου 
Ιωάννη Πηλίου το 1924, σηματοδοτεί την ίδρυση της πρώτης 
οργανωμένης πολυήμερης παιδικής κατασκήνωσης στην Ελλάδα. Η 
λειτουργία της αποτέλεσε τομή για την εποχή και στη μακρά παρουσία 
της φιλοξένησε στις σκηνές της δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα, αλλά 
και κατασκηνωτές από χώρες όλης της γης, αποκτώντας πανελλαδική 
φήμη και αποτελώντας σημείο αναφοράς για όλες τις κατασκηνώσεις 
στον Ελλαδικό χώρο.
Η κατασκήνωση στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής ξεκίνησε τη 
λειτουργία της το 1972. Εκτείνεται σε μία πευκόφυτη, ιδιόκτητη 
πλαγιά έκτασης 120 στρεμμάτων, που καταλήγει στη θάλασσα, με 
παραλία συνολικού μήκους 350 μέτρων. Στην κατασκήνωση της 
Χαλκιδικής αναπτύσσεται επιπλέον ναυταθλητικό πρόγραμμα, με 
μικρά ιστιοπλοϊκά σκάφη και κανό, ενώ μοναδική δραστηριότητα 
αποτελεί ο Στίβος Περιπέτειας.
Από το 1980 η Χ.Α.Ν.Θ. υλοποιεί ένα πρότυπο κινητό κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα δώδεκα ημερών στη φύση, στην οροσειρά της Πίνδου, 
που περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως πεζοπορίες, ανάβαση στον 
Σμόλικα, διάσχιση της χαράδρας του Βίκου, rafting στον Βοϊδομάτη 
ποταμό και μαγικές βραδιές γύρω από τη φωτιά.
Έξω από τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου 
Φλώρινας σε υψόμετρο 1.350 μ., μέσα σε ένα δάσος οξιάς, η Χ.Α.Ν.Θ. 
επέλεξε το 1990 να ξεκινήσει ορεινό κατασκηνωτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με ιππασία, ποδηλασία βουνού, δραστηριότητες στη 
λίμνη, επίσκεψη στο καταφύγιο αρκούδας ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και στη 
Νίκειο Σχολή, δράσεις καθαρισμού στον οικισμό του Νυμφαίου και 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

Δύο νέα προγράμματα που πραγματοποιεί η Χ.Α.Ν.Θ. είναι το 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα για εφήβους, με ιστιοπλοϊκά σκάφη, 
στην περιοχή των Βορείων Σποράδων και η κινητή περιπέτεια στο 
Βορειοανατολικό Πήλιο.
Συνολικά στα κατασκηνωτικά προγράμματα της Χ.Α.Ν.Θ. ζουν 
μοναδικές εμπειρίες σε απόλυτη επαφή με τη φύση κάθε χρόνο πάνω 
από 2.800 παιδιά και έφηβοι. 

Άνθρωπος και Κοινωνία
Η ενδυνάμωση των νέων στο πεδίο των κοινωνικών δεξιοτήτων 
αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Σωματείου. Η 
Χ.Α.Ν.Θ. προτρέπει τους νέους να μαθαίνουν να συνεργάζονται και 
να προσφέρουν για το κοινό καλό. Μέσα από δεκάδες προγράμματα 
που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περιόδου, εκπαιδεύει τους 
εθελοντές της τόσο στην αλληλεγγύη και προσφορά προς τους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, όσο και σε δράσεις και 
παρεμβάσεις για να μεγαλώσει το καλό σε κάθε γειτονιά της πόλης, 
για το αστικό περιβάλλον και τον πολιτισμό, στην υιοθέτηση μίας 
υπεύθυνης στάσης ζωής ως ενεργοί πολίτες. 
Με σεβασμό στο δικαίωμα των παιδιών για ίσες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση, στην άθληση και στην ψυχαγωγία, προσφέρει δεκάδες 
υποτροφίες στα προγράμματά της σε παιδιά ιδρυμάτων, κοινωνικών 
φορέων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
Με μακρά και ουσιαστική συνδρομή σε προσφυγικά ζητήματα, 
οι εθελοντές της Χ.Α.Ν.Θ. συνεχίζουν τη διαδρομή έμπρακτης 
συμπαράστασης και προσφοράς με ενεργοποίηση από το 2015 στο 
Hot Spot της Ειδομένης και στη συνέχεια στο Κέντρο Φιλοξενίας στα 
Διαβατά. Έκτοτε η Χ.Α.Ν.Θ. είναι ενεργά παρούσα συμμετέχοντας 
σε προγράμματα με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους 
πρόσφυγες, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης και άλλους φορείς προσφέροντας εκπαιδευτικά, 
αθλητικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για τα προσφυγόπουλα με 
στόχο την ομαλή ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία.
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1.1. Θεσσαλονίκη: χωνευτήρι λαών και έδρα 
στρατιωτικών επιχειρήσεων

Η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, μετά την απελευθέρωσή τους το 
1912 και την ενσωμάτωσή τους στο Ελληνικό Κράτος, γίνονται πόλος 
έλξης πληθυσμιακών ομάδων του απανταχού Ελληνισμού, οι οποίες 
εγκαθίστανται σ’ αυτές. Έλληνες της διασποράς, προερχόμενοι 
από περιοχές που δεν απελευθερώθηκαν στους Βαλκανικούς 
πολέμους, μετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, 
αναζητώντας καλύτερη μοίρα στο ελεύθερο πλέον Ελληνικό Κράτος. 
Οι απελευθερωμένες περιοχές αποκτούν ένα προσωνύμιο, που θα τις 
ακολουθεί για πολλά χρόνια: ονομάζονται «Νέες Χώρες».
Λίγα χρόνια αργότερα, μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σταδιακά σε «προκεχωρημένο 
φυλάκιο»των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάντ (Entente).
Εξαιτίας της σημαντικής γεωπολιτικής της θέσης, οι Σύμμαχοι 
χρησιμοποιούν τη Θεσσαλονίκη ως εφαλτήριο των στρατιωτικών 
επιχειρήσεών τους στο Μακεδονικό Μέτωπο. Το μεγάλο αυτό 
κύμα στρατευμάτων, μεταναστών αλλά και προσφύγων μεταβάλλει 
καθοριστικά τη φυσιογνωμία της, προσδίδοντάς της κοσμοπολίτικο 
και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και την καθιστά ένα χωνευτήρι 
λαών, θρησκειών, ηθών και εθίμων.
Με το κίνημα της Εθνικής Αμύνης το 1916 και το «κράτος της 
Θεσσαλονίκης» η Ελλάδα προσχωρεί επίσημα στη συμμαχία της 
Αντάντ, οπότε και εντείνεται η παρουσία ξένων στρατευμάτων και 
η πόλη και οι γύρω περιοχές της μετατρέπονται σ᾽ ένα απέραντο 
πολυεθνικό στρατόπεδο.
«[…]Το 1916 μεγάλα μεταγωγικά καταφθάνουν καθημερινά στον 
Θερμαϊκό κόλπο μεταφέροντας στρατιώτες, όπλα και πυρομαχικά. Η  
Θεσσαλονίκη είναι πιθανώς η πόλη με τον μεγαλύτερο συνωστισμό 
στην οικουμένη. Δεν θα μπορούσα να το πιστέψω δέκα χρόνια πριν, 
που  αυτή η πόλη έμοιαζε αποκοιμισμένη στον Μεσαίωνα. Τώρα, 
υπάρχουν νέα μαγαζιά, νέα ξενοδοχεία, στους δρόμους της συναντάς 
ανθρώπους από κάθε φυλή, Βρετανούς στρατονόμους, αποικιακές 
μονάδες Άγγλων και Γάλλων με στρατιώτες από την Αφρική και 
την Ασία, Βιετναμέζους, Γαλλοσενεγαλέζους, Ιταλούς, Αλβανούς, 
Σέρβους […]», γράφει στο ημερολόγιό του Άγγλος πολεμικός 
ανταποκριτής. 

Η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 καταστρέφει ολοσχερώς τα 2/3 
του κέντρου της Θεσσαλονίκης, αφανίζοντας δημόσια κτήρια, 
εκκλησίες, συναγωγές, τζαμιά και χιλιάδες κατοικίες. Ωστόσο, 
αυτό που δεν αλλάζει είναι η παρουσία των χιλιάδων στρατιωτών, 
συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των Ελληνικών Δυνάμεων. 
Το 1918, στην πολύβουη και πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη, σ’ αυτό 
το πολύχρωμο «μωσαϊκό», θα προστεθεί και… αμερικάνικο χρώμα, 
αφού τότε καταγράφεται η άφιξη της αποστολής της Y.M.C.A., που 
έχει στόχο να βοηθήσει, να ψυχαγωγήσει και να εξυψώσει το ηθικό 
των ταλαιπωρημένων από τις συνεχείς εχθροπραξίες στρατιωτών, 
κάτι που παρόμοιες βρετανικές, γαλλικές και αμερικανικές 
αποστολές είχαν ήδη κάνει νωρίτερα στα διάφορα πολεμικά μέτωπα 
της Ευρώπης. 
Η Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association) είναι μια οργάνωση 
με έντονη κοινωνική, εθελοντική και αθλητική δράση, που στο 
επίκεντρό της έχει τη νεολαία. Ιδρύθηκε το 1844 στην Αγγλία από 
τον Τζορτζ Ουΐλιαμς (Sir George Williams) και γρήγορα έτυχε πολύ 
μεγάλης αποδοχής στην Ευρώπη και στην Αμερική, καθώς πρόσφερε 
πνευματική διέξοδο και άθληση στους νέους, στα δύσκολα χρόνια 
μετά τη βιομηχανική επανάσταση. 
Ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός και η αμερικανική Y.M.C.A. στο 
πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματικής προσπάθειας της Διοίκησης 
του Προέδρου των Η.Π.Α. Γούντροου Ουίλσον (Thomas Wood-
row Wilson), η οποία είχε ως στόχο τη διείσδυση στην Ανατολική 
Μεσόγειο, αρχίζουν να εργάζονται στην Οθωμανική Τουρκία 
(Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αδριανούπολη), στην Ελλάδα και σε 
άλλες Βαλκανικές χώρες. Στη Θεσσαλονίκη, όπου και τα μετόπισθεν 
του Μακεδονικού Μετώπου, αναλαμβάνουν την ευθύνη της 
λειτουργίας των «Σπιτιών του Στρατιώτου», που αρχικά είχε ιδρύσει 
ο γαλλικός στρατός και τα οποία τώρα επεκτείνουν και αναπτύσσουν 
με εξαιρετικά αποτελέσματα.
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1.2. Η Y.M.C.A. γοητεύει τη Θεσσαλονίκη

Το 1919, η απόφαση της αμερικανικής Y.M.C.A. να στείλει 
μονάδες ψυχαγωγίας για τις μονάδες, που έχουν στρατοπεδεύσει 
στη Θεσσαλονίκη, γοητεύει την πόλη, καθώς οι Θεσσαλονικείς 
ενθουσιάζονται με τη δράση της, την οποία αγκαλιάζουν αμέσως με 
θέρμη. Η Y.M.C.A. αναπτύσσει γρήγορα ένα δίκτυο αλληλεγγύης 
για απόρους και οργανώνει συσσίτια. Στα «Σπίτια του Στρατιώτου» 
λειτουργούν εστιατόρια, κουρεία, κινηματογράφος, βιβλιοθήκη και 
διανέμεται γραφική ύλη για αλληλογραφία. Επίσης, δίδονται διαλέξεις 
με στόχο την εξύψωση του ηθικού των στρατιωτών, δημιουργούνται 
τμήματα δωρεάν εκμάθησης ξένων γλωσσών, ενώ ξεχωριστό και 
ταυτόχρονα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο πρόγραμμα της Y.M.C.A. 
είναι ο αθλητισμός. Άλλωστε μιλάμε για τον φορέα, την Y.M.C.A., 
που λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1891, είχε επινοήσει και αναπτύξει 
το άθλημα του μπάσκετ, αλλά και του βόλεϊ, στο εκπαιδευτικό της 
ίδρυμα, στο Κολέγιο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης των Η.Π.Α. 
Με την ενθάρρυνση της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας και καθώς 
οι Έλληνες στρατιώτες βρίσκονται να πολεμούν ακατάπαυστα από 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην 
εκστρατεία της Κριμαίας μέχρι και τη Μικρά Ασία, πολλαπλασιάζονται 
τα «Σπίτια του Στρατιώτου»,τα οποία  ιδρύονται και σε πολλές άλλες 
πόλεις.

1.3. Καθηγητής της Y.M.C.A. διδάσκει «Μπάσκετ 
Μπωλ»...

Μια εξαιρετικά κατατοπιστική περιγραφή σχετικά με τη δράση της 
Y.M.C.A. στη Θεσσαλονίκη μας δίνει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος της 
Βορείου Ελλάδος», η οποία στο φύλλο της 17.11.1921 φιλοξενεί 
συνέντευξη του Ιούλιου Έιμος (Ulius Louis Amoss), υπεύθυνου 
της αμερικανικής αποστολής, Διευθυντή του Ερυθρού Σταυρού 
Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια πρώτου Γενικού Διευθυντή της 
Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη δόθηκε στα τότε γραφεία 
της Y.M.C.A., που στεγαζόταν σε ένα τριώροφο κτήριο στην οδό 
Ευζώνων στον αριθμό 19, στο οποίο φιλοξενήθηκαν, στη συνέχεια, 
για κάποιο χρονικό διάστημα και τα γραφεία της Χ.Α.Ν.Θ. Το 
ρεπορτάζ περιγράφει δράσεις από το «Σπίτι του Στρατιώτου», που 

βρισκόταν κοντά στον Λευκό Πύργο. Γράφει: «Από τριετίας και 
πλέον παρακολουθούμε την δράσιν ενός συλλόγου αμερικανικού 
του οποίου το αρχικόν είναι Χ.Α.Ν. ήτοι Χριστιανική Αδελφότης των 
Νέων […] Η διεύθυνσις του αθλητικού τμήματος έχει ανατεθή εις τον 
καθηγητήν κ. Μπάτλεϋ. Ούτος διδάσκει εις τα διάφορα στρατιωτικά 
σώματα δωρεάν, τα παιχνίδια του Μπώλεϋμπωλ, Μπάσκετμπωλ, 
ΧέντΜπωλ, Μπέιζμπωλ,ποδόσφαιρον και άλλας αθλητικάς παδιάς. 
[…] Ο κ. Μπάτλεϋ διδάσκει επίσης εις τα σχολεία και θα διδάξη 
αθλητικάς παιδιάς και εις τους προγυμναστάς τους στρατού όπως 
ούτοι εκμάθουν τας ασκήσεις εις τους στρατιώτας τους». Επιπλέον το 
ρεπορτάζ μας παρέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες: «Εντός αυτών 
[δηλ. των Σπιτιών του Στρατιώτου] οι στρατιώται ελάμβανον χαρτί 
και φακέλους δωρεάν, έπαιζον διαφόρους παιδιάς και διήρχοντο 
τον καιρόν τους εις τα αναγνωστήρια και τα σφαιριστήρια. Ο καφές 
εκεί επωλείτο πέντε λεπτά και το τσάι, τα τσιγάρα και οι σοκαλάτες 
επωλούντο πάμφθηνα.[…]Κινηματογραφικαί παραστάσεις δίδονται 
τρεις φοράς την εβδομάδα, τρεις φοράς κονσέρτα ή καραγκιόζης ή 
μανδολινάτα. […εντός των σπιτιών] υπάρχει κουρείον, παιχνίδια 
επιτραπέζια, ντόμινο σκάκι, τάβλι, βιβλιοθήκη και εστιατόρια». 
Η δράση της Υ.M.C.A. στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη με ανύπαρκτες 
υποδομές και αθλητική κουλτούρα, τυγχάνει της πλήρους αποδοχής 
των κατοίκων της και αργά, αλλά σταθερά αρχίζει να χτίζεται μια 
στέρεη σχέση ανάμεσά τους. Σχέση, που στα επόμενα χρόνια 
ενδυναμώνεται με τη συνδρομή επιφανών πολιτών της, οι οποίοι 
βλέποντας το πολυδιάστατο έργο της οργάνωσης (φιλανθρωπικό, 
κοινωνικό, αθλητικό, πολιτιστικό), αντιλαμβάνονται, ότι «μια 
Y.M.C.A.» είναι απαραίτητη για τη νεολαία της πόλης.
Έτσι, η ίδρυση της ελληνικής Y.M.C.A. είναι πλέον θέμα χρόνου. 

1.4. Η Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκη  
«παίρνει σάρκα και οστά»

Το 1919 συγκροτείται μια επιτροπή επιφανών μελών της κοινωνίας 
της Θεσσαλονίκης με στόχο την ίδρυση μιας ελληνικής Y.M.C.A. 
στη Θεσσαλονίκη. Τον Απρίλιο του 1919 αποστέλλεται μία επιστολή 
στη Διεθνή Επιτροπή της Y.M.C.A., που τότε είχε την έδρα της στη 
Νέα Υόρκη, την οποία υπογράφουν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 

Γεννάδιος, ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Αδοσίδης, 
ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Αθανάσιος Μακρής και ο Πρόεδρος 
Σωματείων και Συντεχνιών Κωνσταντίνος Ρώμπαπας. Στην επιστολή 
αναφέρεται η αναγκαιότητα ίδρυσης της Χ.Α.Ν. στη Θεσσαλονίκη 
και συνοδεύεται από προτάσεις σχετικές με την προοπτική ανέγερσης 
ιδιόκτητου κτηρίου, για τις ανάγκες λειτουργίας της, σε οικόπεδο, 
που επρόκειτο να παραχωρηθεί από το Κράτος για αυτόν τον σκοπό. 
Το 1920 η δράση της Χ.Α.Ν. στη Θεσσαλονίκη, πριν ακόμη από την 
επίσημη ίδρυσή της, έχει γίνει γνωστή στο πανελλήνιο. Ενδεικτική 
είναι η επιστολή του βασιλέα των Ελλήνων, Αλέξανδρου, τον Μάρτιο 
του 1920, ως απάντηση στην υπό ίδρυση Χ.Α.Ν.Θ., η οποία τον είχε 
ενημερώσει για τις προθέσεις της να αποκτήσει νομική υπόσταση: 
«Η Χριστιανική Αδελφότης των Νέων συνδέουσα το θρησκευτικόν 
συναίσθημα με την σωματικήν εξάσκησιν, κάμνει έργον τόσο 
χριστιανικόν αλλά και τόσον Ελληνικόν, ώστε δεν αμφιβάλλω, ότι 
η σημερινή Ελληνική νεολαία θα σπεύση να συνεργαστεί μαζί της».  
Ακολουθεί ανάλογη επιστολή, τον Απρίλιο του 1920, από τον 
Αρχιστράτηγο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων της Μικράς 
Ασίας, Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, στην οποία ο τελευταίος  
εκθειάζει το έργο της Χ.Α.Ν.Θ: «Δια της ιδρύσεως των “Σπιτιών του 
Στρατιώτου”, η Χριστιανική Αδελφότης των Νέων, κατώρθωσεν ου 
μόνον να φαιδρύνη τας ώρας της σχόλης στρατιωτών μας, δια της 
εν αυτοίς παραμονής των,αλλά επέτυχε συγχρόνως να μορφώση την 
ψυχήν και το σώμα των. Η αθρόα μετάβασις των στρατιωτών μας 
εις τα διάφορα “Σπίτια του Στρατιώτου” αποδεικνύει την μεγάλην 
επιτυχίαν του επωφελούς αυτού έργου. Ως αρχηγός του Στρατού 
εκφράζω προς την Χριστιανικήν Αδελφότητα των Νέων τας θερμάς 
μου ευχαριστίας».
Έτσι, στις 2 Σεπτεμβρίου1921, υπογράφεται η ιδρυτική πράξη και 
στις 27 Οκτωβρίου 1921 το Καταστατικό της αναγνωρίζεται από το 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η Χ.Α.Ν.Θεσσαλονίκης αποκτά νομική 
προσωπικότητα ως κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο, με τη 
μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. 
Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ. 
ορίζεται ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παρασκευόπουλος, 
ενώ το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται: από τον 
Μακεδονομάχο και Στρατηγό Δημήτριο Κάκκαβο, τον Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρο Τζαμτζή, τον Αντιπρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αν. Μπραχάλη, τον Δημοτικό Σύμβουλο και 
αθλητικό παράγοντα Απόστολο Κοσμόπουλο, τον Εφέτη Α. Αγαπηνό, 
τον Έφορο Αρχαιοτήτων Στρατή Πελεκίδη, τον Γυμνασιάρχη 
Ευάγγελο Τάνο, τον γιατρό Αναστάσιο Μητσόπουλο, τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Τ. Παπακωνσταντίνου, τον Αρχηγό της Χωροφυλακής Π. 
Πολυχρονάκο, τον Διευθυντή του Διδασκαλείου Νικόλαο Λούβαρη, 
τον έμπορο Αρ. Ζάχο, τον καθηγητή Ξενοφώντα Κωνσταντινίδη και 
τους Λ. Γκατένιο, Νικόλαο Κώττα και τον Επιθεωρητή Δημοτικών 
Σχολείων Ιωάννη Βέλκο. 
Όποιος ανατρέξει στα αρχεία της Χ.Α.Ν.Θ., θα διαπιστώσει και 
πολλά άλλα σημαντικά ονόματα επαγγελματικών στελεχών τα οποία 
αναδείχθηκαν παράγοντες του αθλητισμού στα επόμενα χρόνια, 
όπως ο Απόστολος Νικολαΐδης, ο Συμεών Μαυροσκούφης και ο 
Αμερικανός Λούις Ρις (για τους οποίους γίνεται εκτενής αναφορά 
στη συνέχεια).
Η Χ.Α.Ν.Θ. σπεύδει αμέσως να ενημερώσει τις Αρχές και τους 
πολιτικούς φορείς για τα μελλοντικά της σχέδια. Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, «σύμμαχος» από την πρώτη στιγμή των δράσεων της 
Y.M.C.A. στη χώρα μας, χαιρετίζει με επιστολή του τη νέα προσπάθεια, 
που ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη. Σε επιστολή προς τη Χ.Α.Ν.Θ., 
μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Μετά μεγάλης συμπαθείας συμμερίζομαι 
τα σχέδιά σας, δράττομαι δε της ευκαιρίας ταύτης, όπως ευχαριστήσω 
υμάς και δι’  ημών πάντα τα μέλη της θαυμάσιας υμών οργανώσεως 
δια τας υπηρεσίες που προσφέρετε εις την Ελλάδα». 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η κυβέρνησή του, εκτός από την 
υποστήριξη ίδρυσης της Χ.Α.Ν.Θ., υποστηρίζει με την ίδια θέρμη 
και την ίδρυση παρόμοιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως του 
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Κολεγίου 
Αθηνών, τη μεταφορά και εγκατάσταση του Αμερικανικού Κολεγίου 
«Ανατόλια» από τη Μερζεφούντα του Πόντου στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής στη Θεσσαλονίκη. 

1.5. Ένα όμορφο μπασκετικό «ταξίδι» ξεκινά

Η Θεσσαλονίκη φυσικά δεν είναι η μοναδική, ούτε η πρώτη πόλη 
στην Ευρώπη, που υποδέχεται με ενθουσιασμό το νέο άθλημα του 
«BasketΒall».
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Υπάρχουν αναφορές για τις πρώτες επιδείξεις μπάσκετ από το γαλλικό 
παράρτημα της Y.M.C.A. (ΧΑΝ) στην οδό Trevise (σ.σ. στην καρδιά 
της Μονμάρτης) στο Παρίσι το 1893, μόλις δύο χρόνια μετά την 
επινόηση του παιχνιδιού από τον καθηγητή και μέλος της Y.M.C.A. 
James Neismith  στο Πανεπιστήμιο του Σπρίνγκφιλντ. Ως εξαιρετικά 
σημαντικό γεγονός, καταγράφονται οι περίφημοι “Διασυμμαχικοί 
Αγώνες” (22 Ιουνίου του 1919), που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 
Γάλλων και Αμερικανών στο νεότευκτο στάδιο Πέρσινγκ, το οποίο 
κατασκευάστηκε από τον αμερικάνικο στρατό και την Y.M.C.A., στο 
δάσος της Vincennes στο Παρίσι και προσφέρθηκε ως δώρο των 
Η.Π.Α. στη Γαλλία. 
Το ίδιο έτος, πολίτες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έρχονται για 
πρώτη φορά σε επαφή με το basketball: Το 1919 στο Στάδιο του 
Μιλάνο, χιλιάδες θεατές ψυχαγωγούνται παρακολουθώντας το νέο 
αυτό άθλημα, αναμένοντας την άφιξη ποδηλατιστών του ποδηλατικού 
γύρου της Ιταλίας. Σε αυτό τον αγώνα επίδειξης πρωταγωνιστεί (όπως 
και στην Ελλάδα) ο στρατός και πιο συγκεκριμένα οι  αεροπόροι της 
Μαλπένσα και οι αυτοκινητιστές  του 2ου Όρχου.

1.6. Η Θεσσαλονίκη βλέπει μπάσκετ

Ταυτόχρονα με την παρουσία της Y.M.C.A. στη Θεσσαλονίκη και 
τη δημιουργία της Χ.Α.Ν.Θ. ξεκινάει ένα όμορφο ταξίδι: αυτό της 
ιστορίας του μπάσκετ στη χώρα μας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με τη Χ.Α.Ν.Θ., γεγονός ιστορικά τεκμηριωμένο. 
Το καλοκαίρι του 1919 ο φωτογραφικός φακός της εποχής 
«αιχμαλωτίζει» μια στιγμή, που κανείς ίσως τότε δεν θα μπορούσε να 
φανταστεί, ότι επρόκειτο να θεωρηθεί το πρώτο ιστορικό μπασκετικό 
φωτογραφικό ντοκουμέντο: Μια παρέα αντρών, στελεχών της 
Y.M.C.A. (μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκονται οι Ιούλιος Έιμος 
και Τζέρι Σαμπ), απεικονίζονται να  παίζουν το νέο άθλημα του «Bas-
ketBall» (πιθανόν στο Πεδίον του Άρεως, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται 
το Γ΄ Σώμα Στρατού) με πολιτικά ρούχα και με μια δερμάτινη εξώραφη 
μπάλα, έχοντας τοποθετήσει μια αναποδογυρισμένη ψάθινη καρέκλα, 
σε ένα ξύλινο στύλο, για καλάθι! 
Σύμφωνα με εκθέσεις της αμερικανικής αποστολής στη Θεσσαλονίκη, 
εκείνη τη χρονιά είχαν γίνει και κάποιοι αγώνες επίδειξης του νέου 
αυτού αθλήματος σε στρατιώτες στον ίδιο χώρο. 
Ο πρώτος «σπόρος» της ανάπτυξης του μπάσκετ,  που ο καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής Τζέιμς Νέισμιθ είχε επινοήσει στο Κολέγιό της 
Y.M.C.A. στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης το 1891, πέφτει σε 
έδαφος γόνιμο και πρόσφορο για την ανάπτυξή του. 
Όποιος μελετήσει προσεκτικά τα πρώτα βήματα της καλαθοσφαίρισης 
στη χώρα μας, θα διαπιστώσει ότι, πίσω από κάθε προσπάθεια 
δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης του αθλήματος (είτε σε επίπεδο 
εγκαταστάσεων είτε σε επίπεδο τεχνογνωσίας είτε σε επίπεδο 
κατάρτισης έμψυχου δυναμικού), βρίσκεται η Χ.Α.Ν.Θ.
Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν η Χ.Α.Ν.Θ. διατηρεί «ανοικτή 
γραμμή» με την Αμερική παραμένοντας η κεντρική «πύλη» του 
μπάσκετ στην Ελλάδα. Η Χ.Α.Ν.Θ. είναι που διοργανώνει τα 
πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης, που αναλαμβάνει τη διοργάνωση 
σεμιναρίων μπάσκετ, που ανοίγει ορίζοντες με τον έξω κόσμο 
κλείνοντας φιλικά παιχνίδια με ομάδες του αμερικανικού στρατού, 
που ενθαρρύνει την ίδρυση νέων ομάδων, τροφοδοτεί το άθλημα με 
παίκτες, προπονητές, διαιτητές και δρομολογεί εξελίξεις με στόχο την 
καθιέρωση του μπάσκετ, της Καλαθοσφαίρισης ή Καλαθόσφαιρας, 
όπως μεταφράστηκε η λέξη στα ελληνικά.

1.7. Ο Νέισμιθ γράφει ιστορία

Αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Y.M.C.A. αποτελεί ο καθηγητής 
Φυσικής Αγωγής Τζέιμς Νέισμιθ (James Naismith), γνωστός 
παγκοσμίως πλέον και ως «γεννήτορας» της καλαθοσφαίρισης. 
Ο Νέισμιθ γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1861 στο Ράμσεϊ της 
επαρχίας Οντάριο του Καναδά, προερχόμενος από οικογένεια 
Σκωτσέζων μεταναστών. Από μικρός αγάπησε τον αθλητισμό, τη 
γυμναστική και ειδικά το λακρός (καναδέζικο άθλημα), όπως και 
το αμερικάνικο ράγκμπι. Σπούδασε Φυσική Αγωγή στο Μόντρεαλ, 
όμως η απασχόλησή του αργότερα ως καθηγητής στο Y.M.C.A. In-
ternational Training School (στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης 
των Η.Π.Α.)  θα αλλάξει τη ζωή του. Το 1891 λαμβάνει την εντολή 
από τους υπεύθυνους του κολεγίου να δημιουργήσει ένα άθλημα, 
που θα μπορεί να παίζεται σε κλειστό χώρο. Αφού μελέτησε τα σπορ 
της εποχής (ποδόσφαιρο, ράγκμπι, λακρός, χόκεϊ και μπέιζμπολ), 
κατέληξε στη δημιουργία ενός νέου αθλήματος, που θα παίζονταν 
με τα χέρια. Στις 15 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους συγκέντρωσε στο 
κλειστό γυμναστήριο του 18 φοιτητές του, τους χώρισε σε δυο ομάδες 
των εννιά και τους έστειλε να στερεώσουν στους δυο αντικρινούς 

τοίχους δυο κοφίνια συγκομιδής ροδάκινων. Αρχικά είχε σκεφτεί να 
χρησιμοποιήσει κάδους απορριμμάτων, όμως η ιδέα απορρίφθηκε 
από τον σχολικό επιθεωρητή κ. Στέμπινς.  
Έναν μήνα αργότερα, στις 15 Ιανουαρίου του 1892, ο Νέισμιθ 
δημοσίευσε επίσημα τους 13 κανονισμούς και ανακοίνωσε τη 
διεξαγωγή του πρώτου τουρνουά μπάσκετ στο κολέγιο.
Το  αυθεντικό χειρόγραφο με τους 13 κανονισμούς βρισκόταν μέχρι 
πριν λίγα χρόνια στην ιδιοκτησία του εγγονού του Ίαν Νέισμιθ, ο 
οποίος τον Δεκέμβριο του 2010 το πούλησε σε δημοπρασία του Οίκου 
Sotheby’s της Νέας Υόρκης, αντί του ποσού των 4,3 εκατομμυρίων 
δολαρίων! Αγοραστές ήταν το ζεύγος Ντέιβιντ και Σούζαν Μπουθ 
(πάμπλουτοι επιχειρηματίες από το Κάνσας των Η.Π.Α.), που με τη 
σειρά τους δώρισαν αυτό το κειμήλιο στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, 
όπου εκτίθεται από το 2012 έως σήμερα.
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1924. Άποψη από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) 1921. Στο Πεδίον του Άρεως λειτουργούσε η Κεντρική Λέσχη του «Στρατιώτου» της αμερικάνικης Y.M.C.A. (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1920-1921. Στην περιοχή Τοπ Χανέ υπήρχε το «Σπίτι του Στρατιώτου» της αμερικάνικης Y.M.C.A (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.). Στο Κεντρικό «Σπίτι του Στρατιώτου» γίνονταν η Διδασκαλία της Αγίας Γραφής, (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Αναγνωστήριο στο Κεντρικό «Σπίτι του Στρατιώτη» (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) 1919. Το πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο για την εισαγωγή του μπάσκετ στην Ελλάδα. Μία από τις πρώτες επιδείξεις 
του μπάσκετ από στελέχη της YMCA, που μετατρέπουν σε μπασκέτα μία ψάθινη καρέκλα, γυρισμένη ανάποδα. 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1921. O Ιούλιος Έιμος (Ulius L. Amoss), Γενικός Διευθυντής 
της Χ.Α.Ν.Θ., 1921 (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

O Clyde M. Bosley,  ήταν ο πρώτος Διευθυντής Φυσικής 
Αγωγής της Χ.Α.Ν.Θ., 1921 (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Στην οδό Ευζώνων 19,  λειτούργησαν 
αρχικά τα κεντρικά γραφεία της 

Χ.Α.Ν.Θ. και η Λέσχη Νέων μέχρι το 
1924 (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Το Πρακτικό Ίδρυσης της Χ.Α.Ν.Θ. στις 2.9.1921 
(Ι.Α.Μ., Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ΑΒΕ: 
483, ΑΕΕ: ΔΙΚ 1.10, Φάκ. 258)

Δημοσίευμα  παρουσιάζει τη δράση της 
«Χριστιανικής Αδελφότητας των Νέων 

Θεσσαλονίκης» το 1921 (Ταχυδρόμος της 
Βορείου Ελλάδος, 27.11.1921)
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Ο Dr. James Naismith, o οποίος επινόησε το Basketball το 1891 στο Κολέγιο της 
Y.M.C.A., στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης-International YMCA Training 
School –Springfield College (KUUniversity Archives) 1923. Ο Ιούλιος Έιμος, τότε Γενικός Διευθυντής της «SalonikiYMCA» (Χ.Α.Ν.Θ.), στο γραφείο του(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1923. Ο Απόστολος Νικολαΐδης, ο πρώτος Διευθυντής του 
Παιδικού Τμήματος της Χ.Α.Ν.Θ. (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

1920-1921. Αγώνας Baseball μεταξύ της αμερικάνικης ομάδας του «S.S. Angeles» και της «Salonica Y.M.C.A.» (Χ.Α.Ν.Θ.). Τον αγώνα παρακολουθούν 
με ενδιαφέρον πλήθος Ελλήνων, Τούρκων και Εβραίων στο γήπεδο του Ηρακλή(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.).
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1923. Παιγνίδι Volleyball (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) 1921. Στρατιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη της αμερικάνικης Y.M.C.A. (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1922-1923. Το «Σπίτι των Αγοριών» (Boys Home) της Υ.M.C.A. που φιλοξενούσε ορφανά προσφυγόπουλα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

1924. Αποτύπωση των σημείων δράσης της  Y.M.C.A.στη Θεσσαλονίκη (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΤΗΣ Χ.Α.Ν.Θ.  

ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 
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2.1. «1920-1930» Τα πρώτα βήματα

2.1.1. H X.Α.Ν.Θ. και το bigbang της αθλητικής Θεσσαλονίκης 

Τη δεκαετία 1920-1930 στη Θεσσαλονίκη συντελείται ένα «Big 
Bang», καθώς η δράση της Χ.Α.Ν.Θ. αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της 
πόλης. 
Το μπάσκετ σταδιακά αρχίζει να φεύγει από τους στρατώνες, όπου 
το πρωτοδίδαξαν οι Aμερικανοί γυμναστές της Y.M.C.Α., και 
γίνεται αγαπημένη συνήθεια των ενεργών αθλητικά κατοίκων της 
Θεσσαλονίκης και της νεολαίας της. Το 1920 και το 1921 γίνονται 
διάφορα τουρνουά μικρής εμβέλειας, στα οποία μετέχουν κυρίως 
στελέχη της Y.M.C.A. (υπάρχουν αναφορές για φιλικά παιχνίδια 
Αμερικανών στελεχών με Έλληνες). Στην τροπαιοθήκη της Χ.Α.Ν.Θ. 
(ένα μεγάλο μέρος της οποίας εκτίθεται στο Μουσείο Μπάσκετ), 
υπάρχει το παλαιότερο κύπελλο, που απονεμήθηκε σε τουρνουά 
αγώνων μπάσκετ, στο οποίο αναγράφεται: «Y.M.C.A. Basketball 
1921». 
Το 1921 η Χ.Α.Ν. Αθηνών διοργανώνει αγώνες μπάσκετ στην Αθήνα 
με πρωτοβουλία των Αμερικανών προπονητών Μάγιερ και Μάριοτ, 
που έχουν έρθει στην Ελλάδα με ειδίκευση στα αθλήματα του 
μπάσκετ και του βόλεϊ αντίστοιχα. 
Η πρώτη αναφορά στην Ελλάδα σχετικά με το άθλημα του μπάσκετ 
στον Τύπο σημειώνεται το 1899. Όπως καταθέτει ο δημοσιογράφος-
ιστορικός του αθλητισμού, επίτιμος πρόεδρος του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, Πέτρος Λινάρδος, στο περιοδικό 
«Ποδηλατική και Αθλητική Επιθεώρηση της Ανατολής» της χρονιάς 
εκείνης, αφιερώνονται δύο σελίδες για το νέο άθλημα του «Basket-
ball», εμπλουτισμένες με σκίτσα που απέδιδαν την τεχνική πλευρά 
του σπορ. Επρόκειτο για μία μετάφραση κειμένου με περιγραφή 
των κανονισμών του μπάσκετ, που σκοπό είχε να βοηθήσει τον 
αναγνώστη, ώστε να κατανοήσει το νέο άθλημα. Τη μετάφραση του 
κειμένου αυτού έκανε ο μετέπειτα σύμβουλος Σωματικής Αγωγής 
του Υπουργείου Παιδείας, μέγας μύστης της Γυμναστικής και 
Παιδαγωγικής, Ιωάννης Χρυσάφης. Στην έκδοση αυτή του περιοδικού 
καταγράφονται σχόλια, όπως: «Οι Αμερικανοί δεν ευχαριστιούνται 
καταγινόμενοι μόνο εις τα γνωστά αθλητικά αγωνίσματα, αλλά 
επινοούν και νέα. Το αρτιγέννητον τοιούτον είναι το BasketBall, όπερ 
μεταφραζόμενο επί λέξει σημαίνει: “Η σφαίρα του καλάθου’’. Η παιδιά 
αυτή απαιτεί ευκινησία και δεξιότητα εξαιρετική δια να παιχθεί […]»
Στη Θεσσαλονίκη, πρώτη αναφορά σε αγώνα μπάσκετ καταγράφεται 

στις 23 Οκτωβρίου του 1921, όπου στον τοπικό ημερήσιο Τύπο 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» ο συντάκτης περιγράφει 
την πρώτη του επαφή με το άθλημα: «Το αγώνισμα τούτο είναι λίαν 
πρωτότυπο και ενδιαφέρον». Η ίδια εφημερίδα αναφέρεται στις 
ενέργειες του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής να αποκτήσει ομάδα 
μπάσκετ, αλλά και στην απόφαση Γυμνασίων να δημιουργήσουν 
ομάδες προκειμένου να παίζουν μεταξύ τους. Το 1922 η Χ.Α.Ν.Θ., 
σύμφωνα με την εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ενθαρρύνει συλλόγους 
και σχολεία, ώστε να ασχοληθούν με τα αθλήματα του μπάσκετ και του 
βόλεϊ. Με αμερικάνικη συνδρομή μοιράζονται μπάλες σε σχολεία και 
σε 18 συλλόγους της πόλης, κάποιοι εκ των οποίων τους επόμενους 
μήνες αποφασίζουν να ιδρύσουν τμήματα μπάσκετ. Το 1923 αρχίζουν 
οι επιχωματώσεις για την κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών εντός του 
οικοπέδου των 15.500 τ.μ., που στο μεταξύ παραχωρήθηκε από την 
Ελληνική Πολιτεία στη Χ.Α.Ν.Θ. Το γήπεδο αθλοπαιδιών εκτείνεται 
πίσω από το σημείο, όπου επρόκειτο να ανεγερθεί το Μέγαρο της 
Αδελφότητας. Στα δυτικά και μπροστά από το προσωρινό οίκημα της 
Χ.Α.Ν.Θ. δημιουργείται γήπεδο μπάσκετ, στα ανατολικά δυο γήπεδα 
βόλεϊ, νότια του γηπέδου μπάσκετ δημιουργούνται γήπεδα τένις. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ξεκινάει και η κατασκευή στίβου.
Αυτός ο αθλητικός πολυχώρος, από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας 
του, γίνεται το επίκεντρο της αθλητικής Θεσσαλονίκης, όπου 
γαλουχείται το μπάσκετ της πόλης και όπου σταθερά, επί σειρά ετών, 
τις Κυριακές μετά την εκκλησιαστική λειτουργία, φίλαθλοι συρρέουν 
για να παρακολουθήσουν αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ.  

2.1.2. Λούις Ρις: Ένας μαθητής του Νέισμιθ στη «Νύμφη του 
Θερμαϊκού»

Το 1924 είναι μια σημαδιακή χρονιά για το Ελληνικό Μπάσκετ. Η 
Χ.Α.Ν.Θ., με γενικό γραμματέα τον Αμερικανό Χέρμπερτ Λάνσντεϊλ 
(Herbert Lansdale), υποδέχεται έναν νέο Διευθυντή, που στις 
επιστολές αναφέρεται ως Διευθυντής Φυσικής Αγωγής των Χ.Α.Ν. 
Ελλάδας, έναν άνθρωπο πολυπράγμονα, με ισχυρή προσωπικότητα 
και όραμα για τον αθλητισμό. Δεν είναι άλλος από τον Λούις Ρις (Lew-
is Riess), απόφοιτο της σχολής στελεχών του Κολεγίου της Y.M.C.A. 
στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, ο οποίος υπήρξε μαθητής του 
Τζέιμς Νέισμιθ. Την ίδια εποχή, ο Ιούλιος Έιμος, ο πρώτος Διευθυντής 
της Χ.Α.Ν.Θ., μετακομίζει στην Αθήνα, αναλαμβάνοντας δράση στη 
Χ.Α.Ν. Αθηνών. 
Ο Ρις αναπτύσσει από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της παρουσίας 
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του στην Ελλάδα έντονη δράση οργανώνοντας με τον καλύτερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο τον Τομέα Αθλητισμού της Χ.Α.Ν.Θ., 
που επί των ημερών του μεγαλουργεί. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά 
στο μπάσκετ, οργανώνει σχολή εκμάθησης και εφαρμογής των 
κανονισμών του νέου αθλήματος και καταβάλλει προσπάθειες για 
την εξασφάλιση υποτροφιών, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να 
εκπαιδευτούν στελέχη της Χ.Α.Ν.Θ. σε Κολέγια Φυσικής Αγωγής 
στο εξωτερικό.

2.1.3. Οι επαφές του Ρις με τον Ιωάννη Χρυσάφη

Στον ημερήσιο Τύπο της εποχής αναφέρονται συναντήσεις του Ρις 
με τον Ιωάννη Χρυσάφη, ο οποίος, με την άνοδο της Κυβέρνησης 
Βενιζέλου, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή 
Γυμναστικής και στη συνέχεια προΐσταται του Τμήματος Σωματικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Ο Χρυσάφης υποστηρίζει με 
θέρμη την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πετυχαίνει αύξηση των 
οργανικών θέσεων για γυμναστές στα σχολεία, όπως και αύξηση των 
ωρών της γυμναστικής. Είναι υπέρμαχος του σουηδικού μοντέλου 
γυμναστικής, (άλλωστε φοίτησε στο Γυμναστικό Ινστιτούτο της 
Στοκχόλμης), το οποίο εισήγαγε και στην ελληνική εκπαίδευση. Επί 
των ημερών του, αναβαθμίζεται το Διδασκαλείο της Γυμναστικής, το 
οποίο εξελίσσεται σε «Γυμναστική Ακαδημία» με τριετή φοίτηση. Ο 
Χρυσάφης ανταλλάσσει απόψεις και ακούει με ενδιαφέρον, αν και με 
επιφύλαξη στην αρχή, τις προτάσεις του εκπροσώπου της Χ.Α.Ν.Θ., 
Λούις Ρις, σχετικά με τις αθλοπαιδιές την ανάγκη εισαγωγής τους 
στα σχολεία, αλλά και την ένταξή τους στο πρόγραμμα γυμναστικής 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ρις επιπλέον τονίζει την ανάγκη 
υποστήριξης από το Υπουργείο Παιδείας των δράσεων της Χ.Α.Ν.Θ. 
για την ανάπτυξη των νέων αθλημάτων και δη του μπάσκετ και του 
βόλεϊ, αλλά και τη σπουδαιότητα της συμμετοχής της Πολιτείας 
σε προγράμματα μετεκπαίδευσης προσωπικού σε Κολέγια του 
εξωτερικού.
Οι δυο τους αναπτύσσουν μια σχέση σεβασμού και εμπιστοσύνης, 
που αναντίρρητα ενισχύει την προσπάθεια διάδοσης του μπάσκετ 
ανά την Επικράτεια. Αυτό αποδεικνύεται κι από το γεγονός, ότι ο 
Χρυσάφης αποδέχεται τη διεξαγωγή πρωταθλημάτων μπάσκετ 
μεταξύ των σχολείων μέσης εκπαίδευσης.
Το 1927, με τη στήριξη και του Χρυσάφη, δημιουργείται για πρώτη 
φορά στην Αθήνα η Τεχνική Επιτροπή Αθλοπαιδιών, Πρόεδρος 
της οποίας αναλαμβάνει μία άλλη προσωπικότητα της Χ.Α.Ν.Θ., ο 

τμηματάρχης του παιδικού τμήματος Απόστολος Νικολαΐδης, που 
πλέον έχει μετακομίσει στην Αθήνα.
Το επόμενο διάστημα θα επιλεγούν να σπουδάσουν με υποτροφία 
στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης οι Μιχάλης (Μάικ) Στεργιάδης 
και Ιωάννης Τσακίρης (από τη Χ.Α.Ν. Αθηνών) και από τη Χ.Α.Ν.Θ. 
οι Συμεών Μαυροσκούφης και Κωνσταντίνος Μέγαλος (σε 
διαφορετικές περιόδους) στη Γενεύη. Στα αρχεία της Ακαδημίας της 
Y.M.C.A. στη Γενεύη αναφέρεται και η παρουσία των Στεργιάδη και 
Τσακίρη το 1928, κάτι που σημαίνει, πως οι δυο συγκεκριμένοι είχαν 
την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να φοιτήσουν και στα δύο μεγάλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Y.M.C.A. σε Αμερική και Ευρώπη.

2.1.4. Ο πρωτοπόρος Μάικ Στεργιάδης

Ο Μάϊκ Στεργιάδης γεννημένος το 1909 στην Κωνσταντινούπολη 
αποφοίτησε από τη Ροβέρτειο Σχολή και με υποτροφία της Χ.Α.Ν. 
βρέθηκε στο Κολέγιο Σπρίνγκφιλντ όπου ευτύχισε να γνωρίσει τον 
Τζέιμς Νέισμιθ, τον άνθρωπο που επινόησε το μπάσκετ. Η συμβολή 
του Στεργιάδη στη διάδοση της καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα 
υπήρξε σημαντική, καθώς ήταν από τους πρώτους που ανέλαβαν τη 
συστηματική εκμάθηση του αθλήματος. Καθόλου τυχαία δεν ήταν 
απόφαση του ΣΕΓΑΣ μερικά χρόνια μετά, το 1936 να του αναθέσει 
τη συγκρότηση της πρώτης Εθνικής ομάδας. Ο Στεργιάδης ήταν ο 
πρώτος προπονητής του Ομοσπονδιακό μας συγκροτήματος.

2.1.5. Ο «μαθητής» του Ρις, Απόστολος Νικολαΐδης

Στο μεταξύ, ήδη το 1924, ο Ρις μετέχει ενεργά στις ετοιμασίες 
δημιουργίας της πρώτης οργανωμένης κατασκήνωσης στην 
Ελλάδα από τη Χ.Α.Ν.Θ, η οποία λειτούργησε την ίδια χρονιά στον 
παραθαλάσσιο οικισμό του Αγ. Ιωάννη-Πηλίου. Πρώτος Έλληνας 
διευθυντής της κατασκήνωσης ορίζεται ο Απόστολος Νικολαΐδης, 
γεννημένος το 1896 στη Στενήμαχο της Ανατολικής Ρωμυλίας, 
φοίτησε στη Ροβέρτειο Σχολή της Κωνσταντινούπολης, με περαιτέρω 
σπουδές στη Γερμανία.
Κάποια χρόνια νωρίτερα (1921-1922), ο Νικολαΐδης υπήρξε 
στέλεχος της Χ.Α.Ν.Θ., με τον οποίο συνεργάστηκε ο Ιούλιος Έιμος 
καθώς στο οργανόγραμμα της Χ.Α.Ν.Θ. ο Νικολαΐδης αναφέρεται 
ως  υπεύθυνος του Παιδικού Τμήματος. Ο Απόστολος Νικολαΐδης 
είναι ένας χαρισματικός και πολυσύνθετος αθλητής, καθώς εκτός 
από το ποδόσφαιρο ασχολείται με το μπάσκετ και το βόλεϊ, ενώ επί 

σειρά ετών παραμένει πρωταθλητής του στίβου στο δέκαθλο, τη 
σφαιροβολία, τη δισκοβολία, στο άλμα επί κοντώ και το άλμα εις 
ύψος.
Τα επόμενα χρόνια θα εγκατασταθεί στην Αθήνα για να συνεχίσει 
και να αναπτύξει ακόμη μεγαλύτερη δράση ως εξέχον μέλος της 
οικογένειας του Παναθηναϊκού, τον οποίο θα υπηρετήσει ως 
αθλητής, προπονητής και διοικητικός παράγοντας. O Νικολαϊδης  
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστορίας 
του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και το όνομά του φέρει το 
γήπεδο του Παναθηναϊκού. 

2.1.6. «Αρχίζει το… ματς!»

Επί των ημερών του Λούις Ρις η Χ.Α.Ν.Θ. αναλαμβάνει την προκήρυξη 
πρωταθλήματος μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
Οι «δοκιμές» για την καθιέρωση ενός πρωταθλήματος λαμβάνουν 
χώρα ήδη από το 1924, που διοργανώνεται ένα τουρνουά με τη 
συμμετοχή των Χ.Α.Ν.Θ., Άρη, Ηρακλή, Αρμενική, ΒΑΟ, Μακαμπήκαι 
ΑΚΟΑΧ. Σύμφωνα με τα αρχεία της Χ.Α.Ν.Θ., το πρώτο πρωτάθλημα 
διοργανώνεται τελικά το 1925 με τη συμμετοχή της Χ.Α.Ν.Θ., του 
Άρη, της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών και της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, ωστόσο για τη συγκεκριμένη διοργάνωση 
δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, γεγονός που στο παρελθόν έκανε 
πολλούς ερευνητές να καταλήξουν, πως επρόκειτο για ένα ανεπίσημο 
πρωτάθλημα.
Τον Σεπτέμβριο του 1926, στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης μετέχουν 
πέντε ομάδες: Χ.Α.Ν.Θ., Α.Ε.Κ.(Θεσσαλονίκης), Άρης, ΠΑΟΚ και 
Ηρακλής. Σε αντίθεση με το πρωτάθλημα του 1925, για αυτή τη 
διοργάνωση  υπάρχουν πολλές αναφορές στον Τύπο της εποχής.
Η εφημερίδα «ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ» δημοσιεύει τη σχετική ανακοίνωση 
της Χ.Α.Ν.Θ., την οποία υπογράφει ο Τμηματάρχης Φυσικής Αγωγής 
Κ. Μέγαλος: «Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής της Χ.Α.Ν.Θ. εν τη 
επιθυμία του όπως διαδώσει, όσον το δυνατόν εις ευρύτερο κύκλο 
τα διάφορα αθλητικά ομαδικά παιχνίδια, τα οποία διαπλάθουν το 
σώμα και εξευγενίζουν την ψυχή, προκηρύσσει τους πρώτους αγώνες 
καλαθόσφαιρας μεταξύ αθλητικών σωματείων της πόλεώς μας. Οι 
αγώνες θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. και συμφώνως των 
τελευταίων κανονισμών παιδιάς. Αι δηλώσεις δέον να αποστέλλονται  
εις το τμήμα φυσικής αγωγής της Χ.Α.Ν.Θ. Τα σωματεία  που δεν 
διαθέτουν πίνακα καλαθόσφαιρας, δύνανται να μεταχειρίζονται  
δια την προπόνησιν των αθλητών των  τους πίνακας της Χ.Α.Ν.Θ. 

κατόπιν συνεννοήσεως. Εις την νικήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ο 
τίτλος της πρωταθλήτριας ομάδας 1926». 

2.1.7. Το πρώτο «Άρης-ΠΑΟΚ» στο ανοικτό γήπεδο της 
Χ.Α.Ν.Θ.

Το πρωτάθλημα αυτό σηματοδοτεί την πρώτη «μάχη» σε επίπεδο 
επίσημου πρωταθλήματος μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ, που 
έμελλε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της φίλαθλης και όχι μόνο 
Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια. 
Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών 
ιδρύεται τον Απρίλιο του 1926 και στις 24 Οκτωβρίου 1926 
«συγκρούεται» για πρώτη φορά με τον Άρη, που έχει ιδρυθεί ήδη από 
τον Μάρτιο του 1914 (το τμήμα καλαθοσφαίρισης των «κίτρινων» 
δημιουργήθηκε το 1922) στο άθλημα του μπάσκετ στο ανοικτό 
γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ.
Η ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης «ΤΟ ΦΩΣ», τον Οκτώβριο 
του 1926, μεταξύ των πολιτικών εξελίξεων, στην πρώτη της σελίδα 
αφιερώνει ένα δίστηλο για το μπάσκετ: «Από ενωρίς ήρχισαν να 
καταφθάνουν οι φίλαθλοι εις το γήπεδον της ΧΑΝΘ, ένθα επρόκειτο 
ναι γίνη η έναρξις του πρωταθλήματος μπασκετ μπολ. Την 10π.μ. 
ακριβώς γίνεται η παρέλασις των ομάδων Ηρακλέους, Άρεως,ΠΑΟΚ, 
και ΧΑΝΘ. Ο Δήμαρχος της πόλης κηρύξας την έναρξιν του 
πρωταθλήματος απηύθυνεν ωραία λόγια προς τους αθλητάς», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο συντάκτης του κειμένου.
Στο ιστορικό αυτό πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων, ο ΠΑΟΚ, αν και 
αουτσάιντερ, καταφέρνει να κερδίσει με 14-12. «Ο Άρης ανέλαβε 
καταρχάς  την πρωτοβουλίαν προηγηθείς εις τους βαθμούς αλλά οι 
του ΠΑΟΚ κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν. Αι τελευταίαι προσπάθειαι 
του έδωκαν την νίκην υπερτερήσαντος κατά δυο βαθμούς», είναι η 
περιγραφή, που φιλοξενεί η τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, 
η οποία καταλήγει ως εξής: «Η παιδία του μπάσκετ μπολ με τα 
πολυποίκιλους κινήσεις είναι αρκετά ευχάριστος και θεαματική, ο 
κόσμος μετά πολλού ενδιαφέροντος  παρακολούθησεν αμφοτέρας 
τας συναντήσεις συναποκομίσας τας καλυτέρας των εντυπώσεων για 
το μπάσκετ μπολ».
Η ομάδα του Άρη,  προέρχεται κυρίως από την αρμένικη κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης. Παίκτες του είναι οι: Κονταξιάν, Ακελιάν, Τζαμτζιάν, 
Μισκετζιάν, Εξουζιάν, Στεφόπουλος και Ακελάιος. Ο δε ΠΑΟΚ, 
έχει στις τάξεις του τους: Γεωργιάδη, Μακαρονόπουλο, Δημητρίου, 
Ανδρεάδη, Ομούρλογλου, Πάγκαλο, Παντερμαλή, Φρυδά, Τζαφέρη 
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και Χαλεπλιάν.
Οι δηλωθέντες για τη Χ.Α.Ν.Θ. παίκτες στο πρωτάθλημα του 1926 
είναι οι: Μουζενίδης, Ταυλαρίδης, Βουλής, Διαμαντίδης, Ραφαήλ, 
Παπαγιάννης,Τζέκωφ, Μιχαηλίδης, Δημητρακόπουλος, Παπαδάκης, 
Ξανθόπουλος και Κουφογιαννίδης. 
Οι αγώνες αυτοί ολοκληρώνονται στις 28 Νοεμβρίου με τον Άρη 
να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου τίτλου. Η απονομή του 
πρωταθλήματος γίνεται στις 5 Δεκεμβρίου 1926 σε μια λαμπρή τελετή 
στο γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ., την οποία παρακολουθούν πολιτικές και 
στρατιωτικές αρχές της πόλης, ενώ η εκδήλωση πλαισιώνεται κι από 
έναν φιλικό αγώνα μεταξύ του Άρη και της Χ.ΑΝ.Θ.
Στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης του επόμενου έτους, 1927, που 
διοργανώνει και πάλι η Χ.Α.Ν.Θ., συμμετέχουν, πλην της ίδιας, 
οι ομάδες: Άρης, ΒΑΟ, Ηρακλής, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μακεδονικός, 
Θερμαϊκός και Μ. Αλέξανδρος.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν, εκείνη την εποχή, οι αναμετρήσεις δυο 
συλλόγων, του Άρη και του Ηρακλή, που δημιούργησαν αμέσως μετά 
τη Χ.Α.Ν.Θ. ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ, μεταξύ των οποίων υπάρχει 
μεγάλος ανταγωνισμός.
Στο πρωτάθλημα της σεζόν 1927-1928 είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική 
η μαζική προσέλευση φιλάθλων στους αγώνες, που ξεπερνάει κάθε 
προσδοκία, δίνοντας επιπλέον κίνητρο στον Λ. Ρις και τη Χ.Α.Ν.Θ. να 
συνεχίσουν τη συστηματική προσπάθεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
το μπάσκετ να αποκτήσει από πολύ νωρίς στη Θεσσαλονίκη ένα 
πιστό κοινό, αλλά και ομάδες υψηλού για την εποχή επιπέδου. 
Στο 2ο πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης ο Άρης αναδεικνύεται και 
πάλι πρωταθλητής μετά από νίκη του επί της Χ.Α.Ν.Θ. με σκορ 24-
14, σε παιχνίδι που διεξάγεται στις 10/3/1928.
Η Χ.Α.Ν.Θ., παρότι εκείνη τη χρονιά τερματίζει 3η δεν αγωνίζεται 
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, γεγονός ωστόσο που δεν προκαλεί 
έκπληξη, καθώς είναι γνωστή η φιλοσοφία της Αδελφότητας, την 
οποία με σθένος υποστηρίζει και ο Λ. Ρις: «Δεν αποτελεί αυτοσκοπό 
της Χ.Α.Ν.Θ. η κατάκτηση τίτλων και διακρίσεων, αλλά η προώθηση 
του «ευ αγωνίζεσθαι», η προσπάθεια ανάπτυξης της παραγωγικής 
διαδικασίας και οι δράσεις, που αποσκοπούν στην αύξηση της θετικής 
επιρροής του μπάσκετ».
Την ίδια χρονιά (1927-1928) στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
καλαθοσφαίρισης,  που φιλοξενείται στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην 
Αθήνα, οι Ηρακλής, Άρης και ΒΑΟ κλέβουν την παράσταση, με 
τους κυανόλευκους να  κατακτούν τον τίτλο και τους άλλους δυο 
να πετυχαίνουν σημαντικές νίκες απέναντι στις ομάδες της Αθήνας: 

ΑΕΚ, Πανελλήνιο, Νήαρ, Ηστ, Πανιώνιο και Εθνικό. Οι πολύ καλές 
εμφανίσεις των τριών ομάδων της πόλης προκαλούν ντελίριο 
ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων της Θεσσαλονίκης και οι 
διοικήσεις των συλλόγων ετοιμάζουν εκδηλώσεις υποδοχής των 
αποστολών των ομάδων κατά την επιστροφή τους στην πόλη.

2.1.8. Η εμφάνιση του Συμεών Μαυροσκούφη

Το 1928, Διευθυντής του Τμήματος Φυσικής Αγωγής της Χ.Α.Ν.Θ. 
αναλαμβάνει ένας άνθρωπος, που θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην αθλητική ιστορία της Χ.Α.Ν.Θ. αλλά και του ελληνικού 
μπάσκετ γενικότερα. Πρόκειται για τον Συμεών Μαυροσκούφη, που 
κατέφτασε το 1921 στη Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη. 
Ο Λούις Ρις διακρίνει το πάθος του για τα σπορ και εντυπωσιάζεται 
από την ευρυμάθειά του, αλλά και από το γεγονός, ότι μιλάει ήδη 
αγγλικά και γαλλικά. Τον κάνει συνεργάτη του και σε ηλικία μόλις 
18 ετών του αναθέτει τη Διεύθυνση του Τμήματος Φυσικής Αγωγής. 
Αργότερα, θα φροντίσει και για τη μετεκπαίδευσή του. Όμως το 1928, 
αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει τους Ρις και Μαυροσκούφη, είναι η 
βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής των αγώνων. Την ίδια χρονιά, 
με πρωτοβουλία του Ρις, μεταφράζονται οι κανόνες του μπάσκετ στα 
ελληνικά και δημοσιεύονται στον Τύπο της εποχής.
To πρωτάθλημα της σεζόν 1928-1929 αρχίζει στις 18/11/1928 με τη 
συμμετοχή των Χ.Α.Ν.Θ., ΒΑΟ,  ΠΑΟΚ και  ΑΕΚ (Θεσσαλονίκης).
Στο βιβλίο «Θεσσαλονίκη: Η πόλη του μπάσκετ» των Βασίλη 
Βλαχόπουλου, Νίκου Καραγιώργη, Γιώργου Συρίδη και Παναγιώτη 
Χορόζογλου, αναφέρεται ότι αρκετοί αγώνες του β΄ γύρου 
που πραγματοποιούνται στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ., 
κινηματογραφούνται από το κινηματογραφικό συνεργείο της πόλης, 
«Φώτο Ηλεκτρίκ»! Το συγκεκριμένο υλικό μάλιστα, σύμφωνα με 
δημοσίευμα εφημερίδας, επρόκειτο να προβληθεί μαζί με τα «επίκαιρα» 
της εποχής στην αίθουσα του κινηματογράφου «Διονύσια». Πόσο 
σημαντική κληρονομιά θα αποτελούσε για το Ελληνικό Μπάσκετ, 
εάν διασωζόταν το συγκεκριμένο οπτικό ντοκουμέντο!
Στο μεταξύ, ο Άρης κατακτά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον 
τίτλο, ολοκληρώνοντας τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις αήττητος. 
Η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτά τη 2η θέση αγωνιζόμενη με τους: Νανέ, 
Παπαγιάννη, Αδαμίχο, Καπήλου, Καντζή και Πολυμέρη. 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ο βασικός κορμός 
της ομάδας του Άρη απαρτίζονταν από σπουδαστές του κολεγίου 
Ανατόλια. Το Κολέγιο Ανατόλια ήταν ένα αμερικανικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα και ειδικά το αθλητικό του πρόγραμμα, όπως και όλων 
των αμερικανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, ήταν 
εξαιρετικά προηγμένο, γεγονός που αναμφισβήτητα καθιστούσε 
τους παίκτες, που προέρχονταν από αυτά, περισσότερο αξιόμαχους. 
Στις 31 Μαρτίου 1929 αρχίζει  η λειτουργία της Σχολής Διαιτητών 
Μπάσκετ, την οποία διοργανώνει το Τμήμα Φυσικής Αγωγής της 
Χ.Α.Ν.Θ. κατόπιν σχετικής εντολής του ΣΕΓΑΣ. Βασικός εισηγητής 
της Σχολής είναι ο Λούις Ρις, ο οποίος με μεταφραστή τον στενό του 
συνεργάτη Κωνσταντίνο Μέγαλο (εκ των πρώτων διαιτητών αγώνων 
μπάσκετ στην Ελλάδα και ενός από τα σημαντικότερα στελέχη της 
Χ.Α.Ν.Θ., καθώς διετέλεσε και Τμηματάρχης Αθλητισμού) κάνει την 
ανάλυση κανονισμών στους ενδιαφερόμενους. 
Πολύ σημαντική είναι και η βοήθεια, που προσφέρει ο Καρλ Κόμπτον, 
(Διευθυντής  του Κολεγίου «Ανατόλια»), στη διεξαγωγή αγώνων 
μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διαιτητεύει δεκάδες παιχνίδια 
μπάσκετ εκείνη την εποχή.
Η τελετή έναρξης του πρωταθλήματος της σεζόν 1929-1930 
πραγματοποιείται στις 10/11/1929 με την παρουσία της μπάντας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, την καθιερωμένη παρέλαση των 
διαγωνιζομένων ομάδων και τον Δήμαρχο της πόλης να χαιρετίζει την 
έναρξη της αγωνιστικής δράσης παρουσία 2.000 φιλάθλων! Ο Άρης 
επιβεβαιώνει για άλλη  μια φορά την ανωτερότητά του στο άθλημα, 
κερδίζει διαδοχικά τους ΒΑΟ, Χ.Α.Ν.Θ. και Ηρακλή κατακτώντας 
τον τίτλο του πρωταθλητή Θεσσαλονίκης για 5η συνεχόμενη χρονιά.
To Πάσχα του 1929  η Χ.Α.Ν.Θ. προσκαλεί τον Γ.Σ. Πανελλήνιο στη 
Θεσσαλονίκη για αγώνες σε ένα τουρνουά, που αποκτά χαρακτήρα 
ανεπίσημου πανελλήνιου πρωταθλήματος. Ο Πανελλήνιος 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και στο πρώτο παιχνίδι με 
τον Άρη, που διεξάγεται τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, τον κερδίζει με 
σκορ 29-27. Το ημερολόγιο γράφει: 6 Μαΐου 1929. Την επόμενη δε 
ημέρα αντιμετωπίζει τη Χ.Α.Ν.Θ., την οποία επίσης κερδίζει με 44-24. 
Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Συμεών Μαυροσκούφης. 
Η δεκαετία 1920-1930 κλείνει με τον Άρη πανευτυχή, εξαιτίας 
των συνεχόμενων αγωνιστικών του επιτυχιών. Εντούτοις, και οι 
Διοικήσεις της Χ.Α.Ν.Θ. είναι ικανοποιημένες, καθώς η δυναμική της 
Αδελφότητας αυξάνεται διαρκώς, γεγονός που θα φανεί στα επόμενα 
χρόνια, όταν ο αριθμός αθλητών της σε όλα τα σπορ που καλλιεργεί 
θα αυξηθεί κατακόρυφα. 

Αυτό είναι το παλαιότερο κύπελλο μπάσκετ της συλλογής της 
Χ.Α.Ν.Θ. «Y.M.C.A. BASKET-BALL 1921». (Συλλογή τροπαίων 
Χ.Α.Ν.Θ., Μουσείο Μπάσκετ)
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1923. Οκτώ νεαροί αθλητές της Χ.Α.Ν.Θ. σε οκτώ διαφορετικά αθλήματα (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
Άποψη του γηπέδου μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. κατά τη διάρκεια αγώνα στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Οι θεατές παρακολουθούν όρθιοι, ενώ 
διακρίνονται στα αριστερά τα τερέν του τένις και κάτω τα δύο γήπεδα βόλεϊ (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1927. Στιγμιότυπο αγώνα μεταξύ Χ.Α.Ν.Θ. και Ηρακλή στο γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ.,  με διαιτητή τον Κ. Μέγαλο. Διακρίνονται οι παίκτες της Χ.Α.Ν.Θ.     
Ι. Νανές και Σ. Μαυροσκούφης (Αρχείο Άννας Μαυροσκούφη)

Δεκαετία 1920. Αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ από μικρά μέλη της Χ.Α.Ν.Θ. στα πρώτα γήπεδα της Αδελφότητας (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1924. Το προσωπικό της Χ.Α.Ν.Θ. υποδέχεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την οικογένεια του Λούις Ρις, που πρόκειται να αναλάβει τη θέση του 
Διευθυντή Φυσικής Αγωγής των Χ.Α.Ν. Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Λεύκωμα: Χριστιανική Αδελφότητα των Νέων Θεσσαλονίκης, 1921-1996, 
Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997)

Τέλη δεκαετίας του 1920. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. Στο δεξιό άκρο εικονίζεται ο Λούις Ρις και αριστερά ο Συμεών Μαυροσκούφης, ο τότε 
προπονητής. Οι παίκτες (από αριστερά), Καπήλου Δ., Πολυμέρης, Αδαμίχος Μ., Νανές Γ., Μπουζάνης, Καντζάς Μ. και Παπαγιάννης Ν. ποζάρουν με 
την εξώραφη μπάλα του μπάσκετ  (Αρχείο Άννας Μαυροσκούφη)
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Στον Ρις οφείλεται η διάδοση και ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ελλάδα, 
για αυτό και το Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. είναι αφιερωμένο στη 
μνήμη του.Ο  ΛούιςΡις (LewisRiess), υπήρξε  Διευθυντής Φυσικής Αγωγής 
των Χ.Α.Ν. Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ιδρυτής και Διευθυντής 
της κατασκήνωσης του Πηλίου (1924-1933). (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Προκήρυξη των πρώτων αγώνων καλαθόσφαιρας μεταξύ αθλητικών 
σωματείων και αθλητικών συλλόγων για τις 24.10.1926 
(Μακεδονικά Νέα, 9.9.1926) 1928. Διδασκαλία Μπάσκετ από τον Λούις Ρις στους στρατιώτης της Φρουράς Θεσσαλονίκης (Λεύκωμα: Χριστιανική Αδελφότητα των Νέων 

Θεσσαλονίκης, 1921-1996, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997)
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1927. Στιγμιότυπο από Σχολικούς Αγώνες Μπάσκετ στο γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ.  το 1927 (Αρχείο Άννας Μαυροσκούφη)
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Τέλη δεκαετίας του 1920. Στιγμιότυπο από την έναρξη αγώνα μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.-Άρη στο γήπεδο μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. με τους αθλητές στο τζάμπολ 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) Το προσωρινό οίκημα της Χ.Α.Ν.Θ., που κατασκευάστηκε για να στεγάσει προσωρινά τα γραφεία και τη Λέσχη της Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την αποπεράτωση 

του μεγάρου (1934). Η χρήση του ωστόσο διήρκησε μέχρι 1968, οπότε και κατεδαφίστηκε (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ. - Εκτύπωση τυπογραφείου 
«Ακουαρόνη»)
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Φωτογραφία του κτηρίου της Χ.Α.Ν.Θ. με σκαλωσιές κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησής του από την πλευρά του προσωρινού οικήματος.                                                                                         Διακρίνονται στα δεξιά τα τερέν του τένις, μπροστά το γήπεδο του μπάσκετ και πίσω τα γήπεδα του βόλεϊ(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1927-1928. Στα γήπεδα βόλεϊ και μπέιζμπολ διεξάγεται αγώνας ή προπόνηση αθλητών, ενώ περιμετρικά αυτών διακρίνονται όρθιοι θεατές. Στο βάθος 
το κτίριο με σκαλωσιές κατά τη διάρκεια ανέγερσης του 2ου ορόφου. Πρόκειται για μια γενική άποψη του κτηρίου της ΧΑΝΘ με τα γήπεδα μπάσκετ 
(δεξιά), βόλεϊ (στο βάθος) και μπέιζμπολ (αριστερά). (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

1929-1930. Το Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ. (με τμήμα αποστολής από την Αμερική για την επίβλεψη της κατασκευής του κτηρίου). Στο βάθος εικονίζεται 
το κτήριο με σκαλωσιές(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1929. Επίσημοι Κανονισμοί: 
Πετόσφαιρας, Καλαθόσφαιρας, Σφαίρας 
Βάσεως Γηπέδου και Χειρόσφαιρας, 
τόμος Ι, Έκδοσις Εθνικής Ελληνικής 
Χ.Α.Ν. (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

2.2. «1930-1940»  Η Χ.Α.Ν.Θ. σε ανοδική 
πορεία

2.2.1. Το πρώτο σερί πρωταθλημάτων

Το 1930 η Χ.Α.Ν.Θ. φιλοξενεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα στη 
Θεσσαλονίκη, στο οποίο μετέχει η ίδια μαζί με τον Άρη, ενώ από την 
Αθήνα παίρνουν μέρος οι ομάδες της Νήαρ Ηστ, που έφτασε στην 
πόλη σιδηροδρομικώς και του Πανιωνίου, που ταξίδεψε ατμοπλοϊκώς 
και φιλοξενήθηκαν σε κοιτώνες στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού 
Κολεγίου «Ανατόλια».
«Εις την τελετήν έναρξις των αγώνων παρέστησαν ο Γενικός 
Διοικητής Μακεδονίας Στυλιανός Γονατάς μετά της κυρίας Γονατά. 
Παιανιζούσης της μουσικής της Σχολής Τεχνιτών οι ομάδες ΝήαρΗστ, 
Πανιώνιος, Άρης και ΧΑΝΘ παρήλασαν εντός του σταδίου και 
εστάθμευσαν προ των επισήμων…», αναφέρει για τους αγώνες η 
εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Οι αγώνες ξεκινούν την εβδομάδα μετά το Πάσχα του 1930 και η 
Χ.Α.Ν.Θ. στις πρώτες αγωνιστικές κερδίζει τις δύο Αθηναϊκές ομάδες: 
τον Πανιώνιο με 39-14, και τη Νήαρ Ηστ, με 27-26. Μετά από αυτές 
τις εξαιρετικές εμφανίσεις αντιμετωπίζει τον Άρη σε ένα παιχνίδι, που 
έχει τον χαρακτήρα τελικού. Θα επικρατήσουν οι «κίτρινοι», που  θα 
κερδίσουν με 33-22, κατακτώντας έτσι το πανελλήνιο πρωτάθλημα. 
Η Χ.Α.Ν.Θ. κατατάσσεται 2η. 
Το 1930 είναι η χρονιά, κατά την οποία ο Συμεών Μαυροσκούφης 
λαμβάνει υποτροφία από την Y.M.C.A., προκειμένου να σπουδάσει 
Φυσική Αγωγή και Παιδαγωγική στο Ινστιτούτο Jean Jacques Rous-
seau του Πανεπιστημίου της Γενεύης σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
με το Κολέγιο της Y.M.C.A. στο Springfield της Μασσαχουσέτης. 
«Θυμόταν πάντα τα χρόνια της Γενεύης, τα είχε στην καρδιά του. 
Ήρθε σε επαφή με όλα τα σπορ, από την ορειβασία, που λάτρευε, 
μέχρι την ποδηλασία. Θα επέστρεφε στην Χ.Α.Ν.Θ. γεμάτος όρεξη 
και διάθεση να μεταδώσει τις γνώσεις, που έλαβε εκεί στις αρχές της 
δεκαετίας του 1930», λέει η κόρη του, Άννα Μαυροσκούφη. 
Τη θέση του Τμηματάρχη Αθλητισμού με την αποχώρηση του Σ. 
Μαυροσκούφη αναλαμβάνει ξανά ο Κώστας Μέγαλος, ο οποίος 
δύο χρόνια πριν, είχε παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα, επίσης με 
υποτροφία, χάρη στη Χ.Α.Ν.Θ. 

2.2.2. Ένας ιστορικός αγώνας

Αυτό το διάστημα η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. σταδιακά ωριμάζει και 
δίνει δείγματα ενός συνόλου έτοιμου για μεγάλες επιτυχίες. Οι 
πρώτες εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα της σεζόν 1930-1931 (με 
νίκες επί του Άρη και του Ηρακλή) αποδεικνύουν, ότι η ομάδα ,την 
οποία είχε ξεκινήσει να κτίζει από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 
ο Λ. Ρις, έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στα επόμενα 
χρόνια. Τη συγκεκριμένη σεζόν η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτά το πρωτάθλημα 
Θεσσαλονίκης κερδίζοντας στον τελικό τον Άρη με 22-21 σε ένα 
παιχνίδι, που έμεινε στην ιστορία. 
Τα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ» γράφουν στις 22/5/1931 για τον 
συγκεκριμένο αγώνα, τα εξής: «Παρά την πίπτουσα βροχήν και το 
λασπώδες του εδάφους ο αγών υπήρξεν άκρως ενδιαφέρων μόνον 
κατά το πρώτον ημιχρόνιον.  Κατά το δεύτερον δεν ήτο τίποτε άλλο 
παρά μια πάλη σώματος προς σώματων παικτών οίτινες έπιπτον 
διαρκώς λόγω του ολισθηρού εδάφους και πίπτοντες εγένοντο 
αγνώριστοι από τις λάσπες. Λόγω της βροχής απεφασίσθη προτάσει 
της Χ.Α.Ν.Θ. η αναβολή του αγώνος και συγκεκριμένως μόνον του 
β΄ ημιχρονίου. Τούτο απερρίφθη ασυζητητί παρά του αντιπροσώπου 
του Άρεως και εξηκολούθησε ο αγών. Κατά το β΄ ημιχρόνιον ο Άρης 
κατόρθωσε να ισοφαρίσει τον αγώνα, αλλά παρά τούτο εδέχθη  
μερικάς βολάς αίτινες του απέσπασαν περί τους δέκας βαθμούς 
οίτινες έδωσαν εις τον αντίπαλον το πρωτάθλημα το οποίο ούτος 
κατείχεν επί 5 συναπτά έτη[…]». Η ομάδα αυτή της Χ.Α.Ν.Θ., η 
οποία τα επόμενα χρόνια θα σαρώσει τους τίτλους, αποτελείται από 
τους: Νανέ, Παρασκευαΐδη, Καπήλου, Αδαμίχο, Καντζά, Παπαγιάννη 
και Πολυμέρη.
Λεπτομέρειες αναφορικά με το συγκεκριμένο ιστορικό παιχνίδι 
αναφέρει και ο δημοσιογράφος-ερευνητής Σωτήρης Θεολογίδης στο 
βιβλίο του «Ιστορίες μέσα από το καλάθι», χαρακτηρίζοντάς το ως 
ένα από τα συγκλονιστικότερα τοπικά ντέρμπι του Μεσοπολέμου. 
Στο βιβλίο του περιλαμβάνεται σχετική αφήγηση του Κώστα Γουρλή, 
παλιού μέλους της Αδελφότητας, όπως είχε καταγραφεί σε περιοδική 
έκδοση της Χ.Α.Ν.Θ.: «Στο δεύτερο ημίχρονο κι ενώ το σκορ ήταν 
ισόπαλο άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς και το χωμάτινο γήπεδο 
μεταβλήθηκε σε λάσπη. Στο τερέν το θέαμα θύμιζε περισσότερο 
λασπομαχία αφού οι παίκτες αδυνατούσαν να κοντρολάρουν την 
εξώραφη μπάλα, γλιστρούσαν κι έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλο. Στο 
τελευταίο λεπτό ο Νίκος Παπαγιάννης που ήταν ο πιο κοντός παίκτης 
της Χ.Α.Ν.Θ. βρέθηκε κάτω από το αντίπαλο καλάθι περιμένοντας 



64 65

πάσα από τον αρχηγό του και ψηλό της ομάδας Γιάννη Νανέ. Αυτό 
και έγινε αλλά στην προσπάθεια του να την πιάσει “κόλλησε” στην 
λάσπη και πεσμένος όπως ήταν πέταξε την μπάλα προς το ταμπλό 
σημειώνοντας το τελευταίο και νικητήριο καλάθι. Ακολούθησαν 
πανηγυρισμοί από την μια μεριά των παικτών της Χ.Α.Ν.Θ. για την 
νίκη της τελευταίας στιγμής, ενώ οι αντίπαλοι υποστήριζαν πως το 
καλάθι ήταν άκυρο επειδή ο Παπαγιάννης το είχε πετύχει καθιστός». 
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αμερικανός Διευθυντής του Κολεγίου 
«Ανατόλια», Κ. Κάμπτον.
Για το ίδιο παιχνίδι, ο Λ. Ρις γράφει: «Το παιχνίδι διεξήχθη μέσα σε 
πραγματική νεροποντή αλλά οι παίκτες συνέχισαν να μάχονται σαν 
αρχαίοι πολεμιστές και όλοι οι θεατές παρέμειναν μέχρι το τέλος 
παρότι ήταν απροστάτευτοι από την βροχή…».
Η αναφορά αυτή του Ρις εντάσσεται στον ετήσιο οδηγό της “Spald-
ing”. Εκεί ο Διευθυντής των Χ.Α.Ν. αναφέρει τις εντυπώσεις του από 
την παρουσία του στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την πρόοδο του 
αθλήματος στη χώρα μας. Ο Ρις δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένος 
από τα βήματα ανάπτυξης, που κάνει το άθλημα στην Ελλάδα, 
όπως κι από το ενδιαφέρον της νεολαίας γι’ αυτό. Χαρακτηρίζει 
την ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. ως «μια από τις καλύτερες της Εγγύς 
Ανατολής», ενώ δίνει πληροφορίες και για την υπόλοιπη αθλητική 
δράση της εποχής (1930-1931)γράφοντας: «Το σχολικό πρωτάθλημα 
Θεσσαλονίκης κέρδισε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή υπό τις 
οδηγίες του Ράσελ Ντάντλέι. Η ομάδα του Ανατόλια υπό τον Καρλ 
Κάμπτον (σ.σ. μετέπειτα προέδρου του Αμερικανικού Κολεγίου) 
κατέκτησε τη 2η θέση. Στην Αθήνα η ομάδα της Νήαρ Ηστ κέρδισε 
ξανά τον τίτλο. Αυτή η νεαρή πεντάδα αξίζει τον έπαινο όπως η 
Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά της Νήαρ Ηστ είναι ορφανά, που 
φιλοξενούνται, μορφώνονται και προπονούνται στον συγκεκριμένο 
οργανισμό. Το Κολέγιο Αθηνών υπό τις οδηγίες του Χερμπ Στάινερ 
του κολεγίου Σπρίνγκφιλντ ανέπτυξε επίσης μια πολύ καλή ομάδα».

2.2.3. Ο Μαυροσκούφης υπογράφει την ιδρυτική πράξη της 
FIBA

Στις 18 Ιουνίου 1932 υπογράφεται στη Γενεύη η ιδρυτική διακήρυξη 
της FIBA (International Basketball Federation) από εκπροσώπους 8 
κρατών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ οι λοιπές χώρες είναι 
η Αργεντινή, η Τσεχοσλοβακία, η Ιταλία, η Λετονία, η Πορτογαλία, η 
Ρουμανία και η Ελβετία. Για την Ελλάδα έχει την τιμή να υπογράψει ο 
Συμεών Μαυροσκούφης. Μαζί του ήτανκαι ο Γεώργιος Αμπατζίογλου, 

μέλος της πρωταθλήτριας ομάδας του Ηρακλή το 1930. 
Μεταξύ των ιδρυτικών μελών είναι και ο Ουίλιαμ Τζόουνς, 
προσωπικός φίλος του Συμεών Μαυροσκούφη, με θητεία στο Κολέγιο 
Σπρίνγκφιλντ, ο οποίος θα οριστεί πρώτος Γενικός Γραμματέας της 
FIBA και θα παραμείνει στη θέση αυτή για τα επόμενα 43 χρόνια 
(1932 – 1976).  Ο Ουίλιαμ Τζόουνς ήταν γεννημένος στη Ρώμη από 
Ουαλό πατέρα και Γαλλίδα μητέρα, είχε παίξει μπάσκετ στο Τορίνο το 
1922 και το 1926 και είχε ταξιδέψει στο Σπρίνγκφιλντ για να γνωρίσει 
προσωπικά τον Τζέιμς Νέισμιθ. 
Ενδεικτική της διορατικότητας του Λούις Ρις είναι η εξομολόγηση 
του Συμεών Μαυροσκούφη λίγο μετά την ίδρυση της FIBA: «Μου 
είχε πει ο Ρις πως ήταν θέμα χρόνου να αρχίσουν οι Ευρωπαϊκές 
διασυλλογικές αναμετρήσεις ομάδων κι ότι αυτό θα είχε συμβεί και 
νωρίτερα εάν εξέλειπαν τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν οι περισσότερες χώρες τουλάχιστον στα Βαλκάνια». 

2.2.4. Η Χ.Α.Ν.Θ. στην κορυφή

Τα επόμενα χρόνια (1931-1934) η Χ.Α.Ν.Θ. κρατάει τα σκήπτρα 
κατακτώντας τα πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης, έχοντας σε 
πρωταγωνιστικό ρόλο τους: Νανέ, Αδαμίχο, Παπαγιάννη, 
Παρασκευαΐδη, Καπήλου, Πολυμέρη και Καντζά. Ωστόσο, το 
1935 χάνει βασικούς παίκτες, που μετακομίζουν στον ΗΡΑΚΛΗ, 
με αποτέλεσμα οι κυανόλευκοι να κερδίσουν το πρωτάθλημα της 
σεζόν 1935-1936. Έναν χρόνο πριν (1934) η Χ.Α.Ν.Θ. είχε δεχτεί ένα 
μεγάλο πλήγμα κι αυτό σχετιζόταν με την απόφαση της επιστροφής 
του Λούις Ρις στην Αμερική μετά από δέκα χρόνια παρουσίας του 
στη Χ.Α.Ν.Θ. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι τεράστια, το κενό 
πραγματικά δυσαναπλήρωτο, όμως ο Συμεών Μαυροσκούφης θα 
αποδειχθεί άξιος συνεχιστής του έργου του, αναπτύσσοντας επίσης 
πολυεπίπεδη δράση.
Το 1934 σηματοδοτείται από την ολοκλήρωση του Μεγάρου της 
Χ.Α.Ν.Θ. στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μεταξύ άλλων στεγάζει το 
πρώτο κλειστό γήπεδο-προπονητήριο μπάσκετ στην Ελλάδα. 
Δεν υπάρχει σωματείο στην Ελλάδα, που να διαθέτει ανάλογες 
εγκαταστάσεις.

2.2.5. Οι «ογκόλιθοι» Μίμης Τσικίνας, Τάκης Νικολαΐδης και 
ο νεαρός Τάκης Ταλιαδώρος

Το 1935 στη σύνθεση της ομάδας καλαθοσφαίρισης της Χ.Α.Ν.Θ. 
βρίσκεται ένας αθλητής, ο οποίος θα διαδραματίσει στη συνέχεια 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της Αδελφότητας 
και του μπάσκετ, ο Μίμης Τσικίνας. Ο Μ. Τσικίνας είχε αρχίσει ήδη 
από το 1933 ως έφηβος να μετέχει σε αγωνιστικές εκδηλώσεις της 
ομάδας μπάσκετ.
Μετά την αποχώρηση των Νανέ, Παπαγιάννη, Αδαμίχου και 
Πολυμέρη, οι οποίοι συνέχισαν στον Ηρακλή, στη σύνθεση της 
Χ.Α.Ν.Θ. το 1935 πλην του Μ. Τσικίνα συναντούμε τους: Νίκο Τιάλιο, 
Συμεών Μαυροσκούφη, που έχει επιστρέψει από  Γενεύη ήδη από το 
1933 και βοηθάει όταν χρειάζεται ως παίκτης, Τάκη Γεωργόπουλο, 
Γιώργο Παναγιωτόπουλο, Τάκη Νικολαΐδη και Χάρη Θεοχαρίδη. 
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον Τάκη Νικολαΐδη, έναν επίσης 
πολυσύνθετο αθλητή, που κέρδισε τίτλους σε διαφορετικά σπορ με 
διαφορετικές ομάδες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 αγωνίστηκε 
με την ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. πανηγυρίζοντας την κατάκτηση 
τίτλων και συμμετέχοντας σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Μετά τον 
πόλεμο ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και εντάχθηκε στην ομάδα 
του Άρη, με την οποία κατέκτησε το 1946 το πρωτάθλημα Ελλάδας. 
Το εντυπωσιακό είναι πως, ταυτόχρονα με το ποδόσφαιρο, ο 
Νικολαΐδης ήταν και μέλος της Μικτής Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ!  
Ένας ακόμη πολυαθλητής που πρωτοπαίζει μπάσκετ στα ανοικτά 
γήπεδα της Χ.Α.Ν.Θ. και στην κατασκήνωση Πηλίου είναι ο 
“Πατριάρχης” του Ελληνικού μπάσκετ Φαίδων Ματθαίου. 
Η Χ.Α.Ν.Θ. μετέχει στα πανελλήνια πρωταθλήματα του 1935 και 
του 1936, με το δεύτερο να διεξάγεται ξανά στη Θεσσαλονίκη και τη 
Νήαρ Ηστ να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου, κερδίζοντας 
τον Ηρακλή στον τελικό.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι τη χρονιά αυτή (1936) η  Εθνική Ομάδα 
Μπάσκετ δίνει τους πρώτους φιλικούς αγώνες της ιστορίας της στην 
Κωνσταντινούπολη με την Τουρκία. Η Εθνική μας θα χάσει με 49-
12. Πρώτος προπονητής της Εθνικής Ομάδας (όπως ήδη αναφέραμε) 
είναι ο Μάικ Στεργιάδης, στέλεχος της Χ.Α.Ν. Αθηνών. 
Την ίδια χρονιά το μπάσκετ περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Στους αγώνες 
δίνει το “παρών” ο ίδιος ο Τζέιμς Νέισμιθ, που ανακηρύσσεται επίτιμος 
Πρόεδρος της FIBA και απονέμει τα μετάλλια στις νικήτριες ομάδες 
του πρώτου ολυμπιακού τουρνουά (Η.Π.Α., Καναδά και Μεξικό). 

Το 1936, το ρόστερ της Χ.Α.Ν.Θ. ανανεώνεται και εμπλουτίζεται 
με τους: Κούφα, Σαραφόπουλο, Ζαρντινίδη, Μαγκλή, Παππά, 
Χαρατσάρη, Φαφαλιάρη, Μπεράχα και Αριάνουτσο. 
Την ίδια χρονιά γράφεται στο παιδικό τμήμα της Χ.Α.Ν.Θ. ένας 
εντεκάχρονος, που τα επόμενα χρόνια θα καθιερωθεί ως ένας από 
τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές της εποχής του. Το όνομα 
του είναι Τάκης Ταλιαδώρος. 
Κι ενώ δεν υπάρχουν διασταυρωμένα στοιχεία, καθώς λείπουν 
αναφορές από τον ημερήσιο Τύπο σχετικά με τον πρωταθλητή της 
σεζόν 1936-1937, γνωρίζουμε ότι την επόμενη χρονιά (1937-1938) η 
Χ.Α.Ν.Θ. χάνει στον τελικό από την ομάδα του Πανεπιστημίου, που 
αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια, ενώ τον τίτλο της σεζόν 1938-1939 
κατακτά ο Ηρακλής. 

2.2.6. Γαλουχημένος στη Χ.Α.Ν.Θ. ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 συναντούμε στις συνθέσεις της 
ομάδας μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. και το όνομα του Αντώνη (Νίνου) 
Τζίκα, που μαζί με τον αδελφό του, Μιχάλη, γαλουχήθηκαν αθλητικά 
στην Αδελφότητα. Ο Α. Τζίκας γεννήθηκε το 1921 στη Θεσσαλονίκη, 
έκανε τα πρώτα του βήματα στον αθλητισμό μέσω της Χ.Α.Ν.Θ. 
συμμετέχοντας σε ομάδες τόσο του μπάσκετ, όσο και του βόλεϊ, ενώ 
αργότερα, το 1939,«μετακόμισε» στον Ηρακλή για να επιστρέψει λίγα 
χρόνια μετά ξανά στη Χ.Α.Ν.Θ. ως καλαθοσφαιριστής. Παράλληλα 
υπήρξε για πολλά χρόνια κατασκηνωτής και στέλεχος της ιστορικής 
κατασκήνωσης της Χ.Α.Ν. στο Πήλιο. Ανέπτυξε έντονη παραγοντική 
δράση, διετέλεσε από το 1974 και μετά μέλος της Ολομέλειας της 
Ε.Ο.Ε., Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, ενώ έγινε και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής την τετραετία 1993-1996. Για τη συνολική 
προσφορά του στο αθλητικό και στο ολυμπιακό κίνημα, βραβεύτηκε 
από την Ελληνική Πολιτεία. Μιλούσε πάντα με μεγάλη αγάπη  για τη 
Χ.Α.Ν.Θ. διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς και διαύλους επικοινωνίας. 
Έφυγε από τη ζωή το 2013 σε ηλικία 91 ετών. 
Εξίσου στενή ήταν και η σχέση του Μιχάλη Τζίκα με τη Χ.Α.Ν.Θ., ο 
οποίος μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης ανέλαβε θέσεις 
ευθύνης, με την εμπειρία του βοηθούσε το έργο του Μίμη Τσικίνα ως 
προς την στελέχωση της ομάδας μπάσκετ. Το όνομα του Μιχάλη Τζίκα 
συναντούμε και σε αρκετά διοικητικά συμβούλια της Αδελφότητας 
ως μέλος μετά το 1950.
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2.2.7. Η Μεταξική δικτατορία

Η δικτατορία του Μεταξά ανακόπτει το έργο της Χ.Α.Ν.Θ., με την 
Ε.Ο.Ν. (Εθνική Οργάνωση Νεολαίας) να καταλαμβάνει το κτήριό 
της το 1939. Πολλοί αθλητές και μέλη της Χ.Α.Ν.Θ. αρνούνται να 
ενταχθούν στην Ε.Ο.Ν. και κάποιοι εξ αυτών, όπως οι αδελφοί Τζίκα, 
ο Τάκης Νικολαΐδης, ο Τάκης Ταλιαδώρος κ.ά.,  μετακινούνται σε 
άλλα σωματεία. Αθλητές της Χ.Α.Ν.Θ. τάσσονται ανοικτά κατά της 
δικτατορίας,  με αποτέλεσμα την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας 
τμημάτων και ομάδων της Χ.Α.Ν.Θ. κατά το 1939, και ενώ το κτήριο 
ήδη έχει περάσει στη δικαιοδοσία της μεταξικής Ε.Ο.Ν.
«Μετά το κλείσιμο της Χ.Α.Ν.Θ. επί Μεταξά, πήγα στον Ηρακλή μαζί 
με τον Νίνο και τον Μιχάλη Τζίκα. Στη συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια 
της Κατοχής, μαζί και με άλλους αθλητές της Χ.Α.Ν.Θ. συνεχίσαμε 
να αθλούμαστε στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης», είχε πει στο 
παρελθόν ο Τάκης Ταλιαδώρος.
Το πρωτάθλημα μπάσκετ  της σεζόν 1939-1940, που διοργάνωσε ο 
Ηρακλής, ξεκινάει στις 14/1/1940, όμως για πρώτη φορά η Χ.Α.Ν.Θ. 
δεν συμμετέχει.
Η εμπλοκή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο λίγο αργότερα 
παγώνει οριστικά κάθε δραστηριότητα. Το κτήριο της Αδελφότητας 
στη διάρκεια της Κατοχής επιτάσσεται από τους Γερμανούς, που 
στεγάζουν εκεί το αρχηγείο τους στη Θεσσαλονίκη. 
Όμως η Χ.Α.Ν.Θ. θα αναγεννηθεί από τις στάχτες της μετά την 
απελευθέρωση με ταχείς ρυθμούς. 

2.2.8. «Φεύγει» ο Τζέιμς Νέισμιθ, ο άνθρωπος που επινόησε 
το μπάσκετ

Στις 28  Νοεμβρίου 1939 πεθαίνει ο «πατέρας» της καλαθοσφαίρισης  
Τζέιμς Νέισμιθ, ο οποίος κηδεύεται στο Λόρενς του Κάνσας.  Είναι 
ασφαλώς ο πρώτος που λαμβάνει μία θέση στο BasketballHall of 
Fame, το οποίο θα δημιουργηθεί το 1968 στο Σπρίνγκφιλντ, και θα 
πάρει τιμητικά το όνομά του. Επίσης, το τρόπαιο του Παγκόσμιου 
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης (Μουντομπάσκετ) φέρει από το 
1967  τιμητικά το όνομά του: Naismith Trophy.

Αρχές δεκαετίας του 1930, 
η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. ποζάρει 
στον φακό σε σχηματισμό«Υ» 

(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Διακρίνονται από αριστερά οι Κ. Μέγαλος (Τμηματάρχης Φυσικής Αγωγής),     
Ν. Παπαγιάννης, Πολυμέρης, Μ. Καντζάς, Ι. Νανές, Μ. Αδαμίχος, Δ. Καπήλου μαζί με τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής της Χ.Α.Ν.Θ.,  Λ. Ρις (Αρχείο 
Αθηνάς Αδαμίχου-Βαζάκα)

Ο Laurence Locke Doggett μετά το τέλος της θητείας του ως Πρόεδρος του Κολεγίου Springfield (1896-1936) στην παγκόσμια περιοδεία 
του επισκέπτεται και την Ελλάδα. Στις 3/5/1937 φωτογραφίζεται στο μέσον με τις ομάδες που μετέχουν στο Ελληνικό πρωτάθλημα 
μπάσκετ. 1ος δεξιά εικονίζεται ο Μάικ Στεργιάδης (Αρχείο Springfield College Archives and Special Collections) 
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1932. Έντυπο σε επιμέλεια του Λούις Ρις 
(LewisRiess)για την Αθλητική Εκπαίδευση 
της Y.M.C.A. στην Ελλάδα (Ιστορικό Αρχείο 
Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ιδρυτική διακήρυξη της FIBA, 
18 Ιουνίου 1932, Γενεύη. Με τις 

υπογραφές των εκπροσώπων 
των ιδρυτικών μελών της FIBA 

(Ιταλία, Αργεντινή, Ελλάδα, 
Λετονία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 

Τσεχοσλοβακία, Ελβετία). Ανάμεσά 
τους και το όνομα του Συμεών 

Μαυροσκούφη, ως εκπροσώπου της 
Ελλάδας (Πηγή: FIBA, 

House of Basketball, Γενεύη. 
Εκτίθεται στο Μουσείο Μπάσκετ της 

Χ.Α.Ν.Θ.)
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1935. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στο ανοικτό της γήπεδο, με τον προπονητή της Συμεών Μαυροσκούφη. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά οι 
Μίμης Τσικίνας, Νίκος Τιάλιος, ΣυμεώνΜαυροσκούφης, Τάκης Γεωργόπουλος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος και κάτω καθιστοί οι Τάκης Νικολαΐδης και 
Χάρης Θεοχαρίδης (Αρχείο Τάκη Νικολαΐδη)

Δελτίο Τάκη Ταλιαδώρου , παιδικό τμήμα Χ.Α.Ν.Θ. 1939-1940 (Αρχείο οικογένειας Ταλιαδώρου, Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.).
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Πανοραμική άποψη του οικοπέδου της Χ.Α.Ν.Θ.  Διακρίνεται ο στίβος με το γήπεδο μπάσκετ και ποδοσφαίρου στο κέντρο του, τα τερέν του τένις στα 
δυτικά του, ενώ στη Ν.Δ. γωνία του διαμορφώθηκε το γήπεδο του μπάσκετ. (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

1936. Μεγάλη εκδήλωση σχολείων στο προαύλιο χώρο της Χ.Α.Ν.Θ. για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου
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2.3. «1945-1950»  Η Χ.Α.Ν.Θ. στην κορυφή 
της Θεσσαλονίκης
 
2.3.1. Η ανασυγκρότηση και ο δρόμος προς τη δόξα

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Χ.Α.Ν.Θ. προχωράει 
με γοργούς ρυθμούς στην ανασύστασή της. Ο Αμερικανός Όρμαν 
Μούλτον (Orman Moulton) ανέλαβε τεχνικός σύμβουλος θέτοντας 
ως προτεραιότητες την ανασυγκρότηση των Tμημάτων Εκπαίδευσης 
και Φυσικής Αγωγής, την πρόσληψη υπαλλήλων και τη σύσταση 
ειδικών επιτροπών κάθε τμήματος. 
Οι πρώτες εμφανίσεις της ομάδας μπάσκετ μετά τον πόλεμο, έγιναν 
τον Νοέμβριο του 1945 στην Αθήνα με τη Χ.Α.Ν.Θ. να κερδίζει 
τους Σπόρτινγκ, Πανελλήνιο και Τρίτωνα. Οι αθλητές εκείνης της 
απoστολής ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα με αντιτορπιλικό, ενώ 
επέστρεψαν με φορτηγό πλοίο του στρατού(!). «Δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε, ότι εκείνη την εποχή βρισκόταν σε εξέλιξη ακόμη ο εμφύλιος 
στην Ελλάδα. Δεν μπορούσες εύκολα να ταξιδέψεις με άλλο τρόπο 
στην ηπειρωτική χώρα, ήταν επικίνδυνο», θα διηγηθεί σχετικά με 
το περιβάλλον της εποχής ο Δημήτρης Φουρουντζόπουλος, βασική 
μονάδα της μπασκετικής Χ.Α.Ν.Θ. επί σειρά ετών.
Εκείνες οι εμφανίσεις στην Αθήνα ήταν ενδεικτικές όσων επρόκειτο 
να ακολουθήσουν, καθώς από το 1946 αρχίζει μια τρελή κούρσα 
κατάκτησης τίτλων της αντρικής ομάδας καλαθοσφαίρισης της 
Χ.Α.Ν.Θ.  Οι λόγοι για τους οποίους η Αδελφότητα την περίοδο αυτή 
δείχνει να είναι ασυναγώνιστη είναι πολλοί.
Η Χ.Α.Ν.Θ. εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς με την Αμερική. 
Λίγο μετά τον πόλεμο η Χ.Α.Ν.Θ. είναι η πιο οργανωμένη ομάδα με 
τις αρτιότερες εγκαταστάσεις και το πιο καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό (προπονητές, γυμναστές κλπ). Όσο για το έμψυχο υλικό 
της Ομάδας, η Αδελφότητα ευτύχισε να έχει στις τάξεις της τον 
σπουδαιότερο καλαθοσφαιριστή της εποχής, τον Τάκη Ταλιαδώρο, 
το άστρο του οποίου άρχισε να ανατέλλει πριν τον πόλεμο, αλλά 
μεσουράνησε στο μεταπολεμικό μπάσκετ προσφέροντας  μοναδικό 
θέαμα στο κοινό με το ταλέντο και τις εμπνεύσεις του.  
Το 1946 η  Χ.Α.Ν.Θ. ανανεώνει και τις αθλητικές της εγκαταστάσεις.  
Το ανοικτό γήπεδο μπάσκετ έχει πλέον μετατοπιστεί στη νοτιοδυτική 
γωνία του οικοπέδου της και εμπλουτίζεται με προβολείς και ξύλινες 
κερκίδες. Είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ στην Ελλάδα. 
Κανένα άλλο δεν διαθέτει την υποδομή να φιλοξενήσει νυκτερινούς 

αγώνες.
Από το 1946 ως το 1957 η Χ.Α.Ν.Θ. δεν καταφέρνει να κερδίσει 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ωστόσο σαρώνει τους τίτλους στο 
αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης πανηγυρίζοντας 12 συνεχή 
πρωταθλήματα μπάσκετ στη συμπρωτεύουσα. 
Στο πρώτο μεταπολεμικό πρωτάθλημα (1945-1946) συμμετέχουν 7 
σωματεία, Χ.Α.Ν.Θ. , Ηρακλής, ΒΑΟ, Άρης, ΠΑΟΚ, Αρμενική Ένωση 
και Ανατόλια με την ομάδα της Αδελφότητας να κατακτάει εύκολα 
την πρωτιά.
Στις 17/9/1946 η Χ.Α.Ν.Θ. διοργανώνει νυχτερινό τουρνουά 
καλαθοσφαίρισης, στο οποίο μετέχουν όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι 
της πόλης (Ηρακλής, Χ.Α.Ν.Θ., Ανατόλια, Άρης, ΒΑΟ, Αρμενική 
Ένωση, Αετός, ΠΑΟΚ).
Toν Νοέμβριο του 1946 ένα σημαντικό μπασκετικό γεγονός 
συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταφτάνει μια μικτή ομάδα 
καλαθοσφαιριστών από την Κωνσταντινούπολη. Η εφημερίδα 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» αναφέρει: «Στις 12 Νοεμβρίου του 1946 το προξενείο 
της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη  θα παραθέσει  δεξίωση προς τιμήν 
Τούρκων καλαθοσφαιριστών της Μικτής Κωνσταντινούπολης». Η 
ίδια ομάδα είχε προηγουμένως επισκεφθεί την Αθήνα. Στον Αθηναϊκό 
Τύπο υπάρχουν μάλιστα αναφορές για ταυτόχρονη παρουσία της 
Εθνικής Τουρκίας, της μικτής ομάδας της Κωνσταντινούπολης και 
της Γαλατά Σαράι. 
Στις 13 Νοεμβρίου 1946 πλήθος φιλάθλων κατακλύζουν το ανοικτό 
γήπεδο μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. για να δουν τον αγώνα. Ο κόσμος 
σκαρφίζεται κάθε πιθανό τρόπο για να παρακολουθήσει την 
αναμέτρηση. «Ήταν  κάτι ανεπανάληπτο, δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου 
τόσο κόσμο να παρακολουθεί μπάσκετ, άλλοι είχαν σκαρφαλώσει 
σε ταράτσες, άλλοι σε μπαλκόνια διπλανών πολυκατοικιών[…]», θα 
θυμηθεί αρκετά χρόνια μετά ο Φαίδων Ματθαίου. Ο Φ. Ματθαίου, 
ήταν μία ακόμη σημαντική μορφή της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης 
και προέρχονταν από τη Χ.Α.Ν.Θ. «Είχα έρθει σε επαφή από πολύ 
μικρός με την Χ.Α.Ν.Θ. Υπήρξα κατασκηνωτής της στο Πήλιο, 
εκεί σε νεαρή ηλικία ήρθα σε επαφή με όλα τα σπορ και είχα την 
ευκαιρία να γνωρίσω πολύ σημαντικούς αθλητές της. Στην Χ.Α.Ν.Θ. 
γαλουχήθηκε όλη σχεδόν η αθλητική νεολαία της Θεσσαλονίκης, 
καθώς εκεί λειτουργούσαν όλοι οι τετράπλευροι σύλλογοι», θα 
αναφέρει σε συνέντευξή του στα τέλη της δεκαετίας του 1990.
Η Μικτή Θεσσαλονίκης του 1946 απαρτίζεται από τους: Ταλιαδώρο, 
Τσικίνα, Νικολαίδη, Νούσια, Ματθαίου, Α. Τζίκα, Μ. Τζίκα, 
Τωμόπουλο, Μαντόπουλο, Γκράτζιο, Γαρέζο και Καρανάσο. 

Στο παιχνίδι της πρώτης ημέρας, η Μικτή Κωνσταντινούπολης, 
έχοντας στη σύνθεσή της αρκετούς παίκτες της  Εθνικής Τουρκίας, 
κερδίζει τη Μικτή Θεσσαλονίκης με 52-42 εκμεταλλευόμενη και τις 
αποβολές των Ταλιαδώρου, Νικολαΐδη και Νούσια με πέντε φάουλ. 
Στο δεύτερο παιχνίδι, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου, η 
ελληνική ομάδα κερδίζει με 33-32 χάρη στην καταπληκτική απόδοση 
του Ταλιαδώρου: «Ο αθλητής αυτός  επέδειξε προσόντα σπάνια και 
μοναδικά. Ήταν ο βομβαρδιστής κι ο τρόμος των Τούρκων», γράφει  
στις 15 Νοεμβρίου του 1946 η εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ». 
Το τελευταίο αυτό παιχνίδι συνέβαλε ιδιαίτερα στην αναζωπύρωση 
του ενδιαφέροντος των φιλάθλων για το μπάσκετ. Την ίδια χρονιά 
η Μικτή Θεσσαλονίκης παίζει με την Εθνική Τουρκίας, την οποία 
κερδίζει με 41-39 με τη φήμη του Τάκη Ταλιαδώρου πλέον να 
εκτοξεύεται και εκτός ελληνικών συνόρων, καθώς πετυχαίνει τους 39 
από τους 41 πόντους της ομάδας! «Είναι αλήθεια, εγώ έβαλα 39, από 
έναν έβαλαν ο Τσικίνας κι ο Νίνος Τζίκας», θα διηγηθεί αργότερα ο 
«σταρ» της Χ.Α.Ν.Θ.
Αμφίρροπες αναμετρήσεις περιλάμβανε το Πρωτάθλημα 
Θεσσαλονίκης της σεζόν 1946-1947 με τη συμμετοχή των Π.Α.Ο.Κ., 
Χ.Α.Ν.Θ., Ηρακλή, Αρμενικής Ένωσης, Β.Α.Ο. και Αμερικανικού 
Κολεγίου. Η Χ.Α.Ν.Θ. καταφέρνει να κερδίσει μετά από ένα 
συναρπαστικό παιχνίδι τον Ηρακλή με 38-33, κατακτώντας για 
δεύτερη χρονιά τον τίτλο. Το 1947 αγωνίζεται για πρώτη φορά με 
την εφηβική ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. κι ένας νεαρός αθλητής με μεγάλο 
ταλέντο, που θα εξελιχθεί σε ηγέτη της ομάδας τα επόμενα χρόνια, ο 
Ανέστης Πεταλίδης. 
Την ομάδα του 1947 στελεχώνουν οι: Τσιμόπουλος, Νικολαΐδης, 
Ταζεδάκης, Ταλιαδώρος, Τζίκας, Ματσούκας, Φουρουντζόπουλος, 
Τσικίνας, Τσιγαρίδας, Τζιβράς, Ματσούκας, Καλντεριμτζίδης, 
Κυριακίδης, Σαρατσιώτης. 

2.3.2. «Ομηρικοί» αγώνες με τους …Αμερικάνους

Ενδεικτική του κλίματος της εποχής σχετικά με τις συνθήκες που 
επικρατούσαν στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης είναι η αφήγηση 
του Τάκη Φουρουντζόπουλου, καλαθοσφαιριστή και μετέπειτα 
διεθνή διαιτητή. «Η Χ.Α.Ν.Θ. διέφερε από τα άλλα σωματεία για 
συγκεκριμένους λόγους. Ήταν οργανωμένη, είχε εγκαταστάσεις, είχε 
ανθρώπους, όπως ο Τσικίνας, που ενδιαφέρονταν πολύ για το μπάσκετ. 
Κάναμε προπονήσεις σχεδόν κάθε μέρα, τη στιγμή που άλλες ομάδες 
ζήτημα ήταν αν έκαναν μια-δυο την εβδομάδα. Επίσης ήμασταν 

τυχεροί και για έναν ακόμη λόγο. Μας βοηθούσε ο συναγωνισμός 
με τις ομάδες των αμερικάνικων πολεμικών πλοίων που υπήρχαν 
τότε στη Θεσσαλονίκη. Μετά το 1946 ο 6ος στόλος είχε έρθει στον 
Θερμαϊκό Κόλπο για να βοηθήσει στον καθαρισμό των γερμανικών 
ναρκών. Έχουν γίνει ομηρικοί αγώνες με τους Αμερικανούς». Για το 
γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. αναφέρει: «Το γήπεδο  στην αρχή από κάτω είχε 
τσιμέντο και πίσσα, μετά έβαλαν μια μίξη, που είχε μέσα και φελλό 
και έγινε πιο μαλακό. Τα ταμπλό ήταν ξύλινα παλαιότερα. Παλιοί 
μού είχαν πει, ότι η Χ.Α.Ν.Θ. συνεργάζονταν με έναν αριστοτέχνη 
μαραγκό. Τα ταμπλό που έφτιαχνε ήταν ασύγκριτα».
Το Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. τίμησε για την προσφορά του 
τον Τάκη Φουρουντζόπουλο στο άθλημα λίγους μήνες πριν φύγει 
από την ζωή σε ηλικία 87 ετών το 2017.

2.3.3. Οι τελικοί και η ώρα του Τσικίνα

Η επανεμφάνιση της Χ.Α.Ν.Θ. σε τελικούς γίνεται το 1947. Οι 
πανελλήνιοι αγώνες λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα και φιλοξενούνται 
στα ανοιχτά γήπεδα του Πανελληνίου και του Τρίτωνα. Στο 
πρωτάθλημα συμμετέχουν οι ομάδες: Παναθηναϊκός, Σπόρτινγκ, 
Τρίτων, Ολυμπιακός, Παλαιό Φάληρο, Χ.Α.Ν.Θ. και Ηρακλής. Η 
Χ.Α.Ν.Θ. ξεκινάει εντυπωσιακά κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό, 
πρωταθλητή Ελλάδος τη σεζόν 1945-1946, με 40-32, όμως στη 
συνέχεια υφίσταται ήττες, που της στοίχισαν, με αποτέλεσμα να 
καταλάβει την 5η θέση. 
Το 1948 αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Χ.Α.Ν.Θ. ο Μίμης 
Τσικίνας, μαθητής του Συμεών Μαυροσκούφη και άξιος συνεχιστής 
του έργου του. Μια εμβληματική μορφή της αθλητικής Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος εκείνη την εποχή έχει υπό τις οδηγίες του μια σειρά από 
αξιόλογες μονάδες: Τ. Ταλιαδώρο. Κ. Ταλιαδώρο, Τζίκα, Τσιγκρίδη, 
Τ. Νικολαΐδη, Ν. Νικολαΐδη, Φουρουντζόπουλο, Γ. Ματσούκα, Ι. 
Ματσούκα, Ταζεδάκη, Σαρατσιώτη, Πεταλίδη, Κυριακίδη, Τσιγαρίδα, 
Τζιβρά, Κουλουμτζίδη και Κυριακίδη. 
Οι αγώνες του πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης 1947-1948 γίνονται 
στη Χ.Α.Ν.Θ.,  στο γήπεδο του Κολεγίου «Ανατόλια», όπως και στο 
κλειστό γυμναστήριο της Αεροπορίας με τη συμμετοχή των ομάδων: 
Χ.Α.Ν.Θ., Ηρακλής, Β.Α.Ο., Άρης, Ανατόλια, Π.Α.Ο.Κ., Αρμενική και 
Αετός. Στον τελικό του πρωταθλήματος η Χ.Α.Ν.Θ. κερδίζει τον Άρη 
με 58-28 και ανακηρύσσεται ξανά πρωταθλήτρια.
Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την 
ανωτερότητα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. Εξαιρετικές 
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επιδόσεις επίσης έχουν και τα υπόλοιπα τμήματα του μπάσκετ 
της Χ.Α.Ν.Θ., όπως η εφηβική, αλλά και η Β΄ ομάδα, που κατακτά 
τελικά το αντίστοιχο πρωτάθλημα (1947-1948) αγωνιζόμενη με 
τους: Γαγανέλη, Δαπόντε, Πανώρη, Αγγελίδη, Γουγούλη, Κούμενο, 
Λαοκράτη, Καλντεριμτζίδη και Παπαβασιλείου. Λίγα χρόνια μετά, 
αρκετοί παίκτες της Β΄ ομάδας της Χ.Α.Ν.Θ. θα μετακομίσουν στον 
Π.Α.Ο.Κ. βοηθώντας την ομάδα του Δικεφάλου να ισχυροποιηθεί 
και να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Τη σεζόν 1947-1948 δεν θα γίνει τελική φάση του πανελληνίου 
πρωταθλήματος εξαιτίας των περιορισμένων οικονομικών 
δυνατοτήτων του ΣΕΓΑΣ.
Την επόμενη αγωνιστική χρονιά (1948-1949) η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτάει 
για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν το πρωτάθλημα. Η εξέλιξη του είχε 
συναρπαστικό χαρακτήρα, καθώς στο τέλος ισοβαθμούν Άρης 
και Χ.Α.Ν.Θ., με τις δυο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στον 
τελικό και την ομάδα της Αδελφότητας να κερδίζει με 42-29, έχοντας 
στη σύνθεσή της τους: Ταλιαδώρο, Φουρουντζόπουλο, Τσιγαρίδα, 
Πεταλίδη, Ματσούκα, Γαγανέλη και Τζιβρά.
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα του 1949 είναι επεισοδιακό. Η Χ.Α.Ν.Θ. 
ξεκινάει και πάλι εντυπωσιακά κερδίζοντας στην πρεμιέρα τον 
Παναθηναϊκό με 31-30. Στη συνέχεια θα χάσει από τον Τρίτωνα και 
τον Ολυμπιακό. Η Χ.Α.Ν.Θ. θα καταθέσει ένσταση για παράβαση 
κανονισμών στο ματς με τον Ολυμπιακό, όπως ένσταση θα καταθέσει 
κι ο Ολυμπιακός μετά την ήττα που γνώρισε από τον Τρίτωνα. Ο 
ΣΕΓΑΣ τελικά θα αποφασίσει επανάληψη και των δυο αγώνων. Η 
Χ.Α.Ν.Θ. θα χάσει και σε αυτό το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό με 
41-39. Ο Ολυμπιακός τελικά θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενώ η 
Χ.Α.Ν.Θ. κατακτά την 3η θέση. Η σύνθεση των ομάδων και οι πόντοι 
που σημείωσαν σε εκείνο το παιχνίδι έχουν ως εξής:  Χ.Α.Ν.Θ.: 
Τ. Ταλιαδώρος 12, Κ. Ταλιαδώρος 7, Πεταλίδης 2, Νικολαΐδης 
2, Γ. Ματσούκας 8, Φουρουντζόπουλος, Τσιγαρίδας 4, Τζιβράς. 
Ολυμπιακός: Αλ. Σπανουδάκης 18, Γ. Σπανουδάκης 8, Κουτσούκος, 
Σινόπουλος 7, Σιδηρόπουλος 2, Αργυρόπουλος 4, Χατζηνικολάου, 
Γουνόπουλος 2. 
Τη σεζόν 1949-1950 η Χ.Α.Ν.Θ. ανακηρύσσεται ξανά πρωταθλήτρια 
Θεσσαλονίκης, ενώ στο πανελλήνιο πρωτάθλημα τερματίζει 5η. 
Επίσης κατακτά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο 
«ΟΧΙ», ενώ και η αναπληρωματική ομάδα κατακτά το αντίστοιχο 
πρωτάθλημα, που διεξάγεται με την συμμετοχή των Β΄ ομάδων στη 
Θεσσαλονίκη. Τέλος και η εφηβική ομάδα λαμβάνει εκείνη την σεζόν 
τη 2η θέση.

 «To Πανελλήνιο πρωτάθλημα του 1949 έπρεπε να το πάρουμε, 
ήμασταν πολύ καλοί. Καμιά φορά όμως χρειάζεται και η τύχη κι εμείς 
εκείνες τις μέρες δεν είχαμε τύχη», λέει  ο Τ. Φουρουντζόπουλος.

2.3.4. Για έπαθλο, ένα σακάκι και γραβάτες!

Το 1949, η Εθνική Ελλάδας, με μοναδικό αθλητή από τη Θεσσαλονίκη 
τον Τάκη Ταλιαδώρο, κατακτάει το πρώτο της μετάλλιο στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που φιλοξενείται στο Κάιρο της Αιγύπτου, 
πανηγυρίζοντας την 3η θέση. Ο Ταλιαδώρος  βγαίνει πρώτος σκόρερ 
της διοργάνωσης: «Η φεντερασιόν της Αιγύπτου μού έδωσε για 
έπαθλο, επειδή βγήκα πρώτος σκόρερ, ένα σακάκι, ενώ στην ομάδα 
όλοι πήραμε δώρο από έξι γραβάτες, επειδή βγήκαμε τρίτοι», είχε 
εξομολογηθεί ο  Τάκης Ταλιαδώρος.
«Ήταν τρομερός ο Τάκης, στυλοβάτης της ομάδας μαζί με τον 
Ματθαίου, ένα αληθινό παλικάρι. Ήταν περήφανος για την Χ.Α.Ν.Θ., 
την αγαπούσε πολύ», θα πει  ο συμπαίκτης του τότε στην Εθνική 
Ομάδα, Αλέκος Σπανουδάκης.
Η δεκαετία ολοκληρώνεται με τη Χ.Α.Ν.Θ. να μεσουρανεί στο 
Ελληνικό Μπάσκετ. Παρά το γεγονός ότι δεν επιβραβεύεται η 
κυριαρχία της με την κατάκτηση πανελληνίου πρωταθλήματος, 
η Αδελφότητα οδηγεί τις εξελίξεις και τροφοδοτεί το άθλημα με 
παίκτες, διαιτητές, προπονητές και παράγοντες. Πέρα από την 
ατυχία, που επικαλέστηκε κάποιες φορές και ο Τ. Φουρουντζόπουλος 
και οι συνθήκες της εποχής δεν επέτρεψαν στη Χ.Α.Ν.Θ. να πάρει 
αυτό που της αναλογούσε. Συγκεκριμένα, από το 1945 ως το 1956, 
η διεξαγωγή των πανελληνίων πρωταθλημάτων είναι προβληματική, 
καθώς άλλες φορές αναβάλλονται και άλλες φορές ο ΣΕΓΑΣ αδυνατεί 
να καλύψει τα έξοδα των ομάδων, με αποτέλεσμα η Χ.Α.Ν.Θ. να μην 
μπορεί κάποιες φορές να συμμετέχει και να της δοθεί η ευκαιρία να 
επιβεβαιώσει την παντοδυναμία της με έναν πανελλήνιο τίτλο.

1947. Στιγμιότυπο από αγώνα Χ.Α.Ν.Θ.-Άρη στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ.(Αρχείο Δ. Φουρουντζόπουλου)
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12.11.1947. Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. Διακρίνονται από πάνω αριστερά: Τσιμόπουλος, Νικολαΐδης, Τεζεδάκης, Ταλιαδώρος, Τζίκας, Ματσούκας, 
Φουρουντζόπουλος, Τσικίνας (προπονητής), Τσιγαρίδας, Τζιβράς, Ματσούκας, Καλτεριμιτζίδης, Κυριακίδης, Σαρατσιώτης, Πεταλίδης (Ιστορικό 
Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

1948. Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ.  Διακρίνονται οι : Κυριακίδης, Ταζεδάκης, Ευ. Τσιγαρίδας, Ν. Νικολαΐδης, Α. Πεταλίδης, Κ. Ταλιαδώρος, Γ. Ματσούκας, 
Τ. Ταλιαδώρος, Τζίκας, Τ. Φουρουντζόπουλος, Μ. Τσικίνας (προπονητής) (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1948-1949. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. Διακρίνονται από αριστερά οι Ν. Νικολαΐδης, Κ. Ταλιαδώρος , Τ. Ταλιαδώρος, Δ. Φουρουντζόπουλος,            
Γ.  Ματσούκας και ο Μίμης Τσικίνας, Δ/ντής του Τμήματος Φυσικής Αγωγής της Χ.Α.Ν.Θ. και προπονητής. Καθήμενοι εικονίζονται οι Στ. Ταζεδάκης,     
Ε. Τσιγαρίδας, Γ. Τζιβράς, Α. Πεταλίδης και Ι. Ματσούκας. (Αρχείο Οικογένειας Μίμη Τσικίνα)

Διπλώματα πρωταθλημάτων Θεσσαλονίκης – ανδρικό 1947 και εφηβικό 1948 (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Οκτώβριος 1949. Στιγμιότυπο από αγώνα 
Παναθηναϊκός-Χ.Α.Ν.Θ. στην Αθήνα. Διακρίνονται 
οι παίκτες της Χ.Α.Ν.Θ. Βαγγέλης Τσιγαρίδας, 
Τάκης Ταλιαδώρος και Ανέστης Πεταλίδης
(Αρχείο Ευ. Τσιγαρίδα)

Από αριστερά οι: Πεταλίδης, Τσιγαρίδας, Ματσούκας, Νικολαϊδης, Ταζεδάκης, Φουρουντζόπουλος,  Ματσούκας Ι. Τσικίνας  (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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1951. Ντέρμπι εφήβων ανάμεσα σε Χ.Α.Ν.Θ. και Άρη (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

1949. Ο Δ. Φουρουντζόπουλος και ο Ευ. Τσιγαρίδας στο γήπεδο του 
Τρίτωνα στην Αθήνα (Αρχείο Ευ. Τσιγαρίδα)

1949. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στο γήπεδο του Τρίτωνα στην 
Αθήνα (Αρχείο Ευ. Τσιγαρίδα).

1949. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στο γήπεδο του Τρίτωνα στην 
Αθήνα (Αρχείο Ευ. Τσιγαρίδα).
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2.4. «1950-1960» Το δεύτερο σερί των 
πρωταθλημάτων
2.4.1. Οι πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της Χ.Α.Ν.Θ.

Η έναρξη της δεκαετίας βρίσκει τη Χ.Α.Ν.Θ. αντιμέτωπη με νέες 
προκλήσεις. Η κεντρική φιλοσοφία της παραμένει συνυφασμένη 
με την καλλιέργεια  του αθλήματος. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής 
είναι στελεχωμένο με προσωπικότητες εξαιρετικά καταρτισμένες 
στο αντικείμενό τους, γεγονός που  δίνει στη Χ.Α.Ν.Θ.  κύρος και 
διαχρονική υπεροχή.
 Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1951 άλλο ένα ικανό στέλεχος, ο Μίμης 
Τσικίνας, ένας εκ των στυλοβατών μεταπολεμικά του Ελληνικού 
Μπάσκετ, θα μεταβεί με υποτροφία της Χ.Α.Ν.Θ. στο Κολέγιο 
Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης για να σπουδάσει προπονητική 
μπάσκετ από κορυφαίους «δασκάλους» του αθλήματος, καθώς και να 
παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας εφήβων.
Στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης της σεζόν 1950-1951 συμμετέχουν 
οι ομάδες: Χ.Α.Ν.Θ., Ηρακλής, ΒΑΟ, ΠΑΟΚ, Άρης και Ανατόλια. Η  
Αδελφότητα αγωνίζεται με τους: Ταλιαδώρο, Τσιγαρίδα, Ματσούκα, 
Τ. Φουρουντζόπουλο, Πεταλίδη, Τζιβρά, Παπαχαρίση, Ορτουλίδη, 
Λαοκράτη, Κούμενο και Γαγανέλη. Χρέη προπονητή και ταυτόχρονα 
παίκτη, εκείνη τη χρονιά εκτελεί ο Τάκης Ταλιαδώρος, καθώς ο Μ. 
Τσικίνας απουσιάζει στην Αμερική. 
Τη σεζόν αυτή η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτά ένα ακόμη πρωτάθλημα 
Θεσσαλονίκης, το έκτο συνεχόμενο. Επίσης, συμμετέχει στο 
τουρνουά του «Κυπέλλου Κολωνιάρη» (αγώνες αφιερωμένοι στη 
μνήμη του γνωστού παράγοντα των «κίτρινων»), που διοργανώνει ο 
Άρης στο γήπεδο των αθλοπαιδιών του, κοντά στην οδό Βασιλίσσης 
Όλγας, στο ύψος της Σχολής Τυφλών. Το συγκεκριμένο γήπεδο 
αρχίζει την εποχή εκείνη να χρησιμοποιείται σταδιακά και για την 
τέλεση αγώνων.
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ίδιας αγωνιστικής χρονιάς (1950-
1951) η Χ.Α.Ν.Θ. πετυχαίνει 4 νίκες και 3 ήττες και τερματίζει 5η, με 
τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδος.
Στο μεταξύ, οι διακρίσεις για τον Τ. Ταλιαδώρο συνεχίζονται, όντας 
παίκτης και προπονητής της Χ.Α.Ν.Θ., αλλά και αρχηγός και 
προπονητής της Μικτής Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τις εμφανίσεις 
του στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Παρίσι το 1951, 
στο οποίο η Ελλάδα έλαβε την 8η θέση, ο Ταλιαδώρος κατατάσσεται 
μεταξύ των 20 κορυφαίων Ευρωπαίων καλαθοσφαιριστών από το 

έγκυρο γαλλικό αθλητικό περιοδικό «Σπορ Νάιτζεστ».
Στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης της σεζόν 1951-1952 συμμετέχουν 
οι: Χ.Α.Ν.Θ., Ηρακλής, ΠΑΟΚ, ΒΑΟ, Άρης, Ανατόλια, Αετός, 
Μακεδονικός και Ένωση Αρμενίων Αθλητών, με τη Χ.Α.Ν.Θ. να 
διευρύνει το σερί κατάκτησης τίτλων.  
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, η Χ.Α.Ν.Θ. καταλαμβάνει την 5η 
θέση με τρεις νίκες και τρεις ήττες και παίκτες τους :Ταλιαδώρο, 
Φουρουντζόπουλο, Τσιγαρίδα, Ματσούκα, Γαγανέλη, Παπαχαρίση, 
Δέδε, Κοντότση, Κασάπογλου, Ορτουλίδη και Βαλαούρη.
Στο μεταξύ, το Πάσχα του 1952, επιστρέφει από την Αμερική ο Μ. 
Τσικίνας με αναγνωρισμένο πτυχίο προπονητή από το Κολέγιο του 
Σπρίνγκφιλντ. Αρκετές φορές τα επόμενα χρόνια ο Τσικίνας θα 
μιλήσει με θαυμασμό για τον  καθηγητή του  στο Κολέγιο, τον Έβερετ 
Ντιν (Everett  Dean), έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στην 
Αμερική. Δημοσίευμα της εποχής αναφέρει: «Ο κ. Τσικίνας ερχόμενος 
από την Αμερική εκόμιζε μαζί του και τα σχέδια του νέου γηπέδου 
της Χ.Α.Ν.Θ.!», ενδεικτικό των πλάνων της Χ.Α.Ν.Θ. για επέκταση 
της ιστορικής έδρας. Τα έργα ανάπλασης τελικά θα προχωρήσουν τα 
επόμενα χρόνια και θα ολοκληρωθούν το 1958.

2.4.2. Ταλιαδώρος, Πεταλίδης και Ματθαίου στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι 

Στο πρωτάθλημα 1952-1953 ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει αποκτήσει μια 
ξεχωριστή δυναμική, η οποία θα γίνει αισθητή τα επόμενα χρόνια, με 
αποκορύφωμα την κατάκτηση του πανελλήνιου πρωταθλήματος το 
1959. Ο ΠΑΟΚ όμως θα χρειαστεί να περιμένει για τον τίτλο, καθώς 
εκείνη την σεζόν τερματίζει 2ος, πίσω από τη Χ.Α.Ν.Θ. Αξιοσημείωτη 
είναι η παρουσία δυο αθλητών της Χ.Α.Ν.Θ. των Τάκη Ταλιαδώρου και 
Ανέστη Πεταλίδη και του Φαίδωνα Ματθαίου, που ήδη αγωνίζονταν 
στον Άρη, στην ελληνική αποστολή των Ολυμπιακών Αγώνων του 
Ελσίνκι το 1952.
Στο μεταξύ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ευρεία δείχνει να είναι 
η αποδοχή του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Οι αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων αρχίζουν να 
προσφέρουν έντονες συγκινήσεις. «Δεν θα ξεχάσω έναν τελικό που 
έπαιξα με το 4ο Γυμνάσιο έχοντας ως αντιπάλους μαθητές του 5ου 
Γυμνασίου. Ο αγώνας έγινε στο γήπεδο της ΧΑΝΘ και ο κόσμος 
είχε γεμίσει το γήπεδο δυο ώρες πριν», διηγείται ο Λάκης Τσάβας 
μια άλλη θρυλική μορφή του Ελληνικού Μπάσκετ, που ξεκινάει την 
σταδιοδρομία του ως παίκτης στα μέσα αυτής της δεκαετίας, ενώ 
στα επόμενα χρόνια μετέχει σε αρκετές επιτυχίες του Ελληνικού 
Μπάσκετ, αρχικά ως παίκτης και στη συνέχεια ως προπονητής.

2.4.3. Ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς στο ανοικτό γήπεδο της 
Χ.Α.Ν.Θ.

Την σεζόν 1952-1953 η Χ.Α.Ν.Θ. δεν θα αγωνιστεί στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα, καθώς ο ΣΕΓΑΣ αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα 
μετακίνησης των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Για να αναπληρώσει 
την αγωνιστική της αδράνεια η Αδελφότητα βρίσκει διέξοδο  στη 
διοργάνωση διεθνών φιλικών αγώνων.  Την ίδια χρονιά αντιμετωπίζει 
την γιουγκοσλαβική Μπεογκράτσκι, που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε 
ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει στην Αθήνα τις ομάδες 
του Ολυμπιακού και του Πανελληνίου. Η Χ.Α.Ν.Θ. φιλοξενεί στις 
25/3/1953 τη σέρβικη ομάδα, με την Αδελφότητα να κερδίζει εύκολα 
με 56-38 και τον Τ. Ταλιαδώρο να αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ 
του αγώνα με 22 πόντους.  Στη σύνθεση της Μπεογκράτσκι υπάρχει 
και το όνομα του καλαθοσφαιριστή Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, ο οποίος 
αρκετά χρόνια μετά θα αναλάβει την προεδρία της FIBA.
Αργότερα, την ίδια χρονιά (1953),  οι Σέρβοι αποφασίζουν να  
καλέσουν τη Χ.Α.Ν.Θ. στο Βελιγράδι. Εκεί, η ελληνική ομάδα, 
αντιμετωπίζει ξανά τη Μπεογκράτσκι, τη Μικτή Ζάγκρεμπ και 
την Εθνική Γιουγκοσλαβίας. Την ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. απαρτίζουν 
σε αυτό το ταξίδι οι: Κ. Νικολαΐδης, Κ. και Τ. Ταλιαδώρος, Δ. 
Φουρουντζόπουλος, Ι. και Γ. Ματσούκας, Σ. Ταζεδάκης. Β. Τσιγαρίδας, 
Γ. Τζιβράς και Α. Πεταλίδης με προπονητή, πάντοτε, τον Μ.Τσικίνα.
Οι αναμετρήσεις με σέρβικες ομάδες θα συνεχιστούν και το 1954 
με τη Χ.Α.Ν.Θ. να φιλοξενεί στη Θεσσαλονίκη στις 27/3/1954 την 
ισχυρή Παρτιζάν. Μεγάλο αφιέρωμα σχετικά με το συγκεκριμένο 
παιχνίδι φιλοξενεί ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ»: «..οι δε φίλαθλοι θα 
πρέπει να φροντίσουν όπως προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήρια τους 
καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προβλέπεται αυτά να 
εξαντληθούν». 
Η Χ.Α.Ν.Θ., παρουσία πλήθους φιλάθλων στις εξέδρες θα κερδίσει 
την Παρτιζάν με 63-52, έχοντας  ως πρώτους σκόρερ της τον 
Ταλιαδώρο με 21 πόντους και τον Τσιγαρίδα με 17. 
Στα αρχεία της Χ.Α.Ν.Θ. καταγράφεται επίσης τον Ιούνιο του 1953 
η κατάκτηση του «Τουρνουά Καντράντζου»,  όπως και η πρωτιά της 
εφηβικής ομάδας στο αντίστοιχο πρωτάθλημα.
Τη σεζόν 1953-1954 η Ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. με προπονητή τον 
Μ.Τσικίνα αποτελείται από τους Ταλιαδώρο, Πεταλίδη, Τσιγαρίδα, 
Ματσούκα, Φουρουντζόπουλο, Παπαχαρίση, Παπαϊωάννου, Δέδε, 
Γουγούλη, Βαλαούρη, Ρόκκο και Δανό και θα πανηγυρίσει τον 9ο 
συνεχόμενο τίτλο στη Θεσσαλονίκη. 

Στο  πανελλήνιο πρωτάθλημα, η Χ.Α.Ν.Θ. θα συναγωνιστεί τους: 
Πανελλήνιο, Παναθηναϊκό, Ε.Α. Πατρών, Διαγόρα Ρόδου, Ολυμπιακό, 
ΠΑΟΚ, Τρίτωνα και Α.Ε. Χαλκίδας. Η Χ.Α.Ν.Θ. καταφέρνει να 
κερδίσει τον Παναθηναϊκό με 56-48, ωστόσο θα ακολουθήσουν 
ήττες στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό (52-51) και τον Πανελλήνιο 
και τελικά θα κατακτήσει την 4η θέση.
Τον Οκτώβριο του 1954 θα κερδίσει ξανά το «Τουρνουά Κατράντζου» 
επικρατώντας του Άρη στον τελικό με 31-28. Τον ίδιο μήνα θα πάρει 
την πρωτιά και στο τουρνουά του «Κυπέλλου ΟΧΙ».
Τον Νοέμβριο του 1954, ο Τάκης Ταλιαδώρος, σε ηλικία 29 ετών, 
εγκαταλείπει την ενεργό δράση. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1961, δεν 
θα αρνηθεί τη βοήθεια που του ζητήθηκε, προκειμένου  να ενισχύσει 
την προσπάθεια της αγαπημένης του Χ.Α.Ν.Θ., η  οποία εκείνη την 
περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

2.4.4. Η Χ.Α.Ν.Θ. παίζει μπάσκετ στην Καλαμαριά

Μέσω της Χ.Α.Ν.Θ., στα μέσα της δεκαετίας του 1950, αρχίζει να παίζει 
μπάσκετ και η Καλαμαριά. Παραχωρείται στη Χ.Α.Ν.Θ. οικόπεδο 
στο κέντρο της Καλαμαριάς για τη δημιουργία Παραρτήματος 
στη συγκεκριμένη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης,  όπου 
το προσφυγικό και κυρίως το ποντιακό στοιχείο είναι ιδιαίτερα 
έντονο, προκειμένου η Χ.Α.Ν.Θ. να αναπτύξει και στην περιοχή 
αυτή πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και κοινωνικές της 
δραστηριότητες. Ο Μ. Τσικίνας  είναι αυτός που εισηγείται να 
τοποθετηθούν μπασκέτες. Αποτέλεσμα είναι η άμεση ανταπόκριση 
και προσέλευση εκατοντάδων νέων στα γήπεδα της Χ.Α.Ν. 
Καλαμαριάς. Τον Μάιο του 1954 λαμβάνουν χώρα τα εγκαίνια του 
Παραρτήματος της Χ.Α.Ν.Θ. στην Καλαμαριά, τα οποία γίνονται με 
κάθε επισημότητα με την παρουσία του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Π. 
Πετρακάκη, του Δήμαρχου Καλαμαριάς Στ. Καρατζά, του Προέδρου 
της Χ.Α.Ν.Θ. Ε. Βαλαγιάννη, του Πρόεδρου της Χ.Α.Ν.Κ. Δ. Ζάννα, 
του Διευθυντής της Χ.Α.Ν.Θ. Γ. Μολυβδά και των μέλων του Δ.Σ. 
της Χ.Α.Ν.Θ. (Κ. Σακκά, και Χρ. Χριστοφιλόπουλου). «Ο Μίμης 
Τσικίνας ήταν αυτός που ανέλαβε πρωτοβουλίες ώστε να μπουν  
μπασκέτες στην Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς το 1954. Τότε ήταν που άρχιζε 
να παίζει μπάσκετ κάπως πιο συστηματικά η νεολαία της Καλαμαριάς 
κι έτσι μπήκαν οι βάσεις που τελικά οδήγησαν στην δημιουργία του 
Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πρώτος προπονητής του Απόλλωνα ήταν 
επίσης ένας πρώην αθλητής της Χ.Α.Ν.Θ., ο Ανέστης Πεταλίδης», 
λέει Παναγιώτης Βαφειάδης που διετέλεσε μέλος της Χ.Α.Ν.Κ., όπως 
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και του Απόλλωνα. 
Το 1954, όπως και την επόμενη χρονιά, η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. 
με απόφαση της Διοίκησης ξεκινάει περιοδείες σε διάφορες πόλεις 
της Μακεδονίας, με σκοπό την ανάπτυξη της «αθλοπαιδιάς της 
καλαθοσφαίρισης» διοργανώνοντας φιλικούς αγώνες σε διάφορες 
πόλεις, όπως στην Καβάλα, τη Δράμα, τη Βέροια και αλλού. Το 
συγκεκριμένο γεγονός επιβεβαιώνει ότι η Χ.Α.Ν.Θ. παραμένει 
προσηλωμένη στις αρχές της και στον ρόλο της ως «μητέρα» του 
μπάσκετ στην Ελλάδα.

2.4.5. Το ταξίδι στο Παρίσι, τα διεθνή φιλικά και οι σημαντικές 
αποχωρήσεις

Το 1955 σημαδεύεται από τη μεγάλη επιτυχία της Χ.Α.Ν.Θ. που 
κατακτά τη 2η θέση στο Παρίσι (έχασε στον τελικό από τη Φινλανδία 
με 53-40)  στους αγώνες που διεξάγονται με τη συμμετοχή ομάδων 
από όλες τις  Χ.Α.Ν. της Ευρώπης. Το εν λόγω τουρνουά εντάσσεται 
σε μια σειρά από εκδηλώσεις για τα εκατό (100) χρόνια παρουσίας 
(1855-1955) της Y.M.C.A. στο Παρίσι. 
Στην αποστολή της Χ.Α.Ν.Θ. για την Γαλλία συμμετέχουν οι: Α. 
Πεταλίδης, Π. Δέδες, Α. Παπαχαρίσης, Δ. Φουρουντζόπουλος, Δ. 
Ρόκκος, Ε. Τσιγαρίδας, Σπ. Παπαχαρίσης, με αρχηγό αποστολής 
τον  Α. Ζαρούκα. «Θα μπορούσαμε να πάρουμε και την πρωτιά, δεν 
αντέξαμε απέναντι στα μεγάλα κορμιά των Φινλανδών. Ήταν πάντως 
πολύ ωραία εμπειρία για όλους εμάς εκείνο το ταξίδι στο Παρίσι», θα 
δηλώσει χρόνια μετά ο Βαγγέλης Τσιγαρίδας.
Τη σεζόν 1955-1956 η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτά τον 11ο σερί τίτλο της. 
Στο πρωτάθλημα λαμβάνουν μέρος οι ομάδες των: Άρη, Ανατόλια, 
Αρμενικής, Αετού, ΒΑΟ, Ηρακλή, Μελιτέα και ΠΑΟΚ. Η Χ.Α.Ν.Θ. 
έπαιξε  με τους: Πεταλίδη, Ματσούκα, Τσιγαρίδα, Φουρουντζόπουλο, 
Ρόκκο, Παπαχαρίση, Δέδε, Κυριάκη, Τζανανδρέα, Ε. Γουγούλη, Άτ. 
Γουγούλη, Παπαδάκη, Γουσίδη και Ηλιάδη.
Το 1956 ο ΣΕΓΑΣ ακυρώνει (όπως συνέβη και τη σεζόν 1952-1953) 
λόγω των συνεχιζόμενων οικονομικών προβλημάτων την τελική 
φάση του πρωταθλήματος Ελλάδος και έτσι δεν αναδεικνύεται 
πρωταθλητής.
Στο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης 1956-1957 μετέχουν οι ομάδες: 
Χ.Α.Ν.Θ., Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Ανατόλια, Αετός και ΒΑΟ Η 
ομάδα του Μ. Τσικίνα πανηγυρίζει μια ακόμη πρωτιά, τη 12η στη 
σειρά. 
Το 1957, κατά το Πάσχα, διοργανώνεται για πρώτη φορά Κύπελλο 

Θεσσαλονίκης, με τη Χ.Α.Ν.Θ. να κερδίζει στον τελικό τον Άρη με 
68-57. Στη σύνθεση της εφηβικής ομάδας της Χ.Α.Ν.Θ. εκείνη την 
χρονιά συναντάται κι ένα όνομα, που θα απασχολήσει έντονα το 
Ελληνικό Μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Είναι ο ύψους 2,17μ. Γιώργος 
Τρόντζος, που κάνει τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στο ιστορικό 
ανοικτό γήπεδο της Αδελφότητας και προκαλεί δέος με το ύψος του.
Την ίδια χρονιά καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόσκληση 
της Χ.Α.Ν.Θ., η Ρασίνγκ Ρουαγιάλ από το Βέλγιο, η οποία θα κερδίσει 
με 64-61 την Αδελφότητα.
Τον Αύγουστο του 1957 έρχονται στη Θεσσαλονίκη η ουγγρική 
Χόνβεντ και η Τσέχικη Σπάρτακ. Το επίπεδο των συγκεκριμένων 
ομάδων αποδεικνύεται εξαιρετικά υψηλό. Η Χόνβεντ κερδίζει τη 
Χ.Α.Ν.Θ. 91-57 και τον Άρη 87-70 και η Σπάρτακ κερδίζει τη Χ.Α.Ν.Θ. 
με 91-53 και τον Άρη 94-53. Στον ημερήσιο Τύπο φιλοξενείται η 
άποψη του προπονητή της Σπάρτακ: «Η Χ.Α.Ν.Θ. παίζει μπάσκετ 
παλιάς σχολής, ο Άρης παίζει μπάσκετ πιο μοντέρνας ομάδας». Η 
αλήθεια δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς η ανάγκη 
ανανέωσης του ρόστερ είναι μεγάλη για τη Χ.Α.Ν.Θ. Μεταβολή, 
που θα επέλθει αναγκαστικά τα επόμενα χρόνια, καθώς αποχωρούν 
αρκετοί βασικοί παίκτες. Εκείνη τη χρονιά ωστόσο η Αδελφότητα 
κατακτάει το τουρνουά «Κύπελλο Γ. Μαντοπούλου», που διοργάνωσε 
ο Ηρακλής.
Τον Σεπτέμβριο του 1957 η Χ.Α.Ν.Θ. διοργανώνει το Κύπελλο 
«Λούις Ρις», ένα τουρνουά αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου με 
την τεράστια προσφορά στο μπάσκετ και στον ελληνικό αθλητισμό.
Τη σεζόν 1957-1958 ο Άρης «σπάει» τη δωδεκαετή κυριαρχία της 
Χ.Α.Ν.Θ., τελειώνει αήττητος το Πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης με 12 
νίκες και ‘’πηγαίνει με φόρα’’ στην τελική φάση του πρωταθλήματος. 
Ωστόσο, χάνει τη σπουδαία ευκαιρία να κατακτήσει το πανελλήνιο 
πρωτάθλημα, καθώς τερματίζει 2ος πίσω από την ΑΕΚ: «Παίζαμε 
με διαφορά το καλύτερο μπάσκετ, ήταν μεγάλο κρίμα εκείνη η 
απώλεια του πρωταθλήματος. Καμιά φορά χρειάζεται και η τύχη κι 
εμείς στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν την είχαμε», θα δηλώσει 
ο Στέργιος Γούσιος, μέλος την καλαθοσφαιρικής ομάδας των 
«κιτρίνων», μετέπειτα αρχηγός του κι επί σειρά ετών Πρόεδρος του 
«Σωματείου Παλαιμάχων Άρη». «Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε νεαρή 
ηλικία έπαιξα ποδόσφαιρο στη Χ.Α.Ν.Θ. Δοκίμασα να παίξω μπάσκετ 
στον Άρη μετά από παρότρυνση των Ανέστη Πεταλίδη και Πέτρου 
Πετράκη», θα δηλώσει ο Αστέριος Γούσιος, που έχει διατελέσει 
στέλεχος της κατασκήνωσης Πηλίου. Σε αυτό το πανελλήνιο 
πρωτάθλημα(19567-58) η Χ.Α.Ν.Θ. τερματίζει 5η με τέσσερις νίκες 

και δύο ήττες.
Η έναρξη της επόμενης αγωνιστικής σεζόν βρίσκει το 
καλαθοσφαιρικό τμήμα της Χ.Α.Ν.Θ. σε αναστάτωση εξαιτίας της 
οριστικής απόφασης κάποιων παικτών να αποχωρήσουν. Αυτοί είναι 
οι Φουρουντζόπουλος, Ρόκκος, Δέδες και Πεταλίδης. Ο τελευταίος 
είχε τραυματιστεί σοβαρά το 1957 σε ένα παιχνίδι της Χ.Α.Ν.Θ. και 
μετά από μια δεκαετή πορεία, βάζει τίτλους τέλους στη διαδρομή του 
ως παίκτης της Αδελφότητας.
Είναι μια περίοδος έντονων εσωτερικών διεργασιών στη Χ.Α.Ν.Θ., 
που με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 
1958 διακηρύσσει, ότι θα παραμείνει αταλάντευτη στους στόχους της, 
δηλαδή στην καλλιέργεια του αθλήματος και του «ευ αγωνίζεσθαι» 
και την ανάδειξη αθλητών. Αποφασίζει να συνεχίσει τη λειτουργία του 
καλαθοσφαιρικού τμήματος σε ερασιτεχνικά πρότυπα, δεν επιθυμεί 
να μπει σε διαδικασία αγοραπωλησίας παικτών και ξεκαθαρίζει, ότι 
δεν θα θεσπίσει αμοιβές -κάτι που σταδιακά άρχισε να γίνεται σε 
ομάδες της Αθήνας- για τους καλαθοσφαιριστές. 
Μεταξύ των παιδιών που αρχίζουν να ασχολούνται συστηματικά με 
το μπάσκετ εκείνη την περίοδο είναι κι ο Λάκης (Απόστολος) Τσάβας, 
που αργότερα θα εξελιχθεί σε κινητήριο μοχλό της αντρικής ομάδας. 
«Ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου ως παίκτης στη Χ.Α.Ν.Θ. το 1957. 
Δεν με πήγε κανείς, μόνος μου πήγα παρότι έμενα σχετικά μακριά, 
στα Λεμονάδικα, που έλεγαν τότε, οδός Αντιγονιδών. Έλεγαν πως 
ήμουν καλός, κάπως έτσι μπήκα λίγα χρόνια μετά στο στόχαστρο της 
ΑΕΚ», θυμάται.
Από κοντά και ο Θόδωρος Ροδόπουλος, μια άλλη σημαντική μορφή 
του Ελληνικού Μπάσκετ, που ενσωματώνεται στην «παρέα» του 
παιδικού τμήματος της Χ.Α.Ν.Θ. για να εξελιχθεί σε έναν πολύ 
καλό παίκτη και αργότερα σε έναν εξαίρετο προπονητή. «Από το 
ποδόσφαιρο ξεκίνησα, έλεγαν μάλιστα πως ήμουν και  καλός. Ξέρεις 
πώς με φώναζαν τότε;  Ραϊμόν Κοπά. Ο μεγάλος παίκτης ο Γάλλος. 
Ναι, είχα nickname στο ποδόσφαιρο», εξομολογείται σήμερα ο ίδιος 
ο Ροδόπουλος. 

2.4.6. Η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα εκσυγχρονισμένο γήπεδο

Τον Σεπτέμβριο του 1958 η «Αθλητική Δράσις» κάνει ένα μεγάλο 
αφιέρωμα σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων στο ανοικτό 
γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. Ο βασικός τίτλος του κειμένου αναφέρει: «Η 
Θεσσαλονίκη αποκτά ένα συγχρονισμένο γήπεδον καλαθόσφαιρας 
εφάμιλλο των ξένων». Στο μακροσκελές άρθρο παρουσιάζονται 

λεπτομέρειες αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του και την αύξηση 
της χωρητικότητας του σε 3.000 θεατές. Το γήπεδο αρχικά είχε 
χωμάτινο δάπεδο  με ξύλινα ταμπλό και καλάθια.
Αρχικά τοποθετήθηκε στο δυτικό άκρο του ανοικτού - υπαίθριου 
χώρου του οικοπέδου της Χ.Α.Ν.Θ., μπροστά από τα χαμηλά κτίρια- 
σπιτάκια που χρησίμευσαν ως γραφεία της Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι να κτιστεί 
το μεγαλοπρεπές κτίριο. Αργότερα μεταφέρθηκε στο νοτιοδυτικό 
άκρο του ανοικτού χώρου πίσω από τον χώρο, όπου έμελλε να 
κτιστεί το κτίριο - Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στα 
σύνορα με την οδό Δαγκλή, που μετεξελίχθηκε στο θρυλικό ανοικτό 
Γήπεδο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. 
Στο ενδιαφέρον ρεπορτάζ υπάρχουν επίσης λεπτομέρειες για το 
προγραμματισμένο, τουρνουά (με τη συμμετοχή των  Άρη, ΠΑΟΚ, 
Παναθηναϊκού και της Μικτής Βιέννης) ενόψει των εγκαινίων του 
νέου γηπέδου. Οι συγκεκριμένοι αγώνες έγιναν το τετραήμερο από 
14-18/9/1958 με την ομάδα της Βιέννης να κατακτά την 1η θέση.
Στο αγωνιστικό μέρος , οι αποχωρήσεις βασικών παικτών, προκαλούν 
δυσλειτουργία στην ομάδα. Ο Μ. Τσικίνας δίνει ευκαιρίες σε νεαρούς 
καλαθοσφαιριστές προωθώντας τους στην πρώτη ομάδα.
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του 1958, που φιλοξενείται τον 
μήνα Ιούλιο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η Χ.Α.Ν.Θ. σημειώνει 6 
ήττες σε ισάριθμους αγώνες και τερματίζει 7η. Στους τελικούς του 
1958 αγωνίζονται οι: Ματσούκας, Τσιγαρίδας, Κυριάκης, Δέδες, 
Τρόντζος, Ρόκκος, Ηλιάδης, Γουγούλης, Παπαχαρίσης και Αντύπας. 
Την ίδια χρονιά, το 1958 η ΧΑΝΘ κατακτά το παιδικό πρωτάθλημα 
Θεσσαλονίκης.
«Γνώρισα την Χ.Α.Ν.Θ. αρχικά μέσω της κατασκήνωσης της στο 
Πήλιο. Εκεί, αρχές της δεκαετίας του 1950 με είδε ο Τζιμόπουλος,  
προϊστάμενος τότε της Φυσικής Αγωγής και με κάλεσε να ξεκινήσω 
προπονήσεις στην ομάδα μπάσκετ», λέει ο Γιάννης Ηλιάδης, αθλητής 
τότε της Χ.Α.Ν.Θ. και στη συνέχεια Πρόεδρος της. «Εμένα, τον Λίμπο 
και τον Γουγούλη μας ξεχώρισε ο Τσικίνας από την εφηβική ομάδα 
και μας προώθησε στην αντρική. Είχαμε φοβερό σύνολο, ευτύχισα 
να παίξω μπάσκετ με θρύλους της εποχής, τον Ματσούκα τον 
Τσιγαρίδα, μεταξύ άλλων για μισή σεζόν και με τον Τάκη Ταλιαδώρο. 
Υπήρξα συμπαίκτης και του Γιώργου Τρόντζου που έφυγε ως ένας 
πολύ μέτριος παίκτης και επέστρεψε «Άτλας» από την Αμερική. Δεν 
έφυγα ποτέ από την Χ.Α.Ν.Θ.  Σταμάτησα να παίζω λόγω σοβαρών 
ενοχλήσεων στην μέση, ενώ από το 1974 ως το 2010 που τέλειωσε 
η προεδρία μου, μετείχα ενεργά στα συμβούλια της. Είχα τη τιμή να 
συνεργαστώ με σπουδαίες μορφές της Χ.Α.Ν.Θ. όπως τους πρώην 
προέδρους της Ζάννα και Καφάτο…», λέει ο Γ. Ηλιάδης. 
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2.4.7. Ο Κόρατς στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. κόντρα 
στον Άρη

Στις 19 Νοεμβρίου του 1958 η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί φιλικό αγώνα 
μεταξύ της Μπεογκράτσκι και του Άρη. Μεταξύ των παικτών της 
σερβικής ομάδας, που αγωνίζονται στο ανοικτό της γήπεδο είναι και ο 
Ραντιβόι Κόρατς, ο σπουδαίος Σέρβος αθλητής, που μετά τον θάνατό 
του, το όνομα του θα δοθεί από τη FIBA στη μεγάλη διασυλλογική 
διοργάνωση. Ο Άρης στα τέλη της δεκαετίας του 1950 κλέβει… 
καρδιές, παίζει καταπληκτικό μπάσκετ συνδυάζοντας ταχύτητα και 
δύναμη. Της ομάδας ηγούνται δυο σημαντικές προσωπικότητες, 
που μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν με τα ιδανικά της Χ.Α.Ν.Θ., ο 
Ανέστης Πεταλίδης (προπονητής) και ο Τάκης Νικολαΐδης (τεχνικός 
διευθυντής).
Η Χ.Α.Ν.Θ. δεν καταφέρνει να προκριθεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
του 1959, που φιλοξενείται ξανά στο ανοικτό της γήπεδο. Σε αυτό 
μετέχουν οι ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Σπόρτινγκ 
και Εθνικός Αθηνών. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει στον τελικό τον Άρη και 
κατακτάει το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Εκ 
των σημαντικότερων μονάδων της εξαιρετικής αυτής ομάδας του 
ΠΑΟΚ είναι οι Δημήτρης Δαπόντε και Ορέστης Αγγελίδης, που 
προέρχονται (όπως συνέβη και με την περίπτωση του Άρη με τους 
Πεταλίδη και Τ. Νικολαίδη) από τη Χ.Α.Ν.Θ.  «Ξεκίνησα να παίζω 
μετά τον πόλεμο στη Χ.Α.Ν.Θ. Έμαθα πολλά πράγματα από τον Μίμη 
Τσικίνα. Έπαιζα στην β΄ ομάδα και μετά από ένα δυο χρόνια, μαζί με 
άλλα παιδιά, πήγαμε στον ΠΑΟΚ», θα πει ο Ορέστης Αγγελίδης.
Βλέπουμε πως δυο «βλαστάρια», ο Ανέστης Πεταλίδης και ο Ορέστης 
Αγγελίδης, που αναπτύχθηκαν στο «θερμοκήπιο» της Χ.Α.Ν.Θ., 
εξελίχθηκαν σε δυο μεγάλες προσωπικότητες του Άρη και του 
ΠΑΟΚ και έφτασαν να θεωρούνταν «πατριάρχες» των τμημάτων 
τους! Ο ρόλος της Αδελφότητας στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση 
καλαθοσφαιρικών τμημάτων ομάδων της Θεσσαλονίκης υπήρξε 
καθοριστικός.

Οκτώβριος 1954. Φάση από αγώνα στο «Κύπελλο ΟΧΙ» (Αρχείο 
Βαγγέλη Γουγούλη)

Δεκαετία 1950. 
Ο Τάκης Ταλιαδώρος στις κερκίδες 

ανοιχτού γηπέδου της Χ.Α.Ν.Θ. 
σε ένα διάλειμμα από την 

προπόνηση (Αρχείο Οικογένειας 
Τάκη Ταλιαδώρου)
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1951.  Αναμνηστική φωτογραφία μετά το τέλος φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Χ.Α.Ν.Θ. και την Χάποελ (Αρχείο Ευ. Τσιγαρίδα)

Μάιος 1953. Η αποστολή της ομάδας μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στη Γιουγκοσλαβία για φιλικούς αγώνες(Αρχείο Γεωργίου Ματσούκα)
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1954. Η Μικτή Θεσσαλονίκης στο Βελιγράδι (Αρχείο Ευάγγελου Τσιγαρίδα)

Μάρτιος 1955. Χ.Α.Ν.Θ. - Αετός, στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Αύγουστος 1955. 100 ΧΡΟΝΙΑ Y.M.C.A., Παρίσι. Κατάκτηση αργυρού μεταλλίου, για τη X.A.N.Θ. που έχασε στον ημιτελικό από τη Φινλανδία με 53-40 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

1956. Αγώνας Χ.Α.Ν.Θ.-ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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1957. Αγώνας Χ.Α.Ν.Θ.-Άρης 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

1957. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.  Διακρίνονται οι : Γ. Ματσούκας, Τ. Ρόκος, Β. Τσιγαρίδας, Π. Δέδες, 
Τ. Φουρουντζόπουλος (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Απονομή του Κυπέλλου Θεσσαλονίκης, (21.4.1957– 5.5.1957) στην ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.) 1957. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. φωτογραφίζεται μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Θεσσαλονίκης στις ξύλινες κερκίδες του γηπέδου τένις, δίπλα 
από το γήπεδο του μπάσκετ. Διακρίνονται πίσω καθήμενοι οι Τσιμόπουλος Β. (τμηματάρχης ΦΑ), Φουρουντζόπουλος Δ., Κυριάκης, Σπ., Ρόκκος Δ., 
Τζανανδρέας Λ. και Τσικίνας Μ.(προπονητής). Μπροστά όρθιος Κάλφας Σ., καθήμενοι, Λύμπος Ι., Γουγούλης Ε., Γουγούλης Άτ., Πεταλίδης Α., Δέδες Π. 
και Ματσούκας Γ. (Αρχείο Γεωργίου Ματσούκα)
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1957. Οι ομάδες της Χ.Α.Ν.Θ. (πάνω) και ΑΝΑΤΟΛΙΑ (κάτω), στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ.. 
Πάνω: Κυνηγόπουλος Άγις, Λίμπος Γιάννης, Πολυχρονιάδης Διονύσης, Γουσίδης Δημήτρης, Τζανανδρέας Λάκης, Γουγούλης Άτταλος, Ηλιάδης 
Γιάννης, Μαυροσκούφης Συμεών
Κάτω: Βαρελτζίδης Αρίστος, Τάκης, Παπαδήμας Γιάννης, Πασχάλης Νίκος, Παρίσης Δημήτρης (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

18.9.1958. Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ «επί τη συμπληρώσει του πρώτου σταδίου των κερκίδων του γηπέδου καλαθόσφαιρας» της Χ.Α.Ν.Θ. Από 
αριστερά οι παίκτες της Χ.Α.Ν.Θ. Β. Τσιγαρίδας, Γ. Τρόντζος, Λ. Τζανανδρέας, Θ. Παπαχαρίσης, Σπ. Κυριάκης, Γ. Ηλιάδης, Π. Δέδες, Άτ. Γουγούλης, Γ. 
Στεργίου, Δ. Βαμβούκος, Σ. Καλπίδης (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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1958. Χ.Α.Ν.Θ. - Ολυμπιακός. 
Β. Τσιγαρίδας και Ε. Φιλίππου (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

1958. Φάση από ματς Άρης-Χ.Α.Ν.Θ.
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Αναμνηστικό μετάλλιο για τη συμμετοχή στο τουρνουά μπάσκετ 
των Χ.Α.Ν. Ευρώπης, με αφορμή τα 100 χρόνια Y.M.C.A. στο Παρίσι, 
1855-1955 
(Δωρεά Δ. Φουρουντζόπουλου, Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Ιούλιος 1958, «Τουρνουά Καλπακτσόγλου» 
στη μνήμη του επίτιμου Προέδρου του ΠΑΟΚ, 
Παντελή Καλπακτσόγλου στο γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ.
Ο Θεόδωρος Καλπακτσόγλου, παραδίδει το κύπελλο 
στον αρχηγό της Χ.Α.Ν.Θ. Γιώργο Ματσούκα. 
Διακρίνονται επίσης από αριστερά οι Γ. Τρόντζος, 
Π. Δέδες, Ε. Τσιγαρίδας, Θ. Παπαχαρίσης και 
Χριστοφόρου (αρχηγός Σπόρτινγκ) 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Έτος 1958.  
Στιγμιότυπο αγώνα στο Καλλιμάρμαρο,  Χ.Α.Ν.Θ.-Άρης. 

(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Πρωτάθλημα Ελλάδος. Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. στο Καλλιμάρμαρο, από αριστερά οι Τσιγαρίδας, Ματσούκας, Παπαχαρίσης, Ρόκος και Τρόντζος (Αρχείο 
Ευάγγελου Τσιγαρίδα)

1956. Παιχνίδια στο γήπεδο της Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς. Στο φόντο διακρίνεται το κτήριό της (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1954. Τα εγκαίνια της Χ.Α.Ν. Καλαμαριάς παρουσία εκπροσώπων της Διεθνούς Επιτροπής και λοιπών αρχών. Διακρίνονται ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Π. Πετρακάκης, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Στ. Καρατζάς, ο Πρόεδρος της Χ.Α.Ν.Θ. Ε. Βαλαγιάννης, 
ο Πρόεδρος της Χ.Α.Ν.Κ. Δ. Ζάννας, ο Διευθυντής της Χ.Α.Ν.Θ. Γ. Μολυβδάς και τα μέλη του Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ., Κ. Σακκάς, και Χρ. Χριστοφιλόπουλος 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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2.5. «1960-1970»  Η Χ.Α.Ν.Θ. διατηρεί τον 
«μύθο» της μπασκετικής δύναμης

2.5.1. Η νέα «σοδειά» του ακούραστου Μίμη Τσικίνα

Η αρχή της δεκαετίας του 1960 βρίσκει τη Χ.Α.Ν.Θ. αποδυναμωμένη, 
με τον Μίμη Τσικίνα να εργάζεται με στόχο τη δημιουργία μιας νέας 
ομάδας αξιοποιώντας το νέο αίμα. Μια καινούργια γενιά παικτών 
αναδύεται με μεγάλες επιτυχίες στα πρωταθλήματα των μικρών 
ηλικιών.
Το 1960 η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτάει το παιδικό πρωτάθλημα με τους: 
Ζωηρό, Σκιπητάρη, Ζαχάρωφ, Στεφάνου, Γαλατσόπουλο, Βαφειάδη, 
Σταυρίδη, Σιαφάρα, Κοντογιώργη, Ανδριανόπουλο και Γκοβεδάρο. 
Ο Μ. Τσικίνας, αντιλαμβάνεται, ότι έχει στα χέρια του ακατέργαστο 
χρυσάφι και το μόνο που χρειάζεται εκείνη την περίοδο είναι υπομονή 
και σκληρή δουλειά.
Ενδεικτικές της επιρροής ,που  έχει η παρουσία του Τσικίνα στα νέα 
παιδιά εκείνη την εποχή, είναι οι αναφορές του Θόδωρου Ροδόπουλου 
και του Λάκη Τσάβα: «Για μένα, στα δικά μου μάτια, όλη η Χ.Α.Ν.Θ. 
ήταν ο Τσικίνας. Ήταν αυτός που βρίσκονταν πίσω από όλα, οργάνωνε 
τα πάντα. Του χρωστάω πολλά, με ξεχώρισε ως παίκτη, με ενθάρρυνε 
στο θέμα της προπονητικής, με πρότεινε και μου έβγαλε υποτροφία 
για να σπουδάσω στην Αμερική. Το μπάσκετ του χρωστάει πολλά 
γιατί εφάρμοσε πρωτοποριακά πράγματα καθώς ήταν από τους 
λίγους που είχαν την ευκαιρία την δεκαετία του 1950 να ταξιδέψει 
στην Αμερική, να δει και να μάθει. Σε νεαρές ηλικίες μάθαμε κάποια 
πράγματα όπως το “φιγκιουρεϊτ” ή το “γκιβ εντ γκόου”.  Διάβαζε 
πολύ, ενημερωνόταν, του έστελναν βιβλία από την Αμερική, πολλά 
από τα οποία στην συνέχεια είχα την τιμή να παραλάβω από τον 
ίδιο», αφηγείται ο Θόδωρος Ροδόπουλος και προσθέτει: «Είχε πολλά 
να δώσει ακόμη ως προπονητής, αλλά στη συνέχεια τον απορρόφησε 
πολύ το οργανωτικό κομμάτι, καθώς ανέλαβε τη διεύθυνση της 
Χ.Α.Ν.Θ. Ήταν μια ξεχωριστή φιγούρα, δυνατή προσωπικότητα, τον 
θυμάμαι στην κατασκήνωση του Πηλίου, όπου επίσης έδωσε την ψυχή 
του να ασχολείται με όλα, ήταν εκπαιδευτής ναυαγοσωστών, έκανε 
όλα τα αθλήματα, ήταν διαιτητής επίσης διαφόρων αγωνισμάτων, 
ένας δάσκαλος του αθλητισμού. Η εκτίμησή μου είναι πολύ μεγάλη 
για τον Μίμη, γι’ αυτό  τα τελευταία χρόνια πάντα στις συνελεύσεις 
έλεγα και επέμενα πως πρέπει να δοθεί το όνομα του στο νέο κλειστό 
της Χ.Α.Ν.Θ., όπως και τελικά έγινε».

Ο Λάκης Τσάβας μιλάει επίσης με μεγάλο σεβασμό για τον Τσικίνα: 
«Εγώ τον γνώρισα όταν βρισκόμουν στο παιδικό τμήμα της Χ.Α.Ν.Θ. Ο 
Τσικίνας ήταν υποδιευθυντής και ταυτόχρονα προπονητής όλων των 
ομάδων μπάσκετ. Από το παιδικό τμήμα, εγώ, ο Ροδόπουλος, ο Ηλίας 
Ζωηρός, ο Γαλατσόπουλος κι άλλοι προωθηθήκαμε στo εφηβικό. 
Ήταν μέγας γνώστης του μπάσκετ, είχε σπουδάσει και αθλητική 
ψυχολογία κι αυτό για το οποίο ξεχώριζε ήταν η μεταδοτικότητα. 
Δεν βαριόταν να προπονήσει ακόμη και τον τελευταίο παίκτη της 
δωδεκάδας. Όποιος δεν τον έζησε στην κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. 
στο Πήλιο δεν μπορεί να καταλάβει τι άνθρωπος ήταν. Πάνω από 
όλα για μένα ήταν μέγας παιδαγωγός. Ενδιαφέρονταν προσωπικά 
για τον καθένα μας, για τα προβλήματά μας. Πολλά πρωινά τον 
επισκεπτόμασταν στο γραφείο του και μιλούσαμε για θέματα που 
μας απασχολούσαν. Το  μεσημεράκι, θυμάμαι, έπινε το καφεδάκι 
του κι όλα τα απογεύματα μετά τον έβρισκες στα γήπεδα. Ήταν 
αξιοσέβαστος στους αθλητικούς κύκλους και εκτός Θεσσαλονίκης. 
Η γνώμη του μετρούσε πολύ».
Τη σεζόν 1960-1961, το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης κατακτά ο 
ΠΑΟΚ και η Χ.Α.Ν.Θ. τερματίζει στη 5η θέση. Οι έφηβοι όμως 
κατακτούν  το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης με τους: Ζωηρό, Σταυρίδη, 
Γαλατσόπουλο, Γκοβεδάρο, Γεωργιάδη, Στεφάνου, Ανδριανόπουλο, 
Γκαντζό, Βαφειάδη, Σιαφάρα, Κοντογιώργη, Ζαχάρωφ, Κανδυλιάρη, 
Μανωλάκογλου  και Κωσταντινίδη.
Εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι Θεσσαλονικείς 
εντυπωσιάζονται από το υπερθέαμα, που προσφέρει σε έναν 
μοναδικό αγώνα επίδειξης η ομάδα-μύθος της εποχής, οι «Χάρλεμ 
Γκλομπτρότερς», η παρουσία της οποίας γεμίζει ασφυκτικά το 
ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. Οι Χάρλεμς, μια ομάδα που ιδρύθηκε 
το 1928 στην περιοχή Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και αποτελούνταν 
από έγχρωμους κυρίως καλαθοσφαιριστές, συμπεριλαμβάνουν για 
πρώτη φορά την Ελλάδα στην παγκόσμια περιοδεία τους και μία 
ελληνική Y.M.C.A.  δεν μπορεί παρά να αποτελέσει έναν εκ των 
σταθμών της. 
Το 1961, το ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. φιλοξενεί τους αγώνες 
του Τουρνουά «ΟΧΙ» για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με 
την παρουσία της θρυλικής 113 Πτέρυγας Μάχης, της Εθνικής 
Ενόπλων, της Εθνικής Νέων, της Μικτής Αθηνών και της Μικτής 
Θεσσαλονίκης. Μουρούζης, Κοντοβουνήσιος, Χρηστέας και όλα τα 
μεγάλα αστέρια του μπάσκετ παρελαύνουν στο γήπεδο. Η Μικτή 
Θεσσαλονίκης κατακτά το τουρνουά έχοντας για κορυφαίο παίκτη 
της τον Λ. Τσάβα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Φαίδων Ματθαίου 

τον καλεί στην Εθνική, όπου τον ξεχωρίζει ο Μίσσας Πανταζόπουλος, 
προπονητής τότε της ΑΕΚ, που εισηγείται στη διοίκηση της «Ένωσης» 
την απόκτησή του. Σύντομα ο Τσάβας θα άνοιγε τα φτερά του για να 
«πετάξει» σε άλλες πολιτείες.  

2.5.2. Το μπάσκετ κτίζει τον μύθο του στη Θεσσαλονίκη

Στο μεταξύ, η Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 1960 φαίνεται να 
παραδίδεται ολοκληρωτικά στη γοητεία της «πορτοκαλί θεάς» του 
μπάσκετ. 
Τον Νοέμβριο του 1961 ο φωτογραφικός φακός της εποχής αιχμαλωτίζει 
μια καταπληκτική εικόνα: το ανοικτό της Χ.Α.Ν.Θ. ασφυκτικά 
γεμάτο από κόσμο, άντρες γυναίκες, παιδιά, να παρακολουθούν το 
ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ: «Αυτή 
τη  φωτογραφία την ανακάλυψα κάποια στιγμή στο αρχείο μου. 
Είμαστε στο 1961, οι αναμετρήσεις Άρη- ΠΑΟΚ μαγνητίζουν, θυμίζω 
ότι δυο χρόνια πριν, το 1959, οι δυο ομάδες έπαιξαν στον τελικό για 
το πανελλήνιο πρωτάθλημα», εξηγεί ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής 
του Άρη, Αστέριος Γούσιος και συνεχίζει: «Στις εξέδρες δεν πέφτει 
καρφίτσα. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη κάθονται μαζί, πότε πότε 
διαφωνούν, όμως σπάνια ξεφεύγουν από τα επιτρεπτά πλαίσια. Εντός 
του αγωνιστικού χώρου θα δείτε όλους κι όλους δυο χωροφύλακες. 
Οι θεατές στις εξέδρες είναι καλοντυμένοι,  οι άντρες με τα  σακάκια 
τους ενώ υπάρχουν κι αρκετές γυναίκες. Τα περισσότερα ματς 
τότε γίνονταν Κυριακή πρωί. Πολύς κόσμος έρχονταν στο γήπεδο 
απευθείας μετά την εκκλησία και περίμεναν την έναρξη του αγώνα. 
Συμμετέχω κι εγώ στον αγώνα της φωτογραφίας. Είχαμε εξαιρετική 
ομάδα τότε. Συμπαίκτες μου ήταν ο Κωσταντάρας, ο Τσιτούρας, 
ο Μπουσβάρος ο Τσαβδάρογλου και άλλοι». Ο Άρης σε εκείνο το 
παιχνίδι είχε κερδίσει για το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης  με 42-37. Ο 
Γιώργος Τσομπανάκης, βετεράνος καλαθοσφαιριστής του Αετού και 
μετέπειτα του ΠΑΟΚ, έφηβος εκείνη την εποχή, παρακολουθούσε 
τις αναμετρήσεις με τον Άρη στο ανοικτό της Χ.Α.Ν.Θ. «Ο κόσμος 
έρχονταν καλοντυμένος. Το ποδόσφαιρο ήταν δημοφιλές, όμως  το 
μπάσκετ  είχε το δικό του κοινό, ειδικά στα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης στο 
ανοικτό της Χ.Α.Ν.Θ. δεν έβρισκες θέση!». 
Το 1962 οι έφηβοι της Χ.Α.Ν.Θ. θα κατακτήσουν πάλι το 
πρωτάθλημα.  Εκείνη την περίοδο η αντρική ομάδα  χάνει παίκτες, 
όπως οι Παπαχαρίσης (στον ΠΑΟΚ), Δέδες (στον Παναθηναϊκό) και 
Τρόντζος και Τσάβας (στην ΑΕΚ). «Τότε υπήρχε ένας νόμος που  σου 
επέτρεπε να αλλάξεις ομάδα εφόσον είχες μετοικίσει σε διαφορετική 

πόλη. Η ΑΕΚ έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να με αποκτήσει κι 
έτσι πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την Χ.Α.Ν.Θ. Ήταν 
ένα ήρεμο διαζύγιο και οι δυο πλευρές ξέραμε πως οι δρόμοι μας θα 
συναντηθούν ξανά στο μέλλον», λέει ο Λ. Τσάβας.
Πριν φύγει από τη Χ.Α.Ν.Θ., ο Λ. Τσάβας θα προλάβει να παίξει για 
μισή σεζόν ως συμπαίκτης με τον Τ. Ταλιαδώρο, ο οποίος το 1961 
επέστεψε για λίγο ξανά στην ενεργό δράση (αγωνίσθηκε σε έναν 
γύρο του πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης):«Ήρθε ο Μίμης Τσικίνας 
στο σπίτι μου, μου λέει “Τάκη πρέπει να παίξεις σε κάποια παιχνίδια 
, χρειαζόμαστε την εμπειρία σου, την παρουσία σου”. Του λέω: “Μα, 
δεν ξέρω ούτε πού έχω βάλει τα παπούτσια μου, έχω τη δουλειά μου, 
είμαι εγώ τώρα για μπάσκετ;” Τελικά με έπεισε. Δύσκολα μπορούσες 
να αρνηθείς στον Τσικίνα», έχει πει ο Τάκης Ταλιαδώρος για το «come 
back», που έκανε εκείνο το διάστημα προκειμένου να βοηθήσει 
την αγαπημένη του Χ.Α.Ν.Θ. «Βεβαίως υπήρξαμε συμπαίκτες. 
Ακόμη και τότε στα τελευταία του μπασκετικά χρόνια ήταν κάτι 
ξεχωριστό. Έπαιζε μέσα στην ρακέτα,  ήταν αέρινος, με πολύ καλή 
τεχνική, εγκεφαλικός παίκτης, είχε εξαιρετική επαφή με το καλάθι», 
περιγράφει ο Λ. Τσάβας. 
Το 1962 η Χ.Α.Ν.Θ. συμμετέχει στις διεργασίες για τη σύσταση 
πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας με δυο γύρους και διπλούς 
αγώνες εντός και εκτός έδρας. Έναν χρόνο μετά, το 1963, το πρώτο 
πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής στο μπάσκετ είναι γεγονός.

2.5.3. Το Ανατόλια «χτυπάει» τίτλο με προπονητή τον 
Τσιγαρίδα

Το 1962, και ενώ η Χ.Α.Ν.Θ. βρίσκεται σε υποχώρηση, μια άλλη ομάδα 
της Θεσσαλονίκης εντυπωσιάζει με το παιχνίδι της. Πρόκειται για το 
΄΄Ανατόλια΄΄ των αδελφών Παρίση, του Αλεξιάδη, του Φυντανίδη, 
του Καρίδη, του Παπαδήμα,  των αδελφών Δογραματζιάν, του 
Μανούση, του Γέσιου, του Μπουντοβίνου, του Οικονομίδη, του 
Πασχάλη και άλλων, που φτάνει στο σημείο να αγγίξει  την κατάκτηση 
του πανελλήνιου πρωταθλήματος. Σε θέση «οδηγού» το ́ ΄Ανατόλια΄΄ 
έχει μια άλλη μεγάλη μορφή της  Χ.Α.Ν.Θ., τον Βαγγέλη Τσιγαρίδα, 
μέλος της ομάδας-μοντέλο της Αδελφότητας κατά την δεκαετία 
του 1950. «Το 1962 με προπονητή τον Βαγγέλη Τσιγαρίδα, χάσαμε 
το πρωτάθλημα Ελλάδος στα μπαράζ καθώς είχαμε ισοβαθμήσει 
τέσσερις ομάδες στην ίδια θέση. Το χάσαμε από τον Παναθηναϊκό. 
Το 1964, το ΄΄Ανατόλια΄΄ έγινε η μοναδική ομάδα που κατάφερε να 
κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στηΝέα Φιλαδέλφεια. Την ΑΕΚ του Τρόντζου, 
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του Ζούπα και του Αμερικάνου», θυμάται ο Βύρων Αλεξιάδης, που 
μιλάει  με νοσταλγία για την παλιά Θεσσαλονίκη: «Την δεκαετία 
του 1960 είχαμε τρία μπασκετικά στέκια. Επί της Τσιμισκή και τα 
τρία. Τα ζαχαροπλαστεία «Πεταλούδα”, “Εκάλη” και “Κεφίρ”. Εμείς 
του Ανατόλια συχνάζαμε στο “Κεφίρ”. Παίζαμε αντίπαλοι με Άρη, 
Χ.Α.Ν.Θ., ΠΑΟΚ, Αετό και το βράδυ όλοι μαζί, μια παρέα. Το μπάσκετ 
ήταν στη ζωή του Θεσσαλονικιού. Να δείτε πώς ξεχείλιζαν από κόσμο 
οι κερκίδες στην Χ.Α.Ν.Θ. Αυτή η πόλη έβγαλε όμως και μεγάλες 
προσωπικότητες, τον φίλο μου τον Φαίδωνα Ματθαίου, τον Τάκη 
Ταλιαδώρο, τον Ανέστη Πεταλίδη που τον είχαμε και προπονητή. 
Παίζαμε με αέρα, με ψιλόβροχο… Για πολλά χρόνια αν και ήμασταν 
στην μεγάλη κατηγορία δεν υπήρχε η έννοια της αμοιβής. Καμιά 
πορτοκαλάδα, ένα δωρεάν ζευγάρι παπούτσια από το εργοστάσιο 
της “Αλυσίδα” κι αυτό ήταν». Ο Β. Αλεξιάδης εκτός από παίκτης 
υπήρξε προπονητής στο Ανατόλια και στη Χ.Α.Ν.Θ. στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970.

2.5.4. Το μπάσκετ μπαίνει στις κλειστές σάλες

Την ίδια χρονιά, το 1962, σε έναν χώρο βόρεια της περιοχής, όπου 
εκτείνεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει στηθεί ένα μεγάλο 
εργοτάξιο. Επρόκειτο για το πρώτο μεγάλο κλειστό γήπεδο της 
πόλης, το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο την ανέγερσή του οποίου είχε 
εξαγγείλει η κυβέρνηση Καραμανλή ήδη από το 1959. 
Τα εγκαίνια του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου Θεσσαλονίκης ή «Palais 
des Sports» χωρητικότητας 5.200 θέσεων, γίνονται τον Ιούνιο του 
1966 με την παρουσία του Βασιλέα Κωνσταντίνου. Μια νέα εποχή 
ξεκινάει για το ελληνικό μπάσκετ, που σταδιακά μεταφέρεται από τα 
ανοικτά γήπεδα στις νέες κλειστές σάλες.
Το 1964 η Χ.Α.Ν.Θ. εμφανίζεται στο 1ο πρωτάθλημα  της Α’ Εθνικής  
έχοντας ως βάση της παίκτες, που πριν από λίγα χρόνια διακρίνονταν 
σε παιδικά και εφηβικά πρωταθλήματα, όπως τους Π. Στεφάνου, Θ. 
Ροδόπουλο, Αλ. Τρυφωνίδη, Τ. Πετρά, Η. Ζωηρό, Σ. Γαλατσόπουλο 
και Κ. Σταυρίδη. Η ομάδα σημειώνει 5 νίκες και 13 ήττες τερματίζοντας 
8η και  προσπερνώντας το “Ανατόλια” και τον Ολυμπιακό, που εκείνη 
τη χρονιά πέφτει  κατηγορία. Η σπουδαιότερη νίκη της σεζόν για τη 
Χ.Α.Ν.Θ. είναι αυτή απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον οποίο κερδίζει 
με 89-80. Επίσης, θα σημειώσει νίκες επί του Πανελληνίου με 84-76 
και του Τρίτωνα με 75-62.
Ο Παναγιώτης Στεφάνου με 363 πόντους σε 18 παιχνίδια είναι ο 
πρώτος σκόρερ της Χ.Α.Ν.Θ. Ο Στεφάνου, γεννημένος το 1945, 

υπήρξε  ένας χαρισματικός σκόρερ και «στυλοβάτης» της ομάδας 
κατά την δεκαετία του 1960. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός, 
ότι είχε επιλεγεί στην Εθνική Νέων και στην Εθνική Ενόπλων, ενώ 
υπήρξε επίλεκτο μέλος της Μικτής Θεσσαλονίκης. Ήταν ανέκαθεν 
ένα ανήσυχο πνεύμα με καλλιτεχνικές ανησυχίες, λάτρευε τη 
ζωγραφική και γενικότερα τις τέχνες και τον πολιτισμό. Το 1971 θα 
λάβει την απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα στις Η.Π.Α,. όπου και θα 
σταδιοδρομήσει επαγγελματικά.
Το 1963 ο Τρόντζος θα επιστρέψει από την Αμερική, όπου είχε 
μεταβεί με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Γκονζάκα (Gonzaga Univer-
sity) και μάλιστα θα αγωνιστεί σε αρκετά παιχνίδια της σεζόν 1963-
1964 βοηθώντας τη Χ.Α.Ν.Θ. να παραμείνει (βγήκε 8η) στη μεγάλη 
κατηγορία. Η επόμενη χρονιά θα βρει τον Τρόντζο στην ΑΕΚ μαζί με 
τον Τσάβα.
Την αγωνιστική σεζόν 1964-1965, η Αδελφότητα με παίκτες τους: 
Ροδόπουλο, Ζωηρό, Πετρά, Σταυρίδη, Στεφάνου, Τρυφωνίδη, 
Γαλατσόπουλο, Γιαταγαντζίδη, Γεωργιάδη, Μιμικάκη,  Κωνσταντινίδη, 
έχει μεγάλη αστάθεια στην απόδοσή της, πετυχαίνει μόνο τρεις νίκες, 
βγαίνει 10η και υποβιβάζεται. Μετά το τέλος της σεζόν αποχωρεί κι ο 
Θόδωρος Ροδόπουλος που εντάσσεται στο δυναμικό του Άρη.
Ωστόσο, εκείνη την περίοδο δεν σημειώνονται μόνο αποχωρήσεις, 
αλλά και προσθήκες. Πλην του εξαιρετικού Αλέξανδρου Τρυφωνίδη, 
γεννημένου το 1944, που ήταν ένα γυμνασμένο δυναμικό φόργουορντ 
προερχόμενο από την ομάδα του «Ναύαρχου Βότση», είχαν αρχίζει 
ήδη να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο αρκετά παιδιά που ξεπήδησαν 
από τη Χ.Α.Ν.Θ., όπως ο Π. Στεφάνου, που ήδη μνημονεύσαμε, ο 
Γιάννης Γιαταγαντζίδης, ένας  καταπληκτικός  αμυντικός, εξαιρετικά 
ενεργός και ψυχωμένος, πολύ αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι 
και ο Ηλίας Ζωηρός, ένας ψηλός αθλητής, με πολύ καλά τεχνικά 
χαρακτηριστικά και καλό σουτ, ενώ θα ακολουθήσουν τα επόμενα 
χρόνια οι: Διονύσης Ανανιάδης, Μιχάλης Γιαννουζάκος, Λι 
Αβραμίδης, Ζαφείρης Γκίνης κ.ά.
«Η δική μου γενιά μεγάλωσε σε μια εποχή που υπήρχε πολύ 
έντονος ο δεσμός της γειτονιάς. Η Χ.Α.Ν.Θ. λοιπόν ήταν η γειτονιά 
μου», εξηγεί ο Διονύσης Ανανιάδης, το πατρικό σπίτι του οποίου 
βρίσκονταν κυριολεκτικά απέναντι από τις εγκαταστάσεις της 
Αδελφότητας, και συνεχίζει λέγοντας: «Στην Χ.Α.Ν.Θ. επικρατούσε 
ένας οργασμός παραγωγής δραστηριοτήτων, δεν έβρισκες εκείνη 
την εποχή πουθενά προγράμματα απασχόλησης παιδιών με τόσες 
εναλλακτικές επιλογές. Εκεί μπορούσες να ενταχθείς σε ένα από τα 
παιδικά τμήματα όπου σου δινόταν η  ευκαιρία να έρθεις σε επαφή 

με το πινγκ πονγκ, να παίξεις ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο… Υπήρχε 
προβολή ταινιών, παραστάσεις με Καραγκιόζη, πράγματα που τότε 
δεν έβρισκες πολύ εύκολα. Τις Κυριακές υπήρχαν πολλές αθλητικές 
δραστηριότητες, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο… Μέχρι και μπέιζμπολ 
έμαθα να παίζω στη Χ.Α.Ν.Θ. Τους καλούς μάς ξεχώριζαν και μετά 
άρχιζε η διαδικασία έκδοσης δελτίου. Κάπως έτσι, λοιπόν, ξεκινάει η 
δική μου ιστορία με το μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.».
Τη δική του ιστορία αφηγείται και ο Μιχάλης Γιαννουζάκος, που θα 
διαγράψει μεγάλη πορεία στον χώρο της Ελληνικής καλαθοσφαίρισης. 
«Φίλοι μου από το 2οΓυμνάσιο το 1964 με έφεραν στη Χ.Α.Ν.Θ. Δυο 
χρόνια μετά, το 1966, με κάλεσαν στην Εθνική Εφήβων. Δεν ήμουν 
κανένα τρομερό ταλέντο. Ο αδελφός μου, ας πούμε, ο Κώστας 
ήταν διαφορετική περίπτωση, έπαιζε κυρίως με το ταλέντο του. 
Κάποια στιγμή τα παράτησε, έφυγε στην Ιταλία για να σπουδάσει 
φαρμακευτική. Πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει μεγάλη καριέρα. 
Εγώ ό,τι έκανα το έκανα με τη δουλειά. Ξεκίνησα, θυμάμαι, να παίζω 
ως αλλαγή του Ζωηρού και του Γαβριηλίδη και σταδιακά άρχισα να 
βρίσκω τον ρόλο μου και να βελτιώνομαι».
Από το 1965 οι ομάδες πιέζουν με στόχο τη δημιουργία ομοσπονδίας 
μπάσκετ και απαγκίστρωσης από τον ΣΕΓΑΣ και τελικά το 1966 
δημιουργείται αρχικά η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλοπαιδιών 
(Ε.Ο.ΑΠ.), που στεγάζει για λίγο ταυτόχρονα μπάσκετ και βόλεϊ, 
η οποία θα μετεξελιχθεί στη σημερινή Ελληνική Ομοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.). Η Χ.Α.Ν.Θ. μετέχει ως ιδρυτικό μέλος 
στην Ομοσπονδία.
 
2.5.5. Το  πραξικόπημα του 1967 μεταθέτει το πρωτάθλημα 
στο καλοκαίρι

Το Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 προκαλεί μια μικρή διακοπή 
των πρωταθλημάτων και έτσι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν 1966-
1967 διεξάγεται στις 26 Ιουλίου 1967, με τη Χ.Α.Ν.Θ. να κερδίζει τον 
ΠΑΟΚ με 57-53. Στον πάγκο της Χ.Α.Ν.Θ. κάθεται ο Μίμης Τσικίνας 
και του ΠΑΟΚ ο Ορέστης Αγγελίδης. Τους πόντους πέτυχαν, για 
τη Χ.Α.Ν.Θ.: Στεφάνου 20, Γιαταγαντζίδης 9, Μ. Γιαννουζάκος 16, 
Κ. Γιαννουζάκος 2, Ζαχάρωφ 8, Γαβριηλίδης 2 και για τον ΠΑΟΚ: 
Οικονόμου 26, Μπούσιος 5, Ανδρεάδης 8, Παρασκευάς 4, Γέσιος 6.
Σε αυτή την σεζόν η Χ.Α.Ν.Θ. θα σημειώσει 7 νίκες και 15 ήττες και 
θα τερματίσει στην 9η θέση παραμένοντας στη μεγάλη κατηγορία 
ενώ πρωταθλητής αναδεικνύεται  ο Παναθηναϊκός.
Την επόμενη χρονιά, σε ηλικία μόλις 16 ετών, προωθείται στην αντρική 

ομάδα ένα παιδί, που προέρχεται από τα σπλάχνα της Χ.Α.Ν.Θ., που 
ξεχωρίζει για τη μπασκετική του ευφυΐα και αποτελεσματικότητα. 
Πρόκειται για τον Διονύση Ανανιάδη, ο οποίος τα επόμενα χρόνια 
θα εξελιχθεί σε ηγέτη της ομάδας, συνδέοντας το όνομά του με 
σημαντικές επιτυχίες της Αδελφότητας και υπηρετώντας τη Χ.Α.Ν.Θ. 
ποικιλοτρόπως από διάφορες θέσεις ευθύνης. «Με τη Χ.Α.Ν.Θ. έπαιξα 
συνολικά σε πέντε παιδικά πρωταθλήματα. Μπήκα στη διαδικασία 
συμμετοχής σε επίσημους αγώνες πολύ νωρίς και πριν καλά καλά 
πάω στην εφηβική ομάδα, ήμουν ήδη και στο αντρικό. Από τα πέντε 
παιδικά πρωταθλήματα κατακτήσαμε τα τέσσερα, μόνο ένα χάσαμε,, 
από την πολύ καλή τότε ομάδα του Αετού», αναφέρει ο Δ. Ανανιάδης.
Κι ενώ η διαδικασία δημιουργίας μιας αξιόμαχης ανδρικής ομάδας 
βρίσκεται σε εξέλιξη, τα τμήματα υποδομής της Αδελφότητας 
παρουσιάζουν συνεχώς επιτυχίες.
Το 1968 ο Μ. Τσικίνας ζητάει από τον Θ. Ροδόπουλο  να αναλάβει την 
τεχνική ηγεσία της Χ.Α.Ν.Θ. «Ήμουν 24-25 χρονών, παίκτης Εθνικής 
ακόμη. Έλαβα την απόφαση να σταματήσω από τον Άρη λόγω 
κάποιων συνθηκών. Με βρήκε ο Τσικίνας και μου έκανε την πρόταση. 
Θυμάμαι είχα πει στον Τσικίνα: “Κύριε Μίμη, είναι μεγάλο το βάρος, 
μήπως είμαι μικρός ακόμη για να αναλάβω την αντρική ομάδα;”. 
Μου απάντησε πως “η αξία δεν περιμένει την ηλικία”», αφηγείται ο 
Θόδωρος Ροδόπουλος. Είναι η χρονιά που το μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. 
εισέρχεται σε μια νέα εποχή.
Ο Θ. Ροδόπουλος προπονητικά είχε ήδη δοκιμαστεί, καθώς είχε 
συνεργαστεί με τον Όλυμπο 40 Εκκλησιών, εμφανίζοντας μάλιστα 
σημαντικές επιτυχίες με παίκτες, μεταξύ άλλων, τους Μαρκόπουλο, 
Λόρτο, Ρούμπο, Σκαρμούτσο κ.α.

2.5.6. Η Χ.Α.Ν. είναι παρούσα στην πρώτη μεγάλη επιτυχία 
του Ελληνικού Μπάσκετ με την ΑΕΚ

Το 1968 το Ελληνικό Μπάσκετ  παραληρεί από τις συνεχείς επιτυχίες 
της ΑΕΚ, που είναι η πρώτη Ελληνική ομάδα, που πανηγυρίζει 
ευρωπαϊκό τίτλο.
Ανάμεσα στους αθλητές της ΑΕΚ που γνωρίζουν την αποθέωση 
το βράδυ της 4ης Απριλίου 1968 στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τον 
θρίαμβο επί της Σλάβια Πράγας και την κατάκτηση του Κυπέλλου 
Κυπελλούχων Ευρώπης, βρίσκονται και τρία στελέχη των Χ.Α.Ν. Ο 
Γιώργος Αμερικάνος, προερχόμενος από τη Χ.Α.Ν. Νίκαιας και φυσικά 
οι Λάκης Τσάβας και Γιώργος Τρόντζος, από τη Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης. 
«Η Χ.Α.Ν. Νίκαιας ήταν ένα δυνατό κύτταρο αθλητισμού στην 
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περιοχή. Μιλάμε για μια ομάδα, που ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική 
με παράδοση στο μπάσκετ και με πολλά χρόνια παρουσίας στην Α΄ 
Εθνική, εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα ο Γιώργος Αμερικάνος που 
υπήρξε ένας σπουδαίος σκόρερ», θυμάται ο Λ. Τσάβας.
Ο Γιώργος Αμερικάνος γεννήθηκε το 1942 στη Νίκαια του Πειραιά. 
Εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία στη Χ.Α.Ν. Νίκαιας, όπου γρήγορα 
ξεχώρισε για τις επιδόσεις του. Σε ηλικία 16 ετών είχε κιόλας δεχθεί 
προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Θα φύγει από τη ζωή 
σε ηλικία 71 ετών, το 2013 και προς τιμήν του η Χ.Α.Ν. Νίκαιας θα 
ονομάσει το γήπεδό της «Γιώργος Αμερικάνος».
Ο Λ. Τσάβας θα λάβει ως πριμ για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού 
Κυπέλλου 30.000 δραχμές από την ΑΕΚ και 25.000 δραχμές από την 
Γ.Γ.Α. Αυτό όμως που ο ίδιος ευχαριστήθηκε περισσότερο, ήταν ένα 
άλλο δώρο: ένα ταξίδι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μεξικό. 
«Έζησα ίσως τις ωραιότερες ημέρες της ζωής μου», λέει καθώς 
«ρούφηξε» κάθε στιγμή αυτής της μοναδικής εμπειρίας. 
Έναν χρόνο μετά, ο Λ. Τσάβας εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει 
στη Θεσσαλονίκη. «Έμεινα για ένα χρόνο εκτός δράσης εξαιτίας της 
νομοθεσίας που υπήρχε. Με ήθελαν κι ο Άρης κι ο ΠΑΟΚ. Σημαντικό 
ρόλο στη μεταγραφή μου έπαιξαν  τα αδέλφια Τζίκα, κι ο Νίνος κι 
ο Μιχάλης. Μάλιστα η Χ.Α.Ν.Θ. χρειάστηκε να υπογράψει ένα 
συμφωνητικό που ζητούσε η ΑΕΚ πως δεν θα με παραχωρούσε σε 
Άρη και ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Έτσι, επέστρεψα», διηγείται ο 
Λάκης Τσάβας. Τα επόμενα χρόνια, μαζί με τον Διονύση Ανανιάδη θα 
γίνουν ίσως το καλύτερο δίδυμο γκαρντ στην Ελλάδα.
Το 1968 ξεκινάει από την Χ.Α.Ν.Θ. την προπονητική του καριέρα 
μετά από παρότρυνση του Θ. Ροδόπουλου ο Μάκης Πυριτίδης. 
Γεννημένος στις 18 Φεβρουαρίου του 1950 θα εργαστεί συνολικά 12 
χρόνια σε τρεις διαφορετικές περιόδους στην Αδελφότητα σε όλα τα 
τμήματα υποδομής, αλλά και στην αντρική ομάδα.
Στο μεταξύ με τον Θ. Ροδόπουλο στο τιμόνι οι πρωτιές συνεχίζονται 
για τα τμήματα υποδομής. Τη σεζόν 1969-1970 η εφηβική ομάδα 
κατακτά στην Αθήνα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα με τους: Νόλτση, 
Νάνο, Αβραμίδη, Βούγια, Μακρή, Ανανιάδη, Στρατή, Τσικίνα, 
Καραγιώργη, Γκίνη και Βαμβακούδη.

2.5.7. «Για μια πορτοκαλάδα κι ένα ζευγάρι παπούτσια»…

«Για μένα Χ.Α.Ν.Θ. σημαίνει ομαδικότητα, αθωότητα, όνειρα 
ελπίδες, νοσταλγία και συντροφικότητα. Έπαιξα μπάσκετ από το 
1966 έως το 1974 σε όλα τα τμήματα, μέχρι που σε ηλικία 23 ετών 

έφυγα για μεταπτυχιακές σπουδές. Ευτύχησα να έχω για προπονητές 
σημαντικούς ανθρώπους και προσωπικότητες όπως τον Θόδωρο 
Ροδόπουλο αλλά και τον Λάκη Τσάβα. Η Χ.Α.Ν.Θ. ήταν η μόνη 
ομάδα που λειτουργούσε με καθαρά ερασιτεχνική λογική, δεν 
υπήρχαν αμοιβές, δεν υπήρχαν πριμ ή συμβόλαια. Σου πλήρωναν 
την πορτοκαλάδα και ένα ζευγάρι φτηνά παπούτσια, ήμασταν 
όμως ευτυχισμένοι, παίζαμε ο ένας για τον άλλο, έχω εικόνες από 
εκείνη την εποχή που θα τις κουβαλάω πάντοτε μαζί μου. Λένε πως 
ήμουν καλός παίκτης και ότι θα μπορούσα να παίξω επαγγελματικά 
όμως ήταν προσωπική μου απόφαση να αποσυρθώ λόγω σπουδών 
νωρίς από την αγωνιστική δράση», περιγράφει ο Σπύρος Βούγιας, 
παίκτης της Χ.Α.Ν.Θ. που θα ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα 
(Συγκοινωνιολόγος - Καθηγητής Το.Με.Δ.Ε. στην Πολυτεχνική 
Σχολή του Α.Π.Θ.) και θα ασχοληθεί με την πολιτική.
«Ήταν όλοι τους ταλαντούχα παιδιά και το απέδειξαν και στη 
συνέχεια καθώς προωθήθηκαν δικαίως και στην αντρική ομάδα. 
Υπήρχε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στη Χ.Α.Ν.Θ. υπό την επίβλεψη 
του Τσικίνα, ο οποίος είχε διακρίνει την τρομερή μεθοδικότητα του 
Ροδόπουλου. Ο κόουτς Ροδόπουλος δεν ήταν απλώς ο προπονητής 
της αντρικής ομάδας, επέβλεπε τα πάντα στο τμήμα μπάσκετ, 
ασχολούνταν με το μίνι, το παιδικό , το εφηβικό. Εγώ, ο Στεφάνου, 
ο Πυριτίδης, θυμάμαι, αφιερώναμε ώρες ατέλειωτες στα γήπεδα, 
οργώναμε τη Θεσσαλονίκη και την Βόρειο Ελλάδα. Συμμετείχαμε σε 
τουρνουά στην Καβάλα, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη», 
θυμάται ο Γιωργής Μπουσβάρος, μέλος της προπονητικής ομάδας 
της Χ.Α.Ν.Θ.,  που συνέδεσε το όνομά του με την Αδελφότητα, καθώς 
υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος και στην Κατασκήνωση Πηλίου, 
ενώ σημαντική υπήρξε η προσφορά του ως προς την οργάνωση του 
Μουσείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 
του.
Μια σημαντική ανακάλυψη των προπονητών της Χ.Α.Ν.Θ. ήταν ο 
Λι Αβραμίδης. «Τον Λι Αβραμίδη τον είδα κάποια στιγμή στην Αγία 
Τριάδα, μου έκανε εντύπωση η σωματοδομή του, τον ρώτησα αν 
ασχολείται με κάποιο άθλημα και μου είπε πως έπαιζε πόλο στον 
Ηρακλή. Η μητέρα του Αμερικανίδα, ο πατέρας του Έλληνας. Του 
είπα πως αν  δουλέψει θα κάνει  καριέρα, όπως και έγινε. Έπαιξε σε 
εθνικές ομάδες και προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων 
που τον ζήτησαν ως μεταγραφή. Στην συνέχεια επέστρεψε στην 
Αμερική ασχολήθηκε με την ιατρική(σ.σ. έγινε παιδίατρος) κι εκεί ζει 
ως σήμερα», αφηγείται ο Μ. Πυριτίδης.
Ενδεικτικό του έργου που συντελείται αυτήν την περίοδο στη 

Χ.Α.Ν.Θ., είναι η διοργάνωση τον Απρίλιο του 1969, με πρωτοβουλία 
των Μ. Τσικίνα και Θ. Ροδόπουλου, του πρώτου σεμιναρίου μπάσκετ 
στη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία 55 προπονητών και αθλητών από 
όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Το 1969 επίσης είναι η χρονιά που η Χ.Α.Ν.Θ. μετέχει για πρώτη 
φορά στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Χ.Α.Ν., ενός θεσμού 
που είχε ξεκινήσει το 1953 και διεξάγονταν ανά δυο χρόνια. 13 με 
15 Ιουνίου του 1969 η Χ.Α.Ν.Θ. συμμετέχει στο Πρωτάθλημα, που 
διοργανώνεται στην Ελβετία με τη συμμετοχή Χ.Α.Ν. από την 
Αγγλία, τη Σουηδία, την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την 
Πορτογαλία, με τη Χ.Α.Ν. Φινλανδίας να κατακτά το τρόπαιο.
Η αντρική ομάδα  της Χ.Α.Ν.Θ. το 1969  αναδεικνύεται πρωταθλήτρια 
Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Α΄ Εθνική κατηγορία. Είναι 
η χρονιά που ξεκινάει μια νέα ανοδική πορεία για το μπάσκετ της 
Αδελφότητας. Σύντομα η Χ.Α.Ν.Θ θα είναι σε θέση να διεκδικεί 
πρωτιές και να εκπροσωπεί τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις.
Από την σεζόν 1969-1970  η ομάδα (Τρυφωνίδης, Μ. Γιαννουζάκος, 
Ανανιάδης, Τσάβας, Στεφάνου, Γιαταγαντζίδης, Κ. Γιαννουζάκος, 
Αχ. Ζωηρός, Αβραμίδης, Γκίνης, Βούγιας) παρουσιάζεται 
μεταμορφωμένη. Η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτά την 6η θέση πετυχαίνοντας 12 
νίκες. Είναι και η χρονιά που ανατέλλει στην Α΄ Εθνική κατηγορία το 
άστρο του Μιχάλη Γιαννουζάκου.
Είναι πλέον ξεκάθαρο πως… τα καλύτερα έρχονται.

Δεκαετία 1960. Ανοικτό γήπεδο Χ.Α.Ν.Θ. Προπόνηση παιδιών από Μ. 
Τσικίνα και Α. Πεταλίδη (Αρχείο Α. Πεταλίδη)
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Η παιδική ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ, Πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκης 1960,  στο ανοικτό γήπεδο, με τα πρώτα ξύλινα ταμπλό στο βάθος. 
Διακρίνονται όρθιοι οι: Αρ. Σιαφάρας,  Β. Κοντογιώργης, Κ. Βαφειάδης, Ηλ. Ζωηρός, Σ. Γαλατσόπουλος, Κ. Σταυρίδης, Π. Ανδριανόπουλος, 
Μ. Τσικίνας (προπονητής). Καθιστοί οι: Β. Γεωργιάδης, Γκαντζός, Κ. Γκοβεδάρος, Π. Στεφάνου, Σκιπητάρης, Τ. Ζαχάρωφ (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Στη φωτογραφία εικονίζονται  από αριστερά οι Γιάννης Μιχαηλίδης (Τμηματάρχης Φυσικής Αγωγής), Γιάννης Ηλιάδης, Θόδωρος Ροδόπουλος, 
Μίμης Τσικίνας (προπονητής), Χρήστος Κωνσταντινόπουλος, Ηλίας Ζωηρός, Παναγιώτης Στεφάνου, Κηρύκος Σταυρίδης. Καθιστοί οι Σταύρος 
Κωνσταντινίδης, Τάκης Πετράς και Σούλης Γαλατσόπουλος. Βράβευση αθλητών για τη συμμετοχή τους στο Α΄Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Καλαθόσφαιρας, 1963-1964. (Αρχείο Σούλη Γαλατσόπουλου).
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1961.  Καταπληκτικό φωτογραφικό στιγμιότυπο αγώνα Άρη-ΠΑΟΚ στο παλιό ανοιχτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. (Αρχείο Αστέριου Γούσιου)
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Η ομάδα εφήβων της Χ.Α.Ν.Θ. στο ανοικτό γήπεδο, κατά την αγωνιστική περίοδο 1963-1964. Εικονίζονται όρθιοι από δεξιά: Λ. Κανδυλιάρης, 
Γ. Βόικος, Παν. Αδριανόπουλος, Γ. Σχοινάς, Κ. Μανολάκογλου, Β. Κοντογιώργης, Θ. Ροδόπουλος. Καθιστοί από δεξιά: Γ. Κάντζος, Ν. Δούγιας, 
Λύμπος, Σ. Ελευθεριάδης, Β. Γεωργιάδης, Τ. Ζαχάρωφ (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

1964, Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Κατηγορίας. Στην πεντάδα οι: Θ.  Ροδόπουλος, Αλ. Τρυφωνίδης, Τ. Πετράς, Ηλ. Ζωηρός, Κ.  Σταυρίδης 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1966. Ομάδες παίδων, Χ.Α.Ν.Θ.-Αετός.  (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)1966. Ομάδες παίδων Χ.Α.Ν.Θ.- Νέστωρ,  στο βρεγμένο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα παίδων της Χ.Α.Ν.Θ., Πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκης 1966 (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) Η ομάδα παίδων της Χ.Α.Ν.Θ., 1967 (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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1967-1968. Φάση από αγώνα Χ.Α.Ν.Θ.-Σπόρτινγκ 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

1967-1968. Χ.Α.Ν.Θ. - Πανελλήνιος  
στον «Τάφο του Ινδού», το γήπεδο του 

Παναθηναϊκού. 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η Ομάδα Μπάσκετ Παίδων της Χ.Α.Ν.Θ. το 1968 συμμετείχε σε αγώνες επίδειξης σε διάφορες πόλεις της Β. Ελλάδας. Όρθιοι από αριστερά: 
Μ. Πυριτίδης (προπονητής), Α. Αμπατζής, Ζ. Στανόπουλος, Α. Ταλιαδώρος, Σ. Βαμβακούδης, Π, Νούσιος, Γ. Μπουσβάρος (προπονητής). 
Καθιστοί: Δ. Μακρής, Γ. Νάνος, Α. Σπανός, Α. Καραγιώργης. (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Η πρωταθλήτρια ομάδα παίδων Ελλάδος, 1969. 
Όρθιοι από αριστερά : Γ. Μακρής, Δ. Ανανιάδης, Σπ. Βούγιας, Λη Αβραμίδης, Η. Καραγιώργης, Ευστρ. Βαμβακούδης, Θ. Νόλτσης. 
Καθισμένοι από αριστερά: Κ. Τσικίνας, Ζαφ. Γκίνης, Λ. Μυλόπουλος, Αλ. Γρηγοριάδης, Σπ. Στρατής (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο το 1969, νικήτρια στους αγώνες πρόκρισης για την Εθνική Κατηγορία. 
Όρθιοι από αριστερά: Θ. Ροδόπουλος (προπονητής), Μ. Γιαννουζάκος, Αλ. Τρυφωνίδης, Σπ. Βούγιας, Ζ. Κούνδουρος, Χ. Ξένος, Κ. Γιαννουζάκος, 
Καθιστοί από αριστερά: Σ. Γαλατσόπουλος, Ζ. Γκίνης, Π. Στεφάνου, Δ. Ανανιάδης, Γ. Γιαταγαντζίδης (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

1969. Η Ομάδα Εφήβων της Χ.Α.Ν.Θ.  Πάνω σειρά: Δ. Ανανιάδης, Θ. Νόλτσης, Λ. Αβραμίδης, Γ. Νάνος, Σπ. Βούγιας, Γ. Μπουσβάρος (προπονητής), 
Κάτω σειρά: Κ. Τσικίνας, Ζ. Γκίνης, Λ. Μυλόπουλος, Στρ. Βαμβακούδης, Σπ. Στρατής (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Χ.Α.Ν.Θ.και Ολυμπιακό, παιχνίδι που φιλοξενήθηκε στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Στις 15-19 Απριλίου 1969, με πρωτοβουλία και ευθύνη των Μίμη Τσικίνα και Θόδωρου Ροδόπουλου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
σεμινάριο μπάσκετ με συμμετοχή δεκάδων προπονητών και αθλητών από ομάδες της Β. Ελλάδος. 
Όρθιοι αριστερά διακρίνονται οι προπονητές Ροδόπουλος (2η σειρά) και Μπουσβάρος (3η σειρά). Στην πρώτη σειρά κάθονται οι Γεωργιάδης, 
Παπαχαρίσης, Αδαμίχου, Ιατρίδης (Πρόεδρος), Δούκας, Τσικίνας, Καπήλου. (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.).
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. 
Χ.Α.Ν.Θ.-Νίκη Βόλου τον Δεκέμβριο του 1970. 
Ο Σ.Στρατής «πετάει» προς το αντίπαλο καλάθι! 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Όρθιοι από αριστερά: Δ.Τσικίνας (Διευθυντής), Α.Τρυφωνίδης, Σ.Βούγιας, Κ.Γιαννουζάκος, Μ.Γιαννουζάκος, Α.Ζωηρός, ΛηΑβραμίδης. 
Καθισμένοι από αριστερά: Ι. Γιαταγατζίδης, Π.Στεφάνου, Κ.Τσικίνας, Α.Τσάβας, Ζ.Γκίνης, Δ.Ανανιάδης, Θ.Ροδόπουλος. 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Οι καλαθοσφαιριστές της Χ.Α.Ν.Θ. 
Μ. Γιαννουζάκος, Δ. Ανανιάδης και Λη Αβδραμίδης, 
ποζάρουν  με το εθνόσημο της Εθνικής ομάδας 
στο στήθος 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

1969. Στιγμιότυπο αγώνα της Εφηβικής Ομάδας 
Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. Ο Κωστής Τσικίνας προσπαθεί 

να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλό του 
(Αρχείο Κωστή Τσικίνα)



142 143

2.6. «1970-1980» Η πορεία προς την κορυφή: 
Οι «ερασιτέχνες φοιτητές» της Χ.Α.Ν.Θ. 
κερδίζουν τον σεβασμό του Ελληνικού 
Μπάσκετ

2.6.1. Η Χ.Α.Ν.Θ εντυπωσιάζει και δημιουργεί το δικό της 
κοινό

Τον Απρίλιο του 1970  το Μπάσκετ διαχωρίζεται από τις Αθλοπαιδιές 
και δημιουργείται ανεξάρτητη ομοσπονδία του αθλήματος με τον 
τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 
(Ε.Ο.Κ.), με έδρα την Αθήνα. Η Ομοσπονδία εγκρίνεται με την υπ΄ 
αρ. 48/1970 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγράφεται στο 
Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων με την υπ΄αρ. 11366/10-04-1970 
απόφαση.
Ταυτόχρονα, στο ξεκίνημα της δεκαετίας αρχίζει και η είσοδος 
ομογενών στο Ελληνικό πρωτάθλημα (Χριστοφόρου, Κέφαλος και 
στη συνέχεια οι Μαχαίρας, Γιατζόγλου, Διάκουλας, Καστρινάκης 
κ.ά.), η παρουσία των οποίων αλλάζει σταδιακά τη φυσιογνωμία του 
Ελληνικού Μπάσκετ. Αρκετές φορές ομάδες καλούν τους ΑΧΕΠΑΝΣ 
(AHEPANS), την οργάνωση των Ελλήνων ομογενών της Αμερικής, 
για φιλικά παιχνίδια, προκειμένου να παρακολουθήσουν υποψήφιους 
μεταγραφικούς στόχους.
Η σεζόν 1970-1971 βρίσκει τη Θεσσαλονίκη να έχει 6 ομάδες στην 
κατηγορία, καθώς σ΄ αυτές των ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή και Χ.Α.Ν.Θ., 
προστίθεται ο Αετός και ο Απόλλων Καλαμαριάς.
Το 1970 ο Θόδωρος Ροδόπουλος ακολουθεί τα βήματα του 
«δασκάλου» του Μίμη Τσικίνα, καθώς αναχωρεί με προορισμό 
την Αμερική για να σπουδάσει με υποτροφία στο Κολέγιο του 
Σπρίνγκφιλντ, όπου παρακολουθεί μαθήματα Ψυχολογίας του 
προπονητή, ανάπτυξης έφηβων, αλλά και Basketball coaching. 
«Παρακολούθησα μεταξύ άλλων το camp του Κλερ Μπι, ενός 
σπουδαίου δασκάλου του μπάσκετ, μια μεγάλη μορφή του κολεγιακού 
πρωταθλήματος», λέει ο Θ. Ροδόπουλος.
«Η αγωνιστική περίοδος 1970-71 ήταν αρκετά περίεργη για την 
Χ.Α.Ν.Θ. Ο φυσικός προπονητής μας Θόδωρος Ροδόπουλος 
απουσίαζε στις Η.Π.Α. με αθλητική υποτροφία ενός έτους από τη 
Χ.Α.Ν.Θ για να ολοκληρωθεί ως προπονητής. Προπονητής και 
συγχρόνως βασικός παίκτης της ομάδας ήταν ο Λάκης Τσάβας, ενώ 

χρέη κόουτς εκτελούσε σε αρκετά παιχνίδια ο Γιωργής Μπουσβάρος. 
Οι προπονήσεις εκείνη τη χρονιά ήταν ευχάριστες και χαλαρές. 
Θυμάμαι ακόμη τους τίτλους και τους χαρακτηρισμούς των 
αθηναϊκών εφημερίδων για την ομάδα των ερασιτεχνών φοιτητών 
από τη Θεσσαλονίκη που διδάσκει το σωστό μπάσκετ!», θα γράψει 
χρόνια μετά ο Διονύσης Ανανιάδης.
Πράγματι, είναι μια χρονιά …περίεργη, με τη Χ.Α.Ν.Θ. να  αποδίδει 
όμορφο μπάσκετ, να είναι ανέλπιστα ανταγωνιστική σε όλα τα 
παιχνίδια και να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κερδίζει (δύο φορές) τον Ολυμπιακό και την 
ΑΕΚ στην Αθήνα, αλλά και τον Άρη. Όσο για τα «περί σπουδών», ήδη 
Βούγιας και Νάνος είναι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, Ανανιάδης και 
Αβραμίδης στην Ιατρική, ο Γιαταγαντζίδης στο Τμήμα Γεωπονίας, ο 
Στρατής στο Χημικό, οι Γιαννουζάκος και Βαμβακούδης στα ΤΕΦΑΑ.
Η Χ.Α.Ν.Θ. εκείνη τη σεζόν βιώνει μια έντονη εμπειρία στην Αθήνα. 
Είναι  Μάρτιος του 1971, όταν σε διάστημα 24ωρών (ήταν η εποχή 
που διεξάγονταν διπλοί αγώνες στην Αθήνα για τις ομάδες της 
Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφεύγονται συνεχείς μετακινήσεις), 
καταφέρνει να πανηγυρίσει νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ 
αντίστοιχα. Οι αναμετρήσεις πραγματοποιούνται στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο, οι δε  επιτυχίες προκαλούν αίσθηση στο πανελλήνιο.
Στον πρώτο αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό η Χ.Α.Ν.Θ. επικρατεί 
με 70-72 έχοντας για πρώτο σκόρερ της τον Διονύση Ανανιάδη (28 
πόντοι). 
Με την ψυχολογία στα ύψη  η Χ.Α.Ν.Θ. ξεπερνάει και το εμπόδιο της 
ΑΕΚ αναγκάζοντας το σύνολο το αθλητικού Τύπου να υποκλίνεται 
στις αγωνιστικές της αρετές. Ο Μιχάλης Γιαννουζάκος διακρίνεται 
ως κορυφαίος στη νίκη επί της ΑΕΚ πετυχαίνοντας 22 πόντους.
Εκείνη τη χρονιά (1970-71) η Χ.Α.Ν.Θ. σημειώνει 14 νίκες και 12 
ήττες και τερματίζει 7η.  Πρώτος σκόρερ της Χ.Α.Ν.Θ. αναδεικνύεται 
ο Μιχάλης Γιαννουζάκος με 19,1 πόντους μέσο όρο σε 25 ματς 
πρωταθλήματος.
Για την ιστορία, τότε υποβιβάζονται ο Αμύντας και ο Πανιώνιος. 
Αγώνες μπαράζ για την παραμονή τους παίζουν δυο ομάδες της 
Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα  ο Αετός  και ο Απόλλων 
Καλαμαριάς, ωστόσο στον μεταξύ τους αγώνα σημειώνονται 
επεισόδια κι έτσι αποφασίζεται να υποβιβαστούν και οι δύο.
Στην ίδια σεζόν η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτά τα πανελλήνια πρωταθλήματα 
παίδων και εφήβων. Προπονητές σε αυτήν την περίοδο στα τμήματα 
υποδομής διατελούν οι Λάκης Τσάβας, Γιωργής Μπουσβάρος και 
Μάκης Πυριτίδης. 

«Σε σχέση με τις άλλες ομάδες, η Χ.Α.Ν.Θ. είχε ένα διαφορετικό πλάνο 
οργάνωσης αλλά και αγωνιστικού στυλ. Παρέπεμπε περισσότερο σε 
ομάδα κολεγίου, με πιεστικές άμυνες και ταχύτητα στην επίθεση. Στα 
μικρότερα τμήματα είχαμε πολλές επιτυχίες. Με τους γεννηθέντες 
το 1956 κατακτήσαμε το παιδικό πρωτάθλημα, με παιδιά όπως ο 
Τσαντίλας, ο Στανόπουλος, ο Σινόδης, ο Μιχαηλίδης, ο Θεοχωρίδης, 
ο Αμπατζής κι άλλοι. Η συγκεκριμένη παρέα που ξεκίνησε την πορεία 
της από τα προμίνι έμεινε αήττητη για 150 παιχνίδια», θυμάται ο 
Μάκης Πυριτίδης.

2.6.2. Η πρωτιά στο Πανευρωπαϊκό των Χ.Α.Ν. και ο 
…«Μπόγας»

Tον Σεπτέμβριο του 1971 η Χ.Α.Ν.Θ. με αφορμή τους εορτασμούς 
για την συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυσή της αναλαμβάνει 
τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ 
των Χ.Α.Ν. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1971 ανοίγει η αυλαία της 
διοργάνωσης, που πραγματοποιείται στο ιστορικό ανοικτό  γήπεδο 
με τη συμμετοχή των Χ.Α.Ν. Σουηδίας, Αγγλίας, Γερμανίας,  
Φινλανδίας και Ελβετίας. Η Χ.Α.Ν.Θ. «σπάει» την κυριαρχία της 
Φινλανδίας και ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια έχοντας στη σύνθεσή 
της τους : Τσάβα, Γιαννουζάκο, Γιαταγαντζίδη, Ανανιάδη, Αβραμίδη, 
Τρυφωνίδη, Ζωηρό, Βούγια, Βαμβακούδη, Γκίνη, Μπογατσιώτη και 
Νάνο. 
Ο Κώστας Μπογατσιώτης δεν αγωνίζεται στη Χ.Α.Ν.Θ., ωστόσο 
ενισχύει αρκετές φορές την ομάδα σε Πανευρωπαϊκά πρωτάθλημα 
των Χ.Α.Ν. Ο ίδιος διηγείται: «Γεννήθηκα το 1948 στη Θεσσαλονίκη, 
γαλουχήθηκα με τα ιδανικά της Χ.Α.Ν.Θ., έπαιξα  στα τμήματα 
υποδομής της, όμως τελικά δελτίο υπέγραψα με την ομάδα του 
Ηρακλή. Αυτό δεν με εμπόδισε να διατηρήσω σχέσεις με τη 
Χ.Α.Ν.Θ., μάλιστα την ενίσχυσα αρκετές φορές στα τουρνουά των 
Χ.Α.Ν. Ευρώπης. Υπήρξα φυσικά κατασκηνωτής της Χ.Α.Ν.Θ. στο 
Πήλιο και στέλεχός της. Η Χ.Α.Ν.Θ. είναι για πάντα στην καρδιά 
μου, οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιούργησα με ανθρώπους της με 
συνοδεύουν σε όλη μου τη ζωή». Στον Ηρακλή ο «Μπόγας», όπως τον 
αποκαλούν χαϊδευτικά οι φίλοι του, αγωνίζεται με μεγάλη επιτυχία 
από το 1964 ως το 1977. Επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι 
η ΑΕΚ, στην οποία παίζει ως το 1980 και στην συνέχεια ακολουθούν 
συνεργασίες με τον Απόλλωνα Πατρών και τον Παπάγου. Ως 
προπονητής  εργάζεται στην Δάφνη, στην ΑΕΚ, στον Πρωτέα, 
στο Παγκράτι, στον Αμύντα, τον Πανιώνιο, το Μαρούσι και τον 

Ολυμπιακό. Επίσης, επί σειρά ετών στις Εθνικές ομάδες: Γυναικών, 
Ελπίδων αλλά και Ανδρών. Σήμερα είναι συνταξιούχος καθηγητής 
των ΤΕΦΑΑ και αποτελεί μέλος της Επιτροπής Μουσείου Μπάσκετ 
της Χ.Α.Ν.Θ.

2.6.3. Η ομάδα «θαύμα»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Χ.Α.Ν.Θ., πέραν των 
αγωνιστικών επιτυχιών της  δημιουργεί και το δικό της πιστό 
κοινό. Το μπάσκετ που παίζει είναι όμορφο, περιλαμβάνει αρκετούς 
νεοτερισμούς και πολλοί φίλαθλοι γοητεύονται από το γεγονός, ότι 
μια ομάδα βασιζόμενη σε ερασιτέχνες και νεαρούς σε ηλικία παίκτες, 
εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι φοιτητές, κοιτάζει κατάματα τα 
«θηρία» της μεγάλης κατηγορίας. Τον Οκτώβριο του 1971 επιστρέφει 
από την Αμερική ο Θόδωρος Ροδόπουλος. Βρισκόμαστε στην 
εκκίνηση μιας ανεπανάληπτης σεζόν, η οποία κανονικά θα έπρεπε 
να ολοκληρωθεί με την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Κάτι όμως 
που δεν συνέβη, εξαιτίας… εξωγενών παραγόντων.  Ο Ροδόπουλος 
καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη έχοντας  στη «φαρέτρα» του ιδέες, 
τεχνικές και μεθοδολογία, που εκείνην την εποχή κανείς άλλος 
προπονητής δεν διαθέτει. Αμυντικά μεταμορφώνει τη Χ.Α.Ν.Θ. σε 
μια αποτελεσματική μηχανή εξουδετέρωσης αντιπάλων. «Είχαμε 
φοβερά ρεκόρ ως ομάδα, κάποια εκ των οποίων, αν ψάξετε, δεν έχουν 
καταρριφθεί, δεχόμαστε μέσο όρο 49,1 πόντους, δεχθήκαμε μόλις 
33 πόντους σε ματς με το Μαρούσι, 31 σε ματς με τη Νίκη Βόλου 
και 25 με τον ΒΑΟ», θα διηγηθεί ο Θόδωρος Ροδόπουλος.  «Πρέπει 
να ήμασταν από τους πρώτους, πιθανότατα και η πρώτη ομάδα 
που εφάρμοσε το σκριν. Σχεδιάζαμε την  back door πάσα, παίζαμε 
το  stack. Ήταν πρωτόγνωρα πράγματα για την εποχή», προσθέτει ο 
Γιωργής Μπουσβάρος.
Επιθετικά η Χ.Α.Ν.Θ. αξιοποιεί το μέγεθος και το ταλέντο των Μιχάλη 
Γιαννουζάκου και Λη Αβραμίδη, αναδεικνύει ακόμη περισσότερο 
την εκτελεστική δεινότητα του Διονύση Ανανιάδη, έχοντας σε ρόλο 
οργανωτή τον έμπειρο Λάκη Τσάβα.
Η χρονιά 1971-1972 δεν ξεκινάει καλά για τη Χ.Α.Ν.Θ., καθώς 
αρχικά ηττάται από ΑΕΚ, Παγκράτι και Ηρακλή, αντιθέτως η 
συνέχεια επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις για τις αντιπάλους 
της.  Ακολουθούν νίκες επί του Άρη(65-64) και του ΠΑΟΚ (64-51). 
Στη συνέχεια κερδίζει τον Ολυμπιακό με άνεση στη Θεσσαλονίκη 
(70-47) και τον Παναθηναϊκό (77-59). Οι εμφανίσεις της Χ.Α.Ν.Θ. 
αρχίζουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον της φίλαθλης Ελλάδας, ενώ 
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διθυραμβικά είναι σε καθημερινή βάση τα σχόλια του πανελλήνιου 
Τύπου, που χαρακτηρίζουν το σύνολο του Θόδωρου Ροδόπουλου, 
μεταξύ άλλων, ως «ομάδα έκπληξη», «ομάδα όνειρο» και «ομάδα 
θαύμα».

2.6.4. «Ήταν καραμπινάτη δολιοφθορά»

Ο πρώτος γύρος τελειώνει με τη Χ.Α.Ν.Θ. να μετράει 10 σερί νίκες, να 
βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από τους Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό 
και να φέρει πλέον τον χαρακτηρισμό του φαβορί για την κατάκτηση 
πρωταθλήματος με βάση την εικόνα της.
Με το τέλος του α’ γύρου, όμως, η  Ε.Ο.Κ. αιφνιδιάζει τους πάντες 
κι ανακοινώνει ότι ο β΄ γύρος  θα ξεκινήσει δύο μήνες μετά, εξαιτίας 
υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας!
Η Χ.Α.Ν.Θ. διαμαρτύρεται έντονα, καθώς είναι κοινό μυστικό, ότι 
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντιμετωπίζουν προβλήματα και 
αυτή η διακοπή θα τους δώσει την ευκαιρία να ανασυγκροτηθούν. 
«Αυτό που έγινε ήταν δολιοφθορά, καραμπινάτη αδικία. Σταμάτησαν 
το πρωτάθλημα για ένα δίμηνο. Δεν γίνονται αυτά. Ο Γιατζόγλου 
ήταν τιμωρημένος, ο Κορωναίος έλειπε στην Αμερική κι ο Κέφαλος 
είχε θέμα τραυματισμού. Ξαφνικά αποφασίζουν διακοπή για να 
παίξει, η Εθνική φιλικά ματς. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα, όμως δεν 
εισακουστήκαμε. Κι ενώ το πρωτάθλημα επρόκειτο να ξεκινήσει πάλι 
τον Απρίλιο, το πήγαν για Ιούνιο», λέει ο Θόδωρος Ροδόπουλος.
Αυτή η  διακοπή πράγματι  θα αλλάξει  τις ισορροπίες στον β’ γύρο. 
Η Χ.Α.Ν.Θ., παρ’ όλα αυτά,  με την επανέναρξη του πρωταθλήματος 
κερδίζει την ΑΕΚ (69-59), βελτιώνει ακόμη περισσότερο τη 
βαθμολογική της θέση, όμως μια ήττα από τον Ηρακλή με 71-
70, θα αποδειχθεί καθοριστική στην προσπάθεια κατάκτησης του 
πρωταθλήματος.  Η Χ.Α.Ν.Θ. συνεχίζει στον β΄ γύρο με νίκες απέναντι 
σε Άρη, ΠΑΟΚ και Μαρούσι στην Αθήνα.  Θα ακολουθήσουν δυο 
ακόμη άτυχα αποτελέσματα στην Αθήνα, που θα καταδικάσουν 
αμετάκλητα τα όνειρα της Χ.Α.Ν.Θ. για τον τίτλο. Η πρώτη είναι αυτή 
κόντρα στον Ολυμπιακό (53-49), με τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού, 
Νίκο Γουλανδρή, να δηλώνει την επόμενη στην εφημερίδα «ΦΩΣ»  τα 
εξής:  «Νικήσαμε τον πιο δύσκολο αντίπαλο στον πιο δύσκολο αγώνα 
του πρωταθλήματος. Το σύνολο της Χ.Α.Ν.Θ. είναι επικίνδυνο και τα 
αποτελέσματα που είχε ως σήμερα δεν ήταν καθόλου τυχαία». Την 
επόμενη μέρα ακολουθεί μια ακόμη ήττα στο κλειστό του Σπόρτιγκ 
από τον Παναθηναϊκό (69-60).
Η Χ.Α.Ν.Θ. θα κάνει εκείνη την  χρονιά 19 νίκες (με 7 ήττες) και θα 

τερματίσει στην 3η θέση, πλην όμως θα κερδίσει τον σεβασμό και 
την αναγνώριση όλης της φίλαθλης Ελλάδας. Η 3η θέση, άλλωστε, 
δίνει στη Χ.Α.Ν.Θ. ένα έπαθλο και πιο συγκεκριμένα τη  συμμετοχή 
της στο πρώτο Κύπελλο Κόρατς. «Δουλεύαμε πολύ, προσωπικά 
δεν είχα ωράριο, ήμουν 12-14 ώρες στο γήπεδο. Θυμάμαι, ποτέ δεν 
έβλεπα τα μαγαζιά της Τσιμισκή με φώτα όταν γύριζα στο σπίτι μετά 
τη Χ.Α.Ν.Θ., τα περισσότερα μαγαζιά είχαν κλείσει. Έπρεπε να είμαι 
εκεί, είχαμε πολλά παιδιά που ήταν φοιτητές, είχαν υποχρεώσεις 
στο Πανεπιστήμιο και έπρεπε να κάνουν προπόνηση ίσως και 
διαφορετικές ώρες. Καμία ομάδα δεν ήταν τόσο δεμένη όσο αυτή της 
περιόδου 1969-1974. Είμαι ακόμη πολύ υπερήφανος για εκείνο το 
σύνολο παιδιών.  Υπήρχε ομαδικότητα, πειθαρχία, σεβασμός», εξηγεί 
ο  Θόδωρος Ροδόπουλος, αρχιτέκτονας εκείνης της ομάδας.
Τη σεζόν 1971-1972 ο Μιχάλης Γιαννουζάκος είναι ο πρώτος 
σκόρερ της ομάδας και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του 
συλλόγου, ο οποίος φτάνει  τους 514 πόντους σε μια σεζόν στην 
Α΄ Εθνική! Συνολικά, αγωνίζονται 18 παίκτες και συγκεκριμένα οι: 
Μ. Γιαννουζάκος, Ανανιάδης, Στρατής, Αβραμίδης, Γκίνης, Τσάβας, 
Γιαταγαντζίδης, Βαμβακούδης, Τρυφωνίδης, Στεφάνου, Βούγιας, 
Ζωηρός, Στανόπουλος, Ταλιαδώρος, Βογιατζόγλου, Τσικίνας, 
Μυλόπουλος, Νόλτσης και Κ. Γιαννουζάκος,.
Ενδεικτικό του καταπληκτικού έμψυχου υλικού που έχει η Χ.Α.Ν.Θ., 
είναι το γεγονός ότι, πάρα πολλοί παίκτες της στελεχώνουν τις 
Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Εφήβων, Νέων κ.ά. Εκείνη τη χρονιά, 
δύο παίκτες της πεντάδας των Ανδρών, οι Διονύσης Ανανιάδης 
και Μιχάλης Γιαννουζάκος, περιλαμβάνονται στην αποστολή της 
ομάδας από τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό Ρίτσαρντ Ντουξάϊρ για 
φιλικούς αγώνες στη Βοστώνη των Η.Π.Α. Εκεί, μεταξύ άλλων, η 
Εθνική μας αντιμετωπίζει το Κολέγιο του Σπρίνγκφιλντ. Η παρουσία 
δυο άξιων στελεχών της Χ.Α.Ν.Θ.  στο Κολέγιο του Σπρίνγκφιλντ 
έχει την δική της ξεχωριστή σημειολογία, με τους Ανανιάδη και 
Γιαννουζάκο να δίνουν το «παρών» ως βασικά μέλη της Εθνικής  και 
να φωτογραφίζονται στο κολέγιο όπου επινοήθηκε το άθλημα, ως 
ενεργοί παίκτες της Ελληνικής Y.M.C.A. 

2.6.5. Ένα σπάνιο ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη

Τον Ιούλιο του 1972 στη Θεσσαλονίκη, καταγράφεται ένα 
πρωτοφανές ρεκόρ Γκίνες. Ένας παίκτης του Ηρακλή, ο Αριστείδης 
Μούμογλου θα πετύχει 145 πόντους σε παιχνίδι των κυανόλευκων με 
τον ΒΑΟ. «Πανελλήνιος υπήρξε ο θαυμασμός για το κατόρθωμα του 
καλαθοσφαιριστή του Ηρακλέους Αρ. Μούμογλου, ο οποίος πέτυχε 

145 πόντους στον αγώνα της ομάδας του επί του ΒΑΟ. Το ρεκόρ 
αυτό συντρίβει όχι μόνον το παλαιότερο που κατείχε ο Τσάνταλης 
του Πανελληνίου με 71 πόντους (στον αγώνα Πανελληνίου-
Πανιωνίου), αλλά καταρρίπτει κάθε αντίστοιχο παγκόσμιο ρεκόρ», 
γράφει την επομένη του μεγάλου κατορθώματος το 1972 η εφημερίδα 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
«Έκανα το ντεμπούτο μου για πρώτη φορά σε ηλικία 16 ετών στο 
ανοικτό της Χ.Α.Ν.Θ. σε παιχνίδι του Ηρακλή με τον Άρη το 1960. 
Μεγάλωσα σε μια γειτονιά με τον Τσάβα, τον Φρύδα, τους Παρίσηδες, 
εκεί στην περιοχή του 4ου Γυμνασίου. Πιτσιρικάς έβλεπα όλα τα 
ματς στο ανοικτό της Χ.Α.Ν.Θ.», θυμάται σήμερα ο αγαπητός στους 
κύκλους της μπασκετικής Θεσσαλονίκης Αριστείδης (Αρίστος) 
Μούμογλου.

2.6.6. Ο επαγγελματισμός και η στάση της Χ.Α.Ν.Θ.

Όσο οι εμφανίσεις της Χ.Α.Ν.Θ. προκαλούν αίσθηση στο πανελλήνιο, 
τόσο μεγαλώνει η πίεση άλλων ομάδων και παραγόντων προς 
παίκτες της Αδελφότητας με στόχο την απόκτησή τους. Το θέμα 
τίθεται ουκ ολίγες φορές στην Επιτροπή Φυσικής Αγωγής. Το 
ερώτημα επανέρχεται σε διοικητικά συμβούλια εκείνης της περιόδου. 
«Ποια έπρεπε να είναι η θέση της Χ.Α.Ν.Θ. σε έναν αθλητισμό 
που αλλάζει, σε ένα πρωτάθλημα (μπάσκετ), που τείνει να γίνει 
100% επαγγελματικό;». Μετά από έναν μεγάλο κύκλο συζητήσεων, 
η απόφαση που λαμβάνεται είναι η Χ.Α.Ν.Θ. να παραμείνει 
ερασιτεχνική, πιστή στις κατασταστικές Αρχές της, να μην μπει σε 
διαδικασία κατάρτισης μισθοδοσίας για αθλητές, εμμένοντας στη 
θέση  ότι,  η Φυσική Αγωγή αποτελεί μέσο διαπαιδαγώγησης των 
νέων κι όχι πεδίο συναλλαγής, ό,τι δηλαδή πρέσβευε από την ίδρυσή 
της.
Παρ’ όλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της εποχής, 
προτείνεται να δίνονται κίνητρα στους παίκτες, όπως η χορήγηση 
αθλητικών υποτροφιών σε φοιτητές, αλλά και η κάλυψη εξόδων 
μετακινήσεων για προπονήσεις και αγώνες. 
Τη σεζόν 1972-1973 η Χ.Α.Ν.Θ. παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική 
και τελειώνει τη χρονιά έχοντας στο ενεργητικό της 15 νίκες και 
11 ήττες, εξασφαλίζοντας ξανά την έξοδό της στο Κόρατς. Οι 
σημαντικότερες νίκες της χρονιάς είναι αυτές απέναντι σε ΑΕΚ, 
Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Ο Μιχάλης Γιαννουζάκος, με 581 πόντους, κάνει άλλη μια σεζόν-
ρεκόρ, ενώ τον ακολουθεί ο Διονύσης Ανανιάδης, που επίσης θα 

κάνει ρεκόρ καριέρας ξεπερνώντας τους 400 πόντους.  Η Χ.Α.Ν.Θ. 
θα καταλάβει την 4η θέση. Εκείνη η σεζόν είναι η τελευταία για 
τον Λάκη Τσάβα, που στη συνέχεια θα ακολουθήσει προπονητική 
καριέρα.
Η αγωνιστική περίοδος 1973-1974 θα πραγματοποιηθεί με 
την παρουσία 12 ομάδων, καθώς η Ε.Ο.Κ. αποφασίζει να μην 
αναπληρώσει τις θέσεις των ομάδων (Έσπερος, Νίκη Βόλου), που 
έχουν υποβιβαστεί. Η Χ.Α.Ν.Θ. θα βγει  5η με 12 νίκες και 10 ήττες. 
Στη διάρκεια της σεζόν θα νικήσει μεταξύ άλλων τον Άρη (63-
54), αλλά και τον Ολυμπιακό (73-62), ενώ θα πετύχει δύο από τις 
μεγαλύτερες σε έκταση νίκες της στην Α’ Εθνική επί του Απόλλωνα 
Καλαμαριάς με 105-61 στον πρώτο γύρο και με 84-45 στον δεύτερο.
Οι παίκτες που χρησιμοποιεί εκείνη τη χρονιά ο Ροδόπουλος είναι 
οι: Μ. Γιαννουζάκος, Ανανιάδης, Αβραμίδης, Βαμβακούδης, Στρατής, 
Γκίνης, Νάνος, Στανόπουλος, Βογιατζόγλου, Κ. Γιαννουζάκος, 
Τρυφωνίδης, Βούγιας.
Ο Σπύρος Στρατής αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3» και υπηρετεί 
για πολλά χρόνια την ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. ως μέλος της βασικής 
πεντάδας. Πολύτιμες τυγχάνουν και οι υπηρεσίες του Στράτου 
Βαμβακούδη, ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα αναλάβει με επιτυχία 
και την τεχνική ηγεσία της Χ.Α.Ν.Θ. Ο  Γιώργος Νάνος, γεννημένος 
το 1954, επίσης είναι μια σημαντική λύση στη θέση «4» για τον 
Ροδόπουλο, όπως και ο Ζαφείρης Γκίνης: πεισματάρης στην άμυνα, 
ταχύς και σκληρός ως παίκτης, μεγάλωσε κι αυτός σε απόσταση 
αναπνοής από το ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. και είχε σηματνική 
προσφορά. Τέλος, όχι λιγότερο σημαντικός  ο εξαιρετικά ταλαντούχος 
Κώστας Γιαννουζάκος.

2.6.7. Τέλος εποχής

Θα ακολουθήσει ένα δύσκολο καλοκαίρι καθως χωρίζουν οι δρόμοι 
της Χ.Α.Ν.Θ. με τον Μιχάλη Γιαννουζάκο και τον Θόδωρο Ροδόπουλο. 
«Είχα ζητήσει από τη Χ.Α.Ν.Θ. τρία χρόνια νωρίτερα να αποχωρήσω, 
καθώς υπήρχαν πολλές ομάδες που με διεκδικούσαν. Κάποια 
στιγμή είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον ο Ηρακλής, μετά η ΑΕΚ κι ο 
Ολυμπιακός. Τελικά η Χ.Α.Ν.Θ., ύστερα από διαπραγματεύσεις που 
έγιναν, με έδωσε στην ΑΕΚ. Από τη μεταγραφή έλαβα εγώ 700.000 
δραχμές, ενώ η Χ.Α.Ν.Θ. αντί χρημάτων δέχθηκε δωρεά για την 
κατασκευή οικίσκων διαμονής κατασκηνωτών στην κατασκήνωσή 
της στη Χαλκιδική», λέει ο Μιχάλης Γιαννουζάκος για τη μεταγραφή 
του. Τη σεζόν 1974-1975 πρώτος προπονητής της Χ.Α.Ν.Θ. στη 
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μετα-Ροδόπουλου εποχή είναι ο Νίκος Βογιατζής (παλιός παίκτης 
του ΒΑΟ και του Ηρακλή). Παρά τα προβλήματά της, η ομάδα 
εξασφαλίζει σχετικά άνετα τη σωτηρία της και τερματίζει 8η με 8 
νίκες και 14 ήττες. Πρώτος σκόρερ της Χ.Α.Ν.Θ. αυτή τη χρονιά με 
18,7 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι είναι ο Διονύσης Ανανιάδης.  Την 
ομάδα αποτελούν επίσης οι:  Βαμβακούδης, Στρατής, Αβραμίδης, Κ. 
Γιαννουζάκος, Νάνος, Γκίνης, Τσικίνας, Μιχαηλίδης, Στανόπουλος, 
Βογιατζόγλου, Ζουρνατζής, Κίλιας.
Την επόμενη χρονιά, 1975-1976, η Χ.Α.Ν.Θ. είναι εμφανώς 
αποδυναμωμένη. Παλεύει σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια, όμως δεν 
αποφεύγει τον υποβιβασμό. Μετά την 3η αγωνιστική αποχωρεί από 
τη θέση του κόουτς ο Νίκος Βογιατζής. Τον αντικαθιστά για λίγο ο 
Λάκης Τσάβας και στη συνέχεια ο Αλέκος Τρυφωνίδης.  Τερματίζει 
12η  με 5 νίκες και 17 ήττες. Μέσα σε αυτές τις πέντε νίκες είναι 
και μία απέναντι στον Παναθηναϊκό, την τελευταία αγωνιστική, 
με 80-73. Πρώτος σκόρερ της Χ.Α.Ν.Θ. με 18,7 πόντους ανά ματς 
είναι ο Διονύσης Ανανιάδης, ο οποίος λαμβάνει την 5η θέση στους 
σκόρερ όλου του πρωταθλήματος. Την ομάδα αποτελούν επίσης οι: 
Αβραμίδης, Βαμβακούδης, Κ. Γιαννουζάκος, Νάνος, Στρατής, Γκίνης, 
Τσικίνας, Μιχαηλίδης, Στανόπουλος, Βογιατζόγλου, Ζουρνατζής, 
Κίλιας.
Στο πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής του 1975-1976 εμφανίζεται κι ο 
Ιωνικός Νικαίας έχοντας στον πάγκο του τον Κώστα Αναστασάτο. 
Τις εντυπώσεις κλέβει ένα δεκαεξάχρονο ταλαντούχο παιδί, που 
σταδιακά γίνεται πόλος έλξης για το φίλαθλο κοινό. Πρόκειται για 
τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος  μετά από 9 χρόνια θα ανηφορίσει 
στη Θεσσαλονίκη για να γράψει ιστορία με τον Άρη.
Τη σεζόν 1976-1977 η Χ.Α.Ν.Θ. θα παίξει στην Β΄ Εθνική. Στο μεταξύ, 
το 1976 ιδρύεται η Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων 
Θεσσαλονίκης), η πρώτη τοπική Ένωση που ιδρύεται στην Ελλάδα, 
με τη Χ.Α.Ν.Θ. να αποτελεί ιδρυτικό της μέλος.  
Την ίδια σεζόν η Χ.Α.Ν.Θ. κατακτάει ένα ακόμη Πρωτάθλημα Παίδων.  
«Με την ομάδα γεννηθέντων το 1961 κατακτήσαμε το Πρωτάθλημα 
Παίδων. Ήταν ένας παλικαρίσιος τίτλος με μια ομάδα-καμικάζι και 
παιδιά που στηρίχθηκαν στην πολύ σκληρή δουλειά που έκαναν, 
όπως ο Παξιμαδάς, ο Αρβινιτάκης, ο Τσαγγαρίδης, ο Γάγαλης, ο 
Καραβιώτης κι άλλοι», θυμάται ο προπονητής τους Μάκης Πυριτίδης.
Τον Σεπτέμβριο του 1976 η Χ.Α.Ν.Θ. θα ταξιδέψει στη Φινλανδία 
για το 13ο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Χ.Α.Ν. με την ελληνική 
ομάδα να κερδίζει την Ελβετία και τη Γερμανία και να χάνει από τη 
Σουηδία και τη Φινλανδία, με αποτέλεσμα να κατακτήσει την τρίτη 
θέση.

Η Χ.Α.Ν.Θ. θα επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία το 1977-1978, 
ωστόσο με τις συνθήκες που πλέον επικρατούν, δεν υπάρχει χώρος 
για μια ομάδα, που επιμένει να λειτουργεί σε ερασιτεχνικά πρότυπα. Η 
αποχώρηση του Διονύση Ανανιάδη και η ενσωμάτωσή του στον Άρη, 
είναι ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα. «Από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1970 είχα αρχίσει να έχω προτάσεις. Μετά την αποχώρηση του 
Γιαννουζάκου και του Ροδόπουλου σταδιακά παίκτες άρχισαν να 
φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο. Όταν η ομάδα έπεσε στην Β΄ Εθνική, 
μου λένε “Νόνη, μείνε να βοηθήσεις να ανέβουμε”, υποσχόμενοι 
να με αφήσουν να φύγω μετά. Κάπως έτσι έγινε, η αποδέσμευση 
μου έγινε την σεζόν 1977-78, χρονιά στην οποία ήμουν φαντάρος 
και δεν αγωνίστηκα σε καμία ομάδα. Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον 
από τον Άρη αλλά κι από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα είχα συζητήσει με 
τον συγχωρεμένο Πρόεδρο της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο 
Παντελάκη. Επίσης, υπήρχε ενδιαφέρον κι από την Αθήνα. Το 1977 
όμως έχω ήδη παντρευτεί κι έχω λόγους να θέλω να βρίσκομαι στη 
Θεσσαλονίκη», αφηγείται ο Δ. Ανανιάδης.
Η σεζόν 1977-1978  έμελλε να είναι και η τελευταία που έπαιξε η 
Χ.Α.Ν.Θ. στη μεγάλη κατηγορία (τερμάτισε 11η). Το τελευταίο 
παιχνίδι της ιστορίας της στην Α΄ Εθνική είναι αυτό της 20ης 
Μαΐου του 1978 με τον Παναθηναϊκό, από τον οποίο χάνει με 90-
74. Τελευταίος προπονητής της ομάδας στην Α΄ Εθνική είναι ο 
Λάκης Τσάβας και αγωνίζονται οι:  Στρατής, Στανόπουλος, Νάνος, 
Βαμβακούδης, Τσικίνας, Γκίνης, Ζουρνατζής, Παξιμαδάς, Κίλιας, 
Ιορδανίδης, Παράσχου, και Κυνηγόπουλος.
Το «κύμα» αποχωρήσεων θα συνεχιστεί με τον Βαμβακούδη να 
μετακομίζει επίσης στον Άρη, τους Γκίνη και Στρατή στον ΠΑΟΚ, 
τον Κώστα Γιαννουζάκο στον Εθνικό Κοζάνης και τον Λι Αβραμίδη 
να αναχωρεί στην Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές.
Η Χ.Α.Ν.Θ. έχει επίγνωση, ότι αφήνει πίσω της τη μεγάλη κατηγορία 
και μάλιστα, πολύ πιθανόν, ανεπιστρεπτί, αφού φαίνεται να 
προτάσσεται ο καθαρός επαγγελματισμός. ‘Έτσι, η Χ.Α.Ν.Θ.  θα 
στρέψει  συνειδητά την προσοχή της στην παραγωγική διαδικασία 
και στην προσέλκυση των νέων στον αθλητισμό και το μπάσκετ, 
αφήνοντας τη «λάμψη» της μεγάλης κατηγορίας.
Ταυτόχρονα, ανατέλλει το άστρο μιας άλλης ομάδας της πόλης 
με πολύ μεγάλη παράδοση στο άθλημα. Ο Άρης κατακτάει το 
πρωτάθλημα Ελλάδος με προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη,  έχοντας 
στις τάξεις του ένα άξιο στέλεχος της Χ.Α.Ν.Θ., τον Διονύση 
Ανανιάδη, η συνεισφορά του οποίου σε εκείνο τον τίτλο είναι 
σπουδαία. Τόσο αγωνιστικά (3ος σκόρερ των «κιτρίνων»), όσο και 

εξω-αγωνιστικά, καθώς μυεί στα αποδυτήρια του Άρη τη νοοτροπία 
μιας άλλης …σχολής (αυτής της Χ.Α.Ν.Θ.), η κεντρική ιδέα της 
οποίας συμπυκνώνεται στη λέξη «ομαδικότητα».
Λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 1979, οι εφημερίδες της 
Θεσσαλονίκης γράφουν για έναν Ελληνοαμερικανό παίκτη που 
αποκτά ο Άρης, τον Νίκο Γκάλη, η έλευση του οποίου θα αλλάξει τον 
ρου του Ελληνικού Μπάσκετ.
Το 1979 προπονητής της Χ.Α.Ν.Θ. στην Β΄ Εθνική αναλαμβάνει 
ο Βύρων Αλεξιάδης. Παίκτες της είναι πλέον οι: Παράσχου, 
Κίλιας, Ζουρνατζής, Νάνος, Τσαγκαρίδης, Ιορδανίδης, τα αδέλφια 
Στανόπουλοι, Χασόπουλος, Κυνηγόπουλος και Νικολαϊδης. Για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Χ.Α.Ν.Θ. θα χάσει κατηγορία και έτσι 
θα επιστρέψει στο τοπικό πρωτάθλημα.
Η δεκαετία κλείνει κάπως άδοξα, σε ό,τι αφορά στην παρουσία της 
αντρικής ομάδας στα υψηλά διαζώματα των εθνικών κατηγοριών. Το 
πολυποίκιλο έργο της Χ.Α.Ν.Θ., όμως, κάθε άλλο παρά  θα ατονήσει.

Χ.Α.Ν.Θ.-Άρης, φάση από αγώνα το 1972. 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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1970-71. Ιστορικό ανοικτό γήπεδο Χ.Α.Ν.Θ. και στο βάθος 
το μέγαρο της Χ.Α.Ν.Θ. (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)  
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8-11.9.1971. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των X.A.N. Ευρώπης. Η φάση είναι από το παιχνίδι Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης με X.A.N. Σουηδίας. 
Με τη Χ.Α.Ν.Θ. αγωνίζονται οι Ζ. Γκίνης, Μ. Γιαννουζάκος, Λ. Αβραμίδης, Δ. Ανανιάδης και Κ. Μπογατσιώτης. Στον πάγκο κάθονται οι :               
Γ. Μπουσβάρος, Λ. Τσάβας, Μ. Πυριτίδης, Α. Τρυφωνίδης, Αχ. Ζωηρός , Σπ. Στρατής, Κ. Τσικίνας, Σπ. Βούγιας, Στρ. Βαμβακούδης 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

8-11.9.1971. Στιγμιότυπο του αγώνα μπάσκετ στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ των Χ.Α.Ν. Ο Διονύσης Ανανιάδης 
εκτελεί σουτ (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Σεπτέμβριος 1971. Αγώνας της Χ.Α.Ν.Θ. στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ των Χ.Α.Ν.στο ανοικτό της  γήπεδο 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα της  Χ.Α.Ν.Θ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα περιόδου 1971-72. Από αριστερά  Γ. Γιαταγαντζίδης, Δ. Ανανιάδης, Λη Αβραμίδης, Μ. 
Γιαννουζάκος, Λ.Τσάβας. (Αρχείο Διονύση Ανανιάδη)  
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1971-1972, Χ.Α.Ν.Θ.-Σπόρτινγκ, Α’ Εθνική, Αθήνα (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.) Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 1971-1972. Εικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά : Λ. Τσάβας, Σπ. Βούγιας, Μ. Γιαννουζάκος, 
Λη Αβραμίδης, Αλ. Τρυφωνίδης, Στρ. Βαμβακούδης, Δ. Ανανιάδης, Σπ. Στρατής, Ζ. Στανόπουλος, Γ. Γιαταγαντζίδης, Λ. Μυλόπουλος. 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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17/3/1971, Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, 
Χ.Α.Ν.Θ.-ΑΕΚ. Σε πρώτο πλάνο ο Σπ. Στρατής 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Στιγμιότυπο από αγώνα μπάσκετ 
Χ.Α.Ν.Θ. - Ηρακλή, 1971-1972.
 (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα περιόδου 1971-1972. Όρθιοι από αριστερά Θ. Νόλτσης, Ν. Βογιατζόγλου, Στρ. 
Βαμβακούδης, Μ. Γιαννουζάκος, Σπ. Βούγιας, Λη Αβραμίδης και Θ. Ροδόπουλος (προπονητής). Στην κάτω σειρά από αριστερά οι Γ. Γιαταγατζίδης, Σπ. 
Στρατής, Λ. Μυλόπουλος, Ζ. Γκίνης, Λ. Τσάβας, Κ. Τσικίνας, Δ. Ανανιάδης (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Χ.Α.Ν.Θ.-ΒΑΟ, Β’ γύρος. Α’ Εθνική Κατηγορία, 1971-1972 (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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21.3.1971. ΑΕΚ-Χ.Α.Ν.Θ., 76-79, Καλλιμάρμαρο Στάδιο (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Ο Δ. Ανανιάδης και ο Μ. Γιαννουζάκος, αθλητές της Χ.Α.Ν.Θ. και μέλη 
της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στο Hall of Fame στο Springfield της 
Μασαχουσέτης ποζάρουν μπροστά στο πορτραίτο του Naismith 
(Αρχείο Διονύση Ανανιάδη)  

ΑΕΚ-Χ.Α.Ν.Θ., 1975, γήπεδο Σπόρτινγκ. Ο «αντίπαλος» πλέον 
Μ. Γιαννουζάκος (ΑΕΚ) βοηθάει στον τραυματισμό του τον πρώην 
συμπαίκτη του Λη Αβραμίδη (Χ.Α.Ν.Θ.) μαζί με τον  Δ. Ανανιάδη 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Εσωτερικό τουρνουά Μίνι της Χ.Α.Ν.Θ. σεζόν 1977-78 (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Ο Προπονητής Μίμης Τσικίνας μόλις έχει επιδώσει ένα… τσεκουράκι (για τις επιδόσεις του στην άμυνα) στον μαχητικό παίκτη 
της ομάδας μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., Διονύσιο Ανανιάδη. Στην άκρη δεξιά εικονίζεται ο προπονητής Θοδωρής Ροδόπουλος.
(Αρχείο Θ. Ροδόπουλου)



164 165

Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. που συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα περιόδου 1972-73.Αριστερά:  Τσάβας, Βούγιας, Γιαννουζάκος, 
Αβραμίδης, Τρυφωνίδης, Βαμβακούδης, Ανανιάδης, Στρατής, Στανόπουλος, Γιαταγαντζίδης, Μυλόπουλος. (Αρχείο Διονύση Ανανιάδη)

Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Χ.Α.Ν., 1972-1973. (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Γήπεδο Γλυφάδας, Αθήνα. Περίοδος 1972-1973. Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. εμψυχώνεται λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

1974-1975. Η Μικτή Θεσσαλονίκης. Από αριστερά: Πολίτης, Παπαργυρίου, Ζώης, Καρατζουλίδης, Αβραμίδης, Πιλαφίδης, Κιτσούκαλης, 
Τζελέμπης, Καΐκας, Σακελλαρίου (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Δημοσιεύματα εφημερίδων 
της εποχής αναφέρονται 
στις σπουδαίες επιτυχίες 
της Χ.Α.Ν.Θ.

Δημοσιεύματα εφημερίδων 
της εποχής αναφέρονται 
στις σπουδαίες επιτυχίες 
της Χ.Α.Ν.Θ.
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2.7. «1980-2000» Νέα εποχή

2.7.1. Νέες προκλήσεις.  Η Χ.Α.Ν.Θ. παραμένει 
προσηλωμένη στις αξίες του αθλητισμού

Το 1980 η Χ.Α.Ν.Θ. αγωνίζεται στην Α΄ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. με προπονητή 
τον Γιώργο Τσίτσκαρη. Παίκτες του είναι οι: Νικολαϊδης, Ιορδανίδης, 
Τσικίνας, Στρατινάκης, Δαλέσης, Παράσχου, Στοϊκος, Σιούγγαρης, 
Παξιμαδάς, Βακάρος και Γάγαλης. Παρά την καλή πορεία της στο 
πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης η Χ.Α.Ν.Θ. δεν πετυχαίνει την άνοδο. 
Τερματίζει στην 2η θέση του Τοπικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης 
(ΕΚΑΣΘ). 
«Ήταν μια περίεργη εποχή αυτή, γιατί η Χ.Α.Ν.Θ. έπρεπε να 
συμβιβαστεί με τα νέα δεδομένα. Για εμάς που είχαμε ζήσει μεγάλες 
στιγμές της δεκαετίας του 1960 και του 1970, ήταν σαφώς ακόμη πιο 
δύσκολο», εξηγεί ο Κωστής Τσικίνας, γιος του μεγάλου «δάσκαλου» 
της Χ.Α.Ν.Θ. που γεννήθηκε το 1953, αγωνίσθηκε επί σειρά ετών 
στην παιδική, εφηβική και αντρική ομάδα της Αδελφότητας. Το 1971 
έφυγε για σπουδές στην Πάτρα, αγωνίσθηκε στον Απόλλωνα για να 
επιστρέψει ξανά στην αγαπημένη του Χ.Α.Ν.Θ. το 1977. Αγωνίσθηκε 
επίσης σε Αρμενική, Γουμένισσα, Ερμή Λαγκαδά, ενώ για πολλά 
χρόνια ασχολήθηκε και με την προπονητική. 
Το 1980 η αποστολή της αντρικής ομάδας θα ταξιδέψει για 
το Ντόρτμουντ της Γερμανίας προκειμένου να αγωνιστεί στο 
Πανευρωπαϊκό των ΧΑΝ (11-15 Ιουνίου) όπου κατέκτησε την 3η 
θέση. 
Την επόμενη διετία η Χ.Α.Ν.Θ. θα διατηρηθεί σε ένα ανταγωνιστικό 
επίπεδο (με τους Τσικίνα, Στρατινάκη, Ιορδανίδη, Νικολαϊδη, 
Παράσχο, Στόϊκο, Φραντζή, Καζάκο, Βακάρο), θα αναδειχθεί 
πρωταγωνίστρια στην Α΄ Κατηγορία Θεσσαλονίκης, πλην όμως δεν 
θα πετύχει την άνοδο.
Το 1984 αναλαμβάνει ξανά την αντρική ομάδα ο Μάκης Πυριτίδης με 
άμεσο συνεργάτη τον Νίκο Χασόπουλο. Ο τελευταίος  εργάζεται στη 
Χ.Α.Ν.Θ. από το 1983 ως το 1986 έχοντας παράλληλα την ευθύνη για 
την παιδική ομάδα. «Εκείνη τη χρονιά έφερα στην αντρική ομάδα από 
την Έδεσσα τον Βασίλη Λυπηρίδη, ο οποίος έπαιξε με υποσχετική σε 
εμάς για έναν χρόνο και την επόμενη σεζόν μεταπήδησε στον Άρη. 
Χτίσαμε σιγά σιγά μια αξιόλογη ομάδα, μάλιστα τη χρονιά 1985-1986 
χάσαμε στο τέλος την άνοδό μας στην Α2 -που είχε μόλις θεσπιστεί- 
από την Κομοτηνή και τον ΠΑΟΔ. Είμαι εξίσου υπερήφανος όμως 

για το γεγονός ότι από το 1985 είχαμε ξεκινήσει στη Χ.Α.Ν.Θ. τα 
μπασκετικά camp που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία», λέει για εκείνη 
την εποχή ο Μ. Πυριτίδης.    

2.7.2. Ο Σωτήρης Νικολαΐδης αφήνει το ποδόσφαιρο και 
αρχίζει το μπάσκετ

Το 1985 ξεκινάει να προπονείται με τα προμίνι της Χ.Α.Ν.Θ. κι ένα 
παιδί, που τα επόμενα χρόνια θα σταδιοδρομήσει στην Α1, θα παίξει 
στο υψηλότερο επίπεδο, θα κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους και θα 
φορέσει και τη φανέλα με το εθνόσημο. Πρόκειται για τον Σωτήρη 
Νικολαϊδη. «Πιτσιρικάς έπαιζα ποδόσφαιρο. Με τους φίλους μου 
οργώναμε  τις πλατείες για να βρούμε ανοικτό χώρο στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, στη Ναυαρίνου, στην Αγ. Σοφίας, στη Γούναρη. 
Μια μέρα μας βρήκε ο κυρ-Φώτης από τον Άρη. “Θέλετε να έρθετε 
για προπόνηση;” μας είπε. Τα παιδιά της γενιάς μου θα θυμούνται 
τον κυρ-Φώτη από το “παιδομάζωμα” που έκανε στις γειτονιές της 
Θεσσαλονίκης. Κάπως έτσι, λοιπόν, βρέθηκα να παίζω ποδόσφαιρο 
στον Άρη. Τον επόμενο χρόνο, μέσω της μητέρας μου, κάποια 
στιγμή συναντάω τον κόουτς Ροδόπουλο στο μαγαζί, που είχε τότε 
εκεί στην Ιπποδρομίου. Μου λέει: “Θέλω να έρθεις στο camp”. Εγώ 
αρνήθηκα. “Παίζω ποδόσφαιρο”. του είπα. Παρόλα αυτά μου έκανε 
δώρο, θυμάμαι, μια στολή μπάσκετ μάρκας Converse. Μετά από 
μήνες, με βρίσκουν να παίζω μπάλα στον χώρο της Χ.Α.Ν.Θ. οι 
προπονητές της ομάδας, ο Μάκης Πυριτίδης κι ο Δημήτρης Μπάκας, 
οι οποίοι επίσης μου ζητούν να δοκιμάσω το μπάσκετ. Ε, σκέφτηκα 
μια που είχα και την μπασκετική μου στολή, ας δοκιμάσω. Κάπως έτσι 
κόλλησα. Μάλιστα στην αρχή τα έκανα και τα δύο, έπαιζα και μπάλα 
και μπάσκετ. Όταν ένα Σάββατο ορίσθηκαν ταυτόχρονα δυο φιλικά 
παιχνίδια,  έπρεπε να επιλέξω. Διάλεξα το μπάσκετ. Δυο χρόνια μετά 
μάλιστα, το 1987, με τα μίνι της Χ.Α.Ν.Θ. κατακτήσαμε στο γήπεδο 
της ΜΕΝΤ το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης» , διηγείται ο γεννημένος 
το 1974 στη Θεσσαλονίκη (το σπίτι του ήταν στην οδό Ρωμανού 
πολύ κοντά στη Χ.Α.Ν.Θ.) Σωτήρης Νικολαΐδης.

2.7.3. Η μεγάλη πρωτιά του 1988

Το 1986 γίνεται η αναδιάρθρωση των κατηγοριών και κάπως έτσι 
προκύπτουν δυο νέες κατηγορίες: η Α2 και η Γ΄ Εθνική. 
Το 1987 η Εθνική Ελλάδας βγάζει τους Έλληνες στον δρόμο για να 
πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ. 

Τη σεζόν 1987-88 προπονητής της αντρικής ομάδας παραμένει ο Μ. 
Πυριτίδης με  βοηθό τον Βαγγέλη Φρύδα και παίκτες τους: Στάθη 
Μπάκα,  Μάκη Μπαλλά, Πάρη Βεργίνη, Μιχάλη Πακλατζή, Θανάση 
Ξαφένια, Σωτήρη Παπαλάμπρου, Δημήτρη Πλαστήρα, Δημήτρη 
Φράγκο, Άκη Γαρβρά, Δημήτρη Δούτση, Γιάννη Τσουατζή, Φίλιππο 
Μουζά και Ανδρέα Γαρέφη. «Θυμάμαι με νοσταλγία εκείνα τα χρόνια. 
Στο μυαλό μας η Χ.Α.Ν.Θ. ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, με 
αυτή την νοοτροπία δουλεύαμε», λέει ο Βαγγέλης Φρύδας που θα 
εργαστεί ως προπονητής στα τμήματα υποδομής από το 1985 ως το 
1989 όπως και για μια σεζόν αργότερα (1995-96). 
Το 1988 η Χ.Α.Ν.Θ. πανηγυρίζει μια μεγάλη επιτυχία: «Ήταν μια 
ξεχωριστή χρονιά γιατί κατακτήσαμε την 1η θέση στο Πανευρωπαϊκό 
των Χ.Α.Ν. που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, 
ήμασταν το άουτσάιντερ στον τελικό με τους Σουηδούς που είχαν στις 
τάξεις τους τέσσερις διεθνείς κι έναν Αμερικανοσουηδό», λέει ο τότε 
κόουτς της Χ.Α.Ν.Θ., Μ. Πυριτίδης. Η διοργάνωση πραγματοποιείται 
στις 13-15 Μαΐου στο Αλεξάνδρειο, με τη Χ.Α.Ν.Θ. να έχει στο ρόστερ 
της τους: Δημήτρη Λιάτση, Μιχάλη Μεταξά, Μαργαρίτη Δαλέση, 
Κώστα Παπαδόπουλο, Στέφανο Νικολαϊδη, Λουκά Νασάγκα, 
Θόδωρο Καρανίκα, Θανάση Παράσχου, Γιάννη Ρεϊση, Θόδωρο 
Σερεμετάκη, Χρήστο Αλαματίδη και Βαγγέλη Μπασιούδη.
Στο πρωτάθλημα όμως δεν τα καταφέρνει κι από την Γ΄ Εθνική πέφτει 
στην Α΄ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Κάπου εδώ κλείνει κι ο κύκλος της παρουσίας 
του  Μάκη Πυριτίδη στη Χ.Α.Ν.Θ., ο οποίος διηγείται με νοσταλγία: 
«Κάποια στιγμή μέτρησα τις ομάδες στις οποίες εργάστηκα, είναι 
κάπου στις 60. Δεν νομίζω άλλος κόουτς να έχει πιάσει αυτόν τον 
αριθμό. Συνολικά έχω 29 τίτλους σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. 
Αισθάνομαι υπερήφανος για όσα έχω πετύχει. Διατέλεσα προπονητής 
σε αρκετούς συλλόγους, εντός κι εκτός Θεσσαλονίκης, όμως αυτό που 
έχει η Χ.Α.Ν.Θ. είναι κάτι το ξεχωριστό και για αυτό έχει ξεχωριστή 
θέση στην καρδιά μου…».
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 συστήνεται στη Χ.Α.Ν.Θ. από 
πρώην παίκτες της ομάδας ο  Όμιλος Παλαιών Αθλητών και Φίλων 
του αθλήματος. Συνεδριάζει τακτικά, διοργανώνει τρεις μεγάλες 
εκδηλώσεις (χορούς), που αποτελούν κάθε φορά κοσμικό γεγονός 
για την πόλη της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να βοηθηθεί οικονομικά 
η ομάδα, μέλη της αναλαμβάνουν εφορείες τμημάτων και γενικά 
γίνεται μια προσπάθεια συσπείρωσης και συνένωσης δυνάμεων, που 
για κάποιο διάστημα φέρνει αποτελέσματα.
Το 1989 την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναλαμβάνει ο βετεράνος 
καλαθοσφαιριστής της Χ.Α.Ν.Θ.  Στράτος Βαμβακούδης και αρχίζει 

μια ανοδική πορεία με επιτυχίες τόσο στο αντρικό όσο και στα 
αναπτυξιακά τμήματα.
Οι άνδρες εκείνη την σεζόν εξασφαλίζουν την άνοδο τους από την 
Α΄Ε.ΚΑ.Σ.Θ. στη Γ΄ Εθνική με παίκτες τους: Καρανίκα, Αλαματίδη, 
Ρεϊση, Βαχτσεβάνο, Παπαδόπουλο, Χλωρίδη, Παντελή, Καζάκο, 
Νικολαϊδη, Νασάγκα και Μεταξά και κάπως έτσι η δεκαετία κλείνει 
με χαμόγελα και αισιοδοξία για το μέλλον. Ο Στρ. Βαμβακούδης θα 
παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο της Αδελφότητας μέχρι και το 1993 
και η παρουσία του γενικότερα θα είναι ευεργετική για το μπασκετικό 
τμήμα.
Το 1990 η Χ.Α.Ν.Θ. μετέχει ξανά στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
των Χ.Α.Ν., που διοργανώνεται στην πόλη Έσσεν της Γερμανίας 
και στο οποίο πλην της διοργανώτριας Γερμανίας και της Χ.Α.Ν.Θ. 
μετέχουν επίσης η Ελβετία, η Πολωνία, η Φινλανδία, η Σουηδία και 
η Λετονία. Η Αδελφότητα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, για να χάσει 
τελικά από τη Σουηδία με 69-78 κατακτώντας την 4η θέση.

2.7.4. Χρονιά 1991 και η  Χ.Α.Ν.Θ. γιορτάζει τα 100 χρόνια  
από την επινόηση του Μπάσκετ

Το 1991 η FIBA γιορτάζει ανά την υφήλιο την συμπλήρωση των 100 
χρόνων από την ιστορική στιγμή, που ο Τζέιμς Νέισμιθ επινόησε το 
άθλημα του μπάσκετ. Στην Ελλάδα, η κεντρική γιορτή του χρυσού 
ιωβηλαίου θα γίνει στην Αθήνα με την πραγματοποίηση ενός μεγάλου 
τουρνουά εθνικών ομάδων στο ΣΕΦ.
Ωστόσο, η Ε.Ο.Κ. αναθέτει και στη Χ.Α.Ν.Θ. ένα μέρος της 
οργάνωσης για τους εορτασμούς, αναγνωρίζοντας  τον σημαίνοντα 
ρόλο που είχε στην έλευση και διάδοση του αθλήματος στη χώρα μας. 
Η FIBA είχε την ιδέα σχεδιασμού διαδρομής μιας μπάλας (ανάλογη με 
αυτή που κάνει η Ολυμπιακή δάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες από 
χώρα σε χώρα) σε διάφορα σημεία ανά τον κόσμο. Η αντιπροσωπεία 
της Χ.Α.Ν.Θ. είναι αυτή που θα μεταβεί με λεωφορείο στα σύνορα, 
προκειμένου να παραλάβει τη μπάλα από την αντίστοιχη βουλγαρική 
αντιπροσωπεία, ύστερα από ένα τυπικό τελετουργικό με τη σχετική 
ανταλλαγή ενθυμημάτων. Την ίδια ημέρα, από τα ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα η μπάλα φτάνει στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ., όπου έχει 
προγραμματιστεί αγώνας επίδειξης νεαρών ηλικιών με βραβεύσεις 
και ομιλίες. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, ο Συμεών 
Μαυροσκούφης, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του (1991), σε 
μια ιστορική ομιλία που έγινε στο θεατράκι του κεντρικού κτηρίου 
της Αδελφότητας, θα αναφερθεί στα 100 χρόνια του μπάσκετ, 
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στη διαδρομή του αθλήματος, στην εξέλιξή του και φυσικά στον 
πρωτεύοντα ρόλο της Χ.Α.Ν.Θ. για τη διάδοσή του στην Ελλάδα.
Στο μεταξύ, η σεζόν 1990-91 βρίσκει τη Χ.Α.Ν.Θ. στη Γ΄ Εθνική. 
Την περίοδο 1991-1992 η ομάδα παίζει εξαιρετικό μπάσκετ έχοντας 
ως βάση της νεαρούς σε ηλικία παίκτες, πολλοί εκ των οποίων 
προέρχονται από την εφηβική ομάδα, όπως είναι οι Νικολαϊδης, 
Ρεΐσης, Πελεκάνος και λίγο αργότερα ο Ζιούτας. Η Χ.Α.Ν.Θ. 
εκείνη τη χρονιά κατακτάει το πρωτάθλημα και ανεβαίνει στη Β΄ 
Εθνική έχοντας στη σύνθεσή της τους: Αλαματίδη, Βαχτσεβάνο, 
Νασάγκα, Νικολαΐδη, Παπαμαυρουδή, Παπαδόπουλο, Πελεκάνο, 
Ρεΐση, Σιδηρόπουλο, Τρυφωνίδη, Χλωρίδη, προπονητή τον Στράτο 
Βαμβακούδη και έφορο τον άλλοτε παίκτη της ομάδας, Αλέκο 
Τρυφωνίδη. 
Την ίδια χρονιά, η εφηβική ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. προκρίνεται στον 
τελικό του «Final 4» της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., όπου αντιμετωπίζει τον Άρη, από 
τον οποίο και χάνει μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα.

2.7.5. Το «αντίο» του Σωτήρη Νικολαΐδη

Τη σεζόν 1990-1991 αρκετές ομάδες εκφράζουν το ενδιαφέρον 
τους για τον Σωτήρη Νικολαΐδη. «Είχα δεχθεί μια πρόταση από 
τον Άρη, παρόλα αυτά η υπόθεση δεν προχώρησε. Το 1992-1993 
είχα υπογράψει στον Ηρακλή, θυμάμαι είχα δώσει και συνέντευξη 
στην ΕΡΤ3, όπως και στα «Σπορ του Βορρά», όμως και πάλι η 
μεταγραφή μου την τελευταία στιγμή χάλασε. Το καταστατικό της 
Χ.Α.Ν.Θ. δεν επέτρεπε αγοραπωλησίες παικτών. Τη σεζόν 1993-
1994 πήγα με υποσχετική στον Φίλιππο Θεσσαλονίκης. Το 1994-
1995 με  προτροπή του Δημήτρη Ξουρίδα, προπονητή της αντρικής 
μας ομάδας, επέστρεψα στη Χ.Α.Ν.Θ. και το 1995 ο ΠΑΟΚ μπαίνει 
δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησής μου. Κάπως έτσι, μετά από μια 
δεκαετία περίπου, κατά την οποία έπαιξα σε όλα τα τμήματα, από 
μίνι μέχρι αντρικό, εκπροσωπώντας την ομάδα και σε ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα των Χ.Α.Ν., αποχωρώ από την ομάδα σε ηλικία 21 
ετών», λέει ο Σωτήρης Νικολαΐδης, ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα 
κάνει μια αξιόλογη καριέρα, κερδίζοντας τίτλους με τον ΠΑΟΚ και 
το Μαρούσι, ενώ παίζει επίσης σε Ηρακλή, ΑΕΚ και Ρέθυμνο. Κάποια 
χρόνια μετά, ο Νικολαΐδης θα επιστρέψει να κλείσει την καριέρα του 
στη Χ.Α.Ν.Θ. και θα επανέλθει αργότερακαι ως προπονητής.
Την περίοδο που ο Σωτήρης Νικολαΐδης (από το 1991 κι έπειτα) 
αρχίζει να δέχεται «βροχή» από προτάσεις, ένα άλλο «φυντανάκι» 
ξεκινάει δειλά την ενασχόλησή του με το μπάσκετ από τις Ακαδημίες 
της Χ.Α.Ν.Θ. Πρόκειται για τον εννιάχρονο Νίκο Ζήση!

2.7.6. Ένας τίτλος στο Στρασβούργο

Το 1992 η αποστολή της Χ.Α.Ν.Θ. θα ταξιδέψει για το Στρασβούργο, 
όπου μεταξύ 22-24 Μαΐου διοργανώνεται το Πανευρωπαϊκό των 
ΧΑΝ με τη συμμετοχή της Γερμανίας, της Εσθονίας, της Σουηδίας, 
της Γαλλίας και της Φινλανδίας. Η Χ.Α.Ν.Θ., που είναι ένα εξαιρετικά 
δεμένο σύνολο, κερδίζει στον ημιτελικό τη Γαλλία και προκρίνεται 
στον τελικό με την Σουηδία, την οποία αυτή τη φορά κερδίζει 
αγγίζοντας τους 100 πόντους (97-85) για να πανηγυρίσει έτσι για 3η 
φορά ένα τίτλο. 
Παίκτες της Χ.Α.Ν.Θ. σε αυτή τη διοργάνωση είναι οι: Στέλιος 
Αλεξανδρής, Σταύρος Βαχτσεβάνος, Πολύβιος Δερμίτζογλου, 
Θεόδωρος Καρανίκας, Βαγγέλης Μπασιούδης, Λουκάς Νασάγκας, 
Σωτήρης Νικολαΐδης, Άκης Παπαμαυρούδης, Βαγγέλης Πελεκάνος, 
Γιάννης Ρεΐσης, Κώστας Σιδηρόπουλος, Γιώργος Χλωρίδης και 
κόουτς ο Στράτος Βαμβακούδης.
Στο πρωτάθλημα η Χ.Α.Ν.Θ. δεν αντέχει τον συναγωνισμό της Β΄ 
Εθνικής την περίοδο1992-1993 και επιστρέφει ξανά στη Γ΄ Εθνική.

2.7.7. Η Χ.Α.Ν.Θ. καθιερώνει το Τουρνουά Παμπαίδων 
Θεσσαλονίκης

Το 1993 η Χ.Α.Ν.Θ. διοργανώνει για πρώτη φορά ένα Προπαιδικό 
Τουρνουά Μπάσκετ, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα εμπλουτιστεί, 
θα μεγαλώσει, θα γίνει θεσμός και θα εξελιχθεί σε ένα καταπληκτικό 
πρωτάθλημα, που τελεί υπό την αιγίδα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
Κάπως έτσι, η Χ.Α.Ν.Θ. καλύπτει ένα κενό που υπάρχει για τα παιδιά 
ηλικίας 13-14 ετών, καθώς δεν υπάρχει τότε διοργάνωση μεταξύ 
των Μίνι και του Παιδικού. «Ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια που 
γίνονταν με φροντίδα και ευθύνη από τη Χ.Α.Ν.Θ. Κάθε χρόνο 
το ενδιαφέρον αυξάνονταν  από τις ομάδες που έβλεπαν και 
αναγνώρισαν και τα εξαιρετικά οργανωτικά χαρακτηριστικά που 
είχε. Πλέον δεν  μιλούσαμε για μια διοργάνωση, για ένα τουρνουά, 
ήταν ένα κανονικό πρωτάθλημα», επισημαίνει ο Δ. Ανανιάδης, ο 
οποίος την περίοδο αυτή εκτελεί χρέη Προέδρου της οργανωτικής 
επιτροπής, ενώ ψυχή του πρωταθλήματος είναι ο Θανάσης Νόλτσης 
παλιός παίκτης της ομάδας, που προσφέρει με τη σειρά του πολύτιμες 
υπηρεσίες στη Χ.Α.Ν.Θ.
Σε εκείνα τα τουρνουά παμπαίδων αρχίζει η μπασκετική Θεσσαλονίκη 
να συζητάει σχετικά με το ταλέντο ενός νέου παιδιού της Χ.Α.Ν.Θ. 
που ξεχωρίζει, του Νίκου Ζήση.

Από το 1993 ως το 1999 η Χ.Α.Ν.Θ. σταθεροποιείται στη Γ΄ Εθνική. 
Τη σεζόν 1993-1994 προπονητής της αντρικής ομάδας είναι ο Ανέστης 
Μελετιάδης και συνεργάτες του οι: Βασίλης Γραμματικόπουλος 
(εφήβους), Γιάννης Ζαμπελάκης (παίδων) Δημήτρης Νικολαϊδης 
(προπαιδικό) και Κώστας Βλόστος (μίνι). Την επόμενη χρονιά (1994-
1995) τον αντικαθιστά ο Τάκης Ξουρίδας με βοηθό τον Δημήτρη 
Τσολάκη. Παίκτες της αντρικής ομάδας είναι οι: Αλεξανδρής, 
Μπούσιος, Καζάκος, Βεργίνης, Καρανίκας, Μπάκας, Ζιούτας, 
Αλαμίσης, Αλεξιάδης, Νικολαϊδης.

2.7.8. Αγώνες σε Φινλανδία και Σουηδία

Τη χρονιά 1996-1997, κόουτς της πρώτης ομάδας αναλαμβάνει ο 
Στράτος Κουκουλεκίδης με γενικό αρχηγό τον Διονύση Ανανιάδη. 
Παίκτες της είναι οι: Α. Μπούσιος, Δ. Περατεινός, Στ. Αλεξανδρής, 
Ν. Καζάκος, Ι. Νικολαΐδης, Σπ. Στρατής, Φ. Καραγεωργίου, Γ. 
Μαρκούδης, Δ. Ζιούτας, Γ. Αλαμίσης και Στ. Μπάκας.
Το 1996 η Χ.Α.Ν.Θ. ταξιδεύει στο Λάχτι της Φινλανδίας, για το 
Πανευρωπαϊκό των Χ.Α.Ν.(10-12 Μαΐου), με την Αδελφότητα 
να χάνει στον τελικό από τη Φινλανδία και να αναδεικνύεται 2η. 
Τη σεζόν 1998-1999 την αντρική ομάδα αναλαμβάνει ο Νίκος 
Δημητρίου με βοηθό του τον Πασχάλη Λέρη. Τον Μάιο του 1998, 
η Χ.Α.Ν.Θ. θα μεταβεί στη Σουηδία και στην πόλη Μπορλάντζ για 
το Πανευρωπαϊκό, όπου θα κατακτήσει την 3η θέση. Η Χ.Α.Ν.Θ. 
ταξιδεύει με 10 παίκτες της αντρικής ομάδας και 11 της παιδικής, με 
προπονητές τους Πασχάλη Λέρη και Κώστα Μπελούλη και παίκτες 
τους: Αλεξανδρή, Παρασκευαΐδη, Μπούσιο, Γεωργιάδη, Εφραιμίδη, 
Μπάκα, Χατζηβασδέκη, Αλεξιάδη, Ρήγα, Παπαμιχαήλ.

2.7.9 Η άνοδος και η εξέλιξη του Νίκου Ζήση

Ο Νίκος Ζήσης έρχεται το 1990 σε ηλικία 7 ετών στις Ακαδημίες 
της Χ.Α.Ν.Θ., με πρώτο του προπονητή τον Δημήτρη Νικολαΐδη 
(Νικόλ), γιο του παλιού αρχηγού της Χ.Α.Ν.Θ., Τάκη Νικολαΐδη. Ο 
Ζήσης ξεχωρίζει σχετικά γρήγορα και παρότι γεννημένος το 1983, 
ο μετέπειτα προπονητής του στη Χ.Α.Ν.Θ., Κώστας Μπελούλης, 
τον βάζει να παίζει και να προπονείται με παιδιά ένα-δύο χρόνια 
μεγαλύτερά του. «Ήταν ο δεύτερος πλέι μέικερ της προπαιδικής 
ομάδας της Χ.Α.Ν.Θ. σε εκείνα τα τουρνουά πίσω από τον Άγγελο 
Αγγελάκη. Είχε ένα χαρακτηριστικό αυτό το παιδί, δεν τον έλεγες 
εντυπωσιακό, ήταν πολύ απλό και ουσιαστικό το παιχνίδι του, είχε 

μια απάθεια, ήταν κρύο αίμα», θυμάται ο Μανώλης Ανδρεαδάκης, 
φίλος του Νίκου Ζήση και εν ενεργεία στέλεχος του τμήματος 
Αθλητισμού της Χ.Α.Ν.Θ. «Τον χρησιμοποίησα για πρώτη φορά σε 
ματς παιδικού δυο χρόνια πριν από την ηλικία του, σε παιχνίδι με 
το Ασβεστοχώρι. Ξεχώρισε αμέσως. Το μεγάλο προσόν του ήταν η 
ωριμότητα του, το μυαλό ήταν μπροστά από την ηλικία του, είναι 
αυτό που λέμε “μεγάλωσε νωρίς”», διηγείται ο Κώστας Μπελούλης.

2.7.10. Έλεγαν πως «δεν είναι γρήγορος»

«Τότε έλεγαν για τον Νίκο πως δεν είναι γρήγορος, πώς δεν έχει 
γρήγορα πόδια, όμως με αυτά που έκανε χρόνο με τον χρόνο έκλεινε 
στόματα. Στον τελικό του παιδικού πρωταθλήματος με τον Άρη 
την σεζόν 1998-99 έβαλε 51 πόντους και τους 26 από αυτούς στο 
β΄ ημίχρονο. Χάσαμε στο τέλος από μια κακή επιλογή. Βγήκαμε 
δεύτεροι. Θυμάμαι να τελειώνει το ματς και τον Ζήση να κλαίει 
σε μια γωνιά του Αλεξάνδρειου και εμείς να προσπαθούμε να τον 
συνεφέρουμε. Σε αυτή την αναμέτρηση ήταν παρόντες ο Σάκοτα 
αλλά κι ο Άτσα Νίκολιτς. Στο αρχείο μου κάπου έχω ακόμη φυλαγμένη 
τη βιντεοκασέτα του αγώνα», καταλήγει ο κόουτς Μπελούλης,  που 
εργάσθηκε στη Χ.Α.Ν.Θ. από το 1996 έως το 2001, ενώ στη συνέχεια 
πέρασε από τα τμήματα υποδομής του Άρη, του ΠΑΟΚ και του 
Μαντουλίδη.
Ο Ζήσης φτάνει το επόμενο διάστημα στα κλιμάκια της Ομοσπονδίας 
και στη συνέχεια στις εθνικές ομάδες. «Είχε έντονη προσωπικότητα, 
ξεχώριζε για αυτό, μπορούσε να επιβληθεί στους συμπαίκτες του. 
Αυτά τα στοιχεία με είχαν οδηγήσει στην απόφαση να εισηγηθώ 
στο σχολείο του Μαντουλίδη να τον εντάξει στο εκπαιδευτικό 
του πρόγραμμα γιατί ήταν και καλός μαθητής. Φυσικά τον πήρα 
και στην Εθνική ομάδα», θυμάται ο Νίκος Κεραμεύς, προπονητής 
τότε της  Εθνικής Παίδων αλλά και υπεύθυνος του μπασκετικού 
προγράμματος του Μαντουλίδη. Σύντομα τον Ζήση θα αρχίσουν να 
πολιορκούν αρκετές ομάδες. Το ταλέντο του δεν μπορεί να χωρέσει 
στη Θεσσαλονίκη! 
Ο Ζήσης έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο στις 17 Ιουλίου 
του 1998 με την Εθνική Παίδων στο τουρνουά της Μπρεστ στην 
Γαλλία. «Στο Πανευρωπαϊκό του 1999 που έγινε στην Σλοβενία, με 
τον Ζήση πήραμε τη 2η θέση, καθώς χάσαμε στον τελικό από την 
Σερβία. Ο Νίκος είχε πάει εξαιρετικά. Θυμάμαι ήμουν σε κάποιο 
αεροδρόμιο κατά την επιστροφή μας από την Σλοβενία, πρέπει να 
ήμασταν κάπου στην Ελβετία, και χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο 
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Ντούσαν Ίβκοβιτς, που τότε συνεργάζονταν με την ΑΕΚ. Μου λέει: 
“Νίκο, ποιος είναι αυτός που έβαλε 25 πόντους σε ένα ημίχρονο στην 
ομάδα της Σερβίας;”. Του λέω: “Κόουτς, είναι ο Νίκος Ζήσης, παίζει 
στη Χ.Α.Ν.Θ., πρόκειται για εξαιρετικό παίκτη και χαρακτήρα”. Μετά 
από μικρό διάστημα έμαθα ότι αντιπροσωπεία της ΑΕΚ είχε ήδη 
ανέβει στη Θεσσαλονίκη», διηγείται ο Νίκος Κεραμεύς.

2.7.11. Ίβκοβιτς καλεί Ζήση

O Ζήσης πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη Χ.Α.Ν.Θ. 
στο «Final 4» Παίδων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, προπονητής στον Ηρακλή είναι ο 
Ντούσαν Σάκοτα, ο οποίος φιλοξενεί την Εθνική Σερβίας, που κάνει 
την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη. Χρέη τεχνικού συμβούλου 
της Εθνικής Σερβίας εκτελεί ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, που εμφανίζεται 
σε ματς της Χ.Α.Ν.Θ. μαζί με τον Σάκοτα (τελική φάση παιδικού 
πρωταθλήματος) στο Αλεξάνδρειο προκειμένου να παρακολουθήσει 
από κοντά τον παίκτη, για τον οποίο του έχει μιλήσει κι ο Νίκος 
Κεραμεύς. Ο Ντούντα δεν χρειάσθηκε να δει πολλά. Στο ημίχρονο 
φεύγει και πληροφορίες αναφέρουν, ότι επικοινώνεί με τον Γιάννη 
Γρανίτσα, συνεργάτη του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ ΑΕΚ Γιάννη 
Φιλίππου. «Υπάρχει ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη, Νίκο Ζήση τον 
λένε, θέλω να τον πάρουμε». Η ΑΕΚ ενεργοποιείται αμέσως, η 
συζήτηση ξεκινάει από τα 15 εκατομμύρια για να κλείσει τελικά στα 
50 εκατομμύρια δραχμές. Ο Ζήσης πηγαίνει στη Β΄ Λυκείου - για 
αυτό και η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη χρονιά, που 
θα αποφοιτήσει από το σχολείο. 
Ο Ζήσης αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές, που 
αναδείχθηκαν μέσα από την παραγωγική διαδικασία της Χ.Α.Ν.Θ. 
«Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, έμαθα το μπάσκετ 
αλλά και κανόνες συμπεριφοράς προς τους συμπαίκτες και τους 
προπονητές μου. Εδώ πανηγύρισα τις πρώτες επιτυχίες, εδώ έκλαψα 
με τις πρώτες αποτυχίες», θα δηλώσει ο Νίκος Ζήσης με αφορμή 
τελευταία επίσκεψη του στο Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., του 
οποίου είναι πρεσβευτής στο εξωτερικό.
Αργότερα, μετά την αποχώρηση του από τη Θεσσαλονίκη σε λίγα 
χρόνια  θα τον ακολουθήσει στην ΑΕΚ κι ο προπονητής του, Νίκος 
Δημητρίου, ο οποίος τόσο άδοξα σε ηλικία μόλις 53 ετών φεύγει από 
την ζωή (το έτος 2016) χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Ο Ν. 
Δημητρίου διατελεί προπονητής στην παιδική, την εφηβική αλλά και 
τη αντρική ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. και μαζί του η Αδελφότητα κατακτά 

μετά από πολλά χρόνια το εφηβικό πρωτάθλημα (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.)  τη 
σεζόν 1999-2000. Οι αθλητές που στελεχώνουν εκείνη την ομάδα 
είναι οι: Τόμας, Ζήσης, Κατσαντώνης, Μπουίντας, Παραλικάκης, 
Αγγελάκης, Γεωργιάδης, Καμαρούδης, Κιγμέτογλου, Γιαννίρης, 
Μουλάς, Τσελεμπής, Τσιμοράγκας, Λούπας, Παναγιωτίδης, 
Φωτιάδης, Σύρπης, Νεοφύτου και Χαρισμιάδης. Προπονητές είναι ο 
Ν. Δημητρίου, ο Κ. Μπελούλης, ο Γ. Πούλιος και ο Κ. Μπαχταλιάς.
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, που γίνεται τον Αύγουστο στη Λαμία, 
η Χ.Α.Ν.Θ. κατατάσσεται 4η, κάτι που λίγο πολύ είναι αναμενόμενο 
μετά την αποχώρηση του Νίκου Ζήση, που έχει ήδη μεταγραφεί στην 
ΑΕΚ.

Η ομάδα μπάσκετ της  Χ.Α.Ν.Θ. 1984-1985 στην Α’ Κατηγορία. Όρθιοι από αριστερά: Κ. Παπαδόπουλος, Π. Λέρης, Β. Μπασιούδης, 
Μ. Πυριτίδης (προπονητής) Β. Λυπηρίδης, Στ. Κίλιας, Θ. Παράσχου. Καθιστοί από αριστερά: Μ. Μπαλίδης, Χ. Καζάκος, Μ. Μεταξάς, 
Δ. Λιάτσης, Λ. Νασάγκας, Αλ. Ματσούκας, Γ. Δέδες, Δ. Μπάκας. (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Ο αρχηγός της ομάδας Δ. Λιάτσης (1985) (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1986. Βράβευση του προπονητή της ομάδας μπάσκετ, Μάκη Πυριτίδη, για την άνοδο της ομάδας στην Β΄ Εθνική από τον Πρόεδρο Φυσικής 
Αγωγής της Χ.Α.Ν.Θ. Μ. Καρανικόλα (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

1990. Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. Α στο Έσεν της Γερμανίας, στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ των Χ.Α.Ν (Μουσείο 
Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. πρωταθλήτρια της Γ’ Εθνικής, 1991-1992. 
Ο Βαγγέλης Μπασιούδης και ο Λουκάς Νασάγκας με το κύπελλο 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. πρωταθλήτρια της Γ’ Εθνικής, 1991-1992. 
Ο παίκτης της Χ.Α.Ν.Θ. Σωτήρης Νικολαΐδης βραβεύεται από τον 
Θ.Μπαχάρογλου (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα μπάσκετ  της Χ.Α.Ν.Θ., 1991-1992 Προπονητής Στρ. Βαμβακούδης και έφορος Α. Τρυφωνίδης με τους Αλαματίδη, 
Βαχτσεβάνο, Δεμιρτζόγλου, Ζιούτα, Καρανίκα, Μπασιούδη, Νασάγκα, Νικολαΐδη, Παπαμαυρουδή, Παπαδόπουλο, Πελεκάνο, 
Ρεϊση, Σιδηρόπουλο, Τρυφωνίδη, Χλωρίδη (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1991. Η ομάδα μπάσκετ μίνι της Χ.Α.Ν.Θ.  στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ., στο πλαίσιο των εορτασμών της FIBA για τα «Εκατό χρόνια μπάσκετ, 1891-
1991 (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

1991. Ο Διονύσης Ανανιάδης, εκπρόσωπος της Χ.Α.Ν.Θ., μαζί με την ομάδα μπάσκετ μίνι της Χ.Α.Ν.Θ.  στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, 
στο πλαίσιο των εορτασμών της FIBA για τα «Εκατό χρόνια μπάσκετ, 1891-1991/ 100 YEARS BASKETBALL 1891-1991», στους οποίους
συμμετείχε η Χ.Α.Ν.Θ. με την υποστήριξη της Ε.Ο.Κ. (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ιστορική ομιλία του Συμεών Μαυροσκούφη το 
1991 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα εκατό χρόνια 

μπάσκετ 1891-1991 (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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1992. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Χ.Α.Ν. στο Στρασβούργο της Γαλλίας 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.  1995-96 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.  1996-97
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 1994-1995 (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Απρίλιος 1995. Η τελετή λήξης του 4ου Τουρνουά Μπάσκετ Προπαιδικών Ομάδων, στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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1996 Η ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. στο Λάχτι της Φινλανδίας , στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ των Χ.Α.Ν  
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 1997-1998 με προπονητή τον Ν. Δημητρίου, βοηθό τον Π. Λέρη και τους Μπούσιο, Νικολάου, 
Παρασκευαϊδη, Αλεξανδρή, Εφραιμίδη, Μπάκα, Ζιούτα, Αλεξιάδη, Παπαμιχαήλ και Ρήγα (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 1999-2000 Πάνω σειρά: Ν. Δημητρίου (προπονητής), Ζήσης, Καμαρούδης, Νεοφύτου, Γεωργιάδης, 
Μαρλίδης, Χατζηβασδέκης, Κ. Μπελούλης (βοηθός), Κάτω σειρά: Κατσαντώνης, Τσελεμπής, Αλαμίσης, Αγγελάκης, Παραλικάκης, Σχοινάς 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.) 1996. Στιγμιότυπο από αγώνα Χ.Α.Ν.Θ.-Άρη, στο πλαίσιο του 8ου Τουρνουά Μπάσκετ Προπαιδικών Ομάδων, στο ανοικτό 

γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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2.8. «2000-ΣΗΜΕΡΑ»
Από το 2000 ως το 2006 η Χ.Α.Ν.Θ. αγωνίζεται στο τοπικό πρωτάθλημα 
της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Τα παιδο-εφηβικά τμήματα εξακολουθούν να 
αποτελούν το καμάρι του Σωματείου, και όχι μόνον έχουν συνεχείς 
παρουσίες στα final 4 των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, αλλά 
φέρνουν και πολλές διακρίσεις.
Όμως, η πρώτη ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα. Η σεζόν 2002-2003 
μάλιστα εξελίσσεται πολύ άσχημα, με το αντρικό να πέφτει στην Β΄ 
Ε.ΚΑ.Σ.Θ. Τότε ξεκινάει μια σοβαρή προσπάθεια ανασυγκρότησης. 
Η επιστροφή του Μιχάλη Γιαννουζάκου, μιας ένδοξης μορφής του 
παρελθόντος, δίνει νέα πνοή στην ομάδα. Τη σεζόν 2003-2004 
το αντρικό τμήμα στελεχώνουν οι: Κιγμέτογλου, Παπαϊωάννου, 
Νεοφύτου, Μελίδης, Παναγιωτίδης, Τσελεμπής, Λούπας, Φωτιάδης, 
Τζιμοράγκας, Μπουίντας, Καραγιάννης, Σύρπης και Χατζηβασδέκης. 
Υπεύθυνος του Τμήματος Μπάσκετ αναλαμβάνει ο Διονύσης 
Ανανιάδης και τον Γιανουζάκο πλαισιώνουν οι: Ξανθόπουλος, 
Αρβανιτίδης και Κηρυκόπουλος.
Το 2005 αναλαμβάνει τα ηνία ο Τάκης Ξουρίδας, που θα παραμείνει 
στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα χρόνια με τον οποίο η ΧΑΝΘ 
επιστρέφει στην Γ΄ Εθνική και κάνει  το νταμπλ κατακτώντας και το 
Κύπελλο της Ένωσης. 
Το 2006 είναι μια ιστορική χρονιά για την Αδελφότητα, καθώς 
ξεκινάει η λειτουργία του νέου κλειστού Αθλητικού Κέντρου στο 
σημείο, όπου βρίσκονταν το ιστορικό ανοικτό γήπεδο της ομάδας. 
Η Χ.Α.Ν.Θ. δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της στη νέα της έδρα 
με προπονητή τον Τάκη Ξουρίδα κόντρα στην Ελευθερούπολη (Γ΄ 
Εθνική). 

2.8.1. Ο Τζον Κόρφας και η άνοδος με τον Πέτρο Γκαϊτατζή

Το 2010-2011 η Χ.Α.Ν.Θ. υποβιβάζεται για μια σεζόν στην Α΄ 
Ε.ΚΑ.Σ.Θ. για να επανέλθει την επόμενη χρονιά. Για τη διετία αυτή, 
τη θέση του προπονητή στην ομάδα έχει αναλάβει μια σπουδαία 
μορφή του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο Ελληνοαμερικανός Τζόν Κόρφας, 
ενώ τα τμήματα υποδομής (μίνι και παιδικό) έχουν οι Δημήτρης 
Καραμιχάλης (για μια πενταετία στη Χ.Α.Ν.Θ.) και Κώστας Αζάς. 
Το 2012 έρχεται η ώρα του Πέτρου Γκαϊτατζή, που έχει ανέβει όλη 
την ιεραρχία των αναπτυξιακών τμημάτων. Το διάστημα, από το 2006 
ως το 2013, στο ρόστερ της Χ.Α.Ν.Θ. συναντάμε τους: Νεοφύτου, 
Φωτιάδη, Τζημοράγκα, Σουρβατζή, Μελίδη, Σερέτη, Σαχπατζίδη 

Αμπατζά, Αγραφιώτη, Πετρίδη, Ζωγράφο, Μόσχου, Τασιούδη κ.ά.
Το 2012-2013 είναι μια ονειρική σεζόν για τη Χ.Α.Ν.Θ., η οποία με 
τον Πέτρο Γκαϊτατζή στο τιμόνι της προκρίνεται στα μπαράζ ανόδου 
στον 2ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής και τελικά κερδίζει την άνοδο και 
επιστρέφει στη Β΄ Εθνική ύστερα από 21 ολόκληρα χρόνια.
Υπεύθυνος του Τμήματος είναι τις χρονιές αυτές ο πρώην προπονητής 
μπάσκετ, τότε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ. και 
σημερινός Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Α.Σ.Θ. Νίκος Βαμβακούδης, τον 
οποίο διαδέχεται ο Στέφανος Ασλανίδης.

2.8.2. Η επιστροφή του Μιχάλη Γιαννουζάκου

Η δεύτερη επιστροφή του Μιχάλη Γιαννουζάκου στα τμήματα 
υποδομής (με έφορο τον Τάσο Βελέντζα) βοηθάει τη Χ.Α.Ν.Θ. 
να ανασυνταχθεί ακόμη περισσότερο και τα επόμενα χρόνια η 
προσπάθεια αυτή επιβραβεύεται. 
Τη σεζόν 2015-2016 προπονητής των εφήβων είναι ο Αχιλλέας 
Καρδομάτης, που οδηγεί την ομάδα στο φάιναλ φορ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. με 
παίκτες τους: Φυλαχτό, Δημητρακόπουλο, Παπαπασχάλη, Ιωαννίδη, 
Βελέντζα, Κωνσταντάρα, Π. Ερμείδη,  Αγραφιώτη, Αναγνωστόπουλο, 
Κουτσοκώστα, Δ. Ερμείδη και Σταυρόπουλο. 
Το 2015, ο Δημήτρης Κυριακού αναλαμβάνει νέος τεχνικός και 
οργανωτικός Διευθυντής Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., με πρωτοπορειακές 
ιδέες και την καθιέρωση του τουρνουά κινητικών δεξιοτήτων 
καλαθοσφαίρισης για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Γενικός Αρχηγός 
αναλαμβάνει ο Νίκος Αμπατζάς και η ανδρική ομάδα με προπονητή 
τον Ανδρέα Καραπιπερίδη ανεβαίνει πάλι στη Β’ Εθνική μετά από 
αγώνα μπαράζ.
Το 2016,  ο Νίκος Σερέτης πρώην καλαθοσφαιριστής της Αδελφότητας 
αναλαμβάνει Υπεύθυνος Ακαδημιών ενώ επιστρέφει ως προπονητής 
της αντρικής ομάδας ο Σωτήρης Νικολαΐδης και ο Νίκος Δουβής 
αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Ο τελευταίος έχει 
αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην ομάδα του Ηρακλή, τον οποίο 
αργότερα υπηρετεί ως προπονητής. Ωστόσο, διατηρεί ισχυρούς 
δεσμούς με τη Χ.Α.Ν.Θ. ήδη από την δεκαετία του 1970 αρχικά 
ως κατασκηνωτής στο Πήλιο, και στη συνέχεια ως στέλεχος των 
κατασκηνώσεων της Αδελφότητας για πολλά χρόνια.
Τη σεζόν 2016-2017 η εφηβική ομάδα προκρίνεται ξανά στο φάιναλ 
φορ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. με προπονητή τον Δημήτρη Παπαβασιλείου, 
βοηθό τον Νίκο Σερέτη και παίκτες τους: Καμπίτση, Παπαζούδη, 
Φυλαχτό, Νούσιο, Κωνσταντάρα, Ερμείδη, Βελέντζα, Μακούλη, 

Δούκα, Κουτσοκώστα, Φράγκο, Χατζηβούρκογλου και Σωσσίδη.
Και η παιδική ομάδα, με προπονητή τον Νίκο Σερέτη προκρίνεται 
στο «Final 6» της διοργάνωσης με παίκτες τους: Γρίβα, Σωσσίδη, 
Ντουπτσόγλου, Μπαρδόπουλο, Γιαννακάκη, Σαββίδη, Βάνη, 
Ιωαννίδη, Χρίστογλου, Παπαστογιανίδη, Μακούλη και Χατζηβούρ-
κογλου.
Η αντρική ομάδα όμως δεν τα καταφέρνει και ουσιαστικά για μία 
ήττα χάνει τη μάχη της παραμονής και επιστρέφει στη Γ΄ Εθνική.
Το 2017 και για δύο χρόνια ο Παναγιώτης Καπάζογλου, είναι 
ο υπεύθυνος του τμήματος ο οποίος πιέζει την Αδελφότητα να 
βάλει ψηλότερους στόχους. Τη σεζόν 2017-2018 η αντρική ομάδα 
στελεχώνεται από τους: Παπαζούδη, Ζούντσα, Φιλοξενίδη, 
Ακεψιμαϊδη, Ελευθεριάδη, Ζιάκα, Θωμαϊδη, Γεωργάκη, Πέτροβιτς, 
Κουτσοκώστα, Ζαμπάκη, Κωστίκα, Μακούλη, Χατζηβούρκογλου, 
Βλαγκόγια και Δούκα, προπονητής είναι ο Γιώργος Ζαφειρούδης και 
βοηθοί του οι Αλέξης Παναγιωτόπουλος και Τάσος Τζιόμαλος και η 
ομάδα επιστρέφει στη Β’ Εθνική.
Πρώτος προπονητής της εφηβικής ομάδας της Χ.Α.Ν.Θ. είναι ο 
Αλέξης Παναγιωτόπουλος, με παίκτες τους: Παπαζούδη, Σωσσίδη, 
Νούσιο, Μακούλη, Σαββίδη, Ζούντσα, Ντουπτσόγλου, Δούκα, 
Κωστίκα, Πεταλά και Χατζηβούρκογλου. 

2.8.3. Η έλευση του Νίκου Κεραμέα

Το 2018-2019 η Χ.Α.Ν.Θ. ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον 
Νίκο Κεραμέα. O Ν. Κεραμεύς έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία ως 
ομοσπονδιακός τεχνικός, υπεύθυνος του μπασκετικού προγράμματος 
του Μαντουλίδη για 21 χρόνια και στη συνέχεια ως διευθυντής των 
τμημάτων υποδομής του Ολυμπιακού. Δεν είναι όμως άγνωστος 
στην οικογένεια της Χ.Α.Ν.Θ. «Το 1969 εγγράφηκα στη Χ.Α.Ν.Θ. 
ως μέλος των τμημάτων υποδομής του μπάσκετ. Έτσι ακολούθησα 
κι εγώ την οικογενειακή παράδοση, που ήθελε όλα τα ξαδέλφια μου 
να είναι αθλητές, κατασκηνωτές και στελέχη της. Υπήρξα κι εγώ 
κατασκηνωτής, Πηλιορείτης… Έχω μεγάλους δεσμούς με τις αξίες 
της Χ.Α.Ν.Θ., τις οποίες σήμερα προσπαθώ να περάσω στα παιδιά 
μου, που είναι κι αυτά κατασκηνωτές της Χ.Α.Ν.Θ.», θα δηλώσει ο 
Νίκος Κεραμεύς.
Την ίδια σεζόν ο Γιώργος Ζαφειρούδης παραμένει στο τιμόνι της 
αντρικής ομάδας, ενώ αναλαμβάνει και την καθοδήγηση της 
εφηβικής. Τα ηνία της παιδικής ομάδας δίνονται στον Θόδωρο 
Αστεριάδη, προπονητή της Εθνικής Παίδων. 

Τόσο το εφηβικό με τους  Σωσσίδη, Φιλοξενίδη, Βαζούκη, Ναλμπάντη, 
Ζούντσα, Ντουπτσόγλου, Καραγεωργίου, Περρή, Γρίβα, Μακούλη, 
Ζωίδη, Τσάμη και Χατζηβούρκογλου, όσο και το παιδικό με τους 
Χαλβατζάκη, Τουραπίδη, Φιλοξενίδη, Καραγιάννη, Ρουμελιώτη, 
Λαδένη, Χαβαλέ, Λύτρα, Μαργαριτόπουλο, Κωνσταντίνου, Τσιούρα, 
Γκουτζαμάνη και Ματίδη μετέχουν στα Final 4 της Ε.Κ.Α.Σ.Θ., ενώ 
πολύ καλή χρονιά κάνει και η ανδρική ομάδα, που τερματίζει στην 6η 
θέση στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. 
Την ίδια χρονιά ανακοινώνεται η δημιουργία γυναικείας ομάδας 
μπάσκετ με προπονητή τον Βασίλη Χαραλαμπίδη, η οποία αγωνίζεται 
στην Α’ Ε.Κ.Α.Σ.Θ. 
Τη σεζόν 2019-20, μετά από εισήγηση του Γενικού Αρχηγού 
της Χ.Α.Ν.Θ. Νίκου Κεραμέα, το τεχνικό τιμ της Αδελφότητας 
απαρτίζεται από τους: Ιωσήφ Νικολαΐδη (Προπονητή Αντρικής και 
Εφηβικής ομάδας), Ιωάννα Καπουσούζη (Βοηθό προπονητή Αντρικής 
και Εφηβικής ομάδας), Σωτήρη Κοκκινόπουλο (Προπονητή Παιδικής 
και Προπαιδικής ομάδας), Βασίλη Χαραλαμπίδη (Προπονητή της 
Γυναικείας ομάδας και Υπεύθυνο Φυσικής Κατάστασης όλων των 
αγωνιστικών τμημάτων), ενώ ο Νίκος Σερέτης συνεχίζει στη Χ.Α.Ν.Θ. 
ως Οργανωτικός Υπεύθυνος Αγωνιστικών Τμημάτων και Ακαδημιών.

2.8.4.  Μια σύγχρονη Σχολή Μπάσκετ στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης

Οι παροχές που η Χ.Α.Ν.Θ. έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την 
κάνουν να ξεχωρίζει, καθώς διαθέτει δυο κλειστά γυμναστήρια, 
εξωτερικό στίβο για τρέξιμο, κλειστή θερμαινόμενη πισίνα και 
αίθουσα ενδυνάμωσης. Παρέχει στους αθλητές της πλήρη ιατρική 
και ακτινοδιαγνωστική κάλυψη, φυσιοθεραπείες και υπηρεσίες 
αποκατάστασης και προπονητικά team αποτελούμενα από 
αναγνωρισμένου προπονητές και γυμναστές. Πριν την έναρξη κάθε 
αγωνιστικής σεζόν λειτουργεί πρόγραμμα αθλητικής προετοιμασίας 
στην κατασκήνωσή της στη Χαλκιδική. Παράλληλα διοργανώνονται 
σεμινάρια γονέων σχετικά με την ψυχολογία και τη διατροφή του 
παιδιού – αθλητή από εξειδικευμένους επιστήμονες. 
Η Χ.Α.Ν.Θ. είναι περήφανη που εξακολουθεί να καλλιεργεί 
αποκλειστικά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, προσφέροντας στους 
αθλητές που προέρχονται από άλλες πόλεις τη δυνατότητα φιλοξενίας 
σε ειδικά διαμορφωμένους ξενώνες στις εγκαταστάσεις της, την 
κάλυψη της ημερήσιας σίτισης και τις υποτροφίες σε αναγνωρισμένα 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ενώ μόνο σε περιπτώσεις που διαπιστώνει 
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Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 2000-2001 (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

πραγματική οικονομική ανάγκη αθλητή, συνδράμει με οικονομικά 
βοηθήματα στη βελτίωση της διατροφής και στη μετακίνησή του, 
προκειμένου να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις των προπονήσεων 
και των αγώνων. 
Η Χ.Α.Ν.Θ. τα τελευταία χρόνια  πρωταγωνιστεί στα αναπτυξιακά 
πρωταθλήματα της Ε.Κ.Α.Σ.Θ., με τα Εφηβικά και Παιδικά της 
τμήματα να μετέχουν ανελλιπώς σε τελικές φάσεις πρωταθλημάτων 
(Final 4 και Final 6). Τα τμήματα αυτά ανέκαθεν άλλωστε υπήρξαν 
από τα πιο αξιόμαχα και ανταγωνιστικά στον Νομό Θεσσαλονίκης 
και ήταν πάντα στον πυρήνα του ενδιαφέροντος της Οργάνωσης.
Αποτέλεσμα της προσπάθειας είναι αρκετοί αθλητές της να μετέχουν 
και να διακρίνονται σε Μικτές ομάδες της Ε.Κ.Α.Σ.Θ. και σε Κλιμάκια 
Εθνικών ομάδων με συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (U16 
και U18).  
 Η Χ.Α.Ν.Θ. λειτουργεί ουσιαστικά ως μια σύγχρονη Σχολή Μπάσκετ, 
με ενιαία αγωνιστική φιλοσοφία σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Στο 
επίκεντρο της προσπάθειας ήταν και παραμένει το αναπτυξιακό 
σκέλος, η σωστή εκμάθηση του basket ball. Στις προτεραιότητες της 
είναι να εμφυσήσει ιδανικά και αξίες στους αθλητές, όπως το ομαδικό 
πνεύμα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στον αντίπαλο, η τήρηση των 
κανονισμών του παιχνιδιού με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
αθλητών, καλών φιλάθλων και σωστών προσωπικοτήτων.  
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Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 2001-2002 Πάνω σειρά: Παναγιωτίδης (προπονητής), Τσελέμπης, Κιγμέτογλου, Νεοφύτου, 
Μπουίντας, Χατζηβασδέκης, Ξανθόπουλος (προπονητής), Κάτω σειρά: Σχοινάς, Σπανός, Αγγελάκης, Φωτιάδης, Τσακαλικίδης 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 2002-2003 Πάνω σειρά: Ξανθόπουλος (προπονητής), Σπανός, Σύρπης, Κιγμέτογλου, Μπουίντας, 
Νεοφύτου, Χατζηβασδέκης, Παναγιωτίδης, Γιαννίρης, Παναγιωτίδης (προπονητής), Παππάς (Έφορος), Κάτω σειρά: Χαρισμιάδης, 
Τσακαλακίδης, Λούπας, Τζιμοράγκας, Σχοινάς, Φωτιάδης (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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2002. Τελευταίος αγώνας παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών, πριν την κατεδάφιση του ανοικτού γηπέδου της Χ.Α.Ν.Θ. Στιγμιότυπο 
με τον Κωστή Τσικίνα και τον Βύρων Αλεξιάδη(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Αγώνας παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών, πριν την κατεδάφιση του ανοικτού γηπέδου της Χ.Α.Ν.Θ. Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Αναμνηστική φωτογραφία από τον αγώνα παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών, πριν την κατεδάφιση του ανοικτού γηπέδου της Χ.Α.Ν.Θ. 
Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 2003-2004 Πάνω σειρά: Γιαννουζάκος (προπονητής), Κηρυκόπουλος, Κιγμέτογλου, Παπαϊωάννου, 
Μπουίντας, Νεοφύτου, Μελίδης, Χατζηβασδέκης, Μελίδης, Ξανθόπουλος (προπονητής), Κάτω σειρά: Παναγιωτίδης, Τσελέμπης, Λούπας, 
Φωτιάδης, Τζιμοράγκας, Καραγιάννης, Σύρπης (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., 2005-2006 Πάνω σειρά: Ζωγράφος, Λούπας, Σύρπης, Κιγμέτογλου, Χατζηγιακουμής, Νεοφύτου, Μελίδης, 
Χατζηβασδέκης, Τσελέμπης, Κάτω σειρά: Παναγιωτίδης, Καραπίτης, Ματενίδης, Φωτιάδης, Τζιμοράγκας, Κουτσόβουλος 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα εφήβων πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης το 2000 (Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.)
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Ο αθλητής της Χ.Α.Ν.Θ. Νίκος Ζήσης σε νεαρή ηλικία φωτογραφίζεται για τις 
ανάγκες συνέντευξης (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) Η φωτογράφιση της ομάδας 2016-17 Πάνω σειρά: Παπαβασιλείου, Νικολαΐδης, Ζιάκας, Γεωργάκης, Λευκαδίτης, Μελίδης, 

Φυλακτός, Ελευθεριάδης, Δ. Ερμείδης, Καϊτατζίδης, Δουβής, Κάτω σειρά: Παπαχρήστου, Αμπατζάς, Παπαζούδης, Ιορδάνογλου, 
Π. Ερμείδης, Σταματέλος, Βλάχος (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Η ομάδα της σεζόν 2017-18 Πάνω σειρά: Βλαγκόγιας, Πανταζής, Τζιόμαλος, Ζιάκας, Πέτροβιτς, Δούκας, Κωστίκας, Κουτσοκώστας, 
Θωμαϊδης, Γεωργάκης, Παπαβασιλείου, Κάτω σειρά: Φιλοξενίδης, Ζαμπάκης, Ακεψεμαϊδης, Παπαζούδης, Μακούλης, Ζούντσιας, 
Ελευθεριάδης (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Η ομάδα της σεζόν 2018-19 Πάνω σειρά: Φιλοξενίδης, Θωμαϊδης, Β. Παπαδόπουλος, Τσάμης, Καραγεωργίου, Βλαγκόγιας, Ντίνος, 
Πέτροβιτς, Γεωργάκης, Κάτω σειρά: Δεληγιώργης, Ζαφειρούδης, Χονδρόπουλος, Περής, Μπαλάσκας (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Hσυνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. της σεζόν 2019-20. Από αριστερά προς τα δεξιά ο Πρόεδρος Τομέα 
Αθλητισμού-Ομάδων της Χ.Α.Ν.Θ. Δημήτρης Μητσόπουλος, ο Διευθυντής Αθλητισμού Δημήτρης Καραΐσκος, ο Γενικός Αρχηγός του τμήματος Μπάσκετ 
Νίκος Κεραμεύς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Μουσείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. Διονύσης Ανανιάδης κι ο Υπεύθυνος των Ακαδημιών Νίκος Σερέτης. 
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Αθλητές και προπονητές του Τμήματος Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του 
προγράμματος καλαθοσφαίρισης. (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Δημοσίευμα της εποχής για το Ευρωπαϊκό παιχνίδι της Χ.Α.Ν.Θ. 
με τη Βελγική Μάες Πιλς

Η Χ.Α.Ν.Θ. ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΑΛΟΝΙΑ
Η καταπληκτική πορεία της Χ.Α.Ν.Θ. στις αρχές της δεκαετίας του 
1970, ανταμείφθηκε με την παρουσία της στα Ευρωπαϊκά σαλόνια 
του μπάσκετ. Τρεις φορές η Χ.Α.Ν.Θ. έλαβε το εισιτήριο πρόκρισης 
στο Κύπελλο Κόρατς. Το επίτευγμα είναι τεράστιο αν αναλογιστούμε 
πως επρόκειτο για μία ομάδα που εξακολουθούσε να λειτουργεί σε 
ερασιτεχικά πρότυπα, χωρίς να έχει την ευχέρεια των μεταγραφών, 
αλλά αξιοποιώντας παίκτες που προέρχονταν κυρίως από το 
“φυτώριό” της.

3.1. Πρώτη (1η ) ευρωπαϊκή συμμετοχή 
Την περίοδο 1972-73 η Χ.Α.Ν.Θ. ήταν στο γκρουπ ομάδων, που 
μετείχαν για πρώτη φορά στην νεοσύστατη διοργάνωση του Κόρατς. 
Η ομάδα του Θόδωρου Ροδόπουλου αντιμετώπισε στην προκριματική 
φάση τη Βελγική Μάες Πιλς και τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (μετέπειτα 
Τσιμπόνα). 
ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ Α΄ προκριµατικός όµιλος 
9 Ιανουαρίου 1973 
ΧΑΝΘ- Ρασίγκ Μαές Πίλς 73-76 (41-41)
ΧΑΝΘ (Θόδωρος Ροδόπουλος): Μ. Γιαννουζάκος 32, Ανανιάδης 
11, Αβραµίδης 12, Γκίνης 2, Στρατής 2, Βούγιας 8, Τρυφωνίδης 6, 
Βαµβακούδης, Γιαταγατζίδης.
16 Ιανουαρίου 1973 
Ρασίγκ Μαες Πίλς-ΧΑΝΘ 96-71 (48-29)
ΧΑΝΘ (Θόδωρος Ροδόπουλος): Μ. Γιαννουζάκος 32, Στρατής 17, 
Ανανιάδης 9, Αβραµίδης 4, Γκίνης 2, Βογιατζόγλου 3
23 Ιανουαρίου 1973
Λοκοµοτίβα (Τσιµπόνα) Ζάγκρεµπ-ΧΑΝΘ 81-61 (42-33) 
ΧΑΝΘ (Θόδωρος Ροδόπουλος): Μ. Γιαννουζάκος 24, Στρατής 11, 
Ανανιάδης 13, Αβραµίδης 8, Γκίνης 1, Βαµβακούδης 4, Τρυφωνίδης.
30 Ιανουαρίου 1973
 ΧΑΝΘ- Λοκοµοτίβα (Τσιµπόνα) Ζάγκρεµπ 68-73 (28-35)
ΧΑΝΘ (Θόδωρος Ροδόπουλος): Μ. Γιαννουζάκος 19, Τρυφωνίδης 6, 
Ανανιάδης 21, Αβραµίδης 14, Στρατής 6, Γιαταγατζίδης, Βαµβακούδης 
2, Βούγιας, Κ. Γιαννουζάκος. 

3.2. Δεύτερη (2η) Ευρωπαϊκή συμμετοχή
Την περίοδο 1973-74 η ΧΑΝΘ πήρε µέρος για δεύτερη φορά στη 
διοργάνωση. Στον πρώτο γύρο πέρασε άνευ αγώνα την Αυστριακή 
ABC  Βιέννης που δεν κατέβηκε να αγωνιστεί και στον δεύτερο 
αντιμετώπισε την πανίσχυρη Παρτίζαν Βελιγραδίου, από την οποία 
ηττήθηκε δύο φορές.

27 Νοεμβρίου του 1973
ΧΑΝΘ-Παρτίζαν Βελιγραδίου 77-79 (34-390)
ΧΑΝΘ (Θόδωρος Ροδόπουλος): Μ. Γιαννουζάκος 34, Ανανιάδης 16, 
Αβραµίδης 7, Γκίνης 4, Βαµβακούδης 3, Στρατής 2, Βογιατζόγλου 10, 
Τρυφωνίδης, Στανόπουλος 1. 
4 Δεκεµβρίου 1973
 Παρτιζάν Βελιγραδίου-ΧΑΝΘ  88-63 (34-26)
ΧΑΝΘ (Θόδωρος Ροδόπουλος): Μ. Γιαννουζάκος 28, Αβραµίδης 
14, Βαµβακούδης 8, Γκίνης 5, Βογιατζής 2, Στανόπουλος 2, Νάνος 2, 
Στρατής 2.

3.3. Ο τελευταίος ευρωπαϊκός «χορός»
Τη σεζόν 1974-75 η ΧΑΝΘ έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση 
απέναντι στη Γερμανική Βολφενµπίτελ, την οποία νίκησε στη 
Θεσσαλονίκη, ωστόσο στη Γερμανία δεν τα κατάφερε, καθώς η 
διαφορά των 4 πόντων, με την οποία επικράτησε στο πρώτο ματς, 
δεν αποδείχθηκε αρκετή:
5 Νοεµβρίου 1974 
ΧΑΝΘ- Βολφενµπίτελ 73-69 (32-33)
ΧΑΝΘ (Νίκος Βογιατζής): Ανανιάδης 20, Στρατής 16, Βογιατζόγλου 
14, Νάνος 8, Κ. Γιαννουζάκος 6, Γκίνης 2, Βαµβακούδης 7, 
Μυλόπουλος, Στανόπουλος 5, Κίλιας. 
12 Νοεµβρίου 1974 
Βολφενµπίτελ -ΧΑΝΘ 91-80 (47-43) 
ΧΑΝΘ (Νίκος Βογιατζής): Ανανιάδης 24, Βαµβακούδης 14, 
Βογιατζόγλου 11, Κ. Γιαννουζάκος 11, Στρατής 11, Νάνος 5, 
Μυλόπουλος.
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Στιγμιότυπα από τον αγώνα της Χ.Α.Ν.Θ. με τη Λοκομοτίβ Ζάγκρεμπ το 1973 για το Κύπελλο Κόρατς 
(Αρχείο Σπ. Στρατή)

Στιγμιότυπα από τον αγώνα της Χ.Α.Ν.Θ. με τη Λοκομοτίβ Ζάγκρεμπ το 1973 για το Κύπελλο Κόρατς 
(Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ.).
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1973. Η ομάδα μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., σε σχήμα Χ: 
(7) Μ. Γιαννουζάκος,(11) Ν. Βογιατζόγλου,(12) Αλ. 
Τρυφωνίδης,(13) Σπ..Στρατής, (16 ) Ά. Ταλιαδώρος, (4) 
Ζ. Στανόπουλος, (10) Λ. Αβραμίδης,  (14) Γ. Νάνος, (5) 
Στρ. Βαμβακούδης, Θ. Ροδόπουλος (προπονητής), (9) Δ. 
Ανανιάδης, (15) Ζ. Γκίνης 
(Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Φωτογράφηση  της ομάδας μπάσκετ σε σχηματισμό Υ (από το αγγλικό ακρωνύμιο Y.M.C.A).. Αριστερά: Μ. Γιαννουζάκος (7),                        
Ν. Βογιατζόγλου (11), Αλ. Τρυφωνίδης (12), Σπ. Στρατής (13), Ακ. Ταλιαδώρος (16), Ζ. Στανόπουλος (4). Δεξιά: Λ. Αβραμίδης (10), Γ. Νάνος 
(14), Στρ. Βαμβακούδης (5), Θ. Ροδόπουλος (προπονητής), Δ. Ανανιάδης (9), Ζ. Γκίνης (15). (Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Χ.Α.Ν.Θ. 

ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
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4.1. Οι πρωτεργάτες

4.1.1.  Λούις Ρις (1887-1946)

μπέιζμπολ και του αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Υπήρξε προπονητής 
των ομάδων μπάσκετ και αμερικανικού ποδοσφαίρου του Χάμπτεν-
Σίντνεϊ, ενώ αργότερα ανέλαβε να κοουτσάρει στο μπέιζμπολ την 
ομάδα του Βιρτζίνια Τεκ. Επέστρεψε στην Y.M.C.A. και συνεργάσθηκε 
με το Κολέγιο του Σπρίνγκφιλντ ως καθηγητής. Στη χώρα μας έφτασε 
το 1924 ως  Διευθυντής Φυσικής Αγωγής των Χ.Α.Ν. Ελλάδος με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά μύησε τη 
συμπρωτεύουσα στις αθλοπαιδιές, δίνοντας παράλληλα κίνητρο 
σε πολλά παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Η σχέση που 
ανέπτυξε με τον Διευθυντή Σωματικής Αγωγής του Υπουργείου 
Παιδείας, Ιωάννη Χρυσάφη, υπήρξε καταλυτική για την εισαγωγή 
του μπάσκετ στα σχολεία και στο πρόγραμμα σωματικής αγωγής των 
ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, ήταν αυτός που δίδαξε κανονισμούς του 
αθλήματος του μπάσκετ και αγωνίστηκε για την ίδρυση τμημάτων 
μπάσκετ σε ομάδες της Θεσσαλονίκης. Εισηγήθηκε την παροχή 
υποτροφιών σε στελέχη της Χ.Α.Ν.Θ. για την επιμόρφωσή τους, ενώ 
υπήρξε ο «δάσκαλος» του Συμεών Μαυροσκούφη. Ο Λ. Ρις επέστρεψε 
στις Η.Π.Α. το 1934 και έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου του 1946 
στην Αμβέρσα. Η Χ.Α.Ν.Θ. αφιέρωσε στη μνήμη του το Μουσείο 
Μπάσκετ που εγκαινίασε το 2013.

Ο Λoύις Ρις θεωρείται ένας εκ 
των πρώτων «ιεραποστόλων» του 
μπάσκετ στην Ευρώπη. Γεννήθηκε 
στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. 
στις 19 Οκτωβρίου 1887. Φοίτησε 
στα Κολέγια Σουάρθμορ και 
Σπρίνγκφιλντ. Υπήρξε μαθητής 
του Τζέιμς Νέισμιθ, από τον 
οποίο διδάχτηκε τα μυστικά του 
μπάσκετ. Παρακολουθούσε με 
μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη 
του αθλήματος μέχρι τον θάνατό 
του, ωστόσο αγάπησε και 
υπηρέτησε και τα αθλήματα του 

4.1.2.  Συμεών Μαυροσκούφης (1909-1991)
Ο Συμεών Μαυροσκούφης 
υπήρξε ένας σημαντικός πυλώ-
νας, στον οποίο στηρίχτηκε 
προπολεμικά ο αθλητισμός της 
Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στις 
29 Απριλίου 1909 στην Καπ-
παδοκία της Μ. Ασίας. Το 1911 
η οικογένειά του μετακόμισε 
στην Κωνσταντινούπολη, καθώς 
ο πατέρας του είχε διοριστεί 
δάσκαλος στο ελληνικό σχολείο 
της Χάλκης. Στη διάρκεια 
των θερινών διακοπών του 
1922, ακολούθησε τον θείο 

του σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, όπου έμελλε 
να εγκατασταθεί μόνιμα. Φοίτησε στο 1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. 
Είχε έφεση στις ξένες γλώσσες και από νεαρή ηλικία μιλούσε 
άριστα γαλλικά και αγγλικά. Εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή, την 
οποία όμως δεν τελείωσε, καθώς είχε αρχίσει ήδη να του κεντρίζει 
την προσοχή και το ενδιαφέρον ο αθλητισμός, στον οποίο άρχισε 
να αφιερώνει ολοένα και περισσότερο χρόνο. Εντάχθηκε στη 
Χ.Α.Ν.Θ. σχεδόν από το ξεκίνημά της και ο Λ. Ρις τον ξεχώρισε 
χρίζοντάς τον άμεσο συνεργάτη του. Από το 1930 έως το 1933 ο 
Σ. Μαυροσκούφης σπούδασε με υποτροφία της Χ.Α.Ν.Θ. Φυσική 
Αγωγή και  Παιδαγωγική στο Ινστιτούτο Jan Jacques Rousseau του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης σε πρόγραμμα που συνδιοργανώνονταν 
με το Κολέγιο της Y.M.C.A. στο Springfield. 
Στις 18 Ιουνίου του 1932, μαζί με τον προερχόμενο από τον Ηρακλή 
Γιώργο Αμπατζίογλου, υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της FIBA. 
Διετέλεσε Διευθυντής του τμήματος Φυσικής Αγωγής της  Χ.Α.Ν.Θ. 
και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το μπάσκετ, το οποίο είχε χαρακτηρίσει 
«σκάκι των αθλοπαιδιών». Μαζί με τον Αντώνη Σκυλογιάννη υπήρξαν 
οι πρώτοι Έλληνες διεθνείς διαιτητές.
Το 1940 ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό γυμναστήριο στη Θεσσαλονίκη, 
πάνω από τον κινηματογράφο «Διονύσια», το οποίο αποτελούσε για 
πολλά χρόνια σημείο αναφοράς της αθλητικής Θεσσαλονίκης. Έφυγε 

από τη ζωή στις 20 Ιουλίου του 1991 στο Λονδίνο. Μετά θάνατον, 
στις 4 Φεβρουαρίου του 2000, ο Συμεών Μαυροσκούφης προτάθηκε 
ως υποψήφιο μέλος του Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.
Στη μνήμη του κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης 
Θεσσαλονίκης διοργανώνει Τουρνουά Μπάσκετ, που φέρει το όνομα 
του («Μαυροσκούφεια»). Η Χ.Α.Ν.Θ. έδωσε το όνομά του στο 
προπονητήριο-γυμναστήριο του Αθλητικού της Κέντρου.

4.2. Μεγάλες μορφές της «χρυσής» ομάδας 
της δεκαετίας του 1950

4.2.1 Μίμης Τσικίνας (1917-1992)

Ο Μίμης Τσικίνας θεωρείται 
ο «φωτοδότης» του μπάσκετ 
της Θεσσαλονίκης και ο άξιος 
συνεχιστής του έργου, που άφησε ο 
Συμεών Μαυροσκούφης. Γεννήθηκε 
στις 24 Νοεμβρίου 1917 στη 
Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από 
Χίο (από την πλευρά του πατέρα 
του) και τη Σμύρνη (από την 
πλευρά της μητέρας του). Φοίτησε 
στο 1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και 
εισήχθη στη Νομική Σχολή, από την 
οποία και αποφοίτησε. Ωστόσο, 
δεν άσκησε ποτέ το επάγγελμα του 
δικηγόρου, καθώς ο Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος και η Γερμανική κατοχή, άλλαξαν τα σχέδιά του. Μετέβη 
στο Κάιρο της Αιγύπτου, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των 
ελληνικών μονάδων και του συμμαχικού στρατού. Υπηρέτησε ως 
Υπαξιωματικός στη 2η Ταξιαρχία. 
Γνώρισε τη Χ.Α.Ν.Θ. με την ευκαιρία της συμμετοχής του στην 
κατασκήνωση του Πηλίου και αγάπησε όλα τα σπορ, ιδιαιτέρως 
το μπάσκετ, τον στίβο και την επιτραπέζια αντισφαίριση. Ήδη 

από τα χρόνια της φοίτησής του, είχε αρχίσει να διακρίνεται για 
τις εξαιρετικές επιδόσεις του στα σπορ. Επιστρέφοντας από τη Μ. 
Ανατολή αγωνίστηκε με την ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. και τη Μικτή 
Θεσσαλονίκης, έχοντας συμπαίκτες μεταξύ άλλων τους: Φαίδωνα 
Ματθαίου, Τάκη Ταλιαδώρο, Γιώργο Οικονόμου, Μιχάλη Τζίκα και 
Τάκη Νικολαΐδη. Το 1948 προσελήφθη ως επαγγελματικό στέλεχος 
της Χ.Α.Ν.Θ. και του ανατέθηκε και η τεχνική ηγεσία της ομάδας 
μπάσκετ. Το 1951 ταξίδεψε με υποτροφία της Χ.Α.Ν.Θ. στο 
Κολέγιο Σπρίνγκφιλντ των Η.Π.Α. για να σπουδάσει παιδαγωγική 
και προπονητική (με δάσκαλο τον Έβερετ Ντιν). Το Πάσχα του 
1952 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ως επαγγελματικό στέλεχος 
και προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., εφαρμόζοντας 
τις πλέον σύγχρονες μεθόδους προπονητικής. Από το 1955 έως το 
1963 διετέλεσε προπονητής και της Μικτής Θεσσαλονίκης κι επίσης 
χρίσθηκε διεθνής διαιτητής. Στη Χ.Α.Ν.Θ. διετέλεσε Τμηματάρχης 
Φυσικής Αγωγής, Διευθυντής Τμήματος Νέων-Ανδρών και Γενικός 
Διευθυντής έως το 1982. Στη συνέχεια διετέλεσε Πρόεδρος του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Άφησε την τελευταία πνοή 
του στις 26 Ιουλίου του 1992. Η Χ.Α.Ν.Θ. σε ένδειξη τιμής έδωσε το 
όνομά του στο σύγχρονο Αθλητικό της Κέντρο.
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4.2.2. Τάκης Ταλιαδώρος (1925-2011) 4.2.3.  Ανέστης Πεταλίδης (1929-2012)

Ο Τάκης Ταλιαδώρος υπήρξε 
ένας σύγχρονος «προφήτης» 
του μπάσκετ, καθώς προηγού-
νταν της εποχής του. Αναγνω-
ρίστηκε ως «μάγος» της μπά-
λας και δικαίως θεωρείται 
μια από τις σημαντικότερες 
μορφές του Ελληνικού Μπά-
σκετ. Γεννήθηκε την 1η Φε-
βρουαρίου του 1925 στη 
Θεσσαλονίκη. Ήδη πριν από 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
είχε δείξει στοιχεία του ταλέ-
ντου του, όμως μετά την 
απελευθέρωση ξεδίπλωσε τις 

αρετές ενός ολοκληρωμένου παίκτη, που όμοιό του δεν είχε δει ως 
τότε η Θεσσαλονίκη. Υπήρξε πρωτοπόρος, αφού εφάρμοσε πρώτος 
τη ραχιαία ντρίμπλα (reverse dribble), ενώ ήταν από τους πρώτους, 
πανευρωπαϊκά, που χρησιμοποίησαν το jumpshoot! Υπό τις οδηγίες 
του Μίμη Τσικίνα μεγαλούργησε, καθιέρωσε τη Χ.Α.Ν.Θ. ως μεγάλη 
και αναγνωρίσιμη δύναμη στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, ενώ 
ο ίδιος ήταν ο μοναδικός εκ Θεσσαλονίκης διεθνής παίκτης επί 
σειρά ετών. Συμμετείχε  στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952 στο 
Ελσίνκι, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1951 στο Παρίσι και 
στο Πανευρωπαϊκό του 1949 στο Κάιρο. Με την Εθνική Ομάδα 
αγωνίσθηκε 31 φορές από το 1947 έως το 1952 και πέτυχε συνολικά 
145 πόντους. Επιλέχθηκε δύο φορές στη Μικτή Ευρώπης, ενώ 
αξιοσημείωτη είναι η πιστή παραμονή του στην αγαπημένη του 
Χ.Α.Ν.Θ., παρ’ όλο που δέχθηκε πολλές προτάσεις ομάδων από 
την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο μετά το τέλος της 
αγωνιστικής του καριέρας κάθισε στον πάγκο του Π.Α.Ο.Κ. για ένα 
μικρό χρονικό διάστημα. Όπως όλοι οι αθλητές της εποχής του, έτσι 
κι ο Τ. Ταλιαδώρος είχε διακριθεί σε αρκετά αθλήματα (πλην του 
μπάσκετ), όπως η κωπηλασία, η κολύμβηση, το βόλεϊ, το άλμα εις 
μήκος και η επιτραπέζια αντισφαίριση. Σημαντικός επίσης και ο ρόλος 
του ως αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Κ. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 
του 2011 αφήνοντας μια μεγάλη και ανεκτίμητη παρακαταθήκη στη 
Χ.Α.Ν.Θ. και στο Ελληνικό Μπάσκετ. Το 2013 η Χ.Α.Ν.Θ. έδωσε το 
όνομά του στο ιστορικό κλειστό γυμναστήριο των εγκαταστάσεών 
της στο κεντρικό της κτήριο.

Υπήρξε η «ατμομηχανή» της 
χρυσής ομάδας της Χ.Α.Ν.Θ., 
που «σάρωσε» τους τίτλους 
κατά τη δεκαετία 1947-1957. 
Ήταν ένα από τα αγαπημένα 
παιδιά του Μ. Τσικίνα, όμως 
αυτός που του απεύθυνε 
πρώτος πρόσκληση να εγγρα-
φεί στην ομάδα, ήταν ο 
αείμνηστος Μιχάλης Τζίκας. 
Γεννήθηκε το 1929 στη 
Συμφερόπολη της Κριμαίας και 
προέρχονταν από οικογένεια 
Πόντιων προσφύ-γων. Μικρός 
έπαιζε ποδόσφαιρο, παράλληλα 
ήταν κολυμβητής και πολίστας 

του Άρη, μαζί με τον μετέπειτα Πρόεδρο του συλλόγου Μενέλαο 
Χατζηγεωργίου, ενώ ασχολήθηκε και με την κωπηλασία.  Σε επαφή 
με το μπάσκετ ήρθε έφηβος. Από το πρώτο κιόλας διάστημα της 
παρουσίας του στη Χ.Α.Ν.Θ. τον ξεχώρισε ο Μ. Τζίκας και τον 
προώθησε στην εφηβική ομάδα, με την οποία έκανε το ντεμπούτο 
του το 1947. Από τα πρώτα παιχνίδια φάνηκε το ταλέντο του και 
τον ίδιο χρόνο βρέθηκε στο αντρικό τμήμα. Το 1948 ήταν ήδη μέλος 
της βασικής πεντάδας. Ήταν ηγετική φυσιογνωμία, διακρίνονταν 
για την μπασκετική του οξυδέρκεια, είχε πολύ καλή πάσα και ήταν 
εξαιρετικός αμυντικός, ιδανικός για «ειδικές αποστολές». Το 1952 
κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα, με την οποία συμμετείχε και στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι, ενώ την ίδια χρονιά ανέλαβε 
την τεχνική ηγεσία του Άρη. Το 1954  μαζί με τους Μαυροσκούφη, 
Τσικίνα, Κλάγκα και Φουρουντζόπουλο δημιούργησαν τον πρώτο 
Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης στη Θεσσαλονίκη. Διετέλεσε 
προπονητής του Άρη από το 1952 έως το 1973. Του αποδόθηκε το 
προσωνύμιο του «Πατριάρχη» του μπασκετικού Άρη και θεωρείται 
ένας εκ των βασικών συντελεστών της δημιουργίας της μεγάλης 
αυτοκρατορίας του Άρη τη δεκαετία του 1980. Άφησε την τελευταία 
του πνοή στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη.

4.2.4. Τάκης Φουρουντζόπουλος (1930-2017) 4.2.5.  Γιώργος Ματσούκας (1930 -2017)

Ο Τάκης Φουρουντζόπουλος γεννήθηκε το 1930 στον Σταυρό 
Χαλκιδικής. Πρωτόπαιξε μπάσκετ στη Χ.Α.Ν.Θ. σε ηλικία 14 ετών 
μετά από προτροπή του Α. Τζίκα. Με την αντρική ομάδα της Χ.Α.Ν.Θ. 
έκανε το ντεμπούτο του το 1947 σε αγώνα του πρωταθλήματος 
Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη. Παρέμεινε στη Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι 
το 1957, όταν μαζί με τον Ανέστη Πεταλίδη μεταγράφηκε στον 
Άρη, στον οποίο αγωνίσθηκε για ενάμιση χρόνο. Μετά το τέλος της 
αγωνιστικής σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με την προπονητική 
και κυρίως με τη διαιτησία. Το 1977 χρίσθηκε διεθνής διαιτητής, 
ενώ σφύριξε για τελευταία φορά το 1981 σε αγώνα ανάμεσα στον 
Ολυμπιακό και τον Απόλλωνα Πατρών. Ο Τάκης Φουρουντζόπουλος 
έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου του 2017.

Ο Γιώργος Ματσούκας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930 
και εντάχθηκε στη Χ.Α.Ν.Θ. σε πολύ μικρή ηλικία, προτού καν 
ξεσπάσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Προερχόταν από το Σώμα 
Ναυτοπροσκόπων «Λευκός Πύργος». Αγωνιζόταν στη θέση του πλέι 
μέικερ και υπήρξε ένα από τα πρωτοπαλίκαρα της μεγάλης ομάδας, 
που δημιούργησε και καθοδήγησε μεταπολεμικά ο Μ. Τσικίνας, 
με συμπαίκτες τους Τ. Ταλιαδώρο, Α. Πεταλίδη, Β. Τσιγαρίδα, Τ. 
Φουρουντζόπουλο. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1960 
για να αφοσιωθεί στην επαγγελματική του δραστηριότητα ως 
Συμβολαιογράφος. Έφυγε από τη ζωή στις 13 Δεκεμβρίου 2017.
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4.2.6. Βαγγέλης Τσιγαρίδας (1931) 4.2.7.  Παντελής Δέδες (1936-2015)

Ο Βαγγέλης Τσιγαρίδας γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1931 στη 
Θεσσαλονίκη.  Υπήρξε βασικό στέλεχος της Χ.Α.Ν.Θ. έως το 1960, 
με εξαίρεση τη σεζόν 1954-55, που αγωνίστηκε στην Α.Ε.Κ., καθώς 
υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στην Αθήνα. Παράλληλα 
με το μπάσκετ ασχολήθηκε με την κολύμβηση, τις καταδύσεις, τον 
στίβο, το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ. Μετά την απόσυρσή του από 
την ενεργό δράση ως αθλητής, ασχολήθηκε με την προπονητική 
και συνεργάσθηκε με το Ανατόλια, την Αρμενική, τον Β.Α.Ο., τον 
Ηρακλή και τον Αετό Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε το μπάσκετ και με 
την ιδιότητα του διαιτητή, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε μέλος του 
Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. και γυμνασίαρχος αγώνων.

Ο Παντελής Δέδες γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16 Μαρτίου 1936. 
Αγωνίστηκε στη Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι το 1959 και το 1960 πήρε μεταγραφή 
στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα την 
σεζόν 1960-1961. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και υπήρξε άριστος γνώστης του Αθλητικού 
Δικαίου. Ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος και λάτρης του μπάσκετ. 
Έδωσε μεγάλους αγώνες για την εφαρμογή των νόμων και των 
κανονισμών. Διατέλεσε για μία δεκαετία Αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Κ., 
εκπροσωπώντας την Ελληνική Ομοσπονδία σε διεθνή συνέδρια 
και επιτροπές της FIBA. Μετά την αποχώρησή του από την Ε.Ο.Κ. 
αξιοποίησε την πλούσια δικηγορική εμπειρία του στον αθλητισμό 
και αφοσιώθηκε στην παροχή νομικών συμβουλών σε αθλητές, 
προπονητές και συλλόγους σε όλα τα αθλήματα. Το 1995 υπήρξε ο 
πρώτος Έλληνας,  που διορίστηκε διαιτητής στο Διεθνές Δικαστήριο 
CAS της Λωζάννης, μετά από πρόταση του τότε Γενικού Γραμματέα 
της FIBA Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, θέση την οποία κράτησε έως τον 
θάνατό του. Υπήρξε για πολλά έτη μέλος του Δ.Σ. της Χ.Α.Ν.Θ. 
Έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου 2015.

4.3. Οι πρωταγωνιστές της ομάδας «θαύμα» 
της δεκαετίας του 1970

4.3.1.  Λάκης Τσάβας (1943)

Είναι μια από τις σημαντικότερες 
μορφές που ανέδειξε το 
μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, 
όπως άλλωστε αποδεικνύεται 
από την ίδια την καριέρα του. 
Ο Απόστολος (Λάκης) Τσάβας 
γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 
του 1943 στη Θεσσαλονίκη. 
Έπαιξε στη Χ.Α.Ν.Θ. από το 
1955 έως το 1962, χρονιά που 
μετακόμισε στην Α.Ε.Κ., που 
τον διεκδικούσε από το 1960. 
Στην «Ένωση» έπαιξε  από 
το 1962 έως το 1968 και μαζί 
της κατέκτησε το Κύπελλο 
Κυπελλούχων Ευρώπης του 

1968 αγωνιζόμενος στον ιστορικό τελικό με τη Σλάβια Πράγας στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Α.Ε.Κ. πανηγύρισε πέντε πρωταθλήματα Ελλάδος (1963, 1964, 1965, 
1966 και 1968), ενώ έδωσε το «παρών» και στο Φάιναλ Φορ του 
Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1966. Φόρεσε 47 φορές τη φανέλα της 
Εθνικής Ομάδας, με την οποία σκόραρε συνολικά 151 πόντους. Έλαβε 
μέρος, μεταξύ άλλων, στο Ευρωμπάσκετ 1967, στους Μεσογειακούς 
1967 και στο Προολυμπιακό Τουρνουά 1968. Το 1969 ο Λ. Τσάβας 
επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της Χ.Α.Ν.Θ., στην 
οποία αγωνίσθηκε για άλλα τρία χρόνια. Την περίοδο 1970-1971 
υπήρξε ταυτόχρονα παίκτης και προπονητής, αντικαθιστώντας 
τον Θόδωρο Ροδόπουλο, που βρισκόταν για μετεκπαίδευση στις 
Η.Π.Α. Το 1973 σταμάτησε να παίζει ως αθλητής, συνέχισε όμως να 
ασχολείται ως προπονητής στον πάγκο της Αρμενικής, της Χ.Α.Ν.Θ. 
και του ΠΑΟΚ. Διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής επί 24 συναπτά 
έτη (1980-2004), διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη λειτουργία 
του αναπτυξιακού προγράμματος της Ε.Ο.Κ. Ως ομοσπονδιακός 
προπονητής πέρασε από όλες τις εθνικές  ομάδες (Παίδων, Εφήβων, 
Ελπίδων, Νέων, Ανδρών). Ο Λάκης Τσάβας εξακολουθεί να είναι 
ενεργός εθελοντής στη Χ.Α.Ν.Θ., είναι κοντά στο Τμήμα Μπάσκετ 
και είναι πρεσβευτής του Μουσείου Μπάσκετ.

4.3.2. Θόδωρος Ροδόπουλος (1944)

Θεωρείται ο «πρύτανης» του 
μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, 
ο μεγάλος θεωρητικός του 
αθλήματος. Ο Θόδωρος Ροδό-
πουλος γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 
του 1944 στη Θεσσαλονίκη.  
Το μπάσκετ τον γοήτευσε και 
καθόρισε την προσωπικότητά 
του.  Υπό τις οδηγίες του Μίμη 
Τσικίνα αγωνίστηκε στη Χ.Α.Ν.Θ. 
από το 1955 έως το 1965. Για μια 
διετία περίπου έπαιξε και στον  
Άρη, για να εγκαταλείψει την 
ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 24 
ετών. Η προπονητική άρχισε να 
τον ενδιαφέρει από νεαρή ακόμη 

ηλικία, καθώς παίκτης ακόμη είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία του 
Ολύμπου Σαράντα Εκκλησιών. Το 1968 ο Μ. Τσικίνας τον έχρισε 
νέο προπονητή της  Χ.Α.Ν.Θ., την οποία οδήγησε στον δρόμο των 
επιτυχιών δημιουργώντας ένα καταπληκτικό σύνολο παικτών, που 
ξεχώρισε για την ομαδικότητά του και τη δεμένη άμυνά του. Το 1970 
με υποτροφία από τη Χ.Α.Ν.Θ. σπούδασε Ψυχολογία του προπονητή 
και Ανάπτυξη νεαρών παικτών στο Πανεπιστήμιο της Y.M.C.A. στο 
Σπρίνγκφιλντ. Ο Θ. Ροδόπουλος παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία 
της Χ.Α.Ν.Θ. έως το 1974.  Από το 1973 έως το 1977 εργάστηκε ως 
ομοσπονδιακός προπονητής, μάλιστα το 1975 μαζί με τον αείμνηστο 
Κώστα Αναστασάτο οδήγησαν την Εθνική Παίδων στην κατάκτηση 
του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Εργάστηκε επίσης σε 
ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Φίλιππο Θεσσαλονίκης και Δημόκριτο. Το 1983 
διοργάνωσε το πρώτο καμπ μπάσκετ στην Ελλάδα (Salonica Bas-
ketball Camp), ενώ στη συνέχεια ίδρυσε την Ακαδημία μπάσκετ 
«Αστέρια» στο Πανόραμα. Ο Θ. Ροδόπουλος είναι μέλος του 
Συνδέσμου Προπονητών των Η.Π.Α. (NABC) εδώ και 45 χρόνια.
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4.3.3. Μιχάλης Γιαννουζάκος (1949) 4.3.4. Διονύσης Ανανιάδης(1952)

Ο Μιχάλης Γιαννουζάκος γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 19 Αυγούστου 
του 1949. Στη Χ.Α.Ν.Θ. πρωτοήρθε το 1964 και εξελίχθηκε γρήγορα 
σε παίκτη-πρωταγωνιστή της ομάδας ξεχωρίζοντας για την 
αθλητικότητά του, τη δύναμη με την οποία έπαιζε κοντά στο καλάθι, 
την έφεση του σε σκοράρισμα και ριμπάουντ. Τη σεζόν 1971-1972 
αναδείχθηκε 3ος σκόρερ του πρωταθλήματος με τη φανέλα της 
Χ.Α.Ν.Θ. πίσω από τους Αριστείδη Μούμογλου και Τάκη Μάγλο. 
Την επόμενη χρονιά βγήκε 2ος σκόρερ πίσω από τον Κώστα 
Διαμαντόπουλο. Το 1974 ο Γιαννουζάκος κατηφόρισε στην Αθήνα 
για την Α.Ε.Κ., όπου και παρέμεινε ως το 1980. Το 1981 επέστρεψε 
στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη (1981-1982). Έχει 147 
συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών (έπαιξε στα Ευρωμπάσκετ των 
ετών 1973, 1975 και 1979), της οποίας διετέλεσε και αρχηγός, ενώ 
είχε και 27 συμμετοχές με την Εθνική Εφήβων. Μετά το τέλος της 
καριέρας του ασχολήθηκε με την προπονητική στις ομάδες Ηρακλή, 
Απόλλωνα Πατρών,  Ολύμπια Λάρισας, Καβάλας και πολλές άλλες. 
Διετέλεσε καθηγητής στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών, Θεσσαλονίκης και 
Κομοτηνής και διευθυντής των σχολών προπονητών της ΓΓΑ. Τα δυο 
παιδιά του, ο Γιώργος και η Ζωή, ασχολήθηκαν επίσης επαγγελματικά 
με το μπάσκετ.

Παίκτης, έφορος, μέλος και 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, συντονιστής της 
Επιτροπής Εθελοντών του Μου-
σείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ., ο 
Διονύσης Ανανιάδης εφάρμοσε 
στην πράξη το «moto» της 
Αδελφότητας «τρόπος ζωής, 
για μια ζωή», καθώς από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1960 
βρίσκεται διαρκώς στις επάλξεις, 
υπηρετώντας από διάφορες 
θέσεις τη Χ.Α.Ν.Θ. Γεννήθηκε την 
1η Φεβρουαρίου του 1952 στη 
Θεσσαλονίκη, εντάχθηκε στην 
Αδελφότητα το 1962 και σε ηλικία 

16 ετών προωθήθηκε στην αντρική ομάδα γράφοντας ιστορία ως ο 
νεαρότερος παίκτης της Α΄ Εθνικής. Ο γνωστός σκιτσογράφος της 
εποχής Γιώργος Ακοκαλίδης είχε την ιδέα να απεικονίσει με σκίτσα 
καλαθοσφαιριστές, που ξεχώριζαν στην μεγάλη κατηγορία στα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 και τον Δ. Ανανιάδη τον σχεδίασε ως …
μωρό, που κρατούσε μπιμπερό και βρισκόταν μέσα σε μια κούνια! 
Ήδη από την παρουσία του στην παιδική ομάδα ο Δ. Ανανιάδης 
διακρίθηκε ως πλέι μέικερ  για την ταχύτητά του, τον καλό χειρισμό 
της μπάλας, αλλά και την καλή επαφή με το καλάθι. Ήταν ένας εκ 
των πρωταγωνιστών της μεγάλης ομάδας της Χ.Α.Ν.Θ. στις αρχές 
της δεκαετίας του 1970. Εξελίχθηκε σε ηγέτη της, υπήρξε ένας εκ 
των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Αδελφότητας, αλλά και 
του ελληνικού πρωταθλήματος. Στελέχωσε τόσο την Εθνική Ανδρών, 
όσο και την Εθνική Εφήβων. Το 1977 αποχώρησε από τη Χ.Α.Ν.Θ. 
και συνέχισε την καριέρα του στον Άρη, με τον οποίο στέφθηκε 
πρωταθλητής Ελλάδος τη σεζόν 1978-1979. Το 1982 αποχώρησε από 
την ενεργό δράση και αφοσιώθηκε στην επιστήμη του, την ιατρική, 
όπου σταδιοδρομεί ως δερματολόγος.

4.4. Ξεκίνησαν από τη Χ.Α.Ν.Θ. και 
διέπρεψαν στο Ελληνικό Μπάσκετ

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στη Χ.Α.Ν.Θ., στην οποία 
όμως έπαιξε σχετικά λίγο. Γεννήθηκε στη Βέροια στις 16 Φεβρουαρίου 
1942 και μετακόμισε οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία έξι 
ετών. Ξεκίνησε το μπάσκετ στη Χ.Α.Ν.Θ. σε ηλικία 15 ετών. Το ύψος 
του (έφτασε στα 2,17 μ.) ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητο 
και γρήγορα απέκτησε μια υποτροφία σε Αμερικανικό κολέγιο. 
Μετακόμισε στην Αμερική αγωνιζόμενος στο NCAA, δούλεψε 
πολύ με τον προπονητή Χανκ Άντερσον (Gonzaga University) και 
η κίνηση που τελειοποίησε και τον χαρακτήρισε τα επόμενα χρόνια 
ήταν η ραβέρσα του. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960, έπαιξε για λίγο με τη Χ.Α.Ν.Θ. πριν κατηφορίσει 
στην Αθήνα για λογαριασμό της Α.Ε.Κ., με την οποία έγραψε 
ιστορία (Πρωταθλήματα Ελλάδος, Κύπελλο Κυπελλούχων το 1968 
κ.ά.) κατακτώντας σχεδόν τα πάντα. Μετά το τέλος της καριέρας 
του ασχολήθηκε και με την προπονητική (διετέλεσε υπηρεσιακός 
τεχνικός της ΑΕΚ το 1980). Στις 15 Οκτωβρίου 2016, πριν από τον 
αγώνα με το Λαύριο, η Α.Ε.Κ. απέσυρε τη φανέλα με το Νο6, η οποία 
κοσμεί πλέον την οροφή του Ο.Α.Κ.Α. Ο Γ. Τρόντζος αγωνίσθηκε 
136 φορές με την Εθνική Ομάδα, με την οποία σκόραρε συνολικά 
1.545 πόντους και συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στα Ευρωμπάσκετ 
1965, 1967, 1969 και 1973, στα Προολυμπιακά Τουρνουά 1965 και 
1968 και στους Μεσογειακούς Αγώνες 1967 και 1971.

4.4.2. Γιώργος Τρόντζος (1942)4.4.1. Φαίδων Ματθαίου (1924-2011)

Ο Φαίδων Ματθαίου θεωρείται μια 
από τις σημαντικότερες μορφές στην 
ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. 
Υπήρξε ένας αξεπέραστος sports-
man με μεγάλες διακρίσεις σε πολλά 
και διαφορετικά αθλήματα, αυτό 
που αγάπησε όμως και υπηρέτησε 
με μεγαλύτερη συνέπεια ήταν το 
μπάσκετ.
Γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1924 στη 
Θεσσαλονίκη κι από νεαρή ηλικία 
ασχολήθηκε με πολλά σπορ, όπως 
στίβο, κολύμβηση, υδατοσφαίριση, 

πινγκ-πονγκ, σκοποβολή και ξιφασκία. 
Μπάσκετ, όπως έχει διηγηθεί κι ο ίδιος, πρωτοέπαιξε στο ανοικτό 
γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. Παράλληλα ήταν κατασκηνωτής και στέλεχος 
της κατασκήνωσης της Χ.Α.Ν.Θ. στο Πήλιο. 
Ως έφηβος κατέκτησε πανελλήνιο πρωτάθλημα στη λιθοβολία, την 
κολύμβηση, το πινγκ-πονγκ και την κωπηλασία. 
Αγωνίσθηκε ως τερματοφύλακας για αρκετά χρόνια στην ομάδα 
υδατοσφαίρισης του Άρη. 
Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (1948) ως 
μέλος της κωπηλατικής ομάδας και στου Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Ελσίνκι (1952) ως μέλος της ομάδας μπάσκετ.
Έπαιξε μπάσκετ στον Άρη, τον Παναθηναϊκό, τον Πανιώνιο και το 
Σπόρτιγκ, ενώ ήταν από τους πρώτους Έλληνες που αγωνίσθηκαν με 
μεταγραφή στο εξωτερικό (Βαρέζε). 
Αγωνίστηκε 44 φορές με την Εθνική Ελλάδας, πετυχαίνοντας 529 
πόντους. Ως προπονητής εργάστηκε σε πολλές ομάδες, μεταξύ των 
οποίων στη Χ.Α.Ν. Νικαίας.  Ήταν δημιουργός της γυναικείας ομάδας 
του Άρη, με την οποία κατέκτησε τα πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης 
1947 και 1948.  
Καθοδήγησε συνολικά την Εθνική Ανδρών σε 103 αγώνες, μεταξύ 
αυτών και σε τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (1961, 1965, 1969).
Υπήρξε προπονητής της Εθνικής ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων για 
25 χρόνια και επιλέχθηκε δυο φορές να κοουτσάρει την ομάδα της 
Μικτής Ευρώπης. 
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4.4.4. Νίκος Ζήσης (1983)

Είναι μια από τις σημαντικότερες 
μορφές του σύγχρονου Ελλη-
νικού Μπάσκετ. Το όνομά 
του έχει συνδεθεί με μεγάλες 
επιτυχίες της Εθνικής Ομάδας και 
διαθέτει ένα από τα πιο ζηλευτά 
βιογραφικά αθλητών στη 
γηραιά ήπειρο. Ο Νίκος Ζήσης 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
στις 16 Αυγούστου του 1983 
και έκανε τα πρώτα του βήματα 
στο μπάσκετ στη Χ.Α.Ν.Θ. Το 
καλοκαίρι του 2000 κατηφόρισε 

4.5. Μια προσωπικότητα με μεγάλη προσφορά 
στον αθλητισμό που ξεκίνησε από τη Χ.Α.Ν.Θ.

4.5.1. Αντώνης (Νίνος) Τζίκας  1921-2013

Ο  Αντώνης (Νίνος) Τζίκας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921. 
Υπήρξε πολυσύνθετος αθλητής όμως στην πορεία τον κέρδισαν 
περισσότερο τα ομαδικά αθλήματα. Από νεαρή ηλικία συμμετείχε 
στις ομάδες καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης της Χ.Α.Ν.Θ. 
Αργότερα μετακόμισε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, τον οποίο επίσης 
αγάπησε και υπηρέτησε τόσο ως αθλητής, όσο και ως παράγοντας. 
Όταν αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ίδρυσε τον Ηρακλή 
Κηφισιάς. Στις 30/8/1974 έγινε μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), την οποία υπηρέτησε από πολλές θέσεις (Α’ και 
Β΄ Αντιπρόεδρος), ενώ από το 1993 ως το 1996 διετέλεσε Πρόεδρος 
αυτής. Διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος σε πλήθος Επιτροπών, 
Ομοσπονδιών, Συνδέσμων και Συλλόγων. Ήταν ο Αρχηγός της 
Ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας 
το 1980. Υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και στη διάδοση της 
Ολυμπιακής Παιδείας, αγαπούσε ιδιαίτερα τους νέους και είχε θέσει 
στόχο ζωής να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά και στους μαθητές τα 
Ολυμπιακά ιδεώδη. Για την προσφορά του στο Ολυμπιακό κίνημα 
βραβεύτηκε από το Πρόεδρο της Ε.Ο.Ε. Σπύρο Καπράλο το 2009. Από 
μικρό παιδί υπήρξε κατασκηνωτής και στέλεχος στην κατασκήνωση 
της Χ.Α.Ν. στο Πήλιο και μέχρι το τέλος της ζωής του περνούσε 
τα καλοκαίρια του στον Αϊ Γιάννη. Μεταξύ άλλων διετέλεσε και 
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου των Χ.Α.Ν. Ελλάδος. Έφυγε 
από την ζωή σε ηλικία 92 ετών στις 4 Φεβρουαρίου του 2013 και 
δικαίως θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μορφές του Ελληνικού 
αθλητισμού.

4.4.3. Σωτήρης Νικολαΐδης (1974)

Ο Σωτήρης Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Μαΐου 
1974. Διετέλεσε μέλος των ομάδων μπάσκετ μίνι, προπαιδικού, 
παιδικού, εφηβικού και αντρικού της Χ.Α.Ν.Θ. Το 1991 κατέκτησε το 
ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Παίδων. Το 1995 αποχώρησε 
από τη Χ.Α.Ν.Θ. για χάρη του Π.Α.Ο.Κ., όπου αγωνίστηκε για πέντε 
σεζόν, κατακτώντας το 1999 το Κύπελλο Ελλάδος. Την ίδια χρονιά 
φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών σε αγώνα κόντρα στο Βέλγιο. 
Ακολούθως, πήρε μεταγραφή στο Μαρούσι, με το οποίο κατέκτησε το 
Κύπελλο Σαπόρτα το 2001. Ήταν μάλιστα ο παίκτης, ο οποίος μέσα 
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σφράγισε τον θρίαμβο με 2/2 βολές, 
15 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Έχει επίσης αγωνιστεί 
σε Α.Ε.Κ., Ηρακλή, Ρέθυμνο και Απόλλωνα Πατρών, ενώ μετράει 
48 συμμετοχές με τις Εθνικές Παίδων, Εφήβων και Νέων. Σήμερα 
ο Σωτήρης Νικολαΐδης ακολουθεί καριέρα προπονητή έχοντας 
συνεργαστεί δυο φορές (σε διαφορετικές χρονικές περιόδους) με τη 
Χ.Α.Ν.Θ.

στην Αθήνα για την Α.Ε.Κ., με την οποία έπαιξε ως το 2005. Από τότε 
ο Ζήσης αγωνίζεται μόνο σε ομάδες του εξωτερικού, και έχει περάσει 
από πολλές ομάδες, όπως η Μπενετόν Τρεβίζο και ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
και τη Γερμανική Μπάμπεργκ. Έχει κατακτήσει ένα τρόπαιο της 
Ευρωλίγκας (το 2008 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας) και δεκάδες κύπελλα 
και πρωταθλήματα (σε Ελλάδα, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία). Φόρεσε 
273 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο: 189 της Εθνικής Ανδρών 
(με σύνολο 1.455 πόντους). Έχει πανηγυρίσει πολλά μετάλλια, δύο 
χρυσά (Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2005, Ευρωμπάσκετ Νέων 2002), δύο 
ασημένια (Μουντομπάσκετ Ανδρών 2006, Ευρωμπάσκετ Παίδων 
1999) και δύο χάλκινα (Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2009, Ευρωμπάσκετ 
Εφήβων 2000). Στις 24 Φεβρουαρίου 2019, με την ευκαιρία του 
αγώνα Γερμανία-Ελλάδα στη Βαμβέργη, ο Ζήσης βραβεύθηκε από 
την Ελληνική Ομοσπονδία για την προσφορά του στο Ελληνικό 
Μπάσκετ. Ο Νίκος Ζήσης είναι ένας εκ των πρεσβευτών του 
Μουσείου Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.
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ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ Χ.Α.Ν.Θ. 
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5.1. Η καρδιά του μπάσκετ χτυπάει στο 
Μουσείο της Χ.Α.Ν.Θ.
Η  Χ.Α.Ν.Θ. διαθέτει σήμερα το μοναδικό, μονοθεματικό Μουσείο 
Μπάσκετ στην Ελλάδα και από το 2015 αποτελεί μέλος του Διεθνούς 
Συμβουλίου Μουσείων (I.C.O.M.). Το Μουσείο κατασκευάστηκε  
στο πλαίσιο του έργου «Youth Mobilisation – Cultural Heritage 
and Athletic Valorisation: YMC(H)A» και υλοποιήθηκε εντός του 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-
2013. Ως έργο αποτέλεσε την υλοποίηση της δέσμευσης της Χ.Α.Ν.Θ., 
ως μια ελάχιστη προσπάθεια αποκατάστασης της ιστορικής ευθύνης 
της να μεταφέρει στις επόμενες γενιές μέσα από τα μουσειακά 
εκθέματα τον σπουδαίο ρόλο της στην προώθηση του μπάσκετ, 
αφού αυτή αποτέλεσε την πύλη εισόδου της καλαθοσφαίρισης στην 
Ελλάδα το 1919.

5.2. Τα εγκαίνια και οι εκδηλώσεις μνήμης

Το έργο εγκαινιάστηκε στις  8.12.2013 παρουσία όλων των αθλητικών 
φορέων του μπάσκετ (εκπρόσωποι παικτών, προπονητών, διαιτητών, 
συλλόγων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών) της Θεσσαλονίκης. Σε μία 
ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινησιακή ατμόσφαιρα τιμήθηκαν 
πέντε σημαντικές προσωπικότητες του παρελθόντος, οι Θόδωρος 
Ροδόπουλος, Διονύσης Ανανιάδης, Λάκης Τσάβας, Μιχάλης 
Γιαννουζάκος και Γιώργος Τρόντζος, ως άνθρωποι που έχουν 
σηματοδοτήσει τη μπασκετική ιστορία της Χ.Α.Ν.Θ. Επίσης, τιμές 
αποδόθηκαν στη σπουδαία ομάδα της χρονικής περιόδου 1969-1973.

5.3. Η τελετή «Ονοματοδοσίας»
Μια ημέρα πριν, στις 7.12.2013, είχε πραγματοποιηθεί η τελετή 
«Ονοματοδοσίας» των αθλητικών χώρων της Χ.Α.Ν.Θ. Σε 
εκδήλωση που έγινε στο θέατρο «Αυλαία», τιμήθηκαν οι Πρόεδροι 
των Διοικητικών Συμβουλίων της Χ.Α.Ν.Θ. που συνέβαλαν στην 
ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα οι: 
Βασίλειος Παπαδήμας, Θεοδόσης Πεσματζόγλου, Ιωάννης Ηλιάδης 
και Νικόλαος Χαρατσάρης και ανακοινώθηκαν τα ονόματα που 
πλέον φέρουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Χ.Α.Ν.Θ.: το κλειστό 
γυμναστήριο εντός του διατηρητέου κτηρίου φέρει την ονομασία 
«Τάκης Ταλιαδώρος», το Αθλητικό Κέντρο ονομάζεται «Χ.Α.Ν.Θ. 

Μίμης Τσικίνας», το γυμναστήριο στον υπόγειο χώρο του αθλητικού 
κέντρου «Συμεών Μαυροσκούφης», ενώ το Μουσείο Μπάσκετ είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη του Λούις Ρις.
Στην κεντρική σάλας του Αθλητικού Κέντρου τοποθετήθηκαν 
μπάνερ με τις σημαντικότερες προσωπικότητες του μπάσκετ της 
Αδελφότητας: Τζ. Νέισμιθ, Λ. Ρις, Σ. Μαυροσκούφης, Μ. Τσικίνας, Τ. 
Ταλιαδώρος, Θ. Ροδόπουλος, Λ. Τσάβας, Γ. Τρόντζος, Δ. Ανανιάδης, 
Μ. Γιαννουζάκος, Σ. Νικολαΐδης. Ν. Ζήσης.

5.4. Η συλλογή του Μουσείου
Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται κατά κύριο λόγο από ιστορικά 
αθλητικά τεκμήρια του μπάσκετ. Βασική επιδίωξη αποτελεί η έρευνα, 
η συλλογή και τεκμηρίωση αντικειμένων και αρχείων που αφορούν 
το μπάσκετ και η ανάδειξη της ιστορίας του, με σημείο αναφοράς 
τον φορέα, που εισήγαγε το άθλημα στην Ελλάδα, τη Χ.Α.Ν.Θ. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η μόνιμη έκθεση αποτελείται από προσωπικά 
αντικείμενα προσωπικοτήτων, που συνέβαλαν στη διάδοση και 
ανάπτυξη του αθλήματος, μετάλλια και διπλώματα, κύπελλα, μέρη 
του εξοπλισμού του παλαιού ανοιχτού γηπέδου, στολές ομάδων, 
μπάλες και ενθυμήματα από σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και 
φυσικά πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, που υποστηρίζουν 
τις θεματικές του Μουσείου:
- Η επινόηση του Basketball από τον Τζέιμς Νέισμιθ το 1891 στο 
Κολέγιο της Y.M.C.A. (Χ.Α.Ν.), στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης 
των Η.Π.Α. και η καθοριστική συμβολή της Y.M.C.A. στην παγκόσμια 
διάδοση του μπάσκετ.
- Η εισαγωγή του μπάσκετ από στελέχη της Y.M.C.A. στη 
Θεσσαλονίκη (1919) και η καθοριστική συμβολή της Χ.Α.Ν. 
Θεσσαλονίκης στη διάδοση και την εξέλιξη του αθλήματος.
- Η ιστορία των ομάδων μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. από το 1920 έως 
σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στις δεκαετίες 1940, 1950 και 1970.
- Η παρουσίαση προσωπικοτήτων που έδρασαν στη Χ.Α.Ν.Θ. και την 
ανέδειξαν σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς αθλητισμού και 
πολιτισμού.
- Η ιστορία του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. 
- Η ανάδειξη καλαθοσφαιριστών με διεθνή αναγνώριση.
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5.5. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα
Από το 2013 μέχρι σήμερα εκατοντάδες σχολεία και χιλιάδες μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Μουσείο Μπάσκετ μέσω των 
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που υλοποιεί η Χ.Α.Ν.Θ. Στο 
Μουσείο έχουν ξεναγηθεί προσωπικότηες, αθλητές, προπονητές, 
ομάδες, σύλλογοι και φορείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Πολλοί εξ αυτών έχουν τιμήσει το Μουσείο δωρίζοντας προσωπικά 
τους αντικείμενα που εμπλούτισαν τις συλλογές του.
Το Μουσείο Μπάσκετ ιδρύθηκε, με σκοπό την ανάδειξη και την 
προβολή του ρόλου της Χ.Α.Ν.Θ. στην εξέλιξη και διάδοση της 
αθλητικής παιδείας και του  αθλητισμού στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
στους χώρους του ήδη φιλοξενεί και την ιστορία του επαγγελματικού 
πρωταθλήματος μπάσκετ της Ελλάδας μέσα από την έκθεση του 
αθλητικού υλικού της Ε.Σ.Α.Κ.Ε., καθώς ο επαγγελματικός αθλητισμός 
αποτελεί τη μετεξέλιξη του ερασιτεχνικού, ενώ η ενθουσιώδης 
παραχώρηση αντικειμένων στο Μουσείο, ήδη από την έναρξη της 
λειτουργίας του, είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση εντός του 2019 της επέκτασης του εκθεσιακού χώρου με 
νέες θεματικές, για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της ιστορίας του 
αθλήματος στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
PROMO-YMC(H)A, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους των 
κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG 
VA ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. Οι νέες ενότητες αφορούν 
στην ανάδειξη της ιστορίας της Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης 
και του έργου των σημαντικών φορέων του αθλήματος στην 
Ελλάδα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), ο 
Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.Κ.), ο 
Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης (Σ.Δ.Κ.Θ.), 
η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Δ.Κ.Ε.) και 
η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο 
(Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και  σημαντικά τεκμήρία από το Διεθνές Μπάσκετ.

Η μπάλα του Ευρωμπάσκετ του 2005, έτος κατά το οποίο η Εθνική μας 
ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης. (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Το Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. στεγάζεται στο ισόγειο του Αθλητικού Κέντρου «Χ.Α.Ν.Θ. Μίμης Τσικίνας» 
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Στην είσοδο του Μουσείου ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει πληροφορίες αναφορικά με μεγάλες μορφές του Μπάσκετ 
που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση του αθλήματος στη χώρα μας. (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Στο Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. υπάρχει το παλιό ξύλινο ταμπλό του ανοικτού γηπέδου πλαισιωμένο από μια καταπληκτική 
φωτογραφία από ντέρμπι Άρη-ΠΑΟΚ (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Αποκόμματα διάφορων εφημερίδων σχετικά με τις επιτυχίες της ομάδας μπάσκετ.
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Η παλιά φανέλα της ομάδας μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. όπως και προσωπικά αντικείμενα του υπεραθλητή της εποχής Τάκη Ταλιαδώρου
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Προθήκες αθλητικών υποδημάτων διάσημων παικτών αλλά και σπάνια αντικείμενα αστέρων του μπάσκετ (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Δυο θρύλοι του Παγκόσμιου Μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. σε εκδήλωση 
για τα εγκαίνια της πτέρυγας του επαγγελματικού μπάσκετ (ΕΣΑΚΕ) (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Στιγμιότυπο από εκδήλωση της Χ.Α.Ν.Θ. αφιερωμένη στη μνήμη των Ανέστη Πεταλίδη και Παντελή Δέδε. Διακρίνονται οι παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές 
Δ. Πετράς, Α. Τρυφωνίδης, Α. Γούγουλης και Γ. Ματσούκας, συγγενείς των τιμώμενων και ο παλαιός Πρόεδρος της Χ.Α.Ν.Θ. Γ. Ηλιάδης. 
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Γιώργος Ματσούκας, Τάκης Φουρουτζόπουλος και Βαγγέλης Τσιγαρίδας, αθλητές της «χρυσής» ομάδας της Χ.Α.Ν.Θ. της δεκαετίας του 1950, τιμήθηκαν 
στα πρώτα γενέθλια του Μουσείου Μπάσκετ (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Αναπαράσταση της διάσημης εικόνας με την αναποδογυρισμένη καρέκλα την οποία μετέτρεψαν σε καλάθι στελέχη της Χ.Α.Ν. 
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Ο Γιώργος Τρόντζος, μια θρυλική μορφή του Ελληνικού μπάσκετ που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Χ.Α.Ν.Θ., στα εγκαίνια του Μουσείου Μπάσκετ.
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Όλη η ζωντανή ιστορία της Χ.Α.Ν.Θ. σε μια φωτογραφία στο περιθώριο των εγκαινίων του Μουσείου Μπάσκετ. (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) Στις 7 Δεκεμβρίου του 2013 η Χ.Α.Ν.Θ. πραγματοποίησε εκδήλωση Ονοματοδοσίας των Αθλητικών της Εγκαταστάσεων.
Τιμητικές πλακέτες αποδόθηκαν στους απογόνους τεσσάρων μεγάλων προσωπικοτήτων (Λούης Ρης, Συμεών Μαυροσκούφη, Τάκη Ταλιαδώρου και Μίμη 
Τσικίνα) και τιμήθηκαν οι παλαιοί Πρόεδροι της Χ.Α.Ν.Θ. που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων. (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής στην εκδήλωση μνήμης για τους Π. Δέδε και Α. Πεταλίδη στις 27/12/2015 (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) Παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές, εκπρόσωποι φορέων της Ελληνικής καλαθοσφαίρισης, ο πρώην Διευθυντής Αθλητισμού της Χ.Α.Ν.Θ. πλαισιώνουν τον 
Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ. Γεώργιο Βασιλακόπουλο κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο Μπάσκετ 6/2/2016. (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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6. 1919-2019: Η Χ.Α.Ν.Θ. γιορτάζει τα 100 
χρόνια του μπάσκετ στην Ελλάδα

Το 2019 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την έλευση του Μπάσκετ 
στην Ελλάδα. Η Χ.Α.Ν.Θ. και η Θεσσαλονίκη αποτέλεσαν τις 
πύλες εισόδου του αθλήματος στη χώρα μας. Συνεπώς η Χ.Α.Ν.Θ., 
έχοντας πρωτίστως την ιστορική ευθύνη απέναντι στο άθλημα που 
αυτή πρώτη καλλιέργησε, ανέλαβε την πρωτοβουλία να εορταστεί 
αυτή η χρονιά-ορόσημο για το Ελληνικό μπάσκετ. Οι εορτασμοί 
τέθηκαν υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.
Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2018 
παρουσία εκπροσώπων από τον χώρο της πολιτικής, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, του Αθλητισμού, της Καλαθοσφαίρισης και 
εκπροσώπων Μέσων Ενημέρωσης, η Χ.Α.Ν.Θ. ανακοίνωσε μια 
σειρά από δράσεις για να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την έλευση 
του Μπάσκετ στην Ελλάδα. 
Στα πλαίσια των εορτασμών διεξήχθησαν τουρνουά μπάσκετ μίνι και 
παιδικό, πραγματοποιήθηκαν διαγωνισμοί τριπόντων και σεμινάριο 
προπονητικής σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Π.Κ. στο Αθλητικό Κέντρο 
Χ.Α.Ν.Θ. Μίμης Τσικίνας   στο περιθώριο της διοργάνωσης του All 
Star Game που οργανώθηκε από τoν Ε.Σ.Α.Κ.Ε.  και τον Π.Σ.Α.Κ. στη 
Θεσσαλονίκη, συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και 
φορείς του αθλήματος τουρνουά street ball 3 on 3 στη Νέα Παραλία, 
πραγματοποιήθηκαν αγώνες του τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και 
σεμινάριο προπονητικής για μικρές ηλικίες στο Αθλητικό Κέντρο 
Χ.Α.Ν.Θ. Μίμης Τσικίνας. Κορωνίδα των εκδηλώσεων αποτελούν 
τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Μουσείου Μπάσκετ από την 
Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 27 Οκτωβρίου 2019. 
Πολλές από τις εκδηλώσεις των εορτασμών εντάχθηκαν στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου PROMO - YMC(H)A το οποίο 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.”  

Όμορφο φωτογραφικό στιγμιότυπο παρουσία όλων των τμημάτων μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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Στα πλαίσια των εορτασμών η Χ.Α.Ν.Θ. τίμησε όλους τους παλιούς αρχηγούς των ανδρικών ομάδων μπάσκετ. (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) Η λήξη της διοργάνωσης του Τουρνουά Παμπαίδων στο «Αθλητικό Κέντρο Χ.Α.Ν.Θ. Μίμης Τσικίνας» τον Απρίλιο 2019, που εντάχθηκε στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου PROMO - YMC(H)A το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.” 
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.) 
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Στιγμιότυπο από τη Συνέντευξη Τύπου με θέμα τις δράσεις της Χ.Α.Ν.Θ. για τα 100 χρόνια από την έλευση του Μπάσκετ στην Ελλάδα 
(Δεκέμβριος 2018). Στο πάνελ από αριστερά Μ. Γιανουζάκος, Ι. Σωσσίδης, Δ. Ανανιάδης, Λ. Τσάβας και στο βήμα Θ. Φελάνης. Η εκδήλωση εντάχθηκε 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PROMO - YMC(H)A το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.” 
(Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)

Οι αμερικανοί προπονητές Hal και Scott Wissel ανάμεσα στους Διονύση Ανανιάδη και Δημήτρη Καραΐσκο στο σεμινάριο προπονητικής, που εντάχθηκε 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PROMO - YMC(H)A το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.” (Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.)
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ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ.
Αρχεία εφημερίδων
Έρευνα για την ιστορία της καλαθοσφαίρισης στα αρχεία των 
εφημερίδων έγινε στο Αρχείο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας 
–Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ)
Χρησιμοποιήθηκε αρχειακό υλικό από τις εφημερίδες:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ, 
ΤΟ ΦΩΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ, 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ, 
Περιοδικός Τύπος: 
• Αθλητισμός, Τρίποντο (100 χρόνια μπάσκετ , 1891-1991),
• All Star Basket (ειδικό αφιέρωμα 100 χρόνια Χ.Α.Ν.Θ.),
Θεσσαλονικέων Πόλις: Ο αθλητισμός των προσφύγων (Τεύχος 15)

Βιβλιογραφία
• Ιστορίες μέσα από το καλάθι (Εκδ. Επίκεντρο, Σωτήρης 
Θεολογίδης)
• Θεσσαλονίκη: Η πόλη του Μπάσκετ (Εκδ. Greek Basketball Acad-
emy, Ν. Καραγίωργης, Π. Χορόζογλου, Γ. Συρίδης, Β. Βλαχόπουλος)
• Φαίδων Ματθαίου: Εξήντα Χρόνια στο Ελληνικό Μπάσκετ ( Εκδ. 
Κάκτος)
• Η Αθλητική Ιστορία της Χ.Α.Ν.Θ. (Κέντρο Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης).
• Στην παλιά Θεσσαλονίκη (Εκδ. Μαλλιάρης, Τσακτσίρας Λάμπρος)
• Η γαλλική στρατιά στη Θεσσαλονίκη-Το ειρηνικό έργο της στη 
Μακεδονία (1915-1918, Σατραζάνης Αντώνης) 
• Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης(3ος Τόμος): Συμβολή στην 
ιστορία του Τύπου, 1923-1941, Εκδ., Κανδυλάκης Μανώλης)
• 1911-2011: Ένας αιώνας ιστορία(ειδική έκδοση εφημερίδας 
«Μακεδονία»)
• Θεσσαλονίκη, Πόλη Φαντασμάτων (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Μαρκ 
Μαζάουερ)
• Στα γήπεδα η Θεσσαλονίκη αναστενάζει (16 κείμενα για την παλιά 
Θεσσαλονίκη του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, Εκδ. IANOS)
• Η Αθλητική Ιστορία της Χ.Α.Ν.Θ. (Κέντρο Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης)
•Λεύκωμα Χ.Α.Ν.Θ. (Έκδοση του Οργανισμού Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997),
• Αναμνήσεις από την παλιά Θεσσαλονίκη (Εκδ. Μαλλιάρης,)

• Η Αθλητική Ιστορία του Άρη, 1914-2004 (Κέντρο Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης)
• Οι Πρωταγωνιστές : 90 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΟΚ»
• «Η ιστορία του Ηρακλή στο μπάσκετ» (Εκδ.Όμιλος 1899, 
Αλέξανδρος Οικονομίδης )
• Ιστορική επισκόπηση της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 
στον Ελληνικό κόσμο (Salto, Eυάγγελος Αλμπανίδης)
• Ο ελληνικός αθλητισμός στη Σμύρνη 1890-1922 (Εκδ. Μπάλτα, 
Ανδρέας Μπάλτας)
• Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος “Πόντος” Μερζιφούντας 
(Θεοφάνης Μαλκίδης)
• Οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ (Εκδ. Λιβάνη, Δήμος 
Μανίκας)

Μαρτυρίες:  
Διονύσης Ανανιάδης, Τάκης Ταλιαδώρος, Μιχάλης Γιαννουζάκος, 
Θόδωρος Ροδόπουλος, Λάκης Τσάβας, Κώστας Μπογατσιώτης, 
Αριστρείδης Μούμογλου, Στέργιος Γούσιος,  Σπύρος Βούγιας. 
Νίκος Κεραμεύς, Βύρων Αλεξιάδης, Τάκης Φουρουντζόπουλος, 
Βαγγέλης Τσιγαρίδας, Γιώργος Ματσούκας, Γιάννης Ηλιάδης, 
Γιώργος Προεστός, Γιώργος Τσομπανάκης, Γιάννης Ιωαννίδης, 
Γιωργής Μπουσβάρος, Μάκης Πυριτίδης, Άκης Ταλιαδώρος, 
Σωτήρης Νικολαϊδης, Κώστας Μπελούλης, Κώστας Τσικίνας, Άννα 
Μαυροσκούφη, Μανώλης Ανδρεαδάκης, Στράτος Βαμβακούδης, 
Τάκης Ξουρίδας, Βαγγέλης Φρύδας.

Φωτογραφίες: 
Ιστορικό Αρχείο Χ.Α.Ν.Θ., Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ., συλλογές 
ιδιωτών, Springfield College Archives and Special Collections
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